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ÁGRIP 

 

Áhrif fléttuefnisins prótólichesterínsýru á DNA eftirmyndun og DNA viðgerð í 

briskrabbameinsfrumum.  

 

Inngangur: Annars stigs efni úr náttúrunni hafa allt frá upphafi verið helsta uppspretta 

mögulegra lyfjasprota. Þar á meðal er fléttuefnið prótólichersterínsýra (C19H3204, 

324,45g/mól) alífatískur α-metýlen-γ-laktón sem finnst í fjallagrösum (Cetraria islandica). 

Fjallagrös eru algeng um allt land að undanskildum söndum öræfanna og er vaxtarlag þeirra 

mjög mismunandi. Helstu annars stigs efnin í fjallagrösum eru prótólichesterínsýra og 

fumarprótócetraric sýra. Greint hefur verið frá ýmsum líffræðilegum áhrifum 

prótólichesterínsýru þar á meðal hindrun á lípoxýgenasa, HIV-bakrita, bakteríuhemjandi 

virkni, m.a. gegn Helicobacter pylori,  ásamt því að sýnt hefur verið fram á 

fjölgunarhemjandi áhrif á krabbameinsfrumur af ólíkum uppruna. Verkunarmátinn hefur ekki 

verið skilgreindur en vísbendingar um hindrun á S fasa gefa til kynna að fjölgunarhindrandi 

áhrif prótólichesterínsýru eigi sér stað snemma í frumuhringnum. 

Markmið: Markmið verkefnisins var að kanna hvort prótólichesterínsýra gæti verið DNA 

pólýmerasa hindri með því að skoða áhrif á DNA viðgerð og DNA eftirmyndun. 

Aðferðir: Áhrif á DNA viðgerð voru skoðuð með því að kalla fram tvíþáttabrot á DNA í 

briskrabbameinsfrumum með jónandi geislun. Í kjölfarið voru frumur meðhöndlaðar með 

mismunandi styrk prótólichesterínsýru (2,5 5 og 10) μg/mL í 20 klukkustundir, þá 

mótefnalitaðar fyrir tváþátta brotum (γH2AX blettum) og greindar í lagsjá. Áhrif á DNA 

eftirmyndun var skoðuð í tveimur aðferðum í flæðifrumusjá, annars vegar með BrdU 

innlimun briskrabbameinsfrumna eftir meðhöndlun með mismunandi styrkjum 

prótólichesterínsýru í 23 klukkustundir og hins vegar með PCNA tjáningu 

briskrabbameinsfrumna eftir meðhöndlun með mismunandi styrkjum prótólichesterínsýru í 24 

klukkustundir. 

Niðurstöður: Marktæk aukning var á fjölda óviðgerðra γH2AX bletta í kjörnum geislaðra 

frumna eftir meðhöndlun með prótólichesterínsýru í öllum styrkjunum þremur miðað við 

etanól viðmið. Marktækt lægra hlutfall frumna var í virkri DNA eftirmyndun (S fasa) eftir 

meðhöndlun með prótólichesterínsýru í styrknum 10μg/mL miðað við etanól viðmið. 

Aðferðafræðin í tilraunum á PCNA tjáningu þarfnast frekari úrbóta, niðurstöðurnar voru 

misvísandi og ekki greindar frekar.  

Umræður og ályktanir: Niðurstöður verkefnisins benda til þess að prótólichesterínsýra hafi 

hamlandi áhrif á viðgerð tvíþátta DNA brota eftir jónandi geislun. Einnig benda 

niðurstöðurnar til þess að prótólichesterínsýra hamli DNA eftirmyndun og er líklegt að áhrifin 

séu bein þar sem fyrri rannsóknir gefa til kynna að prótólichesterínsýra hafi ekki áhrif á stjórn 

frumuhrings.  Þessar niðurstöður styðja tilgátu okkar að prótólichesterínsýra gæti verið DNA 

pólýmerasahindri, en hins vegar getum við ekki ályktað um það á þessari stundu og þyrfti að 

staðfesta það með beinum mælingum á DNA pólýmerasa. 
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ABSTRACT 

 

Effects of the lichen compound protolichesterinic acid on DNA replication and DNA 

repair in pancreatic cancer cells. 

 

Introduction: Secondary metabolites from nature have from the beginning of time been the 

main source of drug leads. These include protolichesterinic acid (C19H3204, 324,45g/mol), 

aliphatic α-methylene γ-lactone found in the lichen Iceland moss (Cetraria islandica). Iceland 

moss is common throughout the country except the sand wastelands and appears in different 

shapes and colours. The main secondary metabolites in Iceland moss are protolichesterinic 

acid and fumarprotocetraric acid. Various biological effects of protolichesterinic acid have 

been reported, including inhibition of lipoxygenase, inhibition of HIV-reverse transcriptase, 

antimicrobial activity e.g. against Helicobacter pylori, as well as anti-proliferative effects on 

cancer cells of different origins. The mechanism of action has not been determined, but 

evidence of inhitbition of S phase indicates that the anti-proliferative effects of 

protolichesterinic acid occur at an early stage in the cell cycle. 

Aim: The aim of the project was to investigate whether protolichesterinic acid could be a 

DNA polymerase inhibitor by examining the effects on DNA repair and DNA replication. 

Methods: Effects on DNA repair were examined by triggering double stranded breaks in 

DNA in pancreatic cancer cells with ionizing radiation. Subsequently, cells were treated with 

different concentrations of protolichesterinic acid (2,5 5 og 10) μg/mL for 20 hours, stained 

for double strand breaks (γH2AX foci) and analyzed by confocal microscopy. Effects on 

DNA replication were examined by two methods using flow cytometry, one with BrdU 

incorporation into pancreatic cancer cells after treatment with different concentrations of 

protolichesterinic acid for 23 hours and the other with PCNA expression of pancreatic cancer 

cells after treatment with different concentrations of protolichesterinic acid for 24 hours. 

Results: A significant increase in the number of unrepaired γH2AX foci in the nuclei of cells 

following ionizing radiation was observed after treatment with protolichesterinic acid in all 

three concentrations compared to ethanol control. Significantly lower percentage of cells were 

active in DNA replication (S phase) after treatment with protolichesterinic acid 10μg/mL 

compared to ethanol control. 

Discussion and conclusions: Results indicate inhibitory effects of protolichesterinic acid on 

the repair of double stranded DNA breaks by ionizing radiation. Also, results indicate 

inhibition on DNA replication. It is likely that the effect is direct as previous studies indicate 

that protolichesterinic acid does not affect control of the cell cycle. These results support our 

hypothesis that protolichesterinic acid could be DNA polymerase inhibitor, however we 

cannot conclude on the matter at this moment and would need to confirm it with DNA 

polymerase assay. 
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

 

 

alt-EJ Alternative end joining 

BrdU Bromodeoxyuridin (5'-brómó-2'-deoxýúridín) 

BSA Bovine serum albumin 

FACS Fluoroescence-activated cell sorting: Frumuflæðisjá 

FAS Fatty acid synthase 

FBS Fetal bovine serum  

HR Homologous recombination: Þáttaparaviðgerð 

NHEJ Non-homologous end joining: Endatengingarviðgerð 

PA Protolichesterinic acid 

PBS Phosphate buffered saline 

PCNA Proliferating cell nuclear antigen 

PJ Propidium Iodine 

RPM Revolutions per minute: Snúningar á mínútu 

RPMI Roswell park memorial institute medium 

STI Soybean trypsin inhibitor 

TLS Translesion synthesis 
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1. Inngangur 

1.1 Náttúruefni 

Annars stigs efni úr náttúrunni hafa allt frá upphafi verið helsta uppspretta mögulegra 

lyfjasprota. Nýting þeirra í lyfjaþróun  (e. drug discovery and development) hefur þó minnkað 

á undanförnum árum og leit færst meira yfir á slembaða tengitækni (e. combinatorial 

chemistry) (Dias, Urban, & Roessner, 2012). Talið er að einungis sé búið að meta um 10% af 

líffræðilegri fjölbreytni heimsins fyrir mögulegri lífvirkni og er því ljóst að margir 

náttúrulegir sprotar bíða þess að verða uppgötvaðir. Hvenær og hvernig það verður gert getur 

tíminn einn leitt í ljós en gífurleg vinna liggur að baki hverju skráðu lyfi sem á rætur sínar að 

rekja til náttúrunnar (Cragg & Newman, 2005). 

1.2 Fléttur 

Fléttur eru skilgreindar sem samlífsverur. Þær eru samsettar af sveppahluta (e.mycobiont) 

ásamt einum eða fleiri ljóstillífandi hluta (e.photobiont) og því hlutverki gegnir grænþörungur 

eða blábaktería (e.cyanobakteria) (Nash, 1996). Í fléttum myndar sveppurinn þal eða 

uppistöðuvef sem inniheldur annars stigs efni sem eru einkennandi fyrir fléttuna og í rúmlega 

98% tilvika tilheyrir sveppurinn í samlífinu tegund Asksveppa (e. Ascomycota) (Muller, 

2001; Oksanen, 2006).   

 Talið er að fjöldi fléttutegunda á heimsmælikvarða liggi á bilinu 13.500 til 17.000 og 

vaxa flestar þeirra á þurrlendi þó svo að nokkrar tegundir finnist bæði í ferskvatnsám og í sjó. 

Þessar harðgerðu og fjölbreyttu lífverur finnast á nær öllu þurru kjörlendi frá miðbaugi til 

heimskautasvæðanna. Í útliti eru fléttur mjög mismunandi og spannar litróf þeirra 

appelsínugult, gult, rautt, grænt, grátt, brúnt og svart. Stærðin getur farið úr minna en 1mm
2 

upp í langar flæðandi fléttur sem hanga yfir 2 metra út af trjágreinum (Nash, 1996).  
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Mynd 1:Vaxtararga (Hrúðurflétta) (Kristinsson, 2015) 

 Um 750 tegundir af fléttum eru þekktar á Íslandi og er þeim gróflega skipt í þrjá 

flokka; runnfléttur, blaðfléttur og hrúðurfléttur, en dæmi um hrúðurfléttu má sjá á mynd 1. 

Þær hafa þann eiginleika að geta vaxið á fjölbreyttu undirlagi svo sem á trjáberki, á steinum á 

landi sem og í vatni, á unnum við, steinsteypu og jafnvel járni (Kristinsson, 2015). Fléttur og 

náttúruefni þeirra hafa langa sögu um notkun, t.d. sem litarefni, í ilmvatnsiðnaði og í 

alþýðulækningum en myndefnin hafa fjölbreytta líffræðilega virkni s.s. bakteríudrepandi, 

sveppadrepandi, veiruhamlandi, bólguhemjandi, verkjastillandi, hitalækkandi, 

fjölgunarhemjandi og frumudrepandi (Muller, 2001; Oksanen, 2006). 

1.2.1 Efnasambönd fléttna 

Fléttur framleiða fyrsta- og annars stigs fléttuefni. Sveppahlutinn nýmyndar sum fyrsta stigs 

efnasambönd en þörungurinn önnur og eru þetta innanfrumu efnasambönd, bundin í 

frumuvegg og frymi (e. protoplast), sem yfirleitt eru vatnsleysanleg. Dæmi um fyrsta stigs 

fléttuefni eru prótein, amínósýrur, fjölsykrur og vítamín og eru þau öll nauðsynleg fléttunni til 

vaxtar og viðhalds (Nash, 1996).  

 Flest annars stigs efni í fléttum eru mynduð af sveppahlutanum, þau eru flutt út úr 

frumum sveppsins og finnast sem kristallar á yfirborði frumna í mismunandi hlutum þalsins 

(Oksanen, 2006). Þessi efni eru yfirleitt vatnsóleysanleg og því einungis hægt að úrhluta þau í 

lífrænum leysum (Elix, 1996). Yfir 630 annars stigs efni sem koma frá fléttum eru þekkt, flest 

þeirra eru einstök fyrir lífveruna og finnast einungis um 50-60 þeirra í öðrum sveppum eða 

flóknari plöntum (e. higher plants) (Nash, 1996). Depsíð og depsídónar eru algengustu annars 

stigs efnin og eru þau lífmynduð eftir asetat-malónat ferli (Muller, 2001). Ásamt því eru 

annars stigs efni í fléttum líka mynduð eftir shikimic sýru- og mevalonic sýru ferlum (Nash, 

1996). 
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1.2.2 Fjallagrös (Cetraria islandica) 

Fjallagrös eru algeng um allt land að undanskildum söndum öræfanna. Þau finnast frá 

láglendi og upp í um það bil 1400 m hæð og vaxa helst í mólendi. Oft finnast fjallagrös í 

miklu magni og best þroskuð meðfram vötnum, flóum eða fjallsrótum. Á mynd 2 má sjá 

fjallagrös en þau geta verið dökkbrún eða nær svört að lit, mjó og rennulaga, eða blaðkennd, 

allbreið og ljósbrún eða grænleit og er vaxtarlag þeirra því mjög mismunandi (Kristinsson, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Fjallagrös í Oddskarði árið 1993 (Kristinsson, 2015) 

 Fjallagrös hafa verið notuð í evrópskum alþýðulækningum við minniháttar kvillum 

svo sem hósta og særindum í hálsi, en einnig við berklum, astma og magabólgum. Á Íslandi 

hafa fjallagrös einnig verið notuð við einkennum maga- og skeifugarnasárs (Ingolfsdottir o.fl., 

1997). Helstu annars stigs efnin í fjallagrösum eru prótólichesterínsýra og fumarprótócetraric 

sýra (Gudjónsdóttir & Ingólfsdóttir, 1997). 

1.2.2.1 Prótólichersterínsýra  

Prótólichersterínsýra (PA) (C19H3204, 324,45g/mól) er alífatískur α-metýlen-γ-laktón og má 

sjá efnabygginguna á mynd 3. Innihald prótólichesterínsýru í fjallagrösum er á bilinu 0.1-

0.5%, minnstur var styrkurinn í sýnum úr fjallagrösum sem uxu á Austurlandi, en svipaður í 

sýnum úr hinum landshlutunum. Sýran kemur fram í tveimur handhverfum en (+)-

prótólichesterínsýru handhverfan finnst í fjallagrösum (Gudjónsdóttir & Ingólfsdóttir, 1997). 

Prótólichesterínsýra er efnafræðilega óstöðug og ísómerast auðveldlega yfir í lichesterínsýru 

sem hefur tvítengi á alfa kolefninu á laktón hringnum (Muller, 2001).  
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Mynd 3: Efnabygging prótólichesterínsýru (PA). Alífatískur α-metýlen-γ-laktón einangraður úr Cetraria 

Islandica 

1.2.2.2 Líffræðileg virkni Prótólichesterínsýru 

Fyrri rannsóknir á PA áttu uppruna sinn í notkun. Fjallagrös höfðu meðal annars verið í 

hefðbundinni notkun við astma, berklum og magabólgum og var því ákveðið að kanna áhrif á 

bólguferla, nánar tiltekið að prófa fléttuefnin fyrir hindrandi áhrifum á efnaskipti arachidónat 

in vitro. Hindrandi áhrif efnanna á 5-lípoxýgenasa (LOX) og cýklóoxýgenasa voru prófuð á 

hvítum blóðkornum úr svíni og míkrósómum úr sáðblörum úr kind og sýndi PA hindrun á 5-

LOX (Ingólfsdóttir o.fl., 1994). Stuttu síðar sýndu Ingólfsdóttir og félagar (1997) fram á 

hindrun PA á Helicobacter pylori in vitro (Ingólfsdóttir o.fl., 1997). Í annarri rannsókn 

Ingólfsdóttir og félaga árið eftir sýndu þau fram á hindrandi áhrif PA á Mycobacterium aurum 

A
+
 in vitro, lífveru sem er ekki sjúkdómsvaldandi en hefur svipað næmni svið (e. sensitivity 

profile) og berklabakterían Mycobacterium tuberculosis (Ingólfsdóttir o.fl., 1998). Til að 

komast nær beinni verkun á frumu voru áhrif PA prófuð á lifandi frumur í rækt, þar  á meðal 

voru tvær brjóstakrabbameinsfrumulínur (T-47D og ZR-75-1), ein 

kyrningahvítblæðisfrumulína (K-562) og eðlilegar bandvefsfrumur úr húð. Niðurstöður sýndu 

fjölgunarhemjandi virkni PA á krabbameinsfrumulínurnar án þess að hafa áhrif á eðlilegar 

bandvefsfrumur. Þessi fjölgunarhemjandi virkni var talin geta orsakast af 5-LOX hindrun sem 

áður hafði verið greint frá og hefur henni síðan verið fylgt eftir með frekari rannsóknum 

(Ögmundsdóttir o.fl., 1998). Í töflu 1 er farið yfir niðurstöður úr helstu rannsóknum á PA. 
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Tafla 1: Niðurstöður úr helstu rannsóknum á áhrifum prótólichesterínsýru. 

  

1.3 Krabbamein 

Krabbamein veldur bæði flestum sjúkdómstilfellum og dauðsföllum í heiminum. Árið 2012 

var hægt að rekja um það bil 8,2 milljónir dauðsfalla og 14 milljónir nýrra sjúkdómstilfella til 

krabbameins (World Health Organization 2015). Á árunum 2008-2012 greindust að meðaltali 

746 karlar og 702 konur árlega með krabbamein á Íslandi. Fjórföld aukning á greiningu hefur 

orðið frá því að skráning hófst á Íslandi árið 1954 og eru orsakir þess tvíþættar. Annars vegar 

hefur áhætta á því að greinast með krabbamein aukist en hins vegar er veigameiri orsökin sú 

að Íslendingum fjölgaði á tímabilinu og er fjölgunin hlutfallslega mest í eldri hópunum. 

Áhrif Styrkur Heimild

IC50 (20µM) (Ingólfsdóttir o.fl., 1994)

IC50 (9±1,3µM)
(Kumar KC & Müller, 

1999)

IC50 (77,0µM)

(Bucar, Schneider, 

Ögmundsdóttir, & 

Ingólfsdóttir, 2004) 

Hindrun á DNA 

pólýmerasa HIV-1 

bakrita in vitro

IC50 (24,3µM) (Pengsuparp o.fl., 1995)

Hindrun á Heliobacter 

pylori in vitro
MIC90 (32µg/ml) (Ingólfsdóttir o.fl., 1997)

Bakteríuhemjandi virkni 

á Mycobacterium aurum
MIC (250µg/ml)

(Ingólfsdóttir, Chung, 

Skúlason, Gissurarson, & 

Vilhelmsdóttir, 1998)

ED50 (1,1-24,6) µg/ml

(Ögmundsdóttir, Zoëga, 

Gissurarson, & 

Ingólfsdóttir, 1998)

EC50 (2,4-18,1) µg/ml

(Haraldsdóttir, 

Guðlaugsdóttir, 

Ingólfsdóttir, & 

Ögmundsdottir, 2004)

IC50 (34,3 - >100) µM (Brisdelli o.fl., 2013)

Fjölgunarhemjandi 

áhrifum PA er ekki 

miðlað beint í gegnum 

hindrun á lípoxýgensa

(Bessadóttir o.fl., 2015)

PA er líklegur FAS hindri 

en verkar ekki beint á 

boðleiðir frumuhrings

(Bessadóttir o.fl., 2014)

Hindrun á 5- og 12 

lípoxýgenasa 

Fjölgunarhemjandi áhrif 

á krabbameinsfrumur af 

ólíkum uppruna
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Sjaldgæft er að einstaklingar undir 40 ára aldri fái krabbamein og greinist meira en helmingur 

allra krabbameina í einstaklingum eftir 65 ára aldur (Jónasson & Tryggvadóttir, 2012). Yfir 

100 mismunandi tegundir krabbameina hafa verið greindar í mönnum (Hanahan & Weinberg, 

2000). Hjá konum er brjóstakrabbamein algengast en blöðruhálskirtilskrabbamein hjá körlum, 

næst á eftir kemur krabbamein í lungum hjá báðum kynjum. Frá því að skráning krabbameina 

hófst á Íslandi hafa fimm ára lífshorfur krabbameinssjúklinga meira en tvöfaldast (Jónasson & 

Tryggvadóttir, 2012). 

1.3.1 Tilurð krabbameina 

Foræxlisgen er að finna í öllum frumum og taka þau þátt í stjórnun á frumuhringnum. Verði 

þau fyrir stökkbreytingum virkjast æxlisgen en við það brenglast margir ferlar vaxtarboða 

sem leiðir af sér látlausa frumufjölgun eins og tengt er við krabbamein. Æxlisbæligen hafa 

hamlandi áhrif á óæskilegan vöxt, ef stökkbreytingar verða á genunum geta þau hins vegar 

misst virkni sína. Dæmi um æxlisbæligen er BRCA1 en stökkbreytingar á því geta valdið 

brjóstakrabbameini. Saman hafa þessi gen því mikil áhrif á æxlismyndun (Weinberg, 2013).  

 Í greininni "The Hallmark of Cancer" frá árinu 2000 rýndu Hanahan og Weinberg í 

eiginleika sem einkenna krabbameinsfrumur. Þeir ályktuðu að stökkbreytt genamengi allra 

krabbameina hefði í för með sér  breytingar á sex mikilvægum ferlum í lífeðlisfræði frumna 

þar sem hver og ein þessara breytinga táknar árangursríkt rof á varnarþáttum sem greiptir eru í 

frumur og vefi og eru lykilþættir í fjölskrefa þróun illkynja æxla. Þessir þættir eru eftirfarandi: 

 Stjórnun á vaxtarboðum (e. self-sufficiency in growth signals) 

 Ónæmi fyrir vaxtarhemjandi boðum (e. insensitivity to growth-inhibitory signals) 

 Undanskot frá stýrðum frumudauða (e. evasion of programmed cell death) 

 Ótakmörkuð geta til fjölgunar (e. limitless replicative potential) 

 Nýmyndun æða (e. sustained angiogeneis) 

 Ífarandi vöxtur æxlisfrumna í aðra vefi og myndun meinvarpa (e. tissue invasion 

and metastasis)      (Hanahan & Weinberg, 2000). 

 Árið 2011 birtu þeir svo aðrar grein (Hanahan & Weinberg, 2011) þar sem þeir 

staðfesta að þessar kenningar hafi staðist tímans tönn og leggja til tvær nýjar leiðir sem 

mögulega hafa áhrif í myndun illkynja meina en það eru endurforritun orkuefnaskipta (e. 

reprogramming of energy metabolism) og undanskot frá eftirliti ónæmiskerfisins (e. evading 

immune destruction). 
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1.3.2 Briskrabbamein 

Briskrabbamein er yfirleitt ekki greint fyrr en á seinni stigum sjúkdómsins og hefur 

hefðbundin krabbameinsmeðferð lítil áhrif á sjúkdómsgang (Li o.fl., 2007). Mikil þörf er á 

virkari lyfjum til notkunar, annað hvort ein og sér eða í samsettri meðferð með þeim lyfjum 

sem nú þegar eru í notkun til að bæta horfur sjúklinga (Yang o.fl., 2013).  

 Á Íslandi telur briskrabbamein um 2% allra krabbameina (Jónasson & Tryggvadóttir, 

2012). Sjúkdómurinn er fjórða algengasta dánararorsök af völdum krabbameina ár hvert í 

Bandaríkjunum og hefur verstu horfur krabbameina þar sem 5 ára lifun er um 3%. Aðalorsök 

briskrabbameina er enn óljós en þekktir áhættuþættir eru reykingar, hækkandi aldur og truflun 

á virkni ákveðinna gena (Li o.fl., 2007).  

 Tíðni stökkbreytinga í K-ras æxlisgeninu er yfir 85% í briskrabbameinum, hæst allra 

krabbameina en ásamt því er p16 æxlisbæligenið óvirkjað í um 95% briskrabbameina. Næst 

algengust er óvirkjun á TP53 æxlisbæligeninu, sem á sér stað seint í myndun æxlisins, þá 

hefur einnig verið greint frá óvirkjun á MADH4 æxlisbæligeninu (DPC4 eða SMAD4) sem 

gerist einnig seint í nýmyndunarferli æxla  (Li, Xie, Wolff, & Abbruzzese, 2004). Aðal 

meðferðarmöguleikar eru skurðaðgerð, geisla- og lyfjameðferð (American Cancer Society, 

2015).  

 Andmetabólítinn gemcítabín er oft notaður í lyfjameðferð gegn briskrabbameinum en 

kostir lyfsins eru takmarkaðir og meðal lifun er undir 6 mánuðum (Burris o.fl., 1997). 

Frumudrepandi lyfin 5-flúoróúracíl, cisplatín og írínótecan hafa meðal annarra verið prófuð í 

samsetningu með gemcítabín án þess að marktækur munur hafi komið fram á lifun. Hins 

vegar sýna nýjar rannsóknir marktækt lengri lifun með samsettri meðferð gemcítabín og 

týrósín kínasa hemilsins erlotiníb miðað við meðferð með gemcítabín einu og sér (Yang o.fl., 

2013). 

 Árið 1999 greindu Tom Adrian og félagar frá því að 5-lípoxýgenasi (LOX) og 12-

LOX væri yfirtjáð í briskrabbameinsfrumum og að LOX gegndi mikilvægu hlutverki í fjölgun 

briskrabbameinsfrumna. Eins og áður segir höfðu rannsóknir sýnt fram á virkni PA sem LOX 

hindra og var það upphafið að því að farið var að skoða áhrif PA á briskrabbameinsfrumur 

(Ding, Iversen, Cluck, Knezetic, & Adrian, 1999). 

1.4 Krabbameinslyf 

Notkun krabbameinslyfja hófst á fimmta áratug tuttugustu aldar þegar Louis Goodman og 

Alfred Gilman meðhöndluðu sjúkling með eitilfrumuæxli með köfnunarefnissinnepsgasi og 
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sýndu með því fram á að lyf, sem ekki var hormón, hefði hindrandi áhrif á æxlisvöxt 

(Chabner & Longo, 2011; Chabner & Roberts, 2005). Þetta var upphafið að fyrstu kynslóð 

krabbameinslyfja, svo kölluðum hefðbundum krabbameinslyfjum. Þau eru flest öll 

frumuskemmandi og verkunarmáti þeirra felst í því að skemma DNA, hindra nýmyndun þess 

eða trufla frumuskiptingu (Neidle, 2011).  

 Í upphafi tíunda áratugarins varð mikil framför í lyfjaþróun í kjölfar tækninýjunga og 

ný lyfjaskotmörk urðu auðfundnari. Næsta kynslóð krabbameinslyfja leit dagsins ljós, svo 

kölluð líftæknilyf. Þessi lyf eru hönnuð með ákveðið skotmark (e. targeted therapy), yfirleitt 

prótein, í huga sem talið er að gegni mikilvægu hlutverki í vexti æxlisins. Þessi lyf hafa 

sérhæfðari verkunarmáta heldur en fyrstu kynslóðar lyfin og minni aukaverkanir (Chabner & 

Roberts, 2005; Sawyers, 2004). Þessi þróun breytti krabbameinslyfjaiðnaðinum í 

Bandaríkjunum úr því að vera ríkisstyrktur yfir í arðsaman iðnað.  

1.4.1 Frumuskemmandi lyf (e. Cytotoxic Agents) 

Frumuskemmandi lyf drepa krabbameinsfrumur en þau drepa einnig eðlilegar frumur í 

frumuskiptingu. Þegar hvít blóðkorn og frumur í meltingarvegi eru orðin í of lágum styrk í 

líkamanum þá geta komið fram sýkingar, blæðingar og niðurgangur, sem eru hluti af 

almennum aukaverkunum frumuskemmandi krabbameinslyfja. Eðlilegar frumur eru fljótari 

að jafna sig eftir frumuskemmandi áhrif lyfjanna heldur en krabbameinsfrumur, því eru lyfin 

gefin endurtekið með hléum í von um að ná fram vaxandi eituráhrifum á æxli (McKinnell, 

2006). 

 Hægt er að skipta krabbameinslyfjum niður í nokkra flokka eftir efnabyggingu, 

verkunarleiðum og sambandi þeirra við önnur lyf. Sum lyf verka á fleiri en einn þátt og geta 

þar að leiðandi tilheyrt fleiri en einum flokki, á mynd 4 má sjá yfirlit yfir verkunarstaði helstu 

frumuskemmandi lyfja (American Cancer Society, 2015). 
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Mynd 4: Yfirlitsmynd yfir verkunarstaði helstu frumuskemmandi lyfja. Mynd aðlöguð frá (Rang & Dale, 2011) 

1.4.1.1 Alkýlerandi lyf 

Alkýlerandi lyfjum er skipt í fimm aðalflokka; köfnunarefnissinepsgas, alkýlsúlfónöt, 

nítrósóþvagefni, etýlenímín og tríazenes. Þetta er fjölbreyttur hópur efna sem á það 

sameiginlegt að geta drepið frumur í öllum fösum frumuhringsins og látið alkýl hóp af hendi 

til mólekúla með kjarnsækna miðju svo sem DNA, og hindrað þannig DNA eftirmyndun 

(Sanderson & Shield, 1996; Chabner & Roberts, 2005). Efnin, sem eru frumuskemmandi 

ásamt því að valda stökkbreytingum og í kjölfarið jafnvel krabbameini, mynda samgild tengi 

við amínó-, karboxýl-, súlfhýdrýl- og fosfathópa (Malhotra & Perry, 2003). Tvíverkandi (e. 

bifunctional) alkýlerandi lyf, svo sem klórambúcíl, mynda samgild tengi á tveimur 

kjarnsæknum stöðum á mismunandi DNA bösum og valda þannig krosstengingu annað hvort 

innan þátta eða á milli þeirra. Lyf með einþátta verkun (e. monofunctional), svo sem 

temózólamíð, hafa hins vegar aðeins einn alkýlerandi hóp og geta því ekki myndað 

krosstengingu (Kondo, Takahashi, Ono, & Ohnishi, 2010; Siddik, 2005). Lyflækninga- og 
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frumuskemmandi áhrif lyfjanna er hægt að tengja beint við alkýleringu á nítrógeni í stöðu sjö 

á gúanín basa í DNA (Malhotra & Perry, 2003). 

 Lyfin, sem eru DNA skemmandi eins og áður sagði, gera ekki greinarmun á DNA í 

eðlilegum frumum og í krabbameinsfrumum og getur langtímanotkun því valdið skemmdum 

á beinmergnum og í einstaka tilfellum hvítblæði. Áhættan er skammtaháð og mest um það bil 

fimm til tíu árum eftir meðferð (American Cancer Society, 2015). Önnur eiturhrif eru bæling 

á blóðmyndun, sem veldur yfirleitt takmörkun á skammtastærð sem og bæling á 

ónæmisvörnum og eiturverkanir á slímhúðir (Chabner & Longo, 2011). 

1.4.1.2 Andmetabólítar 

 Andmetabólítar eru tiltölulega virkir og með hóflegar eiturverkanir sem gerir þá að góðum 

kosti og eru þeir mikið notaðir í samsettum lyfjameðferðum, bæði með öðrum 

andmetabólítum sem og með öðrum æxlishemjandi lyfjum (Peters o.fl., 2000). Þróun lyfjanna 

var byggð á skilningi á lykil ensím skrefum í lífmyndun núkleótíða og næmni æxlisfrumna 

fyrir breytingum í þessum ferlum (Gibbs, 2000). Andmetabólítar eru byggingarleg hliðstæða 

af náttúrulegum sameindum sem eru nauðsynlegar fyrir frumurnar. Vegna þess hve líkt efnið 

er sameindunum samliðast það inn í efnaskipti frumunnar og truflar efnaskiptaferla DNA 

myndunar sem getur valdið frumudauða, sérhæfingu eða breytingu á virkni hennar (Cole, 

Zebala, & Kamen, 2005).  

 Fólathemlar er einn undirflokkur andmetabólíta en lyfið methótrexat er hvað mest 

notað í þeim flokki. Það hindrar ensímið díhýdrófólat redúktasa sem umbreytir díhýdrófólati í 

virka formið tetrahýdrófólat, og hindrar þannig myndun púrín og týmídýlat sem eru 

mikilvægir forverar núkleótíða DNA (Chabner & Longo, 2011). Aðrir flokkar andmetabólíta 

eru meðal annars púrín- og pyrimidín hliðstæður en hlutverk þeirra er að hindra DNA 

polýmerasa, ríbónúkleotíð redúktasa og myndun týmídýlat (Espinosa, Zamora, Feliu, & 

González Barón, 2003). 

1.4.1.3 Frumubælandi sýklalyf (Anti-tumor antibiotics) 

Bleómýcín er einangrað úr Streptomyces verticillus og var fyrst þróað af Japananum 

Umezawa ásamt félögum árið 1966 (Blum, Carter, & Agre, 1973). Bleómýcín veldur 

oxunarhvattri klofnun á DNA með aðal eituráhrif á lungu þar sem bandvefsmyndun (e. 

interstitial fibrosis) getur leitt til dauða og takmarkar það notkun lyfsins (Chabner & Longo, 

2011; Della Latta, Cecchettini, Del Ry, & Morales, 2015). 
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 Doxórúbicín (DOX) og daunórúbicín (DNR) tilheyra flokki anthracýclína og eru þau 

notuð gegn fjölda illkynja sjúkdóma. Þau hafa almennar aukaverkanir en vert er að nefna 

sértæk eituráhrif á hjartavöðva (Chabner & Longo, 2011). Bygging lyfjanna er mjög svipuð 

eins og mynd 5 sýnir þar sem aglýcon og sykurhluti efnanna er eins en munurinn er sá að 

hliðarkeðja DOX endar á alkóhólhóp en DNR á methýlhóp og hefur þessi litla breyting mikið 

að segja um virknisvið lyfjanna (Minotti, Menna, Salvatorelli, Cairo, & Gianni, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Bygging lyfjanna doxórúbicín (DOX) og daunórúbicín (DNR). Byggingin er mjög svipuð þar aglýcon 

og sykurhluti efnanna er eins en munurinn er sá að hliðarkeðja DOX endar á alkóhólhóp en DNR á methýlhóp 

og hefur þessi litla breyting mikið að segja um virknisvið lyfjanna (Minotti o.fl., 2004) 

Lyfin, sem hindra nýmyndun DNA, hafa fjölþættan verkunarmáta. Þau valda DNA innskoti 

(e. DNA intercalation), þar sem sameindum er skotið inn í kjarnefni frumnanna, ásamt því að 

mynda hvarfgjarna súrefnishópa og hafa hamlandi áhrif á ensímið tópóísómerasa og flokkast 

því einnig sem tópóísómerasa hemlar (Gewirtz, 1999). 

1.4.1.4 Tópóísómerasa hemlar 

DNA tópóísómerasi I (topI) og II (topII) eru kjarnensím sem gegna hlutverki stjórnunar, 

viðhalds og viðgerða á byggingu DNA meðan afritun og þýðing á erfðaefninu fer fram 

(Sinha, 1995). Bæði ensímin taka þátt í DNA afvindun. Hins vegar er sértækt fyrir topII að 

breyta hringlaga DNA yfir í hnúta form (e. knotted forms) sem og að fjarlægja hnúta sem eru 

þegar til staðar (Chabner & Longo, 2011). TopI er ekki háður frumuhringnum, það er að segja 

virkni hans breytist ekki eftir fösum í frumuhringnum, hins vegar er virkni topII mest í S 

fasanum og hjá frumum í skiptingu (e. proliferating cells) (Sinha, 1995). 
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 Hægt er að skipta top hemlunum upp í flokka eftir verkunarmáta. Ólíkt flestum lyfjum 

sem hafa ensímskotmörk hafa topII eitur (e. topII poisons) ekki áhrif á frumuna með því að 

hindra hvetjandi virkni ensímsin (Pommier, Leo, Zhang, & Marchand, 2010). Hemlarnir 

breyta ensíminu í lífeðlisfræðilegt eitur sem veldur tvíþátta DNA rofi með því að auka 

styrkinn á stöðugu ástandi klofnunarsambands DNA og topII (Burden & Osheroff, 1998). Lyf 

sem verka þannig eru meðal annars etópósíð, doxórúbicín og mitoxantrón (Pommier o.fl., 

2010). Annar flokkur hindrar hvataða virkni (e. catalytic activity) top en hefur ekki áhrif á 

klofnunar sambandið. Þessi lyf eru talin hafa frumuskemmandi áhrif með því hindra 

mikilvæga ensímvirkni og eru því hefðbundnir ensím hindrar (Nitiss, 2009). 

 Camptóthekín, sem er alkalóíði einangraður úr kínverska trénu Captotheca acuminata, 

er hvað best þekkti topI hemillinn (Wall o.fl., 1966). Efnið tilheyrir eitur (e. poison) flokknum 

og verkar því þannig að það stöðgar klofnunarsambandið þar sem top I binst DNA með 

samgildu tengi við rof einþáttar (Chabner & Longo, 2011). 

1.4.1.5 Mítósu hemlar (Plöntu afleiður) 

 Plöntuafleiðum sem eru í klínískri notkun sem krabbameinslyf má skipta í fjóra megin 

flokka; vinca alkalóíða, taxana, epipódóphyllótoxcamptóthekín, sem áður hefur verið nefnt 

(Balunas & Kinghorn, 2005). 

 Taxól er einangrað úr berki ýviðarins Taxus brevifolia (Wani, Taylor, Wall, Coggon, 

& McPhail, 1971). Efnið hindrar mítósu, hvetur til magnbundinnar myndunar örpíplu knippa í 

frumum og leiðir til fjölkjörnunar frumna (Jordan, Toso, Thrower, & Wilson, 1993). Helstu 

lyf eru paclitaxel og docetaxel og hafa þau breytt horfum sjúklinga með krabbamein í 

eggjastokkum og brjóstum. Lyfin hafa almennar aukaverkanir krabbameinslyfja en sértækar 

eru úttaugaskemmdir og ofnæmisviðbrögð (Chabner & Longo, 2011; Holmes o.fl., 1991). 

 Vinca alkalóíðar eru einangraðir úr plöntunni Catharanthus roseus G. Don (Johnson, 

Armstrong, Gorman, & Burnett, 1963). Dæmi um lyf í þessum flokki eru vínkristín og 

vínorelbín sem verka með því að bindast við túbúlin og trufla virkni örpípla. Líkt og með 

taxana þá eru úttaugaskemmdir sértækar aukaverkanir fyrir vinca alkalóíða (Chabner & 

Longo, 2011). 

1.4.2 Markmiðuð meðferð (e. Targetet Therapies) 

Trastúzúmab (Herceptin®) er leitt af einstofna mótefni úr músum og skotmark lyfsins er 

týrósín kínasa viðtakinn HER2 (Piccart-Gebhart o.fl., 2005). Í um 15-25% tilfella illkynja 

meina í brjóstum finnst yfirtjáning á HER2 próteini, yfirleitt vegna mögnunar á HER2 geni. 
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Trastúzúmab hefur tvö svæði sem eru antigen sértæk. Þessi svæði bindast við utanfrumuhluta 

HER2 viðtakanna og hindrar mótefnið þannig virkjun á innanfrumuhluta týrósín kínasans sem 

að lokum veldur hindrun í fjölgun og lifun æxla sem háð eru HER2 (Hudis, 2007). Helstu 

aukaverkanir eru eituráhrif á hjartavöðva en einnig hafa komið fram ofnæmisáhrif, þá helst í 

kjölfar fyrsta skammts (Piccart-Gebhart o.fl., 2005).  

 Annar mikið notaður týrósín kínasa hemill er Imatiníb mesýlat (Glivec®) en ólíkt 

trastúzúmab er þetta ekki mótefni og flokkað sem smásameinda lyf (e. small molecular drug) 

en lyf sem hafa þá flokkun hafa endinguna -íb sameiginlega (Chabner & Longo, 2011). Lyfið 

var samþykkt af FDA árið 2001 og er aðallega notað í meðferð við langvinnu hvítblæði í 

mergfrumum (CML) og strómal æxlum í meltingarvegi (GIST) (Wood, Savage, & Antman, 

2002). Lyfið er tiltölulega virkur hindri á kínasann Bcr-Abl, samrunaprótein sem er afleiða 

litningayfirfærslu í myndun langvinns hvítblæðis í mergfrumum. Ásamt því hindrar Imatiníb 

einnig týrósín kínasana KIT og PDGFRβ (Chabner & Roberts, 2005). 

 Bevacízúmab (Avastin®) er leitt af einstofna mótefni úr músum og er anti-VEGF 

mótefni. Vaxtaþáttur æðanýmyndunar (e. vascular endothelial growth factor VEGF) stuðlar 

að vexti æða innanþekjufrumna og gegnir meðal annars lykilhlutverki í æðanýmyndun fósturs 

(Carmeliet o.fl., 1996). Rannsóknir hafa sýnt að VEGF mRNA er oftjáð í mörgum æxlum og 

gegnir mikilvægu hlutverki í æðanýmyndun þeirra (Ferrara, Gerber, & LeCouter, 2003). 

Lyfið er meðal annars notað sem meðferð við ristils- og endaþarmskrabbameinum samhliða 

lyfjum sem innihalda flúorópyrimídín (Kabbinavar o.fl., 2003). 

1.5 Lyfjaþol 

Lyfjaþol er vandamál sem takmarkar virkni lyfja í krabbameinsmeðferð en talið er að lyfjaþol 

sé mjög oft valdur þess að lyfjameðferð gengur ekki upp (Longley & Johnston, 2005). Innra 

ónæmi (e. intrinsic resistance) verður þegar líffæri, eða fruma, öðlast ákveðið sérkenni sem 

gerir tegundinni kleift að þola ákveðið lyf eða efni í umhverfinu og er æxlið því ónæmt fyrir 

lyfjameðferðinni áður en hún hefst. Þetta er þáttur í grundvallareinkenni allra frumna, að þola 

umhverfi sitt og tryggja áframhaldandi tilvist sína. Áunnið þol (e. acquired resistance) á við í 

tilfellum þegar ónæmur stofn, eða frumulína, kemur fram frá stofni sem áður var næmur fyrir 

lyfinu. Að auki getur stofninn myndað kross-ónæmi eða þol fyrir lyfjum með annan 

verkunarmáta (Hayes & Wolf, 1990). Áunnið þol getur átt sér stað á ýmsum stigum í ferlinu. 

Þættir sem valda því eru: aukið útflæði lyfja, óvirkjun lyfja, breytingar á lyfjaskotmarki, 
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lyfjahvattar skemmdir (e. processing of drug-induced damage) og undanskot frá stýrðum 

frumudauða (Longley & Johnston, 2005). 

1.6 DNA eftirmyndun sem meðferðar skotmark 

1.6.1 DNA eftirmyndun 

Frumuhringnum má skipta upp í ákveðna fasa sem sýndir eru á mynd 6. Í S fasa á sér stað 

DNA nýmyndun og í M fasa kjarnskipting en í kjölfar hennar verður yfirleitt 

umfrymisskipting (e.cytokinesis). Á milli þessara fasa eru fasar sem kallaðar eru G1 og G2 en 

í þeim fara fram viðgerðir á DNA skemmdum og eftirmyndunarvillum. Ef vaxtarskilyrði og 

vaxtarþættir eru ekki til staðar seint í G1 fasa eru frumur stöðvaðar í eftirlitsstöð (e.restriction 

point) og fara í G0 fasa sem er hvíldarstöð (Massagué, 2004).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Frumuhringurinn. Heilkjarna frumur sem virkar eru í frumuskiptingu fara í gegnum fasa sem saman 

mynda frumuhring. Mynd aðlögðu frá (University of Leicester , e.d.) 

 Í upphafi DNA eftirmyndunar afvinst tvíþátta DNA gormur í tvö DNA mót. 

Eftirmyndunarkvísl (e. replication fork), sem færist í átt að óklofna hluta DNA, afvindur 

DNA gorminn og til þess að DNA nýmyndun geti hafist á klofna mótinu verður RNA 

pólýmerasi (pol) að mynda RNA vísi (5-10 núkleótíð að lengd) sem er svo lengdur með pol α. 

RNA vísir er tengdur við DNA pol flóka sem gerir DNA pol kleift að hefja nýmyndun og eru 
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það svo pol δ og pol ε sem lengja RNA-DNA vísinn (Altman, 1969; Núñez-Ramírez o.fl., 

2011; Taylor, Woods, & Hughes, 1957; Watson o.fl., 2008). Á DNA mótinu sem er í 3'-5' átt 

er nýmyndaði DNA þátturinn kallaður undanþáttur (e. leading strand) og lengir DNA pol 

RNA vísinn í sömu átt og eftirmyndunarkvíslina. Þar sem DNA er einungis nýmyndað með 

lengingu á 3' enda og eftirþáttur (e. lagging strand) myndast við mót á 5' enda er nýmyndun á 

eftirþætti aðeins flóknari og er hún slitrótt þar sem mótið beinir DNA pol í öfuga átt við 

eftirmyndunarkvíslina. Vegna þess myndast litlir DNA bútar sem kallast okazaki bútar og eru 

þeir síðar tengdir saman til að mynda samfelldan DNA þátt (Watson o.fl., 2008). 

 DNA pol ensím flókar sem taka þátt í að nýmynda DNA lesa DNA mót og hvata 

þéttihvörf á milli hýdroxýlhópa á sykurhluta núkleótíðanna sem svo fjölliðast og mynda DNA 

(Altman, 1969; Núñez-Ramírez o.fl., 2011; Taylor o.fl., 1957).  

 DNA pol δ er örvaður með bindingu við PCNA (e. proliferating cell nuclear antigen) 

hjálpar prótein og tekur þátt í DNA eftirmyndun. PCNA finnst á tveimur mismunandi 

formum, annað þeirra er leysanlegt og tekur ekki þátt í stöðugri nýmyndun DNA en hitt tekur 

þátt og er tjáð í kjarna allra frumna í fjölgun og er því góður mælikvarði á DNA nýmyndun 

(Bravo & Macdonald-Bravo, 1987). 

1.6.2 Tvíþátta rof á DNA 

Við tvíþátta rof á DNA virkjast tvenns konar viðgerðarferlar sem sýndir eru á mynd 7. Annars 

vegar endatengingarviðgerð (NHEJ) þar sem rofnu endar DNA sameindanna eru paraðir 

saman með ósamstæðri litningapörun og hins vegar þáttaparaviðgerð (HR) þar sem samstæð 

endurröðun DNA sameindanna fer fram, með systur-litningsþráð sem mót, seint í S fasa eða 

G2 fasa frumuhrings (Altieri, Grillo, Maceroni, & Chichiarelli, 2008; Lange, Takata, & Wood, 

2011). Staða frumunnar í frumuhringnum ræður miklu um hvort viðgerðarferlið er virkjað. Í 

G1 fasa er NHEJ ríkjandi vegna takmarkaðrar getu frumunnar til að stytta 5’ enda á brotstað 

eins og nauðsynlegt er í upphafi HR viðgerðarferlisins. Í S og G2 fasa er möguleiki á 

styttingunni og því HR viðgerðarferli sem tekur yfir. Þetta skýrist einnig af því að í S og G2 

fasa eru systurlitningarnir til staðar (Esashi o.fl., 2005)  
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Mynd 7: NHEJ og HR viðgerðarferlar sem virkjast við tvíþátta rof á DNA. Í NHEJ eru rofnu endar DNA 

sameindanna paraðir saman með ósamstæðri litningapörun. Í HR fer fram samstæð endurröðun DNA 

sameindanna með systur-litningsþráð sem mót seint í S fasa eða G2 fasa frumuhrings. Mynd aðlögðu frá (Lange, 

Takata, & Wood, 2011) 

 Tvíþátta rof DNA er ákaflega frumuskemmandi form DNA skemmda sem getur haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir frumuna eins og frumudauða, litningatap og á endanum leitt til 

krabbameins sé það ekki lagað á réttan hátt. Jónandi geislun veldur þess háttar skemmdum í 

línulegu hlufalli við geislaskammt (Rothkamm & Horn, 2009).  

 H2AX er histón prótein sem tekur þátt í myndun kirnisagna. Þegar fruma verður fyrir 

geislun, eða öðru áreiti sem veldur tvíþátta DNA brotum, virkjast ákveðnir viðgerðarferlar. 

Partur af þeim er fosfórílering á H2AX sem staðsett er í nálægð við tvíþátta rof á DNA og 

kallast í kjölfarið γH2AX  (Rogakou, Pilch, Orr, Ivanova, & Bonner, 1998). Sýnt hefur verið 

fram á að myndun γH2AX bletta (e. foci) eykst í línulegu sambandi við geislaskammtinn og 

endurspeglar þannig tvíþátta rof DNA (Rogakou, Boon, Redon, & Bonner, 1999; Rothkamm 

& Löbrich, 2003; Sedelnikova, Rogakou, Panyutin, & Bonner, 2002). Í þessu verkefni var 

jónandi geislun notuð til að að mynda tvíþátta rof á DNA og mótefnalitað fyrir γH2AX til að 

meta fjölda brotanna í kjörnum frumna. 
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1.6.3 DNA pólýmerasi 

15 mismunandi DNA polýmerasar eru þekktir í heilkjarna frumum (Hübscher, Maga, & 

Spadari, 2002). Byggingin er frekar einsleit þar sem lítill munur er á hvetjandi undireiningu 

(e. catalytic subunit) á milli tegunda. Pólýmerösum heilkjörnunga má skipta upp í fjóra megin 

flokka A, B, X og Y, byggt á röðun eftir eðlislíkindum (Loeb & Monnat, 2008). Í flokki A er 

hvatberapólýmerasinn γ ásamt pol θ og pol ν. Í flokki B eru eftirmyndunarpólýmerasarnir α, δ 

og ε ásamt pol ζ. Í flokki X eru pol β, λ og μ ásamt TdT (e.terminal 

deoxynucleotidyltransferase) og í flokki Y eru pol η, ι og κ ásamt REV1. Verkunarmáti þeirra 

er misjafn, sumir taka þátt í eftirmyndun genamengisins, aðrir í DNA viðgerð og enn aðrir 

hjálpa frumum að þola DNA skemmdir (TLS). Eins og áður sagði taka pol α, pol δ og pol ε 

þátt í nýmyndun DNA og hafa pol β, pol ζ, pol η, pol θ, pol λ og pol μ verið bendlaðir við 

viðgerð á tvíþátta rofi DNA í gegnum HR eða NHEJ viðgerðarferlana (Lange o.fl., 2011).  

 Nokkur lyf sem hindra DNA pólýmerasa í eftirmyndun eru í notkun í dag og eru þau 

aðallega notuð gegn veirusýkingum og krabbameini. Þar má nefna acýklóvír, sem er notað við 

Herpes vírus, ásamt gemcítabín sem notað er við krabbameini í brisi, lungum og þvagblöðru 

(Chabner & Longo, 2011).  

 Rannsóknir á lyfjaskotmarkinu DNA pólýmerasa hafa gefið einhverjar niðurstöður en 

flestar eru á grunnstigi, sem dæmi má nefna að afleiður af sýklalyfinu dýhýdróaltenusin 

hindra pol α en ekki pol β, pol δ, pol ε og pol γ (Kuramochi o.fl., 2009; Kuriyama o.fl., 2008). 

Eins hefur verið sýnt fram á að eikósapentaen sýra hindri pol β, pol δ og pol ε (Kumamoto-

Yonezawa o.fl., 2010) ásamt því að nokkrir smásameinda pol β hindrar hafa fundist 

(Mizushina o.fl., 2008). Kawamura og félagar (2014) nýsmíðuðu 5-O-acýl plumbagins 

efnasambönd og sýndu fram á hindrandi áhrif þeirra á pol α, γ, κ og λ. C18:1-acyl plumbagin 

hindraði virkni eftirmyndunar pólýmerasana α og γ og hafði bælandi áhrif á óæskilega fjölgun 

krabbameinsfrumna úr mönnum og gæti því sýnt krabbameinshindrandi virkni in vivo án 

aukaverkana (Kawamura o.fl., 2014). Nýlegar rannsóknir sýna hvernig ein gerð DNA 

(MMEJ) viðgerðarferla sem liggur mitt á milli NHEJ og HR, með verkunarmáta sem ekki er 

að fullu skilinn, vegur upp á móti þegar ríkjandi viðgerðarferlar virka ekki sem skildi. 

Ceccaldi og félagar (2015) greindu frá því að pol θ hefur bein áhrif á RAD51 og greindu frá 

nokkrum bindistöðu RAD51 á pol θ. Þeir sýndu fram á að pol θ er yfirtjáður í æxlum með 

galla í HR viðgerðarferli, þau séu ofurnæm fyrir hindrun á MMEJ þar sem hindrun á pol θ 

leiði til frumudauða og séu þess háttar æxli háð pol θ (Ceccaldi o.fl., 2015). Mateos-Gomez 

og félagar (2015) sýndu fram á mikilvægi pol θ í MMEJ viðgerð, ásamt því kemur fram að 
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HR og MMEJ eru samkeppnisferlar þar sem aukning á HR viðgerðarferli og Rad51 var til 

staðar í frumum sem skorti pol θ (Mateos-Gomez o.fl., 2015). Þessar niðurstöður gefa ástæðu 

til að skoða pol θ frekar sem mögulegt skotmark í krabbameinsmeðferð. 

 Fyrir rúmum 20 árum sýndu Pengsuparp og félagar fram á að hindrandi áhrif PA á 

HIV bakrita en jafnframt mældist hamlandi verkun á DNA pol β (Pengsuparp o.fl., 1995). 

Áhrif PA hafa aðallega verið skoðuð út frá stjórnun á frumuhringnum en niðurstöður þeirra 

tilrauna benda til þess að áhrifin á boðleiðir frumuhrings séu óbein, enda koma þau ekki fram 

strax (Bessadóttir o.fl., 2014). Verkunarmátinn hefur því ekki enn verið skilgreindur. Líklegt 

er að PA hafi breitt virknisvið og geti þar af leiðandi haft áhrif á krabbameinsfrumur í gegnum 

fleiri en einn verkunarmáta en eins og áður sagði er fjölgunarhindrandi áhrifum PA ekki 

miðlað beint í gegnum hindrun PA á lípoxýgensa (Bessadóttir o.fl., 2015). Vísbendingar um 

FAS hindrun og að PA virki ekki beint á boðleiðir frumuhringsins ásamt hindrun á S fasanum 

gefa til kynna að fjölgunarhemjandi áhrif PA eigi sér stað snemma í frumuhringnum 

(Bessadóttir o.fl., 2014; Ögmundsdóttir, o.fl., 1998). Í kjölfarið kom fram spurningin hvort  

fjölgunarhemjandi áhrifum PA væri miðlað með beinni hindrun á DNA nýmyndun frekar en á 

stjórnun frumuhringsins. 
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2. Markmið 

Markmið verkefnisins var að kanna hvort PA gæti verið DNA pólýmerasa hindri með því að 

skoða áhrif á DNA viðgerð og DNA eftirmyndun. Áhrif á DNA viðgerð voru metin með földa 

tvíþáttabrota eftir geislun og áhrif á DNA eftirmyndun með mælingum á BrdU innlimun og 

PCNA tjáningu. 
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3. Efni og aðferðir 

3.1 Efni 

Tafla 2: Efni sem notuð voru við rannsóknina. 

 
 

  

Efni Framleiðandi

7-amino-actinomycin D (7-AAD) BD Pharmingen, Bandaríkin

Alexa Fluor® 488, IgG1 einstofna anti-músamótefni Life technologies, Bretland

Anti-γH2A.X, IgG1 einstofna músamótefni Abcam, Bretland

BD Cytofix/Cytoperm Buffer BD Pharmingen, Bandaríkin

BD Cytoperm Permeabilization Buffer Plus BD Pharmingen, Bandaríkin

BD Perm/Wash Buffer ,10X BD Pharmingen, Bandaríkin

Bovine Serum Albumin (BSA) 10% Applichem, Þýskaland

Bromodeoxyuridine (BrdU) BD Pharmingen, Bandaríkin

DAPI kjarnlitur Sigma-Aldrich, Þýskaland

DNAkljúfur BD Pharmingen, Bandaríkin

Etanól 96%, Spirtus fortis Gamla apótekið, Ísland

Etanól puriss, ≥99.8% Sigma-Aldrich, Þýskaland 

Fetal Bovine Serum (FBS) Gibco life technology, Bretland

Fluorochrome-conjugated anti-BrdU Antibody BD Pharmingen, Bandaríkin

Formaldehyde 37% Sigma-Aldrich, Þýskaland

Frumuræktunaræti (RPMI-1640) Gibco, Bretland

Kalíum fosfat ( KH2P04) Applichem, Þýskaland

Kalíum klóríð (KCl) Applichem, Þýskaland

Metanól 100% Sigma-Aldrich, Þýskaland

Mounting medium, Fluoroshield Sigma-Aldrich, Þýskaland

Natríum fosfat ( Na2HPO4) Applichem, Þýskaland

Natríum klóríð (NaCl) Sigma-Aldrich, Þýskaland

Paraformaldehyde 4% Sigma-Aldrich, Þýskaland

PCNA (PC10) FITC, IgG2a einstofna músamótefni Santa Cruz Biotechnology, Þýskaland

Penicillin /Streptomycin (10,000U/mL) Thermo-Fisher, Evrópa

Phosphate Búffer Saline 1x (PBS)
Rannsóknarstofa í 

krabbameinsfræðum, Ísland

Propidium Iodide (PI) litunarlausn BD Pharmingen, Bandaríkin

Prótólichesterínsýra, hrein skv NMR. Lyfjafræðideild HÍ, Ísland

RPMI 1640 Gibco BRL, life technology, Bretland

STI trypsín hindri 10mg/mL Sigma-Aldrich, Þýskaland

Triton x100 Merck, Þýskaland

Trypsín Becton Dickinson, Bandaríkin

EDTA Merck, Þýskaland

Tween20 Sigma-Aldrich, Þýskaland
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3.2 Tæki 

Tafla 3: Tæki sem notuð voru við rannsóknina. 

 

  

Tæki Tegund Framleiðandi

Holubakki 6 holur Falcon, Danmörk

Holubakki 24 holur Nunc, Bandaríkin

Þekjugler 10mm Assistent, Þýskaland

Eppendorf glös 1,5mL Sarstedt, Þýskaland

FACS Frumuflæðisjá Calibur
Becton Dickinson, 

Bandaríkin

Frumuræktunarflaska T25 cm3 Falcon, Danmörk

Geislatækið Þór (línuhraðall) Clinac2100CD
Varian Medical Systems, 

Bandaríkin

Hitaskápur Safe 2020
Thermo Scientific, 

Bandaríkin

Hristari (e. vortex) n/a Sarstedt, Þýskaland

Lagsjá olympus FV1200 Olympus, Þýskaland

Pípettur P1000, P200, P100 og P2 Gilson, Frakkland

Pípettur
100-1000µl, 10-100µl og 2-

20µl
Thermo Scientific 

Plastpípettur 5, 10 og 25mL Falcon, Bandríkin

Polystýrenlös 5mL Falcon, Mexíkó

Rafdæla n/a Integra biosciences, Sviss

Skilvinda Z300 Hermle, Þýskaland

Skilvinduglös 50mL og 15mL Falcon, Mexíkó

Smásjá LEITZ DM IL Leica, Þýskaland

Smásjárgler 76x26mm KnittelGlass, Þýskaland

Stink skápur KP 12
KEBO Healthcare Systems, 

Danmörk

Talningagler 0,100mm
neubauer improved Brand, 

Þýskaland

Vog  límmiðið yfir í haga? Mettler Toledo, Þýskaland
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3.3 Aðferðir 

3.3.1 Prótólichesterínsýra 

Prótólichesterínsýra sem notuð var í verkefnið var fengin hjá Sesselju S. Ómarsdóttur 

prófessor við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands (Bessadóttir o.fl., 2014). Sýnið vóg 1,94mg. 

Útbúin var stofnlausn PA í styrknum 5mg/mL í etanóli. Út frá henni voru gerðar þrjár 

þynningar af PA í æti í styrkleikunum: 2,5 5 og 10μg/mL. Aðrar próflausnir voru etanól í æti í 

styrknum 10μg/mL og kontról sem innihélt einungis æti.  

3.3.2 Frumuræktun 

3.3.2.1 Ræktun AsPC-1 briskrabbameinsfrumna  

Frumulínan AsPC-1 (CRL-1682) sem notuð var í verkefninu er úr briskrabbameini, hún var 

einangruð úr 62 ára konu og keypt frá ATCC í Bandaríkjunum (ATCC, 2015).  

Áður en hægt var að hefja prófanir þurfti að rækta frumur upp. Frumur voru ræktaðar í RPMI 

æti ásamt 10% sermi (FBS) í T25 cm
3
 frumuræktunarflöskum. Þegar ný flaska af RPMI var 

opnuð var 2,5mL af penisillín (100 μg/mL)-streptómýsín (100IU/mL) bætt út í til að hindra 

bakteríuvöxt. Frumur voru ræktaðar í hitaskáp við 37°C, 5% koltvísýring og 95% raka og 

skipt var um æti þrisvar í viku til að viðhalda frumuvexti. Þá var gamalt æti sogið af og 4mL 

af nýju æti sett í hverja flösku. 

 Frumum var skipt upp 1 sinni í viku. Þegar það var gert var ætið sogið af og frumur 

meðhöndlaðar með 0,5mL af trypsíni í hitaskáp í 4-5 mínútur. Eftir það voru 25μL af trypsín 

hindra (STI) og 5mL af PBS settir út í ræktunarflöskuna, heildarmagnið fært yfir í 

skilvinduglas og frumur skildar niður við 2000 rpm í 3 mínútur. Eftir það var flot sogið af og 

frumum fleytt upp í 1mL af æti. 

3.3.2.2 Talning frumna 

Fjöldi frumna í 1mL af æti var svo talinn hvort sem skipta átti frumum upp í nýjar flöskur til 

áframhaldandi frumuræktunar eða sá þeim á bakka fyrir tilraunir. 20μL af frumulausninni 

voru settir á talningagler og frumur taldar í smásjá. Frumur voru taldar í 5 reitunum af 25 (á 

hornum og miðjureit). Með þessu metum við fjölda frumna í 0,100μL af frumulausninni. 

Fjöldi frumna í 1mL af frumuflotinu er svo reiknaður upp með jöfnunni n x 5 x 10.000 þar 

sem n stendur fyrir meðaltal fjölda frumna úr tveimur talningum, margfaldað er með 5 þar 

sem talið var í 5 reitum af 25 og margfaldað með 10.000 þar sem rúmmálið sem talið er á er 



  

23 

1,0 x 10
-4

mL og fáum við þannig frumufjöldann í þessum 1mL og getum tekið það magn sem 

samsvarar þeim frumufjölda sem við þurfum í það skiptið.  

3.3.3 Prófanir á áhrifum prótólichesterínsýru á viðgerð á tvíþátta rofi  DNA 

Framkvæmd voru próf á AsPC-1 briskrabbameinsfrumulínu til þess að kanna hvort PA hefði 

áhrif á viðgerð á tvíþátta rofi DNA sem fengið var fram með jónandi geislun.  

3.3.3.1 Geislun frumna 

Frumum var sáð á tvo 24 holu bakka, annar var notaður sem viðmið og hinn geislaður. 

Þekjuglerjum var raðað í hverja holu og 96% etanól látið standa á í 15 mínútur. Eftir þann 

tíma var etanólið sogið af og látið rjúka af glerjum í 2 mínútur. Því næst voru gler þvegin 

tvisvar sinnum hratt með PBS, það látið fljóta yfir glerin og sogið af. Í kjölfarið var um það 

bil 100.000 frumum í 0.5mL af æti sáð í hverja holu á 24 holubakka og þær látnar festa sig í 

hitaskáp yfir nótt. Strax í kjölfarið á geislun frumnanna (sama meðhöndlun var á ógeisluðum 

frumum) var æti sogið af frumunum og hver próflausn sett á 4 holur, 0,5mL í hverja, eins og 

sýnt er í tölfu 4. 

Tafla 4: Uppsetning tilraunar á 24 holubakka fyrir mælingar á fjölda tvíþátta DNA brota. Hver próflausn var sett 

í fjórar holur. 

 

 Frumurnar voru geislaðar með jónandi geislun í geislatækinu Þór á Landspítalanum 

við Hringbraut, uppsetningunni er lýst í töflu 4-5 og á mynd 8. 

     24 holubakki 

 PA 2.5  

μg/mL 

PA 2.5  

μg/mL 

PA 2.5  

μg/mL 

PA 2.5 

μg/mL 

Kontról   

PA 5 

μg/mL 

PA 5  

μg/mL 

PA 5 

μg/mL 

PA 5 

μg/mL 

Kontról  

PA 10  

μg/mL 

PA 10  

μg/mL 

PA 10  

μg/mL 

PA 10 

μg/mL 

Kontról  

EtOH 10  

μg/mL 

EtOH 10  

μg/mL 

EtOH 10  

μg/mL 

EtOH 10 

μg/mL 

Kontról  
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Mynd 8: Uppsetning geislunar í geislatækinu Þór. (mynd birt með leyfi frá Jenný Björk Þorsteinsdóttir). 

 

Tafla 5: Uppsetning og styrkur geislunar í geislatækinu Þór.  

  

3.3.3.2 Mótefnalitun γH2AX bletta (e. foci) 

Mótefnalitun hófst 20 klukkustundum eftir að frumur voru geislaðar, bæði á geislaða 

bakkanum og þeim ógeislaða, og voru frumur litaðar á glerjum í bökkunum. Fyrst voru gler 

þvegin með PBS. Því næst voru frumur festar með 4% paraformaldehýð 15 mínútur við 

stofuhita og að því loknu skolaðar tvisvar sinnum hratt með PBS. Helmingur glerjanna í 

hverjum styrk var geymdur áfram í PBS ólituð sem varagler ef endurtaka þyrfti litun og var 

því haldið áfram með litun á tveimur glerjum í hverjum styrk. Næst voru frumur 

meðhöndlaðar með O,2% TritonX100 í 10 mínútur og þannig gerðar gegndræpar og í 

kjölfarið þvegnar einu sinni hratt og tvisvar sinnum í 5 mínútur með PBS. Þá voru frumur 

meðhöndlaðar með lausn (1% BSA og 2% FBS) í 10 mínútur til að hindra ósértæka bindingu 

og með því koma í veg fyrir bakgrunnslitun. Eftir þann tíma voru glerin tekin upp úr 

bakkanum, lögð á 40μL mótefnadropa af 1° mótefni anti-γH2AX (1:500) á parafilm þannig að 

frumur snertu dropa og glerin látin standa í 1 klukkustund við stofuhita í lokuðum 

frauðplastkassa með rökum pappír. Að þeim tíma loknum voru glerin sett aftur ofan í bakkana 

þannig að frumur snéru upp og frumur þvegnar einu sinni hratt og tvisvar sinnum í 5 mínútur 

með PBS. Næst voru frumur litaðar með 40μL mótefnadropa af 2° mótefni 488 IgG1 (1:1000) 

Stærð glerkubbs 20cmx20cm reitur

Staðsetning geislunar Geislað upp í gegnum bakkann 100cm frá   sýni

Geislastyrkur 8Gy - 6MV

Slög 736mu

Tíðni slaga 600mu/min

Uppsetning geislunar
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ásamt kjarnlit DAPI (4',6'-díamidínó-2-fenýlindól) (1:5000) á sama hátt og gert var með 1° 

mótefni nema í þetta sinn var biðtíminn 40 mínútur, þvottur eins. Mótefnið er ljósnæmt og því 

var álpappír hafður yfir bökkunum í öllum biðtímum eftir þetta skref. Síðasta skrefið var að 

skola glerin með eimuðu vatni og raða þeim á pappír, frumur sneru upp, setja frauðplastkassa 

yfir og láta þau þorna yfir nótt. 

 Daginn eftir var 1 dropi af lausn sem magnar upp flúorljómun í sýninu (e. mounting 

media) settur á smásjárgler fyrir hvert þekjugler og þekjuglerin sett á þannig að frumur snertu 

dropa og leyft að harðna í lokaðri möppu. Fjórir dropar af glæru naglalakki voru settir 

meðfram þekjuglerjum til að halda þeim stöðugum, naglalakkinu leyft að þorna og eftir það 

voru smásjárglerin geymd í möppu í kæli við 2-8° fram að greiningu í lagsjá. Hver tilraun var 

endurtekin þrisvar sinnum. 

3.3.3.3 Greining lagsjármynda og tölfræðileg úrvinnsla 

γH2AX blettir í kjörnum voru myndaðar í lagsjá svo um það bil 100 frumur fengjust til 

greiningar, úr hverri próflausn, úr hverri tilraun. Myndirnar voru teknar í xy-plani og γH2AX 

blettir í kjörnum frumna taldir á kerfisbundinn hátt í forritinu CellProfiler, ásamt ImageJ, þar 

sem blettir minni en 5 pixlar voru ekki taldir með. Tölfræðiforritið R var notað við úrvinnslu á 

gögnum og poisson aðhvarfsgreining framkvæmd til að skoða hvort marktækur munur væri á 

meðalfjölda bletta á kjarna eftir meðhöndlun með PA miðað við etanól viðmið. 

3.3.4 Prófanir á áhrifum prótólichesterínsýru á DNA eftirmyndun í 

frumuskiptingu 

3.3.4.1 Innlimun á BrdU 

Brómódeoxýúridín (BrdU) er hliðstæða DNA forverans týmídín. BrdU má fella inn í 

nýmyndað DNA frumna sem fara í og í gegnum S fasa frumuhringsins þar sem DNA basarnir 

4 mynda nýjan DNA þátt. Flúorljómandi mótefni við BrdU má greina í frumuflæðisjá svo 

hægt er að ákvarða tíðni og gerð einstakra frumna sem hafa nýmyndað DNA (Gratzner & 

Leif, 1981). 

Áður en prófanir hófust var um það bil 500.000 frumum í 2 mL af æti sáð í hverja holu á 6 

holu bakka og hann látinn standa yfir nótt í hitaskáp. Daginn eftir var æti sogið af öllum 

holunum og 2mL af hverri próflausn komið fyrir í hverri holu eins og tafla 6 sýnir. Að því 

loknu var bakkinn settur aftur inn í hitaskáp og látinn standa í 23 klukkustundir. Í þessum 

prófunum var BrdU flæðifrumusjár sett frá BD Pharmingen™ notað og leiðbeiningum frá 

framleiðanda fylgt. 
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Tafla 6: Uppsetning tilraunar á 6 holubakka fyrir mælingar á BrdU innlimun. Hver próflausn var sett í eina holu. 

 

Eftir 23 klukkustundir var æti sogið af öllum holum nema annarri kontrólholunni og frumur 

meðhöndlaðar með BrdU í 2mL æti í 45 mínútur. 31μL af BrdU stofnlausn (10mg/mL) var 

blandað í 1 mL af æti, af því voru svo teknir 10μL fyrir hvern mL af æti sem nota átti. Eftir 

þessar 45 mínútur voru frumur losaðar með trypsíni, trypsín hindra (STI) og PBS og þær 

færðar upp úr holubakkanum og yfir í sex 5mL polystyren glös, skildar niður við 1250 rmp í 5 

mínútur og flotið sogið af. Næst voru frumur meðhöndlaðar með 100μL af BD 

Cytofix/Cytoperm stuðpúða í 20 mínútur við herbergishita og síðan þvegnar með 1mL af 1X 

BD Perm/Wash stuðpúða, skildar niður við 1250 rpm í 5 mínútur og flot sogið af.  Eftir það 

voru frumur meðhöndlaðar með 100μL af BD Cytoperm Permabilization Buffer Plus í 10 

mínútur á ís og í kjölfarið þvegnar eins og áður. Næsta skref var að festa frumur aftur með 

100μL af BD Cytofix/Cytoperm stuðpúða í 5 mínútur við herbergishita og þvo. Þá voru 

frumur meðhöndlaðar í 1 klukkustund í hitaskáp með 100μL af DNA kljúfi (300μg/mL) sem 

þynntur hafði verið úr stofnlausn í styrknum 1mg/mL og í kjölfarið voru frumur þvegnar. 

Næst voru frumur meðhöndlaðar með 50μL af FITC anti-BrdU mótefni (1:50) í 20 mínútur 

við herbergishita og í kjölfarið þvegnar. Eftir þetta var DNA litað með 20μL af flúorljómandi 

kjarnlitnum 7AAD (7-amínóactinómýcín D) og í kjölfarið var 1mL af 3% litunarstuðpúða 

bætt út í hvert sýni. Frumur voru svo greindar í frumuflæðisjá og hver tilraun endurtekin 

þrisvar sinnum. 

3.3.4.2 Greining á gögnum úr flæðifrumusjá og tölfræðiúrvinnsla 

Um það bil 10.000 frumur úr hverju sýni voru greindar í frumuflæðisjá. Við úrvinnslu gagna 

var notast við forritið FCS Express 5 þar sem fasar frumuhringsins voru hólfaðir niður (e. 

gated) á etanól viðmið. Hólfin voru svo flutt yfir á PA gögnin sem og viðmið án etanóls og 

hlutfall frumna í hverjum fasa skoðað. Tölfræðiforritið R var notað við úrvinnslu á gögnum 

og kí-kvaðratpróf framkvæmt til að athuga hvort marktækur munur væri á hlutfalli frumna í S 

fasa eftir próflausnum. 

     6 holu bakki 

 Prótó 2.5 

μg/mL 

Prótó 5  

μg/mL 

Prótó 10 

μg/mL 

 

EtOH 10 

μg/mL 

Kontról + 

BrdU 

Kontról 
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3.3.5 Tjáning á PCNA í kjarna 

3.3.5.1 Mótefnalitun PCNA með PC10 einstofna mótefni 

PC10 einstofna mótefni hvarfast við PCNA sem tjáð er í kjarna allra frumna í fjölgun og er 

því góður mælikvarði á DNA nýmyndun. Áður en prófanir hófust var um það bil 500.000 

frumum í 2 mL af æti sáð í 5 holur á 6 holu bakka og hann látinn standa yfir nótt í hitaskáp. 

Daginn eftir var æti sogið af öllum holunum og 2mL af hverri próflausn komið fyrir í hverri 

holu eins og tafla 7 sýnir og að því loknu var bakkinn látinn standa í hitaskáp í 24 

klukkustundir. 

 

Tafla 7: Uppsetning tilraunar á 6 holubakka fyrir mælingar á PCNA tjáningu. Hver próflausn var sett í eina holu 

 

Að þeim tíma loknum hófst mótefnalitun. Frumur voru losaðar með trypsíni, trypsín hindra 

(STI) og PBS og færðar yfir í fimm 5mL polystyrenglös, skildar niður við 1250 rmp í 5 

mínútur og flotið sogið af. Því næst voru frumur festar með því að blanda 1mL af PBS í hvert 

glas, bæta svo við 333μL af 16% formaldehýð svo að lokastyrkurinn yrði 4% og frumur látnar 

festast í þeirri blöndu í 10 mínútur í hitaskáp. Eftir það voru glösin kæld á ís í 1 mínútu, 

frumur skildar niður og flotið sogið af. Frumur voru gerðar gegndræpar með því að setja 1mL 

af köldu 90% metanóli út í hvert glas og voru glösin geymd á ís í 30 mínútur. Því næst voru 

frumur þvegnar með 2-3mL af stuðpúða (e. incubation buffer), skildar niður og flotið sogið 

af. Þvottaskrefið var svo endurtekið. Eftir það voru frumur meðhöndlaðar með 100μL af FITC 

PCNA PC10 mótefni (1:20) við herbergishita, í myrkri, í 1 klukkustund. Þá voru 2-3mL af 

stuðpúða settir út í, frumur skildar niður og flotið sogið af. Næst voru 0,5mL af PJ DNA lit 

(1:20), settir út í hvert glas. Glösin voru látin standa við herbergishita, í myrkri, í 30 mínútur 

og í kjölfarið voru 10.000 frumur úr hverju sýni mældar í frumuflæðisjá. Gögnin voru unnin í 

forritinu FCS Express 5 og hver tilraun var endurtekin þrisvar sinnum.  

     6 holu bakki 
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4. Niðurstöður 

4.1 Áhrif prótólichesterínsýru á viðgerð á tvíþátta rofi DNA 

Áhrif PA á viðgerð á tvíþátta rofi DNA voru skoðuð eftir að skemmdir höfðu verið 

framkallaðar með jónandi geislun og frumur meðhöndlaðar í kjölfarið með mismunandi styrk 

PA. Frumur voru mótefnalitaðar 20 klukkustundum eftir geislun og γH2AX blettir í kjörnum 

myndaðir í lagsjá svo um það bil 100 frumur fengjust til greiningar, úr hverri próflausn, úr 

hverri tilraun. Myndirnar voru greindar í forritinu CellProfiler ásamt ImageJ þar sem blettir í 

kjörnum frumna voru taldir á kerfisbundinn hátt. Niðurstöður fyrir PA voru miðaðar við 

etanól viðmið í tilsvarandi styrk við hæsta styrk PA þar sem PA er leyst upp í etanóli. Alls 

voru framkvæmdar þrjár aðskildar tilraunir og var aðhvarfsgreining framkvæmd á meðaltali 

úr þeim. Á myndum 9 og 10 má sjá sjónrænan mun á fjölda γH2AX bletta hjá frumum sem 

meðhöndlaðar voru með Etanól viðmiði og PA í hæsta styrk. Niðurstöður á sýnum sem ekki 

voru geisluð sýndu lítilsháttar bakgrunnsskemmdir en lítinn sem engan mun eftir 

meðhöndlun. Tafla 8 sýnir niðurstöður úr aðhvarfsgreiningunni þar sem marktækur munur er 

á meðalfjölda bletta á kjarna í öllum próflausnum PA miðað við Etanól sem gefur til kynna að 

þær frumur sem meðhöndlaðar voru með PA séu komnar styttra í viðgerðarferli á tvíþáttarofi 

DNA en þær sem fengu ekki PA meðferð. Á mynd 9 er búið að setja þessi gögn upp í stöplarit 

þar sem sjá má að meðalfjöldi bletta eyskst marktækt með auknum styrk PA.  
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Mynd 9: Geislaðar frumur meðhöndlaðar með etanól viðmiði í 20 klukkustundir. Sjónrænn munur á fjölda 

γH2AX bletta í geisluðum frumum eftir meðhöndlun með etanóli miðað við PA 10 μg/mL á mynd 10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10: Geislaðar frumur meðhöndlaðar með PA 10 μg/mL í 20 klukkustundir. Sjónrænn munur á fjölda 

γH2AX bletta í geisluðum frumum eftir meðhöndlun með PA 10 μg/mL miðað við etanól viðmið á mynd 9. 
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Tafla 8: Fjöldi tvíþátta DNA brota 20 klukkustundum eftir jónandi geislun. Marktækur munur er á meðalfjölda 

γH2AX bletta eftir meðhöndlun með PA í öllum styrkjum miðað við etanól viðmið sem gefur til kynna að þær 

frumur sem meðhöndlaðar voru með PA séu komnar styttra í viðgerðarferli á tvíþáttarofi DNA en þær sem fengu 

ekki PA meðferð. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Próflausn Meðalfjöldi bletta á kjarna 95% öryggisbil p gildi

Etanól viðmið 10,34 10,08-10,60

Viðmið 10,54 10,17-10,92 0,284651

PA 2,5µg/mL 11,03 10,67-11,40 0,000118

PA 5µg/mL 11,75 11,38-12,14 5,74x10 -15

PA 10µg/mL 11,95 11,58-12,34 < 2x10-16

Mynd 11: Fjöldi tvíþátta DNA brota 20 klukkustundum eftir jónandi geilsun. Stöplaritið er byggt á tölum 

úr töflu 8. Meðalfjöldi bletta eykst marktækt eftir meðhöndlun með auknum styrk PA miðað við etanól 

viðmið. Frumur voru meðhöndlaðar með hverri próflauns í 20 klukkustundir eftir geislun og mótefnalitaðar 

í kjölfarið 
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4.2 Áhrif prótólichesterínsýru á DNA eftirmyndun í frumuskiptingu 

Hlutfall frumna í S fasa sem innlima BrdU var skoðað til að sjá hversu virkar frumur væru í 

DNA eftirmyndun eftir meðhöndlun með PA í mismunandi styrkjum í 23 klst. Frumur voru 

greindar í frumuflæðisjá (sjá mynd 12) í tveimur aðskildum tilraunum og kí-kvaðratpróf 

framkvæmt á meðaltalinu í S fasa ásamt því að hlutfall frumna í hinum fösunum var skoðað 

eins og mynd 13 sýnir. Samkvæmt kí-kvaðratprófi er marktækur (p<2,2x10
-16

) munur á 

hlutfalli frumna í S fasa PA 10μg/mL (30%) miðað við etanól viðmið (43%). Í stöplaritinu er 

skekkja þar sem miðað er við staðlaðan fjölda 20.000 en raunverulegur fjöldi var örlítið lægri 

og ná stöplarnir því ekki upp í 1.00 á y-ásnum. 

 

 

Mynd 12: Frumuflæðisjárgreining á BrdU innlimun. Efri myndirnar sýna tilraun 1 og neðri tilraun 3. Vinstri 

myndirnar sýna BrdU innlimun á móti DNA innihaldi hjá etanól viðmiði og hægri hjá PA 10μg/mL. Í tilraun 1 

var mun lægra hlutfall frumna í virkri DNA eftirmyndun (S fasa) eftir meðhöndlun með PA 10μg/mL (21%) 

heldur en eftir meðhöndlun með etanól viðmiði (43%).  Í tilraun 3 var hlutfallið lægra, etanól viðmið (43%) og 

PA 10μg/mL (39%), en þó ekki nærri því eins mikill munur á styrk BrdU litunar og í tilraun 1.  
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4.3 Áhrif PA á tjáningu á PCNA í kjarna 

PCNA finnst á tveimur mismunandi formum, annað þeirra er leysanlegt og tekur ekki þátt í 

stöðugri nýmyndun DNA en hitt tekur þátt og er tjáð í kjarna allra frumna í fjölgun og er því 

góður mælikvarði á DNA nýmyndun (Bravo & Macdonald-Bravo, 1987). Áhrif PA á PCNA 

tjáningu voru metin eftir meðhöndlun með mismunandi styrk PA í 24 klukkustundir. Frumur 

voru greindar í frumuflæðisjá og hlutfall frumna í S fasa skoðað. Mynd 14 sýnir skiptingu 

frumna eftir PCNA tjáningu og DNA innihaldi. S fasinn er uppi í hægra horninu en einungis 

5,6% frumna lenda þar. Tilraunin var gölluð, hlutfall PCNA jákvæðra frumna í S fasa var lágt 

ásamt því voru niðurstöður tilrauna nokkuð misvísandi samanber töflu 9 og því ekki greindar 

frekar. 

  

Mynd 13: Hlutfall frumna í hverjum fasa eftir meðhöndlun með mismunandi próflausnum. Hlutfall frumna 

í S fasa sem innlima BrdU eftir meðhöndlun með PA 10μg/mL (30%) er marktækt minna miðað við í S 

fasa hjá frumum sem meöhöndlaðar voru með etanól viðmiði (43%). Í stöplaritinu er skekkja þar sem 

miðað er við staðlaðan heildarfjölda frumna 20.000 en raunverulegur fjöldi var örlítið lægri og ná stöplarnir 

því ekki upp í 1.00 á y-ásnum. 
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Mynd 14: Frumuflæðisjárgreining á PCNA tjáningu. Myndin sýnir etanól viðmið í tilraun 1 þar sem borin er 

saman PCNA tjáning (y-ás) á móti heildar DNA magni (x-ás). Frumur skiptu sér illa í fasa svo erfitt reyndist að 

greina þær.  

 

Tafla 9: Hrá gögn úr flæðifrumusjárgreiningu á PCNA. Gögnin eru misvísandi og voru ekki greind frekar. 

  

 
  

Tilraun 1 Tilraun 2 Tilraun 3

K 15,58 36,10 10,34

Etanól 5,57 7,51 10,89

PA 2.5 5,32 10,14 12,25

PA 5 18,81 8,73 11,30

PA 10 14,78 1,28 16,14

Hlutfall PCNA jákvæðra frumna í S fasa (%) 
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5. Umræður 

Í þessu verkefni sýndum við fram á marktæka aukningu á meðalfjölda γH2AX bletta, það er 

að segja óviðgerðara tvíþátta DNA brota, í geisluðum kjörnum eftir meðhöndlun með PA 

miðað við etanól viðmið. Ásamt því var marktækt lægra hlutfall frumna í virkri DNA 

eftirmyndun  eftir meðhöndlun með PA í hæsta styrk miðað við etanól viðmið. 

 

Í fyrsta hluta verkefnisins voru áhrif PA, í mismunandi styrkjum, á viðgerð á tvíþátta rofi 

DNA skoðuð. Skemmdir voru myndaðar í frumum með jónandi geislun (8gy), MCF7 

brjóstakrabbameinslína var notuð og mótefnalitun hófst 16 klst eftir að frumur voru geislaðar 

en það hafði reynst vel í fyrri tilraunum (Þorsteinsdóttir, 2011). Eftir fyrstu tilraun kom í ljós 

að MCF7 hentaði illa þar sem frumurnar klesstust saman og skipt var yfir í ASPC1 

briskrabbameinsfrumulínu sem hentaði betur. Eftir aðra tilraun kom í ljós að eftir 16 

klukkustundir var enn of mikið eftir óviðgert á tvíþáttarofi í viðmiðunarsýnum og var 

mótefnalitun seinkað í 20 klukkustundir sem hentaði betur. Geislatækið Þór bilaði eftir að 

frumur í tilraun 2 höfðu verið geislaðar með 4 slögum af 736. Eftir lagfæringar á tækinu var 

haldið áfram geislun en þá með heildarskammti slaga (736) og voru frumur í tilraun 2 því 

geislaðar meira en frumur í tilraun 1 og 3. Þessi skekkja er smávægileg og innan 0,5% 

skekkjumarka.  

 

Marktækur aukning var á meðalfjölda γH2AX bletta á kjarna í öllum próflausnum PA miðað 

við etanól viðmið. Ef fjöldi bletta er skoðaður þá sjáum við að munurinn er ekki nema 

tæplega 2 blettir á kjarna á milli hæsta styrks PA og etanól viðmiðs og minna hjá öðrum. Það 

er ekki afgerandi munur og ekki í takt við sjónrænan mun eins og sjá má á myndum 10 og 11. 

Greining á myndum virðist eiga sinn þátt í því þar sem mikill breytileiki var á birtustigi á 

milli frumna og forritið átti erfitt með að greina bletti frá bakgrunni. Fjöldi bletta var einnig 

helst til of mikill og þá sér í lagi í hæsta styrk PA og náði forritið ekki að greina töluvert af 

blettum (sjá mynd B.1 og B.2 í viðauka). Þessa þætti mætti mögulega bæta með því að geisla 

frumur við minni styrk þar sem 8 Gy er mjög hátt og allt of hátt fyrir menn. Í tilraunum 

Þorkels og félaga voru DNA skemmdir framkallaðar með geilsun í kringum 2 Gy 

(Gudjonsson o.fl., 2012), einnig væri hægt að seinka mótefnalitun enn frekar og skoða áhrifin 

eftir 24 klst. Myndir í lagsjá er hægt að taka í z stakk og leggja saman í eina þannig að þrívíð 

mynd fáist. Þannig væri mögulegt að fá fleiri frumur í sama birtustigi og auðvelda 
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greininguna á blettunum. Þrátt fyrir að mikið sé hægt að bæta í framkvæmd tilraunar þá benda 

þessar niðurstöður til þess að PA hafi hamlandi áhrif á viðgerð á tvíþáttarofi DNA. 

 

Í öðrum hluta verkefnisins var hlutfall frumna í S fasa sem innlima BrdU skoðað til að sjá 

hversu virkar frumur væru í DNA eftirmyndun eftir meðhöndlun með PA í mismunandi 

styrkjum í 23 klst. BrdU má fella inn í nýmyndað DNA frumna sem fara í og í gegnum S fasa 

frumuhringsins þar sem DNA basarnir 4 mynda nýjan DNA þátt (Gratzner & Leif, 1981). 

BrdU var innlimað í frumur og mótefnalitað fyrir BrdU ásamt heildarmagni DNA og frumur 

greindar í frumuflæðisjá í kjölfarið. Í frumuflæðisjárgreiningum var tækið stillt þannig að það 

greindi 10.000 frumur í hverju sýni. Raunverulegur fjöldi frumna sem var greindur var örlítið 

lægri, en tölfræðipróf var reiknað út frá stöðluðum fjölda frumna, 10.000 í hverju sýni og ná 

stöplarnir því ekki upp í 1.00 á y-ásnum á stöplaritinu á mynd 12 sem veldur örlítilli skekkju.  

 

Niðurstöður voru settar fram sem meðaltal tveggja aðskilinna tilrauna. Hlutfall frumna í S 

fasa sem innlima BrdU er marktækt minna í hæsta styrk PA (30%) miðað við etanól kontról í 

tilsvarandi styrk (43%) sem gefur til kynna minnkaða DNA eftirmyndun. Hins vegar er 

töluverður munur á niðurstöðum úr tilraununum tveimur (sjá mynd 12) sem framkvæmdar 

voru á sama hátt og því erfitt að túlka meðaltal. Gögn úr greiningu í frumusflæðijá fyrir alla 

þrjá styrki PA í tilraun 2 voru ekki nothæf af óútskýrðum ástæðum þó svo að gögn fyrir 

kontról og etanól viðmið hafi komið vel út (sjá mynd C.2 í viðauka). Því voru niðurstöður úr 

tilraun 2 ekki teknar með í úrvinnslu. Ekki gafst tími til að endurtaka þá tilraun og er því 

mikilvægt að endurtaka þessar tilraunir til að staðfesta niðurstöðurnar. Þessar niðurstöður eru 

í takt við niðurstöður úr mælingum á týmidín upptöku sem benda til þess að PA hafi 

hindrandi áhrif á S fasa og gefa til kynna að fjölgunarhemjandi áhrif PA eigi sér stað snemma 

í frumuhringnum (Bessadóttir o.fl., 2015; Haraldsdóttir o.fl., 2004; Ögmundsdóttir o.fl., 

1998). 

 

Í þriðja hluta verkefnisins var PCNA tjáning skoðuð eftir meðhöndlun með mismunandi 

styrkjum PA í 24 klukkustundir. DNA pol δ er örvaður með bindingu við PCNA (e. 

proliferating cell nuclear antigen) og tekur þátt í DNA eftirmyndun (Bravo & Macdonald-

Bravo, 1987). Aðferðarfræðin í framkvæmd tilraunarinnar virðist ekki hafa skilað tilsettum 

árangri og greining frumna á frumuflæðisjá eftir mótefnalitun gekk ekki. Frumur voru litaðar 

með PC10 mótefni samtengdu við FITC flúrljómandi efni, mögulega á sér stað ósértæk 
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binding mótefnisins en það er hægt að útiloka með því að lita frumur með ótengdu 1° PC10 

mótefni, skipta því út fyrir ísótýpu viðmið í kontról og lita með 2° flúrljómandi mótefni. Gögn 

úr greiningu í flæðifrumusjá í tilraun 2 sýndu mikla uppsöfnun í S fasa í kontról og mjög 

takmarkað magn frumna í S fasa í hæsta styrk PA (sjá töflu 9). Þar sem niðurstöður úr 

tilraunum 1 og 3 voru ekki lýsandi var ekki hægt að miða við þær en líklegt er að eitthvað hafi 

verið að í frumuflæðisjárgreiningunni í tilraun 2 þar sem niðurstöður úr BrdU greiningu í 

tilraun 2 voru ónothæfar og eina sem þessar tvær tilraunir eiga sameiginlegt er að þær voru 

greindar í frumuflæðisjá á sama tíma. Út frá niðurstöðum, sem eru takmarkaðar, er ekki að sjá 

að munur sé á PCNA bindingu eftir meðhöndlun með PA og áhrifin því líklega ekki í gegnum 

bindingu við PCNA. 

 

Lyf sem hindra DNA eftirmyndun svo sem fólat hemlar, pýrimídín hliðstæður og 

hýdroxýþvagefni eru notuð í krabbameinslyfjameðferð í dag. Sum þessara lyfja hafa miklar 

aukaverkanir í för með sér þar sem lyfin verka ekki sértækt á krabbameinsfrumur og ýtir það 

undir leit að lyfjavirkum efnum með meiri sértækni sem gætu bætt ávinning lyfjameðferðar 

(Berdis, 2008). Verkunarmáti DNA pólýmerasa er misjafn, sumir taka þátt í eftirmyndun 

genamengisins, aðrir í DNA viðgerð og enn aðrir hjálpa frumum að þola DNA skemmdir 

(TLS pol). Virkni DNA pólýmerasa hefur því áhrif á viðbragð frumna við 

krabbameinsvaldandi þáttum sem og lyfjum og er því áhugavert að skoða þá frekar sem 

mögulegt lyfjaskotmark (Lange o.fl., 2011). Rannsóknir á efnum með hindrandi áhrif á DNA 

pólýmerasa hafa leitt í ljós efni með sértæka hindrun á ákveðna undirgerð pólýmerasa sem 

valda fjölgunarhindrandi áhrifum og mögulegt væri að þróa áfram í krabbameinslyf. Þær eru 

þó á grunnstigi enn sem komið er (sjá DNA pólýmerasa kafla) en má þar nefna nýlegar 

rannsóknir á pol θ sem mögulegt lyfjaskotmark í krabbameinsmeðferð (Ceccaldi o.fl., 2015; 

Mateos-Gomez o.fl., 2015).  

 

Fyrri rannsóknir á PA fjalla að miklu leyti um fjölgunarhindrandi áhrif á krabbameinsfrumur 

og hindrandi áhrif á 5- og 12 lípoxýgenasa (sjá töflu 1). Niðurstöður rannsókna Pengsuparp 

og félaga sýna að áhrif PA á hindrun DNA pol (IC507,4μM) eru meiri en hindrandi áhrif 

ensímsins á HIV-1 bakrita (IC5024,3μM) og RNA pol (IC5092,8μM) og taka jafnframt fram að 

hindrun PA sé ekki bein hindrun á ensímið í hvarfstöðinni. Einnig greina þeir frá því að PA 

hafi ekki frumuskemmandi áhrif á spendýrafrumur í ræktun. Þeir notuðu aðkeyptan pol β í 

tilraunum sínum og greina ekki frekar frá uppruna hans (Pengsuparp o.fl., 1995).  
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 Resveratrol (3,4',5-trihydroxy-trans-stillbene) er náttúruefni sem sýnt hefur fram á 

fjölgunarhemjandi áhrif og krabbameinshemjandi virkni. Í rannsóknum Stivala og félaga 

(2001) skoða þau meðal annars áhrif resveratrol á DNA nýmyndun ásamt því að meta 

polýmerasavirknina beint. Marktæk hindrun var á brdU innlimun frumna sem meðhöndlaðar 

voru með trans-Resveratrol miðað við kontól ásamt því að greint var frá hindrun á DNA pol α 

og pol δ en ekki á HIV-1 bakrita.Tjáning PCNA í S fasa var örlítið hærri í meðhöndluðum 

frumum, þó ekki marktækur munur (Stivala o.fl., 2001). Þessar rannsóknir voru notaðar til 

hliðsjónar og gefa ákveðnar vísbendingar um mögulega virkni PA þegar niðurstöður eru 

skoðaðar þar sem DNA polýmerasi hefur bæði áhrif í DNA eftirmyndun og DNA viðgerð.  

 Talið er að pol β taki þátt í NHEJ og HR viðgerðarferli á tvíþátta rofi DNA (Lange 

o.fl., 2011). Þegar það er skoðað í samhengi við niðurstöður pengsuparp og félaga á hindrun 

PA á pol β rennir það stoðum undir tilgátu okkar, hins vegar er ekki hægt að draga neinar 

ályktanir fyrr en beinar mælingar hafa verið gerðar á áhrifum PA á DNA polýmerasa. 

 

Ýmsir möguleikar eru upp varðandi áframhaldandi vinnu að verkefninu. Mælingar á BrdU 

innlimun þyrfti að framkvæma a.m.k. einu sinni til viðbótar og þróa aðferð við mælingar á 

PCNA betur. Hvað varðar mælingar á γH2AX blettum í kjarna væri fróðlegt að sjá muninn 

þegar skemmdir væru framkallaðar við minni geislastyrk. Eins væri möguleiki að athuga 

hvaða áhrif það hefði að seinka tímapunkti mótefnalitunar enn frekar og leitast við að finna 

þann stað þar sem blettir eru greinilegir og vel afmarkaðir svo greining á niðurstöðunum 

gangi sem best. Í lagsjánni eru 4 rásir þar sem hægt er að skoða litun, við notuðum aðeins 2 

(DAPI kjarnlitun og γH2AXlitun), þannig að möguleiki væri að lita fyrir S fasa og skoða 

frekar. Hins vegar er fyrst og fremst mikilvægt að skoða bein áhrif PA á DNA polýmerasa þó 

svo að þessar niðurstöður séu vísbendingar í rétta átt.  

 

Krabbameinslyf eru sjaldan notuð ein og sér til meðhöndlunar á krabbameinum þar sem fáar 

gerðir af æxlum eru nógu næmar til að hægt sé að eyða þeim með einu lyfi. Virk meðferð 

byggist yfirleitt á því að finna hentuga samsetningu lyfja til að meðhöndla ákveðna gerð af 

æxli (Frei, Elias, Wheeler, Richardson, & Hryniuk, 1998). Í framtíðinni gæti PA mögulega 

orðið hluti af samsettri krabbameinslyfjameðferð með hliðsjón af virkni hennar (samanber 

töflu 1). Verkunarmátinn er enn óljós en vísbendingar færa okkur í rétta átt og verður 

spennandi að fylgjast með frekari rannsóknum á PA. 
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6. Ályktanir 

Í þessu verkefni voru áhrif fléttuefnisins prótólichestrínsýru á DNA viðgerð og DNA 

eftirmyndun í briskrabbameinsfrumum skoðuð. 

Niðurstöður prófana á DNA viðgerð, sem metin var með fjölda tvíþáttabrota eftir geislun, 

benda til þess að PA hafi áhrif á DNA viðgerð. Marktækur munur var á fjölda tvíþáttabrota 

hjá frumum sem meðhöndlaðar voru með PA í öllum styrkjunum þremur sem prófaðir voru 

miðað við etanól viðmið þar sem fjöldi tvíþáttabrota hækkaði eftir auknum styrk PA. 

Niðurstöður prófana á DNA eftirmyndun, sem metin var með BrdU innlimun, benda til þess 

að PA hafi áhrif á DNA eftirmyndun þar sem hlutfall frumna sem innlima BrdU í S fasa í 

hæsta styrk PA er marktækt minna miðað við etanól viðmið sem gefur til kynna minnkaða 

DNA eftirmyndun. 

Niðurstöður prófana á DNA eftirmyndun þar sem tjáning PCNA var skoðuð eru takmarkaðar, 

út frá þeim er ekki að sjá að munur sé á PCNA bindingu eftir meðhöndlun með PA og áhrifin 

því líklega ekki í gegnum bindingu við PCNA. 

Við ályktum að PA hafi áhrif á DNA viðgerð og DNA eftirmyndun. Það sem sameinar þessa 

þætti er DNA pólýmerasi sem styður tilgátuna að PA sé pólýmerasahindri. Hins vegar getum 

við ekki ályktað um það á þessari stundu og það þyrfti að staðfesta með beinum mælingum á 

DNA pólýmerasa. 

 

 

 

 

  



  

39 

7. Þakkarorð 

Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum Helgu M. Ögmundsdóttur fyrir ómetanlega 

leiðsögn, aðstoð og velvild við framkvæmd og yfirlestur verkefnisins. Einnig vil ég þakka 

umsjónakennara mínum Sesselju S. Ómarsdóttur fyrir aðstoð við yfirlestur verkefnisin sem og 

fræðandi og skemmtilega tíma í náminu. 

Jenný Björk Þorsteinsdóttir fær sérstakar þakkir fyrir aðstoð við framkvæmdir tilrauna og 

góðar ábendingar. Garðar Mýrdal fær þakkir fyrir aðstoð við geislun. Inga Skaftadóttir fær 

þakkir fyrir aðstoð við frumuflæðisjárgreiningu. Sigrún Helga Lund fær þakkir fyrir aðstoð 

við tölfræðiúrvinnslu og Þorkell Guðjónsson fær þakkir fyrir aðstoð við úrvinnslu 

lagsjármynda. 

Birnu Þorvaldsdóttur doktorsnema, ásamt öðru starfsfólki á rannsóknarstofu í 

krabbameinsfræðum, þakka ég kærlega fyrir ánægjulega samveru og gagnlegar ábendingar 

við framkvæmd verkefnisins. 

Fannar Jónasson og Berglind Stefánsdóttir fá kærar þakkir fyrir yfirlestur. 

Að lokum vil ég þakka strákunum mínum, Vigni Stefánssyni og Hauki Heiðari Vignissyni, 

sem og fjölskyldu minni fyrir allan stuðninginn og þolinmæðina. 

  



  

40 

Heimildaskrá 

 

Altieri, F., Grillo, C., Maceroni, M., & Chichiarelli, S. (2008). DNA damage and repair: from 

molecular mechanisms to health implications. Antioxidants & redox signaling, 10(5), 

891-938.  

 

Altman, J. (1969). Autoradiographic and histological studies of postnatal neurogenesis. IV. 

Cell proliferation and migration in the anterior forebrain, with special reference to 

persisting neurogenesis in the olfactory bulb. Journal of Comparative Neurology, 

137(4), 433-457.  

 

American Cancer Society. http://www.cancer.org. Sótt 10.október 2015 

 

ATCC (2015).  http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/All/CRL-1682.aspx - 

generalinformation Sótt 6.október 2015 

 

Balunas, M. J., & Kinghorn, A. D. (2005). Drug discovery from medicinal plants. Life 

sciences, 78(5), 431-441.  

 

Berdis, A. J. (2008). DNA Polymerases as Therapeutic Targets†. Biochemistry, 47(32), 8253-

8260.  

 

Bessadóttir, M., Eiríksson, F., Becker, S., Ögmundsdóttir, M., Ómarsdóttir, S., 

Thorsteinsdóttir, M., & Ögmundsdóttir, H. (2015). Anti-proliferative and pro-

apoptotic effects of lichen-derived compound protolichesterinic acid are not mediated 

by its lipoxygenase-inhibitory activity. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential 

Fatty Acids (PLEFA), 98, 39-47.  

 

Bessadóttir, M., Skúladóttir, E. Á., Gowan, S., Eccles, S., Ómarsdóttir, S., & 

 Ögmundsdóttir, H. M. (2014). Effects of anti-proliferative lichen metabolite, 

 protolichesterinic acid on fatty acid synthase, cell signalling and drug response in 

 breast cancer cells. Phytomedicine, 21(12), 1717-1724. 

 

Blum, R. H., Carter, S. K., & Agre, K. (1973). A clinical review of bleomycin—a new 

antineoplastic agent. Cancer, 31(4), 903-914.  

 

Bravo, R., & Macdonald-Bravo, H. (1987). Existence of two populations of 

cyclin/proliferating cell nuclear antigen during the cell cycle: association with DNA 

replication sites. The Journal of cell biology, 105(4), 1549-1554. 

  

Brisdelli, F., Perilli, M., Sellitri, D., Piovano, M., Garbarino, J. A., Nicoletti, M., . . . Celenza, 

G. (2013). Cytotoxic activity and antioxidant capacity of purified lichen metabolites: 

an in vitro study. Phytotherapy Research, 27(3), 431-437.  

 

Bucar, F., Schneider, I., Ögmundsdóttir, H., & Ingolfsdottir, K. (2004). Anti-proliferative 

lichen compounds with inhibitory activity on 12 (S)-HETE production in human 

platelets. Phytomedicine, 11(7), 602-606.  

 



  

41 

Burden, D. A., & Osheroff, N. (1998). Mechanism of action of eukaryotic topoisomerase II 

and drugs targeted to the enzyme. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene 

Structure and Expression, 1400(1–3), 139-154. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-

4781(98)00132-8 

 

Burris, H. r., Moore, M. J., Andersen, J., Green, M. R., Rothenberg, M. L., Modiano, M. R., . 

. . Tarassoff, P. (1997). Improvements in survival and clinical benefit with 

gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: a 

randomized trial. Journal of clinical oncology, 15(6), 2403-2413.  

 

Carmeliet, P., Ferreira, V., Breier, G., Pollefeyt, S., Kieckens, L., Gertsenstein, M., . . . 

Eberhardt, C. (1996). Abnormal blood vessel development and lethality in embryos 

lacking a single VEGF allele. Nature, 380(6573), 435-439.  

 

Ceccaldi, R., Liu, J. C., Amunugama, R., Hajdu, I., Primack, B., Petalcorin, M. I., . . . 

Boulton, S. J. (2015). Homologous-recombination-deficient tumours are dependent on 

Polθ-mediated repair. Nature, 518(7538), 258-262 

 

Chabner, B. A., & Longo, D. L. (2011). Cancer chemotherapy and biotherapy: principles and 

practice: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Chabner, B. A., & Roberts, T. G. (2005). Timeline - Chemotherapy and the war on cancer. 

Nature Reviews Cancer, 5(1), 65-72. doi: 10.1038/nrc1529 

 

Cole, P. D., Zebala, J. A., & Kamen, B. A. (2005). Antimetabolites: A new perspective. Drug 

Discovery Today: Therapeutic Strategies, 2(4), 337-342. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ddstr.2005.11.004 

 

Cragg, G. M., & Newman, D. J. (2005). Biodiversity: A continuing source of novel drug 

leads. Pure and Applied Chemistry, 77(1), 7-24.  

 

Della Latta, V., Cecchettini, A., Del Ry, S., & Morales, M. A. (2015). Bleomycin in the 

setting of lung fibrosis induction: From biological mechanisms to counteractions. 

Pharmacological Research, 97, 122-130. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2015.04.012 

 

Dias, D. A., Urban, S., & Roessner, U. (2012). A historical overview of natural products in 

drug discovery. Metabolites, 2(2), 303-336.  

 

Ding, X.-Z., Iversen, P., Cluck, M. W., Knezetic, J. A., & Adrian, T. E. (1999). Lipoxygenase 

inhibitors abolish proliferation of human pancreatic cancer cells. Biochemical and 

biophysical research communications, 261(1), 218-223.  

 

Esashi, F., Christ, N., Gannon, J., Liu, Y., Hunt, T., Jasin, M., o.fl. (2005). CDK-dependent 

phosphorylation of BRCA2 as a regulatory mechanism for recombinational repair. 

Nature, 434(7033), 598-604. 

 

Elix, J. (1996). Biochemistry and secondary metabolites. Lichen biology, 1, 154-180.  

 



  

42 

Espinosa, E., Zamora, P., Feliu, J., & González Barón, M. (2003). Classification of anticancer 

drugs—a new system based on therapeutic targets. Cancer Treatment Reviews, 29(6), 

515-523. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0305-7372(03)00116-6 

 

Ferrara, N., Gerber, H.-P., & LeCouter, J. (2003). The biology of VEGF and its receptors. 

Nature Medicine, 9(6), 669-676.  

 

Frei, E., Elias, A., Wheeler, C., Richardson, P., & Hryniuk, W. (1998). The relationship 

between high-dose treatment and combination chemotherapy: the concept of 

summation dose intensity. Clinical Cancer Research, 4(9), 2027-2037. 

 

Gewirtz, D. (1999). A critical evaluation of the mechanisms of action proposed for the 

antitumor effects of the anthracycline antibiotics adriamycin and daunorubicin. 

Biochemical Pharmacology, 57(7), 727-741. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0006-

2952(98)00307-4 

 

Gibbs, J. B. (2000). Mechanism-Based Target Identification and Drug Discovery in Cancer 

Research. Science, 287(5460), 1969-1973. doi: 10.1126/science.287.5460.1969 

 

Gratzner, H. G., & Leif, R. C. (1981). An immunofluorescence method for monitoring DNA 

synthesis by flow cytometry. Cytometry, 1(6), 385-389.  

 

Gudjónsdóttir, G., & Ingólfsdóttir, K. (1997). Quantitative determination of 

protolichesterinic-and fumarprotocetraric acids in Cetraria islandica by high-

performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A, 757(1), 303-306. 

  

Gudjonsson, T., Altmeyer, M., Savic, V., Toledo, L., Dinant, C., Grøfte, M., . . . Bekker-

Jensen, S. (2012). TRIP12 and UBR5 suppress spreading of chromatin ubiquitylation 

at damaged chromosomes. Cell, 150(4), 697-709.  

 

Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2000). The Hallmarks of Cancer. Cell, 100(1), 57-70. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81683-9 

 

Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Hallmarks of cancer: the next generation. Cell, 

144(5), 646-674. doi: 10.1016/j.cell.2011.02.013 

 

Haraldsdóttir, S., Guðlaugsdóttir, E., Ingólfsdóttir, K., & Ögmundsdottir, H. M. (2004). Anti-

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

cell lines of different tissue origin in vitro. Planta medica, 70(11), 1098-1100.  

 

Hayes, J. D., & Wolf, C. R. (1990). Molecular mechanisms of drug resistance. Biochemical 

Journal, 272(2), 281.  

 

Holmes, F. A., Walters, R. S., Theriault, R. L., Buzdar, A. U., Frye, D. K., Hortobagyi, G. N., 

. . . Raber, M. N. (1991). Phase II Trial of Taxol, an Active Drug in the Treatment of 

Metastatic Breast Cancer. Journal of the National Cancer Institute, 83(24), 1797-

1805. doi: 10.1093/jnci/83.24.1797 

 



  

43 

Hübscher, U., Maga, G., & Spadari, S. (2002). Eukaryotic DNA polymerases. Annu Rev 

Biochem, 71(1), 133-163.  

 

Hudis, C. A. (2007). Trastuzumab—mechanism of action and use in clinical practice. New 

England Journal of Medicine, 357(1), 39-51.  

 

Ingolfsdottir, K., Breu, W., Huneck, S., Gudjonsdottir, G., Müller-Jakic, B., & Wagner, H. 

(1994). In vitro inhibition of 5-lipoxygenase by protolichesterinic acid from Cetraria 

islandica. Phytomedicine, 1(3), 187-191.  

 

Ingolfsdottir, K., Hjalmarsdottir, M. A., Sigurdsson, A., Gudjonsdottir, G. A., Brynjolfsdottir, 

A., & Steingrimsson, O. (1997). In vitro susceptibility of Helicobacter pylori to 

protolichesterinic acid from the lichen Cetraria islandica. Antimicrob Agents 

Chemother, 41(1), 215-217.  

 

Ingólfsdóttir, K. n., Chung, G. A., Skúlason, V. G., Gissurarson, S. R., & Vilhelmsdóttir, M. 

(1998). Antimycobacterial activity of lichen metabolites in vitro. European Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 6(2), 141-144.  

 

Johnson, I. S., Armstrong, J. G., Gorman, M., & Burnett, J. P. (1963). The vinca alkaloids: a 

new class of oncolytic agents. Cancer Research, 23(8 Part 1), 1390-1427.  

 

Jón Gunnlaugur Jónasson & Laufey Tryggvadóttir, (2012). Krabbamein á Íslandi - 

Upplýsingar úr Krabbameinsskrá fyrir tímabilið 1955-2010. Reykjavík: 

Krabbameinsfélagið. 

 

Jordan, M. A., Toso, R. J., Thrower, D., & Wilson, L. (1993). Mechanism of mitotic block 

and inhibition of cell proliferation by taxol at low concentrations. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 90(20), 9552-9556.  

 

Kabbinavar, F., Hurwitz, H. I., Fehrenbacher, L., Meropol, N. J., Novotny, W. F., Lieberman, 

G., . . . Bergsland, E. (2003). Phase II, randomized trial comparing bevacizumab plus 

fluorouracil (FU)/leucovorin (LV) with FU/LV alone in patients with metastatic 

colorectal cancer. Journal of clinical oncology, 21(1), 60-65.  

 

Kawamura, M., Kuriyama, I., Maruo, S., Kuramochi, K., Tsubaki, K., Yoshida, H., & 

Mizushina, Y. (2014). Anti-tumor effects of novel 5-O-acyl plumbagins based on the 

inhibition of mammalian DNA replicative polymerase activity. PLoS One, 9(2).  

 

Kondo, N., Takahashi, A., Ono, K., & Ohnishi, T. (2010). DNA Damage Induced by 

Alkylating Agents and Repair Pathways. Journal of Nucleic Acids, 2010. doi: 

10.4061/2010/543531 

 

Kristinsson, H. 2015. Flóra Íslands; http://floraislands.is/flettur.htmL. Sótt 3.október 2015 

 

Kumamoto-Yonezawa, Y., Sasaki, R., Suzuki, Y., Matsui, Y., Hada, T., Uryu, K., . . . 

Mizushina, Y. (2010). Enhancement of human cancer cell radiosensitivity by 

conjugated eicosapentaenoic acid-a mammalian DNA polymerase inhibitor. 

International Journal of Oncology, 36(3), 577-584.  



  

44 

 

Kumar KC, S., & Müller, K. (1999). Lichen metabolites. 1. Inhibitory action against 

leukotriene B4 biosynthesis by a non-redox mechanism. Journal of natural products, 

62(6), 817-820.  

 

Kuramochi, K., Fukudome, K., Kuriyama, I., Takeuchi, T., Sato, Y., Kamisuki, S., . . . 

Mizushina, Y. (2009). Synthesis and structure–activity relationships of 

dehydroaltenusin derivatives as selective DNA polymerase α inhibitors. Bioorganic & 

Medicinal Chemistry, 17(20), 7227-7238.  

 

Kuriyama, I., Mizuno, T., Fukudome, K., Kuramochi, K., Tsubaki, K., Usui, T., . . . Yoshida, 

H. (2008). Effect of dehydroaltenusin-C12 derivative, a selective DNA polymerase α 

inhibitor, on DNA replication in cultured cells. Molecules, 13(12), 2948-2961.  

 

Lange, S. S., Takata, K.-i., & Wood, R. D. (2011). DNA polymerases and cancer. Nature 

Reviews Cancer, 11(2), 96-110.  

 

Li, C., Heidt, D. G., Dalerba, P., Burant, C. F., Zhang, L., Adsay, V., . . . Simeone, D. M. 

(2007). Identification of pancreatic cancer stem cells. Cancer Research, 67(3), 1030-

1037. 

  

Li, D., Xie, K., Wolff, R., & Abbruzzese, J. L. (2004). Pancreatic cancer. The Lancet, 

363(9414), 1049-1057.  

 

Loeb, L. A., & Monnat, R. J. (2008). DNA polymerases and human disease. Nature Reviews 

Genetics, 9(8), 594-604.  

 

Longley, D., & Johnston, P. (2005). Molecular mechanisms of drug resistance. The Journal of 

pathology, 205(2), 275-292.  

 

Malhotra, V., & Perry, M. C. (2003). Classical chemotherapy: mechanisms, toxicities and the 

therapeutic window. Cancer Biology & Therapy, Jul-Aug;2(4 Suppl 1)(S2-4).  

 

Massagué, J. (2004). G1 cell-cycle control and cancer. Nature, 432(7015), 298-306.  

 

Mateos-Gomez, P. A., Gong, F., Nair, N., Miller, K. M., Lazzerini-Denchi, E., & Sfeir, A. 

(2015). Mammalian polymerase θ promotes alternative NHEJ and suppresses 

recombination. Nature, 518(7538), 254-257 

 

McKinnell, R. G. (2006). The Biological Basis of Cancer: Cambridge University Press. 

 

Minotti, G., Menna, P., Salvatorelli, E., Cairo, G., & Gianni, L. (2004). Anthracyclines: 

molecular advances and pharmacologic developments in antitumor activity and 

cardiotoxicity. Pharmacological reviews, 56(2), 185-229.  

 

Mizushina, Y., Manita, D., Takeuchi, T., Sugawara, F., Kumamoto-Yonezawa, Y., Matsui, 

Y., . . . Takikawa, H. (2008). The inhibitory action of kohamaic acid A derivatives on 

mammalian DNA polymerase β. Molecules, 14(1), 102-121.  

 



  

45 

Muller, K. (2001). Pharmaceutically relevant metabolites from lichens. Applied Microbiology 

and Biotechnology, 56(1-2), 9-16.  

 

Nash, T. H. (1996). Lichen biology: Cambridge University Press. 

 

Neidle, S. (2011). Cancer drug design and discovery: Academic Press. 

 

Nitiss, J. L. (2009). Targeting DNA topoisomerase II in cancer chemotherapy. Nature 

Reviews Cancer, 9(5), 338-350.  

 

Núñez-Ramírez, R., Klinge, S., Sauguet, L., Melero, R., Recuero-Checa, M. A., Kilkenny, 

M., . . . Nogales, E. (2011). Flexible tethering of primase and DNA Pol α in the 

eukaryotic primosome. Nucleic Acids Research, gkr534.  

 

Oksanen, I. (2006). Ecological and biotechnological aspects of lichens. Applied Microbiology 

and Biotechnology, 73(4), 723-734. doi: 10.1007/s00253-006-0611-3 

 

Pengsuparp, T., Cai, L., Constant, H., Fong, H. H., Lin, L.-Z., Kinghorn, A. D., . . . Wagner, 

H. (1995). Mechanistic evaluation of new plant-derived compounds that inhibit HIV-1 

reverse transcriptase. Journal of natural products, 58(7), 1024-1031. 

  

Peters, G. J., van der Wilt, C. L., van Moorsel, C. J. A., Kroep, J. R., Bergman, A. M., & 

Ackland, S. P. (2000). Basis for effective combination cancer chemotherapy with 

antimetabolites. Pharmacology & Therapeutics, 87(2–3), 227-253. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0163-7258(00)00086-3 

 

Piccart-Gebhart, M. J., Procter, M., Leyland-Jones, B., Goldhirsch, A., Untch, M., Smith, I., . 

. . Gelber, R. D. (2005). Trastuzumab after Adjuvant Chemotherapy in HER2-Positive 

Breast Cancer. New England Journal of Medicine, 353(16), 1659-1672. doi: 

doi:10.1056/NEJMoa052306  

 

Pommier, Y., Leo, E., Zhang, H. L., & Marchand, C. (2010). DNA Topoisomerases and Their 

Poisoning by Anticancer and Antibacterial Drugs. Chemistry & Biology, 17(5), 421-

433. doi: 10.1016/j.chembiol.2010.04.012 

 

Rang, H. P., & Dale, M. M. (2011). Rang & Dale's Pharmacology: With student consult 

online access: Elsevier Health Sciences. 

 

Rogakou, E. P., Boon, C., Redon, C., & Bonner, W. M. (1999). Megabase chromatin domains 

involved in DNA double-strand breaks in vivo. The Journal of cell biology, 146(5), 

905-916.  

 

Rogakou, E. P., Pilch, D. R., Orr, A. H., Ivanova, V. S., & Bonner, W. M. (1998). DNA 

double-stranded breaks induce histone H2AX phosphorylation on serine 139. Journal 

of biological chemistry, 273(10), 5858-5868.  

 

Rothkamm, K., & Horn, S. (2009). gamma-H2AX as protein biomarker for radiation 

exposure. Ann Ist Super Sanita, 45(3), 265-271.  

 



  

46 

Rothkamm, K., & Löbrich, M. (2003). Evidence for a lack of DNA double-strand break repair 

in human cells exposed to very low x-ray doses. Proceedings of the National Academy 

of Sciences, 100(9), 5057-5062.  

 

Sanderson, B. J. S., & Shield, A. J. (1996). Mutagenic damage to mammalian cells by 

therapeutic alkylating agents. Mutation Research-Fundamental and Molecular 

Mechanisms of Mutagenesis, 355(1-2), 41-57. doi: Doi 10.1016/0027-5107(96)00021-

8 

 

Sawyers, C. (2004). Targeted cancer therapy. Nature, 432(7015), 294-297. 

  

Sedelnikova, O. A., Rogakou, E. P., Panyutin, I. G., & Bonner, W. M. (2002). Quantitative 

detection of 125IdU-induced DNA double-strand breaks with γ-H2AX antibody. 

Radiation research, 158(4), 486-492.  

 

Siddik, Z. H. (2005). Mechanisms of Action of Cancer Chemotherapeutic Agents: DNA-

Interactive Alkylating Agents and Antitumor Platinum-Based Drugs. The Cancer 

Handbook. (M. R. Alison Ed.): John Wiley & Sons, Ltd. 

 

Sinha, B. (1995). Topoisomerase Inhibitors. Drugs, 49(1), 11-19. doi: 10.2165/00003495-

199549010-00002 

 

Stivala, L. A., Savio, M., Carafoli, F., Perucca, P., Bianchi, L., Maga, G., . . . Prosperi, E. 

(2001). Specific structural determinants are responsible for the antioxidant activity and 

the cell cycle effects of resveratrol. Journal of biological chemistry, 276(25), 22586-

22594.  

 

Taylor, J. H., Woods, P. S., & Hughes, W. L. (1957). The organization and duplication of 

chromosomes as revealed by autoradiographic studies using tritium-labeled 

thymidinee. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 43(1), 122.  

 

University of Leicester (e.d.). The cell cycle mitosis and meiosis. Sótt 16.desember 2015 af 

http://www2.le.ac.uk/departments/genetics/vgec/schoolscolleges/topics/cellcycle-

mitosis-meiosis 

 

Wall, M. E., Wani, M. C., Cook, C. E., Palmer, K. H., McPhail, A. T., & Sim, G. A. (1966). 

Plant Antitumor Agents. I. The Isolation and Structure of Camptothecin, a Novel 

Alkaloidal Leukemia and Tumor Inhibitor from Camptotheca acuminata1,2. Journal 

of the American Chemical Society, 88(16), 3888-3890. doi: 10.1021/ja00968a057 

 

Wani, M. C., Taylor, H. L., Wall, M. E., Coggon, P., & McPhail, A. T. (1971). Plant 

antitumor agents. VI. Isolation and structure of taxol, a novel antileukemic and 

antitumor agent from Taxus brevifolia. Journal of the American Chemical Society, 

93(9), 2325-2327. doi: 10.1021/ja00738a045 

 

Watson, J. D., Baker, T. A., Bell, S. P., Gann, A., Levine, M., & Losick, R. (2008). Molecular 

biology of the gene: Pearson/Benjamin Cummings San Francisco, CA, USA:. 

 



  

47 

Weinberg, R. (2013). The biology of cancer: Garland Science. 

 

Wood, A. J., Savage, D. G., & Antman, K. H. (2002). Imatinib mesylate—a new oral targeted 

therapy. New England Journal of Medicine, 346(9), 683-693.  

 

World Health Organization, health statistics and information systems, mortality database. Sótt 

15.október 2015 

 

Yang, Z.-Y., Yuan, J.-Q., Di, M.-Y., Zheng, D.-Y., Chen, J.-Z., Ding, H., . . . Tang, J.-L. 

(2013). Gemcitabine plus erlotinib for advanced pancreatic cancer: a systematic 

review with meta-analysis. PLoS One, 8(3), e57528.  

 

Þorsteinsdóttir, J. B. (2011). Afbrigði í geislaskautum og DNA viðgerð í BRCA2 arfblendnum 

frumum. Óbirt MS-ritgerð: Háskóli Íslands 

 

Ögmundsdóttir, H. M., Zoëga, G. M., Gissurarson, S. R., & Ingólfsdóttir, K. (1998). Natural 

Products: Anti‐proliferative Effects of Lichen‐derived Inhibitors of 5‐Lipoxygenase on 

Malignant Cell‐lines and Mitogen‐stimulated Lymphocytes. Journal of pharmacy and 

pharmacology, 50(1), 107-115.  

 



  

A 

Viðauki 

A. Framleiðsluforskriftir 

Prótólichesterínsýra, stofnlausn (5mg/mL) 

1,94mg prótólichestrerínsýra 

388μL af etanól 

 

Prótólichesterínsýra, þynningar (2,5 5 10μg/mL) 

Þynning 1 (10μg/mL) 

12μL PA stofn 

6mL æti 

 

Þynning 2 (5μg/mL) 

2mL þynning 1 

2mL æti 

 

þynning 3 (2,5μg/mL) 

1,5mL þynning 2 

1,5mL æti 

 

Etanól 10μg/mL 

4μL Etanól Puriss 

2mL æti 

 

RPMI æti 

RPMI 1640 æti 

50mL FBS (10%) 

2,5mL Pen/Strep 

 

0,2% TritonX100 

0,2mL TritonX100 

Fyllt upp að 100mL marki með PBS  



  

B 

Lausn til þess að hindra ósérhætæka bindingu (IFF) 

0,5mL BSA 

1mL FBS 

48,5mL PBS 

 

1° mótefni, anti-γ H2AX mótefni í IFF (1:500)  

1,84μL γH2AX mótefni 

920μL IFF 

 

2° mótefni, 488 IgG1 mótefni í IFF (1:1000) ásamt DAPI kjarnlit (1:5000) 

1μL 488 

999μL IFF 

0,2μL DAPI  

 

BrdU 

Þynning 1 = 31μL BrdU stofnlausn (10mg/mL) í 1 mL af æti 

Þynning 2 (1mM) = 10μL af þynningu 1 fyrir hvern mL af æti 

 

3% Litunarstuðpúði (e. staining buffer) 

1,5mL FBS 

48,5mL 1XPBS 

 

DNA kljúfur (300μg/mL) 

210μL DNA kljúfur (1mg/mL) 

490μL PBS 

 

Anti-BrdU mótefnaþynning (1:50) 

7μL FITC-tengt anti-BrdU mótefni (anti-BrdU) 

350μL þvottastuðpúði (Perm/Wash buffer) 

 

  



  

C 

FITC tengt PCNA PC10 mótefni (1:20)  

Samkvæmt mótefnablaði þarf 1μg af mótefni á 1x10
6
 frumur. Mótefnið PC10 kemur í 

styrknum 200μg/mL og þarf því 5μL á hvert sýni. 

30μL PC10 (200μg/mL) 

570μL Inc buf 

 

Incubation stuðpúði 

250μL BSA 

PBS upp að 50mL marki 

 

90% metanól 

90mL 100% Metanól 

10mL dH2O 

 

16% formaldehýð 

32mL 37% formaldehýð 

42mL dH2O 

 

Própidíum joðíð DNA litur (1:20)  

150μL PJ(50μg/mL) 

2850μL PBS 

 

Eftirfarandi lausnir voru blandaðar á rannsóknarstofu í krabbameinsfræðum af Jenný Björk 

Þorsteinsdóttur og eru efnin úr þeim því ekki talin með á efnalista. 

Trypsín/ EDTA 

990mL Trypsín 0,25% 

10mL EDTA 100mM 

 

Trypsín 0,25% 

8000mg NaCl 

200mg KH2PO4 

200mg KCl 

1444mg Na2HPO4,2H2O 



  

D 

2500mg Trypsín 

1000mL dH2O 

 

pH stillt á 7,6-7,8 

Sterílfilterað með 22μm filter 

Deilt niður á 10 100mL flöskur og fryst við -20°C. 

 

EDTA 100mM 

372mg EDTA triplex III (C10H14N2Na2O82H2O) 

10mL dH20 

 

10XPBS 

Þurrefnin vegin í 2L mæliflösku: 

 160g NaCl (1,37M) 

 4g KCl (27mM) 

 28,4g Na2HPO4 (100mM) 

 4,8g KH2PO4 (18mM) 

1,8L af dH2O bætt út í og blandað á segulhræru, þegar allt er vel uppleyst eftir um það bil 1 

klukkustund er fyllt upp að 2L marki. 

Sett í gufusævi. 

 

1XPBS 

10% 10XPBS 

90% dH2O 

  



  

E 

B. Mælingar á fjölda γH2AX bletta í kjörnum frumna 

 

Mynd B.1: Mynd úr greiningarforritinu CellProfiler af geisluðum kjarna sem meðhöndlaður hafði verið 

með etanól viðmiði í 20 klukkustundir eftir geislun. Blettir sem afmarkaðir eru með rauðu voru taldir en 

forritið greindi ekki hina. 

 

 

 

Mynd B.2: Mynd úr greiningarforritinu CellProfiler af geisluðum kjarna sem meðhöndlaður hafði verið 

með PA 10μg/mL í 20 klukkustundir eftir geislun. Blettir sem afmarkaðir eru með rauðu voru taldir en 

forritið greindi ekki hina. 



  

F 

Tafla B1: Niðurstöður úr talningu á fjölda γH2AX bletta í kjörnum frumma sem meðhöndlaðar voru með 

mismunandi próflausnum í 20 klukkustundir eftir geislun. Forritin CellProfiler og ImageJ voru notuð í 

talninguna. 

 

 

Tafla B.2: Niðurstöður úr talningu á fjölda γH2AX bletta í kjörnum frumma sem meðhöndlaðar voru með 

mismunandi próflausnum í 20 klukkustundir. Forritin CellProfiler og ImageJ voru notuð í talninguna. 

 

 

  

Tilraun 1 Tilraun 2 Tilraun 3 Meðaltal

K 9,42 10,59 11,52 10,51

EtOH 9,95 11,24 9,52 10,24

PA 2,5 10,06 11,90 11,34 11,10

PA 5 10,82 12,39 11,25 11,49

PA 10 11,22 12,26 12,19 11,89

Meðalfjöldi γH2AX bletta á kjarna

Tilraun 1 Tilraun 2 Tilraun 3 Meðaltal

K 5,25 3,93 3,74 4,31

EtOH 5,08 4,35 4,52 4,65

PA 2,5 4,76 3,97 3,92 4,22

PA 5 6,03 3,99 4,01 4,68

PA 10 6,14 4,6 3,94 4,89

Meðalfjöldi γH2AX bletta á kjarna
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C. Mælingar á BrdU innlimun 

 

Tafla C.1: Niðurstöður úr frumuflæðisjárgreiningu á hlutfalli frumna í S fasa sem innlima BrdU eftir 

meðhöndlun í 23 klukkustundir með mismunandi próflausnum.  

 

 

Tafla C.2 Litakóðar fyrir frumuhringsgreiningu. 

 

 

 

Mynd C.1: Frumuhringsgreining með 7AAD kjarnlit eftir 23 klukkustundir. Tilraun 1.  

 

Tilraun 1 Tilraun 3 Meðaltal

K 3,77 1,58 2,68

K+ 23,61 49,62 36,62

Etanól 43,37 42,52 42,95

PA 2.5 40,29 45,61 42,95

PA 5 44,62 42,25 43,44

PA 10 20,60 39,32 29,96

% frumna í S fasa sem innlima BrdU

Próflausn Litur

Kontról Svart

Etanól Grænt

PA 2,5 Rautt

PA 5 Blátt

PA 10 Fjólublátt
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Mynd C.2: Frumuhringsgreining með 7AAD kjarnlit eftir 23 klukkustundir. Tilraun 2. Hér sést að 

eitthvað hefur farið úrskeiðis í greiningunni, líklegt er að loft hafi verið í leiðslum eða eitthvað slíkt 

vandamál við frumuflæðisjána og var þessi tilraun ekki notuð með í úrvinnslu á niðurstöðum. 

 

 

Mynd C.3: Frumuhringsgreining með 7AAD kjarnlit eftir 23 klukkustundir. Tilraun 3. 
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D. Mælingar á PCNA tjáningu 

Tafla D.1: Niðurstöður úr frumuflæðisjárgreiningu á hlutfalli PCNA jákvæðra frumna í S fasa eftir 

meðhöndlun í 24 klukkustundir með mismunandi próflausnum. 

 

 

Tafla D.2: Litakóðar fyrir frumuhringsgreiningu. 

 

 

 

Mynd D.1: Frumuhringsgreining með própidíum joðíð kjarnlit eftir 24 klukkustundir. Tilraun 1. 

 

Tilraun 1 Tilraun 2 Tilraun 3

K 15,58 36,10 10,34

Etanól 5,57 7,51 10,89

PA 2.5 5,32 10,14 12,25

PA 5 18,81 8,73 11,30

PA 10 14,78 1,28 16,14

Hlutfall PCNA jákvæðra frumna í S fasa (%) 

Próflausn Litur

Kontról Svart

Etanól Grænt

PA 2,5 Rautt

PA 5 Blátt

PA 10 Fjólublátt
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Mynd D.2: Frumuhringsgreining með própidíum joðíð eftir 24 klukkustundir. Tilraun 2. Hér sést að 

eitthvað hefur farið úrskeiðis í greiningunni, líklegt er að loft hafi verið í leiðslum eða eitthvað slíkt 

vandamál eins og kom upp í tilraun 2 greiningu á BrdU innlimun.   

 

 

Mynd D.3: Frumuhringsgreining með Própidíum joðíð kjarnlit eftir 24 klukkustundir. Tilraun 3. 


