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ÁGRIP
Samverkandi áhrif Aurora kínasa lyfjasprota, þekktra krabbameinslyfja og
valdra náttúruefna á brjóstafrumulínur með og án stökkbreytinga í BRCA2
Brjóstakrabbamein er algengasta krabbameinið sem konur greinast með á Íslandi eða
um 30% allra krabbameinstilfella. Stökkbreytingar í BRCA1 og BRCA2 genunum
tengjast aukinni áhættu á að fá brjóstakrabbamein en hérlendis er algengari
stökkbreytingin í BRCA2 eða 999del5.
Aurora kínasar eru fjölskylda af serín/þreónín prótein kínösum sem gegna
mikilvægu hlutverki á mismunandi stöðum í frumuhringnum. Sýnt hefur verið fram á
mögnun á Aurora A í brjóstakrabbameinum samhliða BRCA2 stökkbreytingum auk
þess sem yfirtjáning á Aurora B virðist haldast í hendur við Aurora A yfirtjáningu.
Fjöldi Aurora kínasa hindra hefur verið þróaður á síðustu árum sem lofa góðu
sem hugsanleg meðferð gegn krabbameinum og þeirra á meðal er Aurora kínasa
hindrinn ZM447439 sem notaður er í þessu verkefni. Í öllum tilraunum voru notaðar
þrjár frumulínur sem eru arfblendnar um BRCA2 og ein frumulína til viðmiðunar sem
ekki hafði BRCA2 stökkbreytingu. Rannsakað var hvort ZM447439 hefði
samverkandi áhrif með krabbameinslyfjunum doxórúbisíni, vinblastíni og docetaxeli
annars vegar og hins vegar með náttúruefnunum úsnínsýru og kúrkúmíni. Frumum var
sáð í 96 holu bakka og lifun frumna metin með crystal violet litun eftir meðhöndlun
frumulína með mismunandi samsetningu prófefna. Samvirknistuðull var reiknaður út í
forritinu CalcuSyn.
Niðurstöður bentu til hugsanlegra samverkandi áhrifa milli ZM447439 og
úsnínsýru á einu frumulínunni sem upprunnin er úr æxlisvef. Ekki var hægt að sýna
fram á greinilega samverkun á milli ZM447439 og kúrkúmíns. Einstaka tilraunir
bentu til samverkunar ZM447439 með vinblastíni annars vegar og hins vegar með
docetaxeli við alla styrkleika af hindranum. Doxórúbisín hafði frekar tilhneigingu til
að sýna samvirkni með hæsta styrkleika af ZM447439. Ekki var hægt að reikna
samvirknistuðul út úr öllum prófunum en niðurstöður gáfu þó vísbendingar um
hvernig haga mætti tilraunum á samverkandi áhrifum í framhaldinu.
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ABSTRACT
Synergistic effects of Aurora kinase inhibitor, known anti-cancer drugs and
selected natural products on breast cell lines with or without BRCA2 mutation
Breast cancer is the most common cancer that women in Iceland are diagnosed with
covering about 30% of all cancer cases. BRCA1 and BRCA2 mutations have been
linked to increasing risk of developing breast cancer, but the more common mutation
in Icelandic population is on BRCA2 or 999del5.
Aurora kinases are a family of serine/threonine protein kinases that play an
important role at different locations in the cell cycle. It has been demonstrated that
amplification of Aurora A in breast cancer is associated with BRCA2 mutation, and
also it seems that overexpression of Aurora B correlates with Aurora A
overexpression.
A number of Aurora kinase inhibitors have been developed in recent years
which show a good promise as a potential treatment against cancers. Among them is
the Aurora kinase inhibitor ZM447439 which is being used in this study. Three
BRCA2 mutated cell lines were used in all experiments and one cell line without
BRCA2 mutation was used as a reference. Synergistic effects of ZM447439 and the
anti-cancer drugs doxorubicin, vinblastine and docetaxel or the natural products usnic
acid and curcumin were studied. Cells were seeded into a 96-well plate and cell
survival assessed by Crystal Violet staining after treatment of cell lines with different
combinations of reagents. The combination index was calculated using the
commercially available program CalcuSyn.
The results indicated a possible synergistic effect between ZM447439 and
usnic acid in the only cell line originating from tumor tissue. It was not possible to
demonstrate a clear synergism between ZM447439 and curcumin. Individual
experiments indicated some synergism between ZM447439 and vinblastine or
docetaxel using all doses of the inhibitor. Doxorubicin had the tendency to show
synergy with the highest concentrations of ZM447439. It was not possible to calculate
the combination index in all the experiments but the results did, however, give some
informations on how experiments on synergistic effects could be done in the future.
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR

CDK

Sýklín-háður kínasi (e. cyclin dependent kinase)

CI

Samvirknistuðull (e. combination index)

DMEM

Dulbecco´s modified Eagle´s medium/Ham´s F12

DMSO

Dímetýl súlfoxíð (e. dimethyl sulfoxide)

Doce

Docetaxel

Dox

Doxórúbisín (e. doxorubicin)

EGF

Húðþekjuvaxtarþáttur (e. epidermal growth factor)

HER2

Mannahúðþekjuvaxtarþátta viðtaki 2 (e. human epidermal
growth factor receptor 2)

IC50

Styrkur efnis sem veldur 50% hamningu (e. 50% inhibitory
concentration)

KÚR

Kúrkúmín (e. curcumin)

Pass

Passering (Hve oft frumulínu hefur verið sáð)

PBS

Fosfat buffer saltlausn (e. phosphate buffer saline)

STI

Sojabauna trypsín hindri (e. soybean trypsin inhibitor)

ÚS

Úsnínsýra (e. usnic acid)

Vin

Vinblastín (e. vinblastine)

ZM

ZM447439 (Aurora kínasa hindri)
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1.

INNGANGUR

1.1 Brjóstakrabbamein
Hérlendis er brjóstakrabbamein algengasta krabbameinið sem greinist hjá konum eða
um 30% allra krabbameina. Þrátt fyrir að brjóstakrabbamein greinist aðallega hjá
konum þá geta karlmenn líka greinst en það er þó aðeins innan við 1% allra
brjóstakrabbameinstilfella. Á árunum 2002-2006 var meðalfjöldi tilfella á ári 176
meðal kvenna og tvö tilfelli meðal karla (Jónasson og Tryggvadóttir, 2008). Árlega
greinist yfir ein milljón kvenna með brjóstakrabbamein í heiminum öllum (Chu og
Lu, 2008). Áætlað er að um 7% kvenna sem fá brjóstakrabbamein muni síðar þróa
með sér annað sjálfstætt æxli í brjósti innan 10 ára frá því fyrsta æxlið greinist, þrátt
fyrir bættar horfur vegna reglubundinnar skimunar, betri meðferða og lengri lifunar
(Brown, Bauer og Pare, 2010).
Þættir eins og erfðir, hormónar og neysluvenjur eru taldir hafa áhrif á áhættuna
á

að

fá

brjóstakrabbamein

(Jónasson

og

Tryggvadóttir,

2008).

Tjáning

estrógenviðtaka, prógesterónviðtaka og mannahúðþekjuvaxtarþátta viðtaka 2 (e.
human epidermal growth factor receptor 2, HER2), hver í sínu lagi eða samsetning af
svipgerðum

(e.

phenotypes)

í

æxlinu,

getur

haft

áhrif

á

framgang

brjóstakrabbameinsins og hugsanlega á síðari frumæxli (e. primary tumors) og lifun
sjúklinga (Brown, o.fl., 2010). Í allt að 10% tilfella hafa erfðaþættir mikla þýðingu. Í
þeim tilfellum þar sem arfgeng gerð af brjóstakrabbameini greinist er líklegra að yngri
konur eigi í hlut (Jónasson og Tryggvadóttir, 2008).
Betri þekking á sameindalíffræði og genatjáningu í brjóstakrabbameinum er
nauðsynleg til að þróa nýjar leiðir til að hindra eða meðhöndla sjúkdóminn.
Marksækin meðferð beind að estrógenviðtakanum varð möguleg eftir að staðfest var
að estrógenviðtaki gegndi mikilvægu hlutverki hjá konum fyrir tíðahvörf með
hormóna-jákvætt brjóstakrabbamein. Annað dæmi um marksækna meðferð er
einstofna mótefnið trastuzumab sem beint er gegn HER2 æxlisgeninu. Þessi dæmi ýta
á eftir leitinni að fleiri staðfestum skotmörkum fyrir lyf í brjóstakrabbameini
(Olopade, Grushko, Nanda og Huo, 2008).
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1.2 Krabbameinsgenin BRCA1 og BRCA2
Borin voru kennsl á BRCA1 og BRCA2 genin í tengslarannsóknum (e. linkage
studies) árin 1994 og 1995 þar sem stökkbreyting á þeim var tengd við arfgeng
brjósta- og eggjastokkakrabbamein. Konur sem bera breytingar í þessum genum hafa
mun meiri líkur á að þróa með sér krabbamein en tíðni stökkbreytinganna er áætluð
vera um 1/1500. Þrátt fyrir að BRCA1 og BRCA2 séu í raun mikilvægustu og
þekktustu brjóstakrabbameinsgenin þá eiga þau ekki í hlut nema í um 20-25% af
arfgengum tilfellum (Garcia og Benitez, 2008).
Bæði genin gegna mikilvægu hlutverki í DNA viðgerð, afritun og stjórnun
frumuhrings. Til viðbótar tekur BRCA1 einnig þátt í stjórnun á umritun og uppröðun
litnis. Aðalhlutverk BRCA2 við DNA skemmdir er flutningur á RAD51
viðgerðarpróteini til kjarna og í samstarfi við önnur prótein myndun á DNA
viðgerðareiningum á litningum (e. DNA repair foci) (Garcia og Benitez, 2008).
BRCA2 virðist fylgja svipuðu mynstri og Aurora B í frumuskiptingu en það
staðsetur sig með Aurora B í lengingarstigi (e. elongation stage) frumuskiptingar og
safnast síðan saman á miðsvæðið (e. midbody) á síðara klofnunarskeiði frumunnar.
Rannsóknir hafa bent til þess að BRCA2 gæti tekið þátt í stjórnun á nákvæmu ferlinu
á síðari stigum frumuskiptingar án þess þó að vera nauðsynlegur þáttur fyrir ferlið
sjálft. Frumur sem skorta BRCA2 verða fyrir töluverðri seinkun á frumuskiptingu en
margar þeirra klára þó á endanum frumuskiptinguna (Daniels, Wang, Lee og
Venkitaraman, 2004).
Óstöðugleiki í genamengjum brjóstakrabbameina hefur verið tengdur við
BRCA1 og BRCA2 fjölskyldutengd brjóstakrabbamein. Hérlendis hefur aðeins ein
kímlínu (e. germ line) stökkbreyting fundist á hvoru geni (Bodvarsdottir, o.fl., 2007).
Algengari stökkbreytingin er á BRCA2 eða 999del5 en rannsókn Thorlacius o.fl.
(1997) leiddi í ljós að í 7,7% brjóstakrabbameinstilfella höfðu sjúklingarnir 999del5
stökkbreytinguna og tíðnin var hærri meðal yngri kvenna.
Stökkbreyting

á

BRCA2

kemur

ekki

aðeins

fyrir

í

brjósta-

og

eggjastokkakrabbameinum því stökkbreytingin hefur einnig verið tengd auknum
líkum á blöðruhálskirtilskrabbameini. Rannsóknir hér á landi hafa leitt í ljós
vísbendingar um að BRCA2 stökkbreyting tengist verri horfum sjúklinga og auknum
líkum á dauða af völdum blöðruhálskirtilskrabbameins (Sigurdsson, o.fl., 1997;
Tryggvadottir, o.fl., 2007).
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1.3 Frumuhringurinn
Grunnstarfsemi frumuhringsins felst í tvöföldun á gríðarmiklu magni af DNA í
litningum og aðskilnaði afritanna í tvær erfðafræðilega eins dótturfrumur.
Frumuhringurinn samanstendur af tveimur aðalfösum; S-fasi þar sem afritun DNA fer
fram og M-fasi eða mítósa þar sem aðskilnaður litninga og frumuskipting

(e.

cytokinesis) á sér stað (Alberts, o.fl., 2002).
S-fasi er hluti af lengri fasa eða svo kölluðum interfasa. Á undan S-fasa kemur
G1-fasi þar sem fruman undirbýr DNA nýmyndun og á eftir S-fasanum kemur G2-fasi
þar sem fruman undirbýr sig fyrir mítósu (Vermeulen, Van Bockstaele og Berneman,
2003).
G1- og G2-fasa er meðal annars stjórnað af ýmsum utanfrumuboðferlum auk
þess sem fasarnir gefa frumunni meiri tíma til að stækka og fylgjast með hvort
aðstæður séu hentugar og öllum undirbúningi sé lokið áður en fruman getur orðið
fyrir þeim miklum umrótum sem eiga sér stað í S-fasa og M-fasa (Alberts, o.fl.,
2002). Frumur í G1 geta farið yfir í ákveðið hvíldarástand, G0, áður en hún
skuldbindur sig til að fara að afrita DNA í S-fasanum. Frumur í G0-fasa ná yfir
meirihluta þeirra frumna í mannslíkamanum sem ekki eru að fjölga sér eða stækka
(Vermeulen, Van Bockstaele og Berneman, 2003).

1.3.1 Stýrikerfi frumuhringsins
Í hjarta stýrikerfis frumuhringsins er fjölskylda af serín/þreónín prótein kínösum sem
kallast sýklín-háðir kínasar (e. cyclin dependent kinases, CDK) og virkjast þeir á
ákveðnum stað í frumuhringnum og stýra umbreytingu úr einum fasa yfir í annan
(Vermeulen, Van Bockstaele og Berneman, 2003). Virkni þeirra er stjórnað af ýmsum
ensímum og próteinum og mikilvægust þeirra eru sýklín, próteinin sem kínasarnir eru
kenndir við (Alberts, o.fl., 2002). Virkjun á CDK hefur áhrif á ákveðna ferla (e.
downstream processes) með fosfórun á tilteknum próteinum.
Magn CDK helst stöðugt í frumuhringnum ólíkt sýklíni. Sýklín próteinmagnið
eykst og minnkar í gegnum ferla frumuhringsins sem veldur þannig reglulegri virkjun
CDK. Mismunandi sýklín þarf í mismunandi fösum frumuhringsins. Til dæmis binst
sýklín D við CDK4 og CDK6 í G1-fasa, sýklín E við CDK2 við G1/S-fasamótin,
sýklín A við CDK2 í S-fasa og við CDK1 við G2/M-fasamótin og sýklín B binst við
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CDK1 í mítósunni (Mynd 1) (Vermeulen, Van Bockstaele og Berneman, 2003).
Tilgangur stýrikerfisins er meðal annars sá að stöðva framgang frumuhringsins þegar
frumunni annað hvort mistekst að klára mikilvæg skref í hringnum eða verður fyrir
óhagstæðum umhverfisaðstæðum (Alberts, o.fl., 2002).

Mynd 1. Fasar frumuhringsins og staðsetning á virkni CDK
(Vermuelen, Van Bockstaele og Berneman, 2003)

1.3.2 Mítósan
Mítósan skiptist í nokkur skref: prófasa, prómetafasa, metafasa, anafasa og telófasa
sem endar síðan með frumuskiptingu. Í upphafi mítósu byrjar þétting litninganna og
kjarnahjúpurinn er búinn að brotna niður þegar komið er í prómetafasa. Afritaðir
litningarnir, sem hver inniheldur par af litningsþráðum, tengjast örpíplum
mítósuspólanna við þráðhöftin (e. kinetochore). Fruman stoppar stuttlega við í
metafasa þar sem litningarnir eru samstilltir við miðbaug spólanna tilbúnir til
aðskilnaðar. Aðskilnaður litningsþráðanna markar upphaf anafasa og litningarnir
færast í átt að gagnstæðum skautum spólanna þar sem þeir þéttast og endurmóta
heilan kjarna. Fruman er síðan klofin í tvær aðskildar dótturfrumur með skiptingu
umfrymis og frumuskiptingu lýkur (Mynd 2) (Alberts, o.fl.,2002).
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Mynd 2. Ferlar mítósu
Myndin sýnir ferla mítósu frá prófasa að telófasa. Kjarnahjúpurinn hefur brotnað í
prómetafasa og þráðhöft litninga tengst við örpíplurnar í metafasa. Aðskilnaður litninga fer
fram í anafasa og frumuskiptingin í telófasa (Cell Reproduction: Mitosis and Cancer, 2004).

1.3.3 Gæðastjórnunarkerfi frumuhringsins: Gátstaðirnir
Á ákveðnum stöðum í frumuhringnum eru gátstaðir (e. checkpoints) þar sem ferlið
getur stöðvast ef fyrri áfanga er ekki að fullu lokið (Alberts, o.fl., 2002). Gátstaðir
fyrir DNA skemmdir eru við G1/S-fasamótin og G2/M-fasamótin. Verði skemmdir á
DNA stöðva gátstaðirnir frumuhringinn til að gefa frumunni tíma fyrir viðgerðir á
erfðaefninu (Vermeulen, Van Bockstaele og Berneman, 2003). Þannig er til dæmis
komið í veg fyrir að fruman fari inn í mítósu ef DNA afritun er ekki lokið. Annar
gátstaður er í metafasa í mítósunni, s.k. spólugátstaður, en þar getur frumuhringurinn
stöðvast fyrir anafasa ef litningar eru til að mynda ekki almennilega fastir við
mítósuspóluna áður en aðskilnaður þeirra á að eiga sér stað (Alberts, o.fl., 2002).
Stöðvun frumuhrings við DNA skemmdir getur verið bæði háð og óháð p53
genastjórnunar próteininu. G1/S-gátstaðurinn er p53 háður en G2/M-gátstaðurinn getur
verið bæði. Yfirleitt er magn p53 lágt en við DNA skemmdir verður aukning á virkni
þess. P53 fer að örva umritun mismunandi gena en eitt þessara gena kóðar fyrir
próteininu p21 sem binst við CDK og hindrar virkni þeirra. Það veldur stöðvun á
frumuhringnum til að hindra afritun á skemmdu DNA. Við miklar DNA skemmdir
getur p53 komið af stað frumudauða með því að virkja gen (t.d. Bax, Fas og gen sem
tengjast boðleiðum oxunarálags) sem taka þátt í boðferlum sem valda stýrðum
frumudauða (e. apoptosis) (Vermeulen, Van Bockstaele og Berneman, 2003).
Stökkbreyting eða vöntun á p53 kemur mjög oft fram í krabbameinsmyndun hjá
mönnum en skortur á virkni þess gerir krabbameinsfrumum kleift að fjölga sér mun
auðveldar en ella (Alberts, o.fl., 2002). Að auki eru vísbendingar um að óvirkjun
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mítósugátstaðarins og stökkbreyting í BRCA2 eða BRCA1 genum gætu unnið saman
við að stuðla að krabbameinsmyndun en stökkbreyting á p53 er mjög oft í tengslum
við æxli sem hafa breytingar í BRCA1 eða BRCA2 (Lee, o.fl., 1999).

1.4 Aurora kínasar
Aurora genið var fyrst uppgötvað í Drosophila melanogaster við leit að genum sem
stjórna byggingu og virkni mítósuspólanna. Mítósa í Aurora-stökkbreyttum frumum
einkenndist af myndun einrása spóla með tvöföldum geislaskautum sem leiddi til
þeirrar vísbendingar að Aurora kínasarnir væru meðal annars nauðsynlegir fyrir
eðlilegan aðskilnað geislaskautanna (Adams, Carmena og Earnshaw, 2001). Nafnið
Aurora er eftir fyrirbærinu norðurljós (e. aurora borealis) sem kemur fyrir á
næturhimni heimskautasvæðanna en þannig er tenging Aurora nafngiftarinnar við
skautin í frumunni (Carmena og Earnshaw, 2003).
Aurora kínasarnir eru fjölskylda af serín/þreónín prótein kínösum sem gegna
mikilvægu hlutverki í frumuskiptingu. Þrír meðlimir fjölskyldunnar sem koma fyrir í
spendýrum, Aurora A, Aurora B og Aurora C, eru allir ólíkir hvað varðar staðsetningu
í frumunni og virkni (Sun, o.fl., 2008) þrátt fyrir byggingarleg líkindi á milli þeirra.
Gögn úr tilraunum benda til þess að óeðlilega mikil eða lítil Aurora kínasa virkni sé
tengd við gena óstöðugleika (e. genetic instability) (Gautschi, o.fl., 2008).

1.4.1 Aurora A
Aurora A í mönnum er staðsett á litningi 20q13.2. Við virkjun þarf Aurora A að
fosfórast og eru fosfórhópar á amínósýrustöðvunum (e. residues) serín 51, þreónín
288 og serín 342 í virknisetinu sérstaklega mikilvægir fyrir virknina (Agnese, o.fl.,
2007).
Aurora A hefur verið kallaður „verndari skautanna“ (e. guardian of the poles)
(Agnese, o.fl., 2007) en skilgreind einkenni Aurora A hafa verið tenging hans við
geislaskautin og svæði á örpíplunum sem eru nálæg geislaskautunum (Carmena og
Earnshaw, 2003). Í síðari hluta G2-fasa og fram í M-fasa aukast bæði kínasavirknin og
magn Aurora A til að hann geti þjónað sínu hlutverki. Aurora A stýrir meðal annars
réttri framvindu mismunandi fasa mítósunnar, þar með talið þroskun geislaskautanna
og aðskilnaði þeirra, færslu inn í mítósu, tvískauta uppröðun spólanna, röðun litninga
í metafasa og frumuskiptingu (Mynd 3) (Agnese, o.fl., 2007).
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1.4.2 Aurora B
Genið sem kóðar fyrir Aurora B er staðsett á litningi 17p13.1 (Marumoto, Zhang og
Saya, 2005). Aurora B kínasar eru litningafylgiprótein (e. chromosomal passenger
protein) sem eru nauðsynleg fyrir fjölmarga ferla í mítósu. Tjáning Aurora B nær
hámarki við færslu frumuhringsins úr G2-fasa yfir í M-fasa og kínasavirknin er í
hámarki við mítósu (Carmena og Earnshaw, 2003). Aurora B bindur innra þráðhafts
prótein (e. inner centromere protein, INCEP), survivin og borealín og myndar
litningafylgisamband sem er mikilvægt fyrir festingu litninga, aðskilnað þeirra og
frumuskiptingu (Sun, o.fl., 2008). Aurora B tekur þátt í umbreytingu (e. modification)
litnis (Fu, Bian, Jiang og Zhang, 2007) í tengslum við fosfórun histón H3 við serín 10
og serín 28 (Gautschi, o.fl., 2008), tengingu þráðhafts við örpíplur, spólugátstað og
frumuskiptingu (Fu, Bian, Jiang og Zhang, 2007).
Litningafylgisamband Aurora B er tengt við þráðhöftin frá prómetafasa yfir í
metafasa. Eftir aðskilnað litningsþráða kemur sambandið sér fyrir á spólumiðsvæðið
(e. spindle midzone) og er þar fram yfir frumuskiptingu (Mynd 3) (Gautschi, o.fl.,
2008).

Mynd 3. Staðsetning Aurora A og Aurora B í frumuskiptingu
Aurora A stýrir m.a. þroskun geislaskauta, tvískauta uppröðun spóla og frumuskiptingu.
Aurora B tekur þátt í uppröðun litninga með festingu þráðhafts við örpíplur, aðskilnaði þeirra
og er virkt við spólugátstað og frumuskiptingu (Marumoto, Zhang og Saya, 2005).
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1.4.3 Aurora C
Aurora C genið er staðsett á litningi 19q13.43 (Marumoto, Zhang og Saya, 2005).
Aurora C virðist ekki hafa sérstakt hlutverk í mítósu í meirihluta venjulegra frumna en
tjáning þess einskorðast í meginatriðum við eistun. Staðsetning þess fylgir svipuðu
mynstri og Aurora B þannig að talið er að það virki einnig sem litningafylgiprótein. Í
raun hefur verið sýnt fram á að Aurora C geti komið Aurora B-gölluðum frumum til
bjargar sem bendir til mikilvægrar skörunar á virkni. Þannig er talið líklegt að Aurora
C hafi sérstakt hlutverk við stjórnun á aðskilnaði litninga í meiósu hjá karlmönnum
(Gautschi, o.fl., 2008).

1.5 Aurora kínasar og krabbamein
1.5.1 Aurora A og krabbamein
Rannsóknir hafa sýnt fram á mögnun á litningi 20q13 eða yfirtjáningu á Aurora A í
mörgum mismunandi krabbameinum eins og til dæmis brjósta-, eggjastokka-, bris-,
og magakrabbameinum (Agnese, o.fl., 2007). Aurora A hefur því verið skilgreint sem
krabbameinsnæmisgen (e. cancer susceptibility gene) eða æxlisgen (Sun, o.fl., 2008).
Frumur sem yfirtjá Aurora A geta til að mynda haft spólugátstað í mítósu að engu og
farið yfir í anafasa þrátt fyrir óeðlilega spólumyndun. Einnig veldur yfirtjáning á
Aurora A mögnun á geislaskautum, bæði í frumuræktum sem og í brjóstalíkani í
rottum (Fu, Bian, Jiang og Zhang, 2007).
Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á tengsl milli Aurora A, p53 æxlisbælandi
próteinsins og framvindu krabbameins (Agnese, o.fl., 2007). Jeng, Peng, Lin og Hsu
(2004) sýndu fram á að yfirtjáning á Aurora A tengdist stökkbreytingu á p53 í
lifrarfrumukrabbameini og æxli sem bæði höfðu yfirtjáningu á Aurora A og p53
stökkbreytingu höfðu verri horfur heldur en við p53 stökkbreytinguna eina og sér.
Rannsókn hefur verið gerð þar sem möguleg tengsl fundust á milli yfirtjáningu
á Aurora A og BRCA2 stökkbreytingu í brjóstakrabbameini. Af þeim sem báru
BRCA2 stökkbreytingu fannst mögnun á Aurora A í 70% æxlanna en aðeins í 22% af
þeim æxlum sem ekki höfðu stökkbreytt BRCA2 (Bodvarsdottir, o.fl., 2007).
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1.5.2 Aurora B og krabbamein
Þrátt fyrir að Aurora B genin á litningi 17p13.1 séu almennt ekki mögnuð í æxlum hjá
mönnum (Marumoto, Zhang og Saya, 2005) þá hefur Aurora B einnig verið bendlað
við krabbameinsmyndun (Carmena og Earnshaw, 2003). Sýnt hefur verið fram á að
yfirtjáningu á Aurora A fylgi einnig yfirtjáning á Aurora B (Vidarsdottir, o.fl., óbirt).
Eggjastokkafrumur úr kínverskum hömstrum sem yfirtjá Aurora B sýna aukið magn
af fosfóruðu históni H3 og galla í aðskilnaði litninga og frumuskiptingu. Afkomendur
slíkra frumna verða mislitna og geta myndað ágengt æxli í músum. Einnig hefur verið
sýnt fram á að aukið magn af fosfóruðu históni H3 væri einnig í samhengi við
yfirtjáningu á Aurora B í nokkrum manna ristilkrabbameinsfrumulínum (Carmena og
Earnshaw, 2003).

1.5.3 Aurora C og krabbamein
Umröðun eða vöntun á geninu sem kóðar fyrir Aurora C á litningi 19q13.43 kemur oft
fyrir í nokkrum æxlisgerðum. Samt sem áður er þátttaka Aurora C í þróun á
krabbameini ennþá á huldu (Marumoto, Zhang og Saya, 2005).

1.6 Aurora kínasa hindrar
Hlutverk yfirtjáningar Aurora kínasa við æxlismyndun bendir til þess að kínasarnir
gætu komið að gagni sem áhrifaríkt skotmark við þróun á krabbameinsdrepandi
efnum. Fjöldi efnasambanda sem verka gegn Aurora kínösum hefur verið þróaður á
síðustu árum og nokkrir þeirra sýnt áhrifamikla virkni gegn krabbameinum í
forklínískum rannsóknum (Sun, o.fl., 2008).
Aurora kínasar virka að öllum líkindum aðeins í frumum í mítósu og eru þeir
yfirtjáðir í ýmsum krabbameinum eins og áður hefur komið fram. Því gætu hindrar
þeirra mögulega verið með meiri sérvirkni en ýmis önnur vel þekkt krabbameinslyf og
hlíft þeim frumum sem ekki eru í skiptingu (Sun, o.fl., 2008).
Aurora hindrinn VX-680 er sá hindri sem er kominn hvað lengst í klínískum
prófunum en hann er sem stendur í fasa II. Aðrir hindrar eins og ZM447439 og
hesperadin eru komnir í fasa I og enn fleiri eru í forklínískum prófunum (Agnese,
o.fl., 2007). Þessir þrír hindrar eru hvað mest rannsakaðir af þeim hindrum sem
hannaðir hafa verið (Dreier, Grabovich, Katusin og Taylor, 2009). Þeir voru allir
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hannaðir til að passa inn í ATP bindisæti Aurora kínasanna (Agnese, o.fl., 2007) en
sérvirkni gegn Aurora A, Aurora B eða Aurora C er mismunandi (Dreier, Grabovich,
Katusin og Taylor, 2009).
Langtímaáhrif Aurora kínasa hindranna eru ólík eftir p53 háðri stöðu
mítósugátstaðar (e. p53-dependent postmitotic checkpoint status). P53 getur brugðist
við misheppnaðri frumuskiptingu með því að auka G1-líka stöðvun sem eins konar
varaleið við stöðvun frumuhrings við spólugátstað. Þess vegna fara frumur með
heilbrigt eða virkt p53 í stýrðan frumudauða í sýndar-G1-fasa (e. pseudo-G1 phase) á
meðan frumulínur með stökkbreytt eða óvirkt p53 geta orðið fjöllitna (Agnese, o.fl.,
2007).

1.6.1 ZM447439
ZM447439

(ZM) (Mynd 4) er

quínasólín afleiða (Keen og Taylor,
2004) með IC50 gildi 1000 nM fyrir
Aurora A, 50 nM fyrir Aurora B og
250 nM fyrir Aurora C (Dreier,
Grabovich, Katusin og Taylor, 2009)
og er því fyrst og fremst sérvirkur fyrir

Mynd 4. Efnabygging ZM447439

Aurora B hindrun (Girdler, o.fl., 2006).

Í frumum bælir ZM histón H3 fosfórun, hindrar aðskilnað litninga, virkni
spólugátstaðs og frumuskiptingu. Þráðhöft ná að festast við örpíplurnar en afstaða
þeirra verður röng. Hindrun á frumuskiptingu dregur síðan hratt úr lífvænleika
frumnanna (Girdler, o.fl., 2006) en fjöllitnun af völdum ZM dregur frumurnar að
lokum yfir í stýrðan frumudauða (Li, o.fl., 2010).
Rannsókn á ristilkrabbameinsfrumulínunni HCT-116 leiddi í ljós að ZM gat
valdið stýrðum frumudauða á bæði tíma- og skammtaháðan máta. Þannig kom fram
mesti stýrði frumudauðinn eftir 72 klukkustundir og 5 µM styrkleika af ZM.
Rannsakendur sýndu einnig fram á að stýrður frumudauði af völdum hindrunar á
Aurora kínasa gæti átt sér stað í gegnum boðleiðir hvatbera og væri háður bæði Bak
og Bax sem eru mikilvæg forprótein í boðferlum sem raska himnuspennu hvatbera og
leiða til stýrðs frumudauða (Li, o.fl., 2010).
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1.7 Krabbameinslyf
1.7.1 Doxórúbisín
Doxórúbisín (Mynd 5) er æxlishemjandi
sýklalyf í flokki antrasýklína sem var
einangrað úr Streptomyces peucetius var.
caesius

bakteríurækt

(Samantekt

á

eiginleikum lyfs – Adriamycin, 2010). Það
var fyrst kynnt til sögunnar á áttunda
áratugnum og er síðan þá orðið eitt Mynd 5. Efnabygging doxórúbisíns
algengasta lyfið gegn illkynja meinum í

(Uchegbu og Vyas, 1998)

blóði, eitlum, beinmerg og föstum æxlum (Abraham, o.fl., 2005). Hérlendis er
samþykkt notkun þess meðal annars gegn brjóstakrabbameini, lungnakrabbameini,
eitlakrabbameini og bráðu hvítblæði (Samantekt á eiginleikum lyfs – Adriamycin,
2010).
Ekki er að fullu ljóst hvernig doxórúbisín miðlar frumudrepandi áhrifum
sínum en þegar lyfið kemst inn í frumu binst það að miklu leyti við litni. Doxórúbisín
getur komið sér fyrir inni í flata hringi (e. planar rings) DNA á milli basapara
núkleótíða og veldur þannig truflun á myndun DNA, RNA og próteina. Einnig getur
doxórúbisín hindrað tópóísómerasa-II sem raskar vafningi (e. tertiary structure) DNA
auk þess sem afoxun lyfsins í frumum getur myndað fría radíkala sem hvarfast við
súrefnisatóm sameinda og myndað hvarfgjörn efnasambönd eins og súperoxíð,
hýdroxýl radíkala og vetnisperoxíð. Doxórúbisín er virkt í öllum fösum
frumuskiptingar en vefir sem skipta sér ört, eins og til dæmis æxlisvefir, eru þó
viðkvæmastir fyrir hindrunaráhrifum lyfsins (Samantekt á eiginleikum lyfs –
Adriamycin, 2010).
Þó lyfjaflokkurinn hafi gefið góðan árangur gegn krabbameinum þá er einn
helsti galli hans eiturverkanir á hjarta- og æðakerfið sem talið er vera vegna skemmda
af völdum frírra radíkala. Þessar eiturverkanir geta m.a. haft áhrif á hjartsláttartíðni,
blóðþrýsting, blóðflæði til líffæra og hæfni hjartavöðvans til samdráttar eða slökunar.
Bráð eiturverkun getur komið fram við hvaða skammtastærð sem er en langvarandi
áhrif og aukin hætta á hjartabilun eru skammtaháð (Sereno, o.fl., 2008). Eiturverkunin
á hjartað veldur því að lægri skammta þarf að nota af lyfinu (Pai og Nahata, 2000) og
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er það almennt gefið í blöndu með öðrum tegundum lyfja. Það er einnig gert til að
auka á dauða æxlisfrumna og draga úr ónæmismyndun (Swift, o.fl., 2006).

1.7.2 Vinblastín
Vinblastín (Mynd 6) er í flokki vinka alkalóíða og var einangrað úr plöntunni
Madagaskar fjörudoppu eða Catharanthus roseus. Það er meðal annars nothæft gegn
hvítblæði,

eitlakrabbameini

(Islam

og

Iskander, 2004) og nokkrum föstum æxlum
eins

og

til

dæmis

brjóstakrabbameini,

lungakrabbameini, eggjastokkakrabbameini
og blöðruhálskirtilskrabbameini (Wang, o.fl.,
2009).
Vinka alkalóíðar hindra fjölliðun
örpípla með því að bindast við túbúlí

Mynd 6. Efnabygging vinblastíns

undireiningar (e. tubuli subunits) (Islam og (Noble, o.fl., 2009)

Iskander, 2004) og valda þannig óeðlilegum aðskilnaði litninga í frumum sem eru í
skiptingu og mislitnun (Gonzalez-Cid, Cuello og Larripa, 1999). Vinka alkalóíðar
bindast túbúlí hratt, afturkræft og óháð hitastigi (Islam og Iskander, 2004).

1.7.3 Docetaxel
Docetaxel (Mynd 7) er í flokki taxóla ásamt lyfinu paklítaxel, en lyf í þessum flokki
eru ein mikilvægustu krabbameinslyfin sem verka á örpíplur. Docetaxel er
hálfsamtengd afleiða af taxólforvera (e. taxoid precursor), 10-deasetýl baccatin III,
sem einangraður er úr nálum Evrópska ýviðsins Taxus baccata (Hernández-Vargas,
Palacios og Moreno-Bueno, 2007). Hérlendis er samþykkt ábending fyrir notkun
lyfsins gegn brjóstakrabbameini, lungnakrabbameini, blöðruhálskirtilskrabbameini,
kirtilkrabbameini í maga og krabbameini í höfði og hálsi (Samantekt á eiginleikum
lyfs – Taxotere, 2010).
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Mynd 7. Efnabygging docetaxels
(Kumar, o.fl., 2010)

Docetaxel verkar með því að bindast við β-túbúlín í frumunni og veldur
fjölliðun þeirra (Mhaidat, Thorne, Zhang og Hersey, 2008). Örpíplurnar stöðgvast og
komið er í veg fyrir klofnun þeirra (Samantekt á eiginleikum lyfs – Taxotere, 2010)
en þannig er mítósan og frumuskipting í æxlum hindruð (Hernández-Vargas, Palacios
og Moreno-Bueno, 2007).
Þrátt fyrir að docetaxel hafi meðal annars verið samþykkt sem hjálparmeðferð
fyrir sjúklinga með brjóstakrabbamein í mikilli áhættu þá hefur smávaxandi (e.
cumulative) kerfisbundin eiturverkun eftir langtíma- og háskammtameðferðir þrýst á
tilraunir til að ná fram auknum áhrifum gegn krabbameininu með lægri skömmtum af
lyfinu (Hernández-Vargas, Palacios og Moreno-Bueno, 2007).

1.8 Náttúruefni
Plöntur hafa langa sögu um notkun sem meðferð gegn krabbameini. Þannig hafa
plöntur spilað mikilvægt hlutverk sem uppspretta virkra krabbameinsdrepandi efna og
yfir 60% af þeim krabbameinslyfjum sem notuð eru nú til dags eru afleidd á einn eða
annan hátt úr náttúrunni, þar með talið úr plöntum, sjávarlífverum og örverum,
samanber krabbameinslyfin þrjú sem gert hefur verið grein fyrir hér að framan. Enn er
fjöldinn allur af efnum úr náttúrunni í forklínískri þróun (Cragg og Newman, 2005).
Sem dæmi um náttúruefni sem meðal annars hafa sýnt virkni gegn krabbameini eru
pólýfenólinn kúrkúmín (Schaaf, o.fl., 2010) og fléttuefnið úsnínsýra (Mayer, o.fl.,
2005).
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1.8.1 Úsnínsýra
Úsnínsýra er díbensófúran afleiða og annars stigs efni í nokkrum fléttutegundum. Hún
var fyrst einangruð árið 1844 og hefur síðan þá verið hvað mest rannsökuð af þeim
annars stig fléttuefnum sem þekkt eru. Úsnínsýra finnst eingöngu í fléttum og er
sérstaklega ríkulegt magn af henni í ættkvíslunum Alectoria, Cladonia, Usnea,
Lecanora, Ramalina og Evernia en fléttur eru samlíf sveppa og þörunga eða blágerla
(Ingolfsdottir, 2002).
Úsnínsýra er gult barkar litarefni (e. cortical pigment) og kemur í tveimur
handhverfuformum, (+)-úsnínsýra og (–)-úsnínsýra, með handhverfumiðju í stöðu 9b
(Mynd 8). Sýnt hefur verið fram á ýmsa líffræðilega virkni úsnínsýrunnar, til að
mynda veiruhamlandi, frumdýra- og örverueyðandi eiginleikar, bólgueyðandi áhrif og
verkjastillandi ásamt eiginleikar til að hindra frumuskiptingu (Ingolfsdottir, 2002).

Mynd 8. Efnabygging úsnínsýru
(Ingolfsdottir, 2002)

Fyrsta in vitro rannsóknin sem sýndi fram á krabbameinshamlandi áhrif
úsnínsýru var gerð á 8. áratugnum af Kupchan og Kopperman á Lewis
lungnakrabbameini. Síðan þá hafa margir rannsakendur sýnt fram á áhrif úsnínsýru
gegn frumufjölgun og bælandi áhrif hennar á hvatbera í illkynja frumum sem benda til
mögulegrar notkunar í krabbameinsmeðferðum. Rannsóknir hafa meðal annars bent til
þess að verkunarmáti úsnínsýru felist í hindrun á umritun DNA yfir í RNA og virkni
hvatbera (Mayer, o.fl., 2005). Einarsdottir o.fl. (2010) sýndu til að mynda fram á að
meðhöndlun brjóstafrumulínunnar T-47D og briskrabbameinsfrumulínunnar capan-2
með úsnínsýru olli minnkun á himnuspennu hvatbera og leka inn í umfrymi.
Rannsókn Mayer o.fl. (2005) sýndi að úsnínsýra hindraði frumufjölgun á
brjóstafrumulínunni MCF7 sem er með virkt p53, brjóstafrumulínunni MDA-MB-231
sem er með óvirkt p53 og lungnakrabbameinsfrumulínunni H1299 sem skorti p53.
Niðurstöðurnar bentu því til þess að virkni úsnínsýru væri óháð virkjun á p53. Að
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auki sýndu rannsakendurnir fram á að skortur á fosfórun p53 á serín 15 eftir
meðhöndlun MCF7 með 29 µM úsnínsýru benti til þess að DNA skemmdir væru ekki
hluti af oxunarálagi og röskun úsnínsýru á eðlilegum efnaskiptaferlum frumunnar. Þar
sem DNA skemmdir af völdum margra núverandi krabbameinsmeðferða geta valdið
þróun á öðrum krabbameinum síðar á ævinni er úsnínsýra því góður kandídat sem
meðferðarmöguleiki gegn æxlum.

1.8.2 Kúrkúmín
Pólýfenólinn kúrkúmín (Mynd 9) er virka innihaldsefnið í kryddplöntunni Curcuma
longa eða túrmerik og gefur indversku kryddi sinn gula lit og sérstaka bragð.
Forklínískar rannsóknir hafa sýnt fram á virkni kúrkúmíns til að valda stýrðum
frumudauða, gegn frumufjölgun og krabbameinsmyndun og til að hafa andoxunar-,
bólgueyðandi- og taugaverndandi áhrif (Schaaf, o.fl., 2010).

Mynd 9. Efnabygging kúrkúmíns

Kúrkúmín virðist verka samkvæmt mörgum leiðum. Það hefur áhrif á genatjáningu
með því að breyta asetýleringu históns, hefur áhrif á sýklín og sýklín-háða kínasa,
stillir PI3/Akt og MAP kínasa boðleiðir, hvetur prótein eins og Bcl-2 og Bax sem
leiða til stýrðs frumudauða, dregur úr seytingu æðamyndandi þátta og breytir tjáningu
umritunarþátta eins og NF-κB (Schaaf, o.fl., 2010). Rannsókn sem gerð var á líkani
fyrir langvinnt mergfrumuhvítblæði (e. chronic myeloid leukemia) sem tjáði Bcr-Abl,
en það getur valdið lyfjaónæmi og hindrun á stýrðum frumudauða, sýndi fram á að
kúrkúmín gæti einnig valdið mítósuhruni (e. mitotic catastrophe). Stöðvun
frumuhrings í G2/M-fasa, óeðlilegt litnisskipulag, fjölpóla (e. multipolar) aðskilnaður
litninga, afbrigðileg frumuskipting og fjölkyrning frumna af völdum kúrkúmíns
svipaði til einkenna sem eiga við minnkandi tjáningu á survivin sem er hluti af
litningafylgisambandinu ásamt Aurora B. Því bentu niðurstöðurnar til þess að survivin
gæti hugsanlega verið eitt skotmarka kúrkúmíns (Wolanin, o.fl., 2006).
Meðhöndlun brjóstafrumulínanna BT-483 og MDA-MB-231 með kúrkúmíni
olli hömlun á frumuvexti og náðu áhrifin gegn BT-483 allt niður í 1,25 µg/mL
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styrkleika af kúrkúmíni. Meðhöndlun BT-483 með 5 µg/mL styrkleika af kúrkúmíni í
48 klukkustundir olli allt að 70% hömlun á frumufjölgun og meðhöndlun MDA-MB231 með sama styrkleika í jafnlangan tíma olli 50-60% hömlun (Liu, Loo, Sze og
Tong, 2009).
Prasad o.fl. (2009) prófuðu kúrkúmín á brjóstafrumulínunum MCF7 og MDAMB-231 í 24 klukkustundir þar sem IC50 gildið mældist 35 µM fyrir MCF7 og 30 µM
fyrir MDA-MB-231. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess að kúrkúmín
hindraði frumufjölgun í brjóstakrabbameinsfrumunum með því að auka stöðvun
frumuhrings í G2/M-fasa sem síðan leiddi til stýrðs frumudauða. Í sömu rannsókn
komu fram vísbendingar um bælandi áhrif kúrkúmíns á margvíslega þætti í Wnt/βkatenín boðferlinu en rannsakendurnir höfðu áður skýrt frá afbrigðilegri tjáningu
lykilþátta í ferlinu í brjóstakrabbameinum.

1.9 Samverkandi áhrif
Hugmyndin um samverkandi áhrif lyfja hefur verið þekkt í mörg ár og aðferðafræðin
notuð til að auka áhrif meðferðar og hindra lyfjaónæmi. Þá er verið að beina
meðferðum að fleiri en einu boðferli eða þáttum í boðferlum (Peifer, o.fl., 2010). Í
raun nær sagan allt til þeirra daga þegar sagnfræðin var fyrst skjalfest en hefðbundnar
kínverskar lækningar eru ljóslifandi dæmi þar sem lyfjasamsetningar, og sér í lagi
jurtameðöl, hafa verið notaðar til að lækna sjúkdóma og draga úr þjáningum (Chou,
2006).
Fyrir utan aukna virkni meðferðar og hindrun á lyfjaónæmi eins og nefnt hefur
verið eru helstu jákvæðu útkomur samverkandi áhrifa einnig minnkun á
skammtastærðum en þannig má til dæmis forðast eiturverkanir. Á sama tíma er reynt
að auka áhrifin eða viðhalda þeim, auk þess sem boðið er upp á marksækna samvirkni
gegn ákveðnu skotmarki á meðan dregið er úr eituráhrifum á sjúklinginn sjálfan.
Ýmsar lyfjasamsetningar hafa því víða verið notaðar sem fyrsta val gegn erfiðum
sjúkdómum eins og krabbameini og AIDS (Chou, 2006).
Á sviði hefðbundinna krabbameinslyfjameðferða hefur einungis samsetning af
fleiri en einu lyfi leitt til raunverulegrar lækningar hjá hvítblæðis- og
eitlakrabbameinssjúklingum. Af öðrum dæmum má nefna vel heppnaða samsetningu
lækningamótefna (e. therapeutic antibodies) og krabbameinslyfja sem meðferð gegn
eitlakrabbameini, sem og gegn brjósta- og ristilkrabbameini. Einnig hefur samsetning
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ýmissa sértækra hindra á krabbameinsvaldandi boðferla leitt til mikillar samverkandi
meðferðarsvörunar í æxlislíkönum sem eiga við í hvert sinn (Peifer, o.fl., 2010).

1.9.1 Samverkandi áhrif Aurora kínasa hindra og krabbameinslyfja
Niðurstöður rannsóknar sem Scharer o.fl. (2008) gerðu bentu til þess að Aurora kínasa
hindrinn VE-465 gæti valdið meiri frumudauða í eggjastokkakrabbameinsfrumulínum
sem hafa Aurora A yfirtjáningu ef hann er gefinn með paklítaxel heldur en paklítaxel
eitt og sér. Í paklítaxel næmu frumulínunni 1A9 þurfti aðeins lága skammta af VE465 til að fá fram aukin áhrif sem líklegast var af völdum Aurora A sérvirkni
hindrans. Jafnvel stórir skammtar af VE-465 sýndu þó ekki samverkun við paklítaxel
á paklítaxel ónæmu frumulínunni PTX10.
Aurora kínasa hindrinn SNS-314 var prófaður á ristilkrabbameinsfrumulínunni
HCT-116, með og án p53 stökkbreytinga, í samsetningu með nokkrum þekktum
krabbameinslyfjum. Niðurstöðurnar sýndu að SNS-314 samverkaði við vinka
alkalóíðann vinkristín bæði þegar efnin voru gefin saman og þegar Aurora hindrinn
var gefinn á undan lyfinu. Docetaxel samverkaði við SNS-314 þegar það síðarnefnda
var gefið á undan auk þess sem in vivo rannsókn á þessari samsetningu þar sem
docetaxel var gefið 24 klukkustundum á eftir SNS-314 gaf hliðstæða niðurstöðu
(VanderPorten, o.fl., 2009).
Í skýrslu frá Hoover, Haregewoin og Harding (2007) var greint frá
hugsanlegum samverkandi áhrifum docetaxels og Aurora kínasa hindrans VX-680 á
lungnakrabbameinsfrumulínur og líkt og með SNS-314 skipti máli hvenær efnin voru
gefin. Aukin áhrif komu fram við lága styrkleika beggja efnanna væru þau gefin hvort
á eftir öðru en ekki samtímis. Þó sýndu langtímaáhrif samsetningarinnar fram á
aukinn frumudauða samanborið við efnin ein og sér þrátt fyrir að þau væru gefin á
sama tíma.
BADIM er Aurora kínasa hindri sem verkar sértækt á Aurora A og Aurora B
kínasana. Niðurstöður rannsóknar á samverkandi áhrifum hans og örpípluhindranna
paklítaxels og vinblastíns á brjóstafrumulínuna MCF7 bentu til þess að BADIM hefði
samverkandi áhrif með vinblastíni en ekki með paklítaxeli. Sömu niðurstöður fengust
þegar BADIM var prófað með docetaxeli og vinkristíni, þ.e. samverkandi áhrifin
virtust bundin við vinka alkalóíðana en ekki taxólin (Sun, o.fl., 2007). Þessum
niðurstöðum ber því ekki saman við niðurstöður Scharer o.fl. (2008), VanderPorten
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o.fl. (2009) og Hoover, Haregewoin og Harding (2007) sem allar bentu til
samverkandi áhrifa taxólefna við Aurora kínasa hindra.
Í rannsókn sem gerð var á briskrabbameinsfrumulínunni QGP-1, sem oft er
ónæm fyrir ágengum meðferðum með lyfjum eins og doxórúbisíni og streptózósíni,
var sýnt fram á að með því að gefa ZM447439 með doxórúbisíni var bættur upp sá
skortur sem var á svörun við meðferð með doxórúbisíni einu og sér og nokkur
viðbótaráhrif komu fram (Georgieva, o.fl., 2010).

1.9.2 Hvers vegna skiptir röð meðferða máli fyrir samverkun?
Ein skýring á samverkandi áhrifum Aurora kínasa hindra og annarra efnasambanda
getur verið að fjöllitnun frumna af völdum hindranna geri það að verkum að
frumurnar verði næmari fyrir efnum sem virkja gátstað spóluuppröðunar (e. spindle
assembly checkpoint). Það gæti til að mynda skýrt samverkandi áhrif við lyf eins og
docetaxel og vinka alkalóíðana vinkristín eða vinblastín sem verka á örpíplurnar. Sé
Aurora hindrinn gefinn á undan tekst honum að auka áhrif lyfjanna sem á eftir koma
sem leiðir síðan til endaloka mítósunnar og frumudauða (VanderPorten, o.fl., 2009).
Annað dæmi þar sem röð meðferða virðist skipta máli er þegar lyfið
gemcítabín er gefið á undan Aurora hindranum SNS-314 í p53 neikvæðum
frumulínum. Tvær tilgátur geta hugsanlega skýrt samvirknina sem á sér stað en
vöntun á p53 eykur á ótímabæra færslu yfir í mítósuferlið í gemcítabínmeðhöndluðum frumum þannig að SNS-314 sem meðhöndlað er með eftir á eykur
enn frekar á gena óstöðugleikann. Hin tilgátan felst í eyðingaráhrifum gemcítabíns á
dATP í frumunni sem gæti hugsanlega aukið áhrif SNS-314 (VanderPorten, o.fl.,
2009).
Í frumum sem eru ónæmar fyrir krabbameinslyfjum getur gjöf Aurora kínasa
hindra á undan lyfinu hugsanlega gert frumurnar næmar fyrir lyfjagjöfinni. Dæmi um
það er gjöf VX-680 á undan etoposide í lungna- og eggjastokkafrumulínum sem sýnt
hafa ónæmismyndun gegn lyfinu vegna umritunarþáttarins NF-κB en Aurora A getur
stýrt virkni hans í gegnum IκBα fosfórun. Hindrun á Aurora A með VX-680 getur því
valdið temprun á NF-κB virkni og gert frumulínurnar næmar fyrir etoposide (Sun,
Chan, Briassouli og Linardopoulos, 2007).
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2.
Aurora

kínasa

hindrar

hafa

MARKMIÐ
lofað

góðu

sem

sértæk

lyfjameðferð

fyrir

krabbameinssjúklinga en sýnt hefur verið fram á yfirtjáningu Aurora kínasa í
nokkrum

krabbameinum,

þar

með

talið

í

brjóstakrabbameini.

Ættlægt

brjóstakrabbamein tengist meðal annars stökkbreytingum í BRCA1 og BRCA2
genunum en yfirtjáning á Aurora A hefur verið tengd við æxlisvef í arfberum BRCA2
stökkbreytinga. Yfirtjáningu á Aurora A virðist að auki fylgja yfirtjáning á Aurora B.
Aurora kínasa hindrar bindast ATP bindiseti Aurora kínasanna og hindra þannig
yfirtjáninguna og hamla frumuvexti.
Sýnt hefur verið fram á samverkandi áhrif lyfjasprota sem hindra Aurora kínasa með
fjölda lyfja en í krabbameinsmeðferðum er gjarnan notast við fleiri en eitt lyf. Þá er
hugmyndin sú að lyfin virki betur saman heldur en í sitthvoru lagi auk þess sem
spornað er gegn ónæmismyndun.
Meginmarkmið þessa rannsóknarverkefnis er tvíþætt. Annars vegar að athuga
hugsanleg

samverkandi

áhrif

Aurora

kínasa

hindrans

ZM447439

og

krabbameinslyfjanna doxórúbisíns, vinblastíns og docetaxels og hins vegar að athuga
hugsanleg samverkandi áhrif ZM447439 og náttúruefnanna kúrkúmíns og úsnínsýru.
Samverkandi áhrifin eru skoðuð á brjóstaþekjufrumulínunum A176, A240 og A256
sem allar eru arfblendnar um BRCA2 og brjóstaþekjufrumulínan D492 er notuð sem
viðmið.
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EFNI OG AÐFERÐIR

3.1 Frumulínur
Notaðar voru þrjár brjóstaþekjufrumulínur með BRCA2 999del5 stökkbreytingu.
Tvær þeirra koma úr sama sjúklingi þar sem önnur frumulínan er úr æxlisvef
(BRCA2-999del5-2T; A256) en hin úr eðlilegum brjóstavef (BRCA2-999del5-2N;
A240). Þriðja frumulínan er úr eðlilegum brjóstavef annars sjúklings (BRCA2999del5-1N; A176). Báðir sjúklingar höfðu sögu um ættlægt brjóstakrabbamein.
Frumulínurnar voru gerðar ódauðlegar með tjáningu genaferju sem innihélt E6/E7
æxlisgen úr manna papilloma veiru 16 og gen fyrir neómýsin ónæmi (Rubner
Fridriksdottir, o.fl., 2005). Allar frumulínurnar eru með óvirkt p53. Samhliða BRCA2
stökkbreytingu hefur verið sýnt fram á mögnun á Aurora A í brjóstakrabbameinum en
frumulínurnar þrjár hafa einnig mögnun á Aurora A sem gerir þær að góðu líkani fyrir
arfgenga gerð af brjóstakrabbameini (Bodvarsdottir, o.fl., 2007).
Sem viðmið var notuð frumulínan D492 (MUC-/ESA+) sem er úr þekjuvef brjósta og
hefur ekki stökkbreytingu í BRCA2. Frumulínan var gerð ódauðleg með E6/E7
genum úr manna papilloma veiru 16 líkt og hinar frumulínurnar (Gudjonsson, o.fl.,
2002).

3.2 Aurora kínasa hindri
Aurora kínasa hindrinn ZM447439 var keyptur frá Tocris Cookson Inc. IC50 gildin
eru 1000 nM fyrir Aurora A, 50 nM fyrir Aurora B og 250 nM fyrir Aurora C.

3.3 Krabbameinslyf
Krabbameinslyfin doxórúbisín (Pfizer ApS), vinblastín (Genus Pharms) og docetaxel
(Aventis Pharma S.A.) voru fengin að gjöf frá apóteki Landspítala Háskólasjúkrahúsi.

3.4 Náttúruefni
Kúrkúmín var fengið af rannsóknarstofu Más Mássonar og úsnínsýra af
rannsóknarstofu Sesselju Ómarsdóttur, Lyfjafræðideild Háskóla Íslands. Bæði efnin
voru hrein samkvæmt NMR greiningu.
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3.5 Tækjalisti
Tæki
Hitaskápur (37°C, 5% CO2, 95% raki)
Skilvinda
Frumuskápur (með sogi)
Fasasmásjá
UV-mælir (SpectraMax Plus384)

Framleiðandi
ThermoForma, Direct heat CO2 incubator
Hermle 2300
GELAIRE
Leica
Molecular Devices

3.6 Efnalisti
Efni
Dulbecco´s modified Eagle´s
medium/Ham´s F12 (DMEM)
PBS
Insúlín
Transferrín
EGF (epidermal growth factor)
Natríumselenít
Hýdrókortisón
Estradíól
Prólaktín
Penicillín
Streptómýcín
Trypsín
STI (soybean trypsin inhibitor)
Ediksýra
Crystal violet
Kollagen PureCol
DMSO

Framleiðandi
GIBCO BRL, Life Technologies
Rannsóknarstofa í krabbameinsfræðum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Peprotech EC Ltd.
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
GIBCO
GIBCO
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Merck
INAMED Biomaterials Fremont CA
Sigma-Aldrich

3.7 Áhaldalisti
Áhald
Frumuræktunarflaska T25
Frumuræktunarflaska T75
Skilvinduglas 15 mL
Skilvinduglas 50 mL
96 holu bakki
Talningargler

Framleiðandi
Beckton Dickinson Labware
Beckton Dickinson Labware
Beckton Dickinson Labware
Beckton Dickinson Labware
Beckton Dickinson Labware
Marienfeld
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3.8 Aðferðir
3.8.1 Ræktun frumulína
Ræktaðar voru frumulínurnar A176 og A256 upp úr frystingu en fenginn var
afleggjari af frumulínunum A240 og D492. Ræktunin fór fram í DMEM/F12 æti í
kollagenhúðuðum frumuræktunarflöskum T25 og T75 sem geymdar voru í hitaskáp
við 37°C, 5% CO2 og 95% raka. Til að hindra örveruvöxt var 50 IU/mL penicillíni og
50 µg/mL streptómýcíni bætt út í hverja flösku af æti sem opnuð var (Rubner
Fridriksdottir, o.fl., 2005). Við ræktun frumulínanna þurfti að skipta um æti þrisvar í
viku til að viðhalda vexti þeirra. Það var gert með því að setja vaxtarþættina insúlín
(250 ng/mL), transferrín (10 µg/mL), EGF (10 ng/mL), natríumselenít (2,6 ng/mL),
hýdrókortisón (0,5 µg/mL), estradíol (10-10M) og prólaktín (5 µg/mL) út í ferskt æti,
gamla ætið sogað af frumuræktunarflöskunum og 4 mL af nýja ætinu sett á hverja T25
flösku. Eftir því sem frumunum fjölgaði höfðu þær minna pláss til að vaxa og dafna
og þurfti að skipta þeim upp í fleiri flöskur.
Þegar frumunum var skipt upp var gamla ætið sogað af frumuræktunarflöskunni og 1
mL af trypsíni sett út í hana. Það var gert til að losa frumurnar af botni flöskunnar.
Flaskan var sett í hitaskáp í 4 mínútur eða þangað til frumurnar voru orðnar nógu
lausar frá botninum. Til að stöðva virkni trypsínsins var 25 µL af sojabauna trypsín
hindra (STI) sett út í flöskuna. Flaskan var skoluð vel með PBS og öll lausnin síðan
færð yfir í 15 mL skilvinduglas. Frumurnar voru spunnar niður í skilvindu við 2000
rpm í 3 mínútur. Flotið ofan á frumupallettunni var sogað af og pallettan leyst upp í 1
mL af fersku æti. Fersku æti (4 mL) var komið fyrir í tvær nýjar flöskur og 0,5 mL af
frumulausninni sett út í hvora flösku fyrir sig. Við ræktun í T75 flösku þurfti að nota
þrisvar sinnum meira magn af æti, trypsíni og STI en að öðru leyti var framkvæmdin
eins.

3.8.2 Talning fyrir sáningu frumna
Fyrir hverja tilraun þurfti að telja þann fjölda frumna sem fékkst úr
frumuræktunarflöskunum. Þá var fylgt sama verkferli og þegar frumunum var skipt
upp fram að því þegar frumupallettan var leyst upp í fersku æti. Frumulausninni var
blandað vel saman og 30 µL teknir af henni og komið fyrir á sérstakt talningargler. Á
talningarglerinu voru tveir stórir reitir og 25 minni reitir á hvorum þeirra. Frumur voru
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taldar í fasasmásjá á fimm reitum á báðum stóru reitunum og útkoman margfölduð
með fimm til að fá fjölda frumna á öllum 25 reitunum. Meðaltal úr talningu beggja
stóru reitanna samsvaraði fjölda frumna sem var í 0,1 µL af frumulausn. Þar sem
frumupallettan var leyst upp í 3 mL af æti fyrir T75 flöskur þurfti að margfalda fjölda
frumna í 0,1 µL með 30.000 til að fá heildarfjölda frumna sem náðist úr flöskunni.

3.8.3 Lifun frumna metin með crystal violet
Í öllum tilraunum var lifun frumna metin með því að lita þær með crystal violet en
crystal violet litar lifandi frumur. Það var gert með því að soga lausnirnar af 96 holu
bökkunum, skola hverja holu með 100 µL af PBS og lita síðan með 0,25% crystal
violet lausn, 50 µL í hverja holu. Liturinn var látinn standa í 10 mínútur áður en hann
var skolaður af með eimuðu vatni. Þegar bakkarnir voru orðnir þurrir var liturinn í
hverri holu leystur upp með 100 µL af 33% ediksýru og ljósgleypnin mæld við 570
nm í UV-mæli (SpectraMax Plus384).

3.8.4 Stöðlun krabbameinslyfja
Krabbameinslyfin doxórúbisín, vinblastín og docetaxel sem fengin voru frá apóteki
Landspítala Háskólasjúkrahúss eru notuð innan viku frá því þau eru dregin upp í
sprautur. Það er m.a. gert til að draga úr mögulegri örverumyndun eða niðurbroti sem
hugsanlega gæti dregið úr virkni.
Við stöðlun krabbameinslyfjanna voru eftirfarandi lausnir blandaðar:
Stofnlausn doxórúbisíns er 3,45 mM (2 mg/mL af doxórúbisíni hýdróklóríði)
Lausn nr.
1
2
3
4
5
6

Blöndun
11,59 µL af stofnlausn þynnt í 400 µL af æti
1,45 µL af stofnlausn þynnt í 500 µL af æti
50 µL af lausn 2 þynnt í 500 µL af æti
5 µL af lausn 2 þynnt í 500 µL af æti
50 µL af lausn 4 þynnt í 500 µL af æti
5 µL af lausn 4 þynnt í 500 µL af æti
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Stofnlausn vinblastíns er 1,23 mM (1 mg/mL)
Lausn nr.
1
2
3
4
5
6

Blöndun
32,44 µL af stofnlausn þynnt í 400 µL af æti
4,055 µL af stofnlausn þynnt í 500 µL af æti
50 µL af lausn 2 þynnt í 500 µL af æti
5 µL af lausn 2 þynnt í 500 µL af æti
50 µL af lausn 4 þynnt í 500 µL af æti
5 µL af lausn 4 þynnt í 500 µL af æti

Styrkur
100.000 nM
10.000 nM
1000 nM
100 nM
10 nM
1 nM

Stofnlausn docetaxels er 49,5 mM (40 mg/mL)
Lausn nr.
1
2
3
4
5
6

Blöndun
0,808 µL af stofnlausn þynnt í 400 µL af æti
0,101 µL af stofnlausn þynnt í 500 µL af æti
50 µL af lausn 2 þynnt í 500 µL af æti
5 µL af lausn 2 þynnt í 500 µL af æti
50 µL af lausn 4 þynnt í 500 µL af æti
5 µL af lausn 4 þynnt í 500 µL af æti

Styrkur
100.000 nM
10.000 nM
1000 nM
100 nM
10 nM
1 nM

Frumur voru taldar og frumulausn blönduð þannig að 40.000 frumur væru í hverjum
100 µL sem síðan var sáð í hverja prófholu í 96 holu bakka. Daginn eftir voru 100 µL
af próflausnum komið fyrir í hverja holu í bakkanum og 100 µL af fersku æti til
viðbótar. Við það urðu styrkleikar lausnanna helmingi þynnri en þrjár holur voru
undir hvern styrkleika. Í viðmiðunarholur voru settir 200 µL af fersku æti.
Próflausnirnar voru látnar vera á frumunum inn í hitaskáp í 24 klukkustundir áður en
lifun frumna var metin með crystal violet. Í töflu 1 má sjá uppsetningu á stöðlun
krabbameinslyfjanna í 96 holu bakka.

Tafla 1. Uppsetning tilraunar í 96 holu bakka við stöðlun krabbameinslyfja

1
A
B
C
D
E
F
G
H

Doxórúbisín
2
3
Viðmið
0,5 nM
5 nM
50 nM
500 nM
5.000 nM
50.000 nM

4

Vinblastín
5
6
viðmið
0,5 nM
5 nM
50 nM
500 nM
5.000 nM
50.000 nM
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Docetaxel
8
9
viðmið
0,5 nM
5 nM
50 nM
500 nM
5.000 nM
50.000 nM

10 11 12
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3.8.5 Samvirknitilraunir á krabbameinslyfjum og ZM
Í samvirknitilraunum á ZM og krabbameinslyfjunum doxórúbisíni, vinblastíni og
docetaxeli var notast við þrjá 96 holu bakka. Eftir talningu voru 40.000 frumum sáð í
hverja prófholu eins og áður. Á tíma 0 var ZM einnig komið fyrir í styrkleikunum 0,5
µM, 2 µM og 4 µM og ferskt æti sett í viðmiðunarholur. Eftir 24 klukkustundir voru
lausnir sogaðar af bökkunum og fersku æti og ZM komið fyrir á ný. Eftir 48
klukkustundir frá upphaflegri sáningu var ZM ásamt krabbameinslyfjunum komið
fyrir og látið liggja á frumunum í 24 klukkustundir áður en litað var með crystal
violet. Þá hafði ZM legið á frumunum í samtals 72 klukkustundir og krabbameinslyfin
síðustu 24 klukkustundirnar.
Próflausnir voru blandaðar á eftirfarandi hátt:
Stofnlausn ZM er 10 mM
Lausn nr.
1
2
3

Blöndun
2,800 µL af stofnlausn þynnt í 3,5 mL af æti
1,400 µL af stofnlausn þynnt í 3,5 mL af æti
0,350 µL af stofnlausn þynnt í 3,5 mL af æti

Styrkur
8 µM
4 µM
1 µM

Stofnlausn doxórúbisíns er 3,45 mM (2 mg/mL af doxórúbisíni hýdróklóríði)
Lausn nr.
1
2
3
4

Blöndun
1,45 µL af stofnlausn þynnt í 500 µL af æti
120 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti
60 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti
15 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti

Styrkur
10.000 nM
800 nM
400 nM
100 nM

Stofnlausn vinblastíns er 1,23 mM (1 mg/mL)
Lausn nr.
1
2
3
4

Blöndun
4,055 µl af stofnlausn þynnt í 500 µL af æti
15 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti
6 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti
1,5 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti

Styrkur
10.000 nM
100 nM
40 nM
10 nM

Stofnlausn docetaxels er 49,5 mM (1 mg/mL)
Lausn nr.
1
2
3
4

Blöndun
0,101 µl af stofnlausn þynnt í 500 µL af æti
15 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti
6 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti
1,5 µL af lausn 1 þynnt í 1500 µL af æti
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Samvirknitilraunir voru framkvæmdar þrisvar sinnum á frumulínurnar A256, A240 og
D492 en tvisvar sinnum á A176. Í fjórum tilraunum, A240 pass35, A240 pass37,
A176 pass53 og D492 pass56, var blöndun veikustu lausnarinnar (lausn 4) af
doxórúbisíni sleppt og í staðinn blönduð 1000 nM lausn (150 µL af lausn 1 þynnt í
1500 µL af æti).
100 µL af ZM og krabbameinslyfjum var komið fyrir í hverja holu þar sem efnin voru
prófuð saman, samtals 200 µL. Þar sem prófefnin voru ein í holunum var 100 µL af
æti bætt út í þannig að styrkur lausnanna þynntist um helming. Í viðmiðunarholur
voru settir 200 µL af æti. Dæmi um uppsetningu á samvirknitilraun með ZM og
krabbameinslyfjum í 96 holu bakka má sjá í töflu 2.
Tafla 2. Uppsetning tilrauna á samverkandi áhrifum ZM og krabbameinslyfja í 96 holu
bakka
Tölurnar fyrir aftan prófefnin samsvara styrkleika þeirra í holunum, ZM í µM og
krabbameinslyfin doxórúbisín (dox), vinblastín (vin) og docetaxel (doce) í nM.

1

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

2
3
Viðmið
ZM 0,5
Dox 50
ZM 0,5 + dox 50
ZM 2 + dox 50
ZM 4 + dox 50

4

5
6
viðmið
ZM 2
Dox 200
ZM 0,5 + dox 200
ZM 2 + dox 200
ZM 4 + dox 200

7

10 11 12

8
9
viðmið
ZM 4
Dox 400
ZM 0,5 + dox 400
ZM 2 + dox 400
ZM 4 + dox 400

1

2
3
Viðmið
Vin 5
ZM 0,5 + vin 5
ZM 2 + vin 5
ZM 4 + vin 5

4

5
6
viðmið
Vin 20
ZM 0,5 + vin 20
ZM 2 + vin 20
ZM 4 + vin 20

7

8
9
viðmið
Vin 50
ZM 0,5 + vin 50
ZM 2 + vin 50
ZM 4 + vin 50

10 11 12

1

4

7

10 11 12

2
3
Viðmið
Doce 5
ZM 0,5 + doce 5
ZM 2 + doce 5
ZM 4 + doce 5

5
6
viðmið
Doce 20
ZM 0,5 + doce 20
ZM 2 + doce 20
ZM 4 + doce 20
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9
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Doce 50
ZM 0,5 + doce 50
ZM 2 + doce 50
ZM 4 + doce 50
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3.8.6 Samvirknitilraunir á náttúruefnum og ZM
Fyrir hverja samvirknitilraun á ZM og náttúruefnunum úsnínsýru og kúrkúmíni var
notast við tvo 96 holu bakka. Eins og áður voru 40.000 frumum sáð í hverja holu.
Samvirknitilraunir með kúrkúmíni voru tvískiptar. Annars vegar voru frumurnar
meðhöndlaðar með kúrkúmíni á undan ZM og hins vegar á eftir.
•

Þegar kúrkúmín var notað á undan var þynningum af því komið fyrir á tíma 0
og látið vera á frumunum í 24 klukkustundir inn í hitaskáp. Því næst var ZM
komið fyrir í holunum og látið vera á frumunum í 48 klukkustundir, samtals
72 klukkustundir, áður en litað var með crystal violet.

•

Þegar kúrkúmín var notað á eftir ZM var ZM komið fyrir á tíma 0 og látið vera
á frumunum í 24 klukkustundir en þá var skipt um æti og ZM. 48
klukkustundum eftir upphaflega sáningu var ZM komið fyrir í þriðja sinn og
að auki þynningum af kúrkúmíni sem voru á frumunum í 24 klukkustundir,
samtals 72 klukkustundir, áður en litað var með crystal violet.

Samvirknitilraunir með úsnínsýru fylgdu sama ferli og þegar kúrkúmínið var notað á
eftir ZM, þ.e. ZM var á frumunum í samtals 72 klukkustundir og náttúruefnin voru á
frumunum síðustu 24 klukkustundirnar.
Próflausnir voru blandaðar á eftirfarandi hátt:
Stofnlausn ZM er 10 mM
Lausn nr.
1
2
3

Blöndun
2,800 µL af stofnlausn þynnt í 3,5 mL af æti
1,400 µL af stofnlausn þynnt í 3,5 mL af æti
0,350 µL af stofnlausn þynnt í 3,5 mL af æti

Styrkur
8 µM
4 µM
1 µM

Stofnlausn úsnínsýru er 2904 µM (1 mg/mL)
Lausn nr.
1
2
3

Blöndun
10,33 µL af stofnlausn þynnt í 3 mL af æti
1,5 mL af lausn 1 þynnt til helminga
1,5 mL af lausn 2 þynnt til helminga

Styrkur
10 µM
5 µM
2,5 µM

Stofnlausn kúrkúmíns er 2715 µM (1 mg/mL)
Lausn nr.
1
2
3

Blöndun
22,1 µL af stofnlausn þynnt í 3 mL af æti
1,5 mL af lausn 1 þynnt til helminga
1,5 mL af lausn 2 þynnt til helminga
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Líkt og í samvirknitilraunum á krabbameinslyfjunum þynntust lausnirnar um helming
í 96 holu bökkunum þar sem 100 µL af hverri próflausn var sett út í holurnar, annars
vegar með 100 µL af annarri próflausn og hins vegar með 100 µL af fersku æti þar
sem efnin voru prófuð ein. Í viðmiðunarholur voru settir 200 µL af æti og að auki
voru frumur í þremur holum meðhöndlaðar með DMSO í styrkleika sem samsvaraði
mesta magni af DMSO í þynningum náttúruefnanna. Dæmi um uppsetningu á
samvirknitilraun á náttúruefnum og ZM má sjá í töflu 3.
Tafla 3. Uppsetning tilrauna á samverkandi áhrifum ZM og náttúruefna í 96 holu bakka
Tölurnar fyrir aftan prófefnin samsvara styrkleika þeirra í holunum, ZM í µM og
náttúruefnin úsnínsýra (ÚS), kúrkúmín gefið á eftir ZM (KÚR) og kúrkúmín gefið á
undan ZM (KÚR S) í µM.

1

A
B
C
D
E
F
G
H

2
3
DMSO
ZM 0,5
ÚS 1,25
ZM 0,5 + ÚS 1,25
ZM 2 + ÚS 1,25
ZM 4 + ÚS 1,25
KÚR S 2,5

1

A
B
C
D
E
F
G
H

2
3
Viðmið
KÚR 2,5
ZM 0,5 + KÚR 2,5
ZM 2 + KÚR 2,5
ZM 4 + KÚR 2,5
ZM 0,5 + KÚR S 2,5
ZM 2 + KÚR S 2,5
ZM 4 + KÚR S 2,5

4

5
6
viðmið
ZM 2
ÚS 2,5
ZM 0,5 + ÚS 2,5
ZM 2 + ÚS 2,5
ZM 4 + ÚS 2,5
KÚR S 5

7

8
9
viðmið
ZM 4
ÚS 5
ZM 0,5 + ÚS 5
ZM 2 + ÚS 5
ZM 4 + ÚS 5
KÚR S 10

10 11 12

10 11 12
5
6
7
8
9
viðmið
viðmið
KÚR 5
KÚR 10
ZM 0,5 + KÚR 5
ZM 0,5 + KÚR 10
ZM 2 + KÚR 5
ZM 2 + KÚR 10
ZM 4 + KÚR 5
ZM 4 + KÚR 10
ZM 0,5 + KÚR S 5 ZM 0,5 + KÚR S 10
ZM 2 + KÚR S 5
ZM 2 + KÚR S 10
ZM 4 + KÚR S 5
ZM 4 + KÚR S 10
4

Í nokkrum af síðustu tilraununum var styrkleiki kúrkúmíns tvöfaldaður þegar það var
gefið á eftir ZM. Þá voru 40 µM, 20 µM og 10 µM lausnir blandaðar til að reyna að fá
fram greinilegri áhrif á frumurnar.

28

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

3.9 Forrit við úrvinnslu gagna
Við útreikninga á samvirknistuðli (e. combination index, CI) var notast við forritið
CalcuSyn (Biosoft). Forritið byggir á hugmyndum Chou og Talalay sem árið 1983
kynntu hugtakið um samvirknistuðul sem mælikvarða á samverkun eða andverkun á
milli tveggja eða fleiri lyfja. Samvirknistuðulinn má reikna með eftirfarandi jöfnu:

(Dx)1 og (Dx)2 eru x% áhrif sem lyfin hafa ein og sér við tiltekinn styrkleika (D)1 og
(D)2. Fraction affected eða hlutfallsleg áhrif lyfjanna er táknað með ƒa. Dm er
skammtur af lyfi sem þarf til að fá fram 50% áhrif.
Til að reikna út (Dx) gerir forritið aðhvarfsgreiningu fyrir hvert lyf eitt og sér,
samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

(ƒu = 1 - ƒa)
Þannig reiknar forritið CI gildi þegar notuð er samsetning af lyfjum miðað við virkni
þeirra eina og sér í þeim styrkleikum sem prófaðir eru. CI < 1 gefur til kynna
samverkun, CI = 1 samlegðaráhrif og CI > 1 andverkun (Chou, 2006).
.
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4.

NIÐURSTÖÐUR

4.1 Stöðlun krabbameinslyfja

Mynd 10. Lifun frumna í frumulínu A240 við stöðlun krabbameinslyfja

Mynd 10 sýnir dæmi um stöðlun krabbameinslyfjanna doxórúbisíns, vinblastíns og
docetaxels á frumulínu A240. Stöðlunin var framkvæmd til þess að fá hugmynd um
þá styrkleika sem hægt væri að nota í samvirknitilraunum. Ákveðið var að nota
styrkleikana 5 nM, 20 nM og 50 nM af vinblastíni og docetaxeli og 50 nM, 200 nM
og 400 nM af doxórúbisíni. Í viðauka 1 má sjá stöðlunargröf fyrir frumulínur A176 og
A256.
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4.2 Samvirknitilraunir Aurora kínasa hindra og krabbameinslyfja
4.2.1 Doxórúbisín
Tafla 4. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og doxórúbisíns
Taflan sýnir CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og doxórúbisíns á frumulínur
A176, A240 og A256 eftir 72 klukkustunda meðhöndlun með ZM og 24
klukkustunda meðhöndlun með doxórúbisíni.

Tafla 4 sýnir CI gildi eftir 72 klukkustunda meðhöndlun með ZM og meðhöndlun
með doxórúbisíni síðustu 24 klukkustundirnar á frumulínur A176, A240 og A256.
Gildi undir 1,0 eru gerð grá. Flestar samvirknitilraunirnar með doxórúbisíni og ZM
komu þannig út að ekki var hægt að setja niðurstöður inn í CalcuSyn þar sem hlutfall
dauðra frumna varð neikvæð tala eða skammtaháð samband kom ekki fram þegar
efnin voru prófuð ein og sér. Niðurstöður og lifunargröf fyrir þær tilraunir má sjá í
viðauka 2.

Mynd 11. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og doxórúbisíns á frumulínu A240
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Mynd 11 sýnir dæmi um niðurstöður fyrir CI gildi á frumulínu A240. Lægstu CI
gildin og þar með mesta samvirknin virðist koma fram við hæsta styrkleika af ZM
með öllum styrkleikum af doxórúbisíni.

Mynd 12. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

Mynd 12 sýnir lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM í 72
klukkustundir og doxórúbisíni síðustu 24 klukkustundirnar. Við 4 µM styrk af ZM
með doxórúbisíni í öllum styrkleikum dregur nokkuð úr lifun frumnanna samanborið
við áhrif eftir meðhöndlun með ZM einu og sér og doxorúbisíni einu og sér.

4.2.2 Vinblastín
Líkt og með doxórúbisín var ekki hægt að setja allar niðurstöður inn í CalcuSyn því
neikvæðar tölur komu fram við útreikninga á hlutfalli dauðra frumna. Þær niðurstöður
ásamt lifunargröfum eru í viðauka 3.
Tafla 5. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og vinblastíns
Taflan sýnir CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og vinblastíns á frumulínur A176,
A240, A256 og D492 eftir 72 klukkustunda meðhöndlun með ZM og 24
klukkustunda meðhöndlun með vinblastíni.
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Tafla 5 sýnir CI gildin eftir meðhöndlun frumulínanna A176, A256, A240 og D492
með ZM í 72 klukkustundir og vinblastíni síðustu 24 klukkustundirnar. Gildi undir
1,0 eru gerð grá. Vinblastín var eitt og sér ekki í skammtaháðu sambandi í frumulínu
A256 pass45, A240 pass35 og A176 pass53 en niðurstöður voru þó settar inn í
CalcuSyn þar sem engar neikvæðar tölur voru í niðurstöðum.

Mynd 13. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og vinblastíns á frumulínur D492 og
A176

Mynd 13 sýnir dæmi um útkomu þegar CI gildin eru sett upp í graf fyrir frumulínur
A176 pass52 og D492 pass54. Mesta samvirknin kemur fram við lægsta styrkleikann
af ZM en nokkur gildi eru yfir 1,0 sem bendir til mögulegrar andverkunar. Á mynd 14
er dæmi um graf fyrir lifun frumna í frumulínu D492 pass54 en þar sést að við
meðhöndlun með 0,5 µM ZM minnkar lifunin með öllum styrkleikum af vinblastíni
samanborið við efnin ein og sér og er það í samræmi við lægri CI gildi í töflu 5 og á
mynd 13.
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Mynd 14. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni

4.2.3 Docetaxel
Tafla 6. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og docetaxels
Taflan sýnir CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og docetaxels á frumulínur A176,
A240, A256 og D492 eftir 72 klukkustunda meðhöndlun með ZM og 24
klukkustunda meðhöndlun með docetaxeli.

Í töflu 6 eru CI gildi eftir meðhöndlun frumulínanna A176, A256, A240 og D492 með
ZM í 72 klukkustundir og docetaxeli síðustu 24 klukkustundirnar. Gildi undir 1,0 eru
gerð grá. Ekki var hægt að setja allar niðurstöður inn í CalcuSyn en þær má sjá í
viðauka 4.
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Mynd 15. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og docetaxels á frumulínur D492 og A176
CI gildi fyrir 2 µM ZM með 20 nM docetaxeli kemur ekki fram á grafi fyrir D492.

Á mynd 15 eru CI gildin fyrir A176 pass52 og D492 pass54 sett upp í graf. Á grafinu
fyrir D492 pass54 sést ekki punkturinn fyrir 2 µM ZM með 20 nM docetaxeli þar sem
CI gildið er hærra en sem nemur skalanum á y-ási grafsins. Samvirkni virðist koma
fram við minnsta styrkleika af ZM hjá A176 pass52 en við alla styrkleika hjá D492
pass54.

Mynd 16. Lifun frumna í frumulínu A176 eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli
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Mynd 16 sýnir lifun frumna í frumulínu A176 pass52 en þar sést meðal annars að
lifunin minnkar við 0,5 µM ZM með öllum styrkleikum af docetaxeli samanborið við
efnin ein og sér en því ber einmitt saman við CI gildin í töflu 6 og á mynd 15 sem öll
eru undir 1,0 og benda til samvirkni.

Mynd 17. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

Mynd 17 sýnir lifun frumna í frumulínu D492 pass54. Þar dregur úr lifun við alla
styrkleika af ZM með docetaxeli miðað við efnin ein og sér fyrir utan 2 µM ZM með
20 nM docetaxeli þar sem aukin lifun, samanborið við 20 nM docetaxel eitt og sér, er
í samræmi við hátt CI gildi í töflu 6 og bendir til andverkunar.
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4.3 Samverkandi áhrif Aurora kínasa hindra og náttúruefna
4.3.1 Úsnínsýra
Tafla 7. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og úsnínsýru
Taflan sýnir CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og úsnínsýru á frumulínur A176,
A240, A256 og D492 eftir 72 klukkustunda meðhöndlun með ZM og 24
klukkustunda meðhöndlun með úsnínsýru

Í töflu 7 eru CI gildi fyrir samverkandi áhrif á frumulínur A176, A256, A240 og D492
eftir meðhöndlun með ZM í 72 klukkustundir og ÚS síðustu 24 klukkustundirnar. CI
gildi undir 1,0 eru yfirstrikuð með gráu.

Mynd 18. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og úsnínsýru á frumulínur A256, A240,
D492 og A176
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Mynd 18 sýnir dæmi um útkomu þegar CI gildin fyrir A176 pass55, D492 pass56,
A256 pass48 og A240 pass37 eru sett upp í gröf. Í frumulínu A256 pass48 eru flest
gildin undir 1,0 sem bendir til samvirkni á milli ZM og ÚS. Í öðrum frumulínum fara
nokkur gildi yfir 1,0 sem getur hins vegar bent til andverkunar.

Mynd 19. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og úsnínsýru

Mynd 19 sýnir dæmi um lifunargraf hjá frumulínu A240 pass37 þar sem flest CI
gildin voru um eða yfir 1,0. Borið saman við lifun frumna eftir meðhöndlun með ÚS
einni og sér dregur tiltölulega lítið úr lifuninni sé einnig meðhöndlað með ZM sem
gæti bent til andverkunar. Niðurstöður sem ekki voru settar inn í CalcuSyn ásamt
lifunargröfum má sjá í viðauka 5.

4.3.2 Kúrkúmín
4.3.2.1 Meðhöndlun frumulína með kúrkúmíni á undan ZM
Tafla 8. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og kúrkúmíns gefið á undan
Taflan sýnir CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og kúrkúmíns á frumulínur A176 og
A240 eftir 24 klukkustunda meðhöndlun með kúrkúmíni á undan 48 klukkustunda
meðhöndlun með ZM.
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Tafla 8 sýnir CI gildi fyrir samverkandi áhrif á frumulínur A176 og A240 eftir
meðhöndlun með KÚR í 24 klukkustundir og síðan ZM í 48 klukkustundir. Gildi
undir 1,0 eru yfirstrikuð með gráu. Langflestar niðurstöður komu þannig út að ekki
var hægt að setja þær inn í CalcuSyn. Þær má sjá í viðauka 6 ásamt lifunargröfum.

Mynd 20. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og kúrkúmíns á frumulínu A176

Mynd 20 sýnir dæmi um CI gildin sett upp í graf fyrir frumulínu A176 pass54. Gildi
undir 1,0 og þar með mesta samvirknin virðist koma fram við minnstu styrkleikana af
ZM og KÚR.

Mynd 21. Lifun frumna í frumulínum A176 og A240 eftir meðhöndlun með kúrkúmíni
gefið á undan ZM
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Mynd 21 sýnir lifunargröf fyrir frumulínur A176 pass54 og A240 pass37. Í töflu 8
sést að öll CI gildi eru yfir 1,0 hjá A240 pass37 sem er í samræmi við það sem kemur
fram á lifunargrafi en lifun frumnanna við samhliða notkun virðist heldur vera að
aukast eða standa í stað miðað við efnin ein og sér. Á hinn bóginn sést á lifunargrafi
A176 pass54 að við 0,5 µM af ZM með minni styrkleikum af KÚR dregur úr lifuninni
sem er í samræmi við lægri CI gildi í töflu 8 og á mynd 20.
4.3.2.2 Meðhöndlun frumulína með kúrkúmíni á eftir ZM
Tafla 9. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og kúrkúmíns gefið á eftir
Taflan sýnir CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og kúrkúmíns á frumulínur A176,
A240 og D492 eftir 72 klukkustunda meðhöndlun með ZM og 24 klukkustunda
meðhöndlun með kúrkúmín.

Tafla 9 sýnir CI gildi eftir meðhöndlun frumulínanna A176, D492 og A240 með ZM í
72 klukkustundir og kúrkúmíni síðustu 24 klukkustundirnar. Gildi undir 1,0 eru
yfirstrikuð með gráu. Þær niðurstöður sem ekki var hægt að setja inn í CalcuSyn má
sjá í viðauka 7 ásamt lifunargröfum.

Mynd 22. CI gildi fyrir samverkandi áhrif ZM og kúrkúmíns á frumulínu A240
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Mynd 22 sýnir CI gildin fyrir frumulínu A240 pass37 sett upp í graf. Við minnsta
styrkleika af ZM með öllum styrkleikum af KÚR er CI gildið undir 1,0 sem er
vísbending um samvirkni.

Mynd 23. Lifun frumna í frumulínum A240 og D492 eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á
eftir ZM

Mynd 23 sýnir lifunargröf fyrir frumulínur A240 pass37 og D492 pass55. Lifun
frumna virðist heldur aukast við samhliða meðhöndlun með ZM og KÚR á frumulínu
D492 pass55 en það er í samræmi við CI gildin í töflu 9 sem öll eru vel yfir 1,0.
Þrátt fyrir að ekki dragi skammtaháð úr lifun frumna við meðhöndlun á A240 pass37
með KÚR einu og sér þá er minnkandi lifun við 0,5 µM ZM með öllum styrkleikum
af KÚR í samræmi við lægri CI gildi í töflu 9 og á mynd 22. Aukin lifun við hærri
styrkleika af ZM eða lítil breyting á henni samanborið við efnin ein og sér er einnig í
samræmi við CI gildi í kringum 1,0 eða hærra sem bendir frekar til andverkunar.
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5.

UMRÆÐUR

Niðurstöður rannsókna á samverkandi áhrifum bentu til þess að hugsanleg samvirkni
eigi sér stað milli ZM447439 og náttúruefnisins úsnínsýru á brjóstafrumulínu sem er
upprunnin úr æxlisvef. Ekki var hægt staðfesta samverkandi áhrif á milli kúrkúmíns
og ZM en lifun frumna virtist í flestum tilraunum heldur aukast eða standa í stað við
samhliða meðhöndlun kúrkúmíns og ZM. Taxólefnin docetaxel og vinblastín sýndu
samvirkni með öllum styrkleikum af ZM í einstaka tilraunum en ekki var hægt að
staðfesta þær niðurstöður með öðrum tilraunum. Doxórúbisín hafði frekar tilhneigingu
til að sýna samvirkni með hæsta styrkleika af ZM.
Niðurstöður tilrauna á samverkandi áhrifum krabbameinslyfja og Aurora hindrans
ZM447439 (ZM) komu mjög misjafnlega út. Í aðeins þremur tilraunum var unnt að
setja niðurstöður fyrir samverkandi áhrif doxórúbisíns og ZM inn í CalcuSyn forritið.
Af þeim tilraunum sem hægt var að reikna samvirknistuðul (CI gildi) út í CalcuSyn
kom fram samvirkni við mesta styrkleika af ZM með háum styrkleikum af
doxórúbisíni á frumulínum A176 og A240. Minnkun á lifun frumna við sömu
styrkleika af prófefnunum var í samræmi við samvirknina og sama tilhneiging virtist
koma fram á lifunarkúrfum nokkurra tilrauna þar sem ekki var hægt að reikna út
samvirknistuðulinn.
Þegar verkunarmáti doxórúbisíns er skoðaður er spurning hvort 24
klukkustunda meðhöndlun frumnanna með lyfinu gæti verið of stutt. Lyfið tengist á
milli basapara DNA (e. intercalating agent) og hindrar þannig DNA eftirmyndun og
frumuhringurinn stöðvast í G2/M-fasa. Því gæti verið að við litun frumnanna með
crystal violet hafi frumur litast áður en þær hafi farið yfir í stýrðan frumudauða sem
afleiðing af stöðvun frumuhringsins. Í rannsókn Georgieva o.fl. (2010) þar sem
doxórúbisín

hafði

eitt

og

sér

ekki

mikil

áhrif

á

lifun

frumna

í

briskrabbameinsfrumulínunni QGP-1 í lágum skömmtum þá dugði 0,5 µM styrkur af
ZM til að auka frumudauðann. Ekki var hægt að sýna fram á sambærilegar
niðurstöður hér þar sem 4 µM styrkleika af ZM þurfti til að fá fram samverkun með
allt að hundraðfalt meiri styrkleika af doxórúbisíni en Georgieva og félagar notuðu í
sinni rannsókn.
Öfugt við doxórúbisín var einhver samvirkni milli vinblastíns annars vegar og
docetaxels hins vegar með minnsta styrkleikanum af ZM á frumulínu A176. Að auki
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kom fram samvirkni við alla styrkleika af ZM á frumulínu D492. Þó var aðeins um
niðurstöður einstakra tilrauna að ræða og lifunargröf annarra tilrauna, þar sem CI gildi
var ekki reiknað út, gátu ekki bent til sömu niðurstöðu svo greinilegt væri.
Vinblastín og docetaxel verka bæði á örpíplur en á mismunandi hátt og sýnt
hefur verið fram á samverkandi áhrif þeirra og annarra lyfja í sama flokki með Aurora
hindra í nokkrum fjölda rannsókna. Aurora kínasa hindrinn SNS-314 samverkaði með
docetaxeli og vinka alkalóíðanum vinkristíni á ristilkrabbameinsfrumulínunni HCT116 en rannsakendur notuðu líkan Chou-Talalay við útreikninga á samvirknistuðli líkt
og gert er í þessu verkefni (VanderPorten, o.fl., 2009). Hoover, Haregewoin og
Harding (2007) notuðu lifunarprófanir til að meta samvirkni milli Aurora hindrans
VX-680 og docetaxels en niðurstöðurnar bentu til samvirkniáhrifa við lága styrkleika
beggja efna. Sun o.fl. (2007) sýndu fram á samvirkni milli Aurora hindrans BADIM
og vinka alkalóíðanna vinblastíns og vinkristíns á brjóstafrumulínunni MCF7. Hins
vegar komu í ljós andverkunaráhrif milli taxólefnanna docetaxels og paklítaxels með
BADIM en forritið CalcuSyn var notað við útreikninga á CI gildum. Þrátt fyrir
niðurstöður Sun og félaga hvað varðar taxólefnin er ljóst að samverkunaráhrifin, sem
komu fram í einstökum tilraunum í verkefninu, gefa frekari vísbendingar um
möguleika þessarar samsetningar gegn krabbameinum, sér í lagi þegar þær eru
skoðaðar í samhengi við niðurstöður annarra rannsókna.
Tilraunir á samverkandi áhrifum náttúruefnisins úsnínsýru og ZM komu
áberandi best út en meirihluta niðurstaðna var unnt að setja inn í CalcuSyn. Samvirkni
kom fram milli úsnínsýru og ZM á frumulínunni A256 sem er eina frumulínan sem er
upprunnin úr æxlisvef. Niðurstöður tveggja tilrauna á A256 gáfu CI gildi við eða
undir 1,0 við alla styrkleika sem prófaðir voru. Prófanir á hinum þremur
frumulínunum sýndu fram á einhverja samvirkni við einstaka styrkleika en flest CI
gildi voru þó í kringum 1,0 eða hærra sem getur verið vísbending um andverkun. Þar
sem ekki fengust niðurstöður úr nema tveimur af þremur tilraunum á A256 var ekki
hægt að gera marktæktarpróf á þeim. Þar sem A256 er af öðrum uppruna en hinar
frumulínurnar ætti þó að vera tilefni til frekari athugana á frábrugðinni hegðun hennar
við meðhöndlun með úsnínsýru og ZM.
Ákveðið var að gera samverkunarathuganir á ZM og kúrkúmíni bæði þegar
kúrkúmín var gefið á undan og á eftir ZM. Þá var hugmyndin sú að sjá hvort einhver
munur kæmi fram á áhrifum kúrkúmíns eftir því hvenær það væri gefið. Í báðum
tilfellum var ekki unnt að setja niðurstöður inn í CalcuSyn nema úr örfáum tilraunum.
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Samvirkni kom fram við meðhöndlun frumulínu A176 með kúrkúmíni fyrstu 24
klukkustundirnar og ZM næstu 48 klukkustundirnar og við meðhöndlun frumulínanna
A240 og A176 með ZM í 72 klukkustundir og kúrkúmíni síðustu 24 klukkustundirnar.
Í hvorugu tilfellinu var hægt að staðfesta samvirknina með sambærilegum
niðurstöðum úr tilraunum á sömu frumulínum og því gæti hún hafið komið fram af
tilviljun. Í raun hafði kúrkúmín tilhneigingu til að hafa lítil sem engin viðbótaráhrif á
frumulínurnar með ZM, sem og eitt og sér, en það endurspeglast m.a. í fáum
niðurstöðum þar sem samvirknistuðullinn var reiknaður út. Þar sem lifun frumna jókst
umfram viðmiðið fengust neikvæðar tölur við útreikninga á hlutfalli dauðra frumna og
þar af leiðandi var ekki hægt að setja niðurstöðurnar inn í CalcuSyn.
Þegar hugsanlegur verkunarmáti kúrkúmíns er skoðaður út frá rannsókn
Wolanin o.fl. (2006) þar sem niðurstöðurnar bentu til þess að survivin gæti verið eitt
skotmarka kúrkúmíns ættu niðurstöður athugana á samverkun ZM og kúrkúmíns ekki
að koma mjög á óvart. Survivin er eins og áður hefur komið fram hluti af
litningafylgisambandi ásamt Aurora B. Þar sem ZM hefur mestu sæknina í Aurora B
er hugsanlegt að kúrkúmín fari í eins konar samkeppni við ZM um hindrun á
litningafylgisambandinu en hugmyndin um samverkandi áhrif felast m.a. í því að
meðferðum er beint að fleiri en einu boðferli eða þáttum í boðferlum.
Tilraunir á frumulínum sem valdar eru með það að markmiði að líkja eftir ákveðnum
tegundum af krabbameinum geta verið hentug leið til að fá vísbendingar um meðferð
sem hægt væri að nota hverju sinni. Brjóstafrumulínurnar A256, A240 og A176 eru
allar með BRCA2 999del5 stökkbreytingu auk mögnunar á Aurora A og óvirkjað p53.
Því eru þær ágætis mælitæki fyrir rannsóknir á lyfjasprotum og þekktum lyfjum sem
mögulega gætu hentað sem meðferð hjá arfberum stökkbreytingarinnar en óvirkjun á
p53 kemur einnig oft fyrir í æxlum. Samhliða mögnun á Aurora A er einnig mögnun á
Aurora B í frumulínunum sem réttlætir m.a. áhugann á því að skoða áhrif ZM á
frumulínurnar sem hefur mesta sækni í Aurora B eins og áður hefur komið fram.
Við framkvæmd tilrauna getur ónákvæmni við sáningu frumna haft þær
afleiðingar að mismunandi þéttleiki þeirra í hverri holu valdi skekkju í niðurstöðum.
Mikilvægt er að blanda frumulausnina vel áður en sáð er og viðhafa röskleg
vinnubrögð því frumurnar setjast fljótt til. Passa þarf að telja frumurnar alltaf eins á
talningarglerinu til að draga úr ónákvæmni aðferðarinnar. Einnig getur verið
mismunandi á hvaða stigi vaxtarfasans frumurnar eru þegar þeim er sáð. Til að meta
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lifun frumnanna var notast við crystal violet sem litar lifandi frumur. Litun með
crystal violet getur verið vandasöm þar sem aðeins lítið korn af efninu getur gefið frá
sér mjög mikinn lit. Þrátt fyrir að 0,25% crystal violet sé síað áður en það er notað er
alltaf sá möguleiki fyrir hendi að einhver korn verði eftir sem rata síðan ofan í
prófholurnar og valdi meiri litun en ætti að vera. Þrátt fyrir ýmis vandkvæði sem geta
tengst framkvæmdinni þá voru allar samverkunartilraunir framkvæmdar af sama aðila
og tilraunir á áhrifum einstakra efna og blöndu af þeim var gerð samtímis til að reyna
að tryggja sömu aðstæður við prófanirnar og forðast breytileika sem gætu hlotist af
ósamræmi á milli passeringa (hve oft frumulínunni hefur verið sáð) eða niðurbrots
prófefna vegna mögulegs óstöðugleika.
Meðhöndlun frumna með ZM veldur m.a. því að frumurnar verða fjölkjarna
og þær stækka. Frumur með óvirkt p53 hafa meiri tilhneigingu til að verða fjölkjarna
þegar frumuskipting er hindruð með Aurora kínasa hindrum (Dreier, Grabovich,
Katusin og Taylor, 2009). Ein stór meðhöndluð fruma getur því litast með crystal
violet eins og nokkrar litlar eðlilegar frumur og valdið því að áhrifin af ZM koma ekki
eins vel fram. Hægt væri að bíða með litun frumnanna í nokkra daga eftir að meðferð
líkur. Viðmiðunarfrumur halda áfram að vaxa ólíkt þeim meðhöndluðu en það tekur
gjarnan langan tíma fyrir þær að deyja eftir meðhöndlun.
Forritið CalcuSyn byggir á hugmyndum Chou-Talalay og útreikningum á
samvirknistuðli út frá jöfnu bestu línu þegar efnin eru prófuð ein og sér. Forritið gerir
ráð fyrir því að efnin valdi skammtaháðum áhrifum auk þess sem lifun meðhöndlaðra
frumna má ekki verða meiri en í viðmiðunarholum því þá verður hlutfall dauðra
frumna neikvæð tala.
CalcuSyn er tiltölulega einfalt í notkun sem er einn helsti kostur þess auk þess
sem skortur var á samræmdum aðferðum til að meta samvirkni áður en Chou (2006)
lagði fram hugmyndir sínar. Ljóst er að forritið er ekki alveg gallalaust þar sem
meirihluti þeirra tilrauna sem framkvæmdar voru í þessari rannsókn uppfylltu ekki
þau skilyrði sem þurfti til að unnt væri að reikna út CI gildið. Þegar lifun frumna er
skoðuð getur til að mynda dregið verulega úr lifun þeirra við meðhöndlun með
tveimur efnum samanborið við efnin ein og sér í einstökum styrkleikum en það er
varla meira en vísbending um samvirkni ef ekki er hægt að staðfesta það með
útreikningum á CI gildi í CalcuSyn. Ef engar neikvæðar tölur eru í niðurstöðum á
hlutfalli dauðra frumna í tilraunum er hægt að setja þær inn í forritið en veruleg
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skekkja getur komið fram við útreikninga á CI gildinu. Þegar efnin valda öfugu
skammtaháðu sambandi þegar þau eru prófuð ein getur CI gildið reiknast verulega
hátt fyrir samsetningu af efnum, sem bendir til andverkunar, þrátt fyrir að dragi
talsvert úr lifun frumna við sömu styrkleika. Að sama skapi getur CI gildið reiknast
undir 1,0 og bent til samverkunar þó að í raun sé lifun frumna að aukast við samhliða
meðhöndlun efnanna.
VanderPorten o.fl. (2009) notuðu innri staðal við útreikninga á CI gildum þar
sem CI=1 þegar gefinn er tvöfaldur skammtur af sama efninu til að staðla
samvirkniáhrif þeirra efna sem skal prófa við skilgreindan núllpunkt. Innri staðallinn
var sérstaklega gerður til að koma í veg fyrir skekkju sem getur orðið við
útreikningana ef efnin eru ekki í skammtaháðu samhengi ein og sér. Þetta er dæmi um
aðferð sem hægt væri að nota til að nýta hugmyndir Chou og Talalay um CI gildi fyrir
samvirkniáhrif þrátt fyrir að niðurstöður tilrauna passa ekki alveg inn í CalcuSyn
líkanið.
Í ljósi þeirra niðurstaðna sem fengust úr þessu verkefni er ýmislegt hægt að skoða í
framhaldinu. Þar sem úsnínsýra kom áberandi vel út úr tilraunum í samanburði við hin
efnin væri gaman að sjá frekari rannsóknir á samverkandi áhrifum hennar og ZM. Ef
skoða á samverkandi áhrif kúrkúmíns og ZM eitthvað frekar þarf að hafa hugsanlegan
verkunarmáta kúrkúmíns í huga auk þess sem líklega þyrfti að nota hærri styrkleika
eða lengri meðhöndlunartíma. Prasad o.fl. (2009) mældu til að mynda IC50 gildi
kúrkúmíns 35 µM fyrir brjóstafrumulínuna MCF7. Ef IC50 gildin fyrir frumulínurnar í
þessu verkefni eru í einhverri líkingu við það er ljóst að styrkleikar niður í 2,5 µM
eins og hér voru notaðir hafi tiltölulega lítil áhrif. Nauðsynlegt er að staðla efnin vel
fyrir tilraunir á samverkandi áhrifum.
Í mörgum rannsóknum á samverkandi áhrifum Aurora hindra og
krabbameinslyfja eru lyfin látin vera á frumunum í 48 klukkustundir eða lengur. Í
framhaldi

af

þessum

niðurstöðum

væri

því

hugsanlegt

að

prófa

lengri

meðhöndlunartíma með lyfjunum samhliða ZM til samræmis við aðrar rannsóknir. Þó
getur tekið tíma að finna bestu samsetninguna til að kanna samverkandi áhrif. Einnig
væri ráðlegt að nota fleiri styrkleika af efnunum þegar þau eru prófuð ein og sér til að
fá fleiri punkta fyrir aðhvarfsgreiningu sé ætlunin að notast við CalcuSyn við
útreikninga á samvirknistuðli.
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6.

ÁLYKTANIR

Tilraunir á samverkandi áhrifum náttúruefna og ZM447439 bentu til þess að
úsnínsýra hefði hugsanleg samverkandi áhrif með ZM á frumur úr æxlisvef þó ekki
væri hægt að gera marktæktarpróf á niðurstöðunum. Niðurstöðurnar gefa samt sem
áður tilefni til frekari athugana á þessari samsetningu. Kúrkúmín kom ekki eins vel út
og mögulegt er að tillaga um verkunarmáta þess spili þar inn í þó erfitt yrði að fá það
staðfest.
Erfitt er að segja til um hvort vinblastín eða docetaxel samverki með ZM út frá
niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem aðeins einstaka tilraunir bentu til samverkandi
áhrifa. Þó komið hafi fram tilhneiging doxórúbisíns til að draga úr lifun frumna með
mesta styrkleika af ZM samanborið við efnin ein og sér þá duga tvær tilraunir þar sem
samvirknistuðull var reiknaður út ekki til að staðfesta að um eiginlega samvirkni sé að
ræða. Nauðsynlegt er að gera frekari rannsóknir á samverkandi áhrifum ZM og
krabbameinslyfjanna.
Ljóst er að langan tíma getur tekið að finna hentugustu leiðina til að athuga
samverkandi áhrif lyfja og annarra efna. Sé ætlunin að prófa sig áfram með
mismunandi styrkleika af efnunum, röðun meðferða og tímalengd þarf að gera ráð
fyrir lengri tíma en örfáum mánuðum. Því getur verið vandasamt að fá góðar
niðurstöður á þeim stutta tíma sem verkefnavinna eins og þessi nær yfir.
CalcuSyn forritið býður upp á marga möguleika sem hægt væri að nýta betur
við uppsetningu samvirknitilrauna og úrvinnslu niðurstaðna. Því er nauðsynlegt að
kynna sér það vel áður en farið er út í viðamiklar rannsóknir á samverkandi áhrifum
þannig að takmarkanir þess dragi síður úr notkunargildinu.
Hafin er vinna við að skilgreina frumulínurnar sem notaðar voru í verkefninu
meðal annars með tilliti til genatjáningar en með vel skilgreindum frumulínum verða
rannsóknir á þeim mun markvissari. Niðurstöður þeirrar athugunar gætu því ef til vill
komið að góðu gagni þegar ákveða skal hvaða lyf eða lyfjasprota væri hugsanlega
hægt að nota samhliða Aurora kínasa hindrum gegn æxlum sem bera stökkbreytingu í
BRCA2.
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9.

VIÐAUKAR

VIÐAUKI 1
STÖÐLUN KRABBAMEINSLYFJA

Mynd I. Lifun frumna í frumulínu A176 við stöðlun krabbameinslyfja

Mynd II. Lifun frumna í frumulínu A256 við stöðlun krabbameinslyfja

A
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VIÐAUKI 2
DOXÓRÚBISÍN
Tafla 1. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A176 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

A176 pass52 dox 0 nM dox 50 nM
dox 200 nM
dox 400 nM
ZM 0 µM
0
0,260469
0,193152
0,154754
ZM 0,5 µM
0,125362
0,092652
0,247669
0,140058
ZM 2 µM
0,482328
0,37045
0,478062
0,386094
ZM 4 µM
0,611746
0,719831
0,720305
0,667211

Mynd 1. Lifun frumna í frumulínu A176 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

Tafla 2. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

A240 pass33 dox 0 nM dox 50 nM
dox 200 nM
dox 400 nM
ZM 0 µM
0
0,001025
0,059074
0,044277
ZM 0,5 µM
0,081838
-0,04944
-0,03692
0,035171
ZM 2 µM
0,040483
0,01696
0,033274
0,112949
ZM 4 µM
0,024548
0,128884
0,059074
0,116744

Mynd 2. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni
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Tafla 3. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

A240 pass37 dox 0 nM dox 50 nM
dox 200 nM
dox 400 nM
ZM 0 µM
0
0,137902
0,180398
0,210949
ZM 0,5 µM
0,375651
0,322818
0,326723
0,335911
ZM 2 µM
-0,14211
-0,06149
0,014318
0,086677
ZM 4 µM
0,227029
0,274119
0,240122
0,303063

Mynd 3. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

Tafla 4. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

A256 pass41 dox 0 nM dox 50 nM
dox 200 nM
dox 400 nM
ZM 0 µM
0
-0,15976
-0,38418
-0,0025
ZM 0,5 µM
0,137098
0,050219
0,095278
0,4854
ZM 2 µM
0,0244
0,270214
-0,00917
0,328134
ZM 4 µM
0,524471
0,672117
0,665441
0,704905

Mynd 4. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni
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Tafla 5. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

A256 pass42 dox 0 nM dox 50 nM
dox 200 nM
dox 400 nM
ZM 0 µM
0
-0,05739
0,037665
0,007944
ZM 0,5 µM
0,17824
-0,26196
0,111835
0,022135
ZM 2 µM
-0,11215
0,028026
0,006605
0,113977
ZM 4 µM
0,007944
0,276776
0,473849
0,520439

Mynd 5. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

Tafla 6. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

A256 pass45 dox 0 nM dox 50 nM
dox 200 nM
dox 400 nM
ZM 0 µM
0
0,059502
0,047664
0,32866
ZM 0,5 µM
0,175389
0,01215
0,080062
0,299377
ZM 2 µM
0,305296
0,038006
0,362928
0,475389
ZM 4 µM
0,513396
0,345794
0,396885
0,326168

Mynd 6. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni
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Tafla 7. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

D492 pass54 dox 0 nM dox 50 nM
dox 200 nM
dox 400 nM
ZM 0 µM
0
-0,11909
-0,08565
0,18412
ZM 0,5 µM
0,01048
0,098798
0,199332
0,328705
ZM 2 µM
0,051135
0,032309
0,246996
0,528571
ZM 4 µM
0,336715
0,247396
0,168491
0,424032

Mynd 7. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

Tafla 8. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

D492 pass55 dox 0 nM dox 50 nM
dox 200 nM
dox 400 nM
ZM 0 µM
0
0,028612
0,050112
0,247842
ZM 0,5 µM
0,070308
0,042293
0,052718
0,522124
ZM 2 µM
0,258918
-0,00657
0,372279
0,641837
ZM 4 µM
0,625713
0,197025
0,259895
0,510397

Mynd 8. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni
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Tafla 9. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni

D492 pass56 dox 0 nM dox 200 nM dox 400 nM
dox 500 nM
ZM 0 µM
0
0,061054
0,139793
0,235748
ZM 0,5 µM
0,082784
0,091816
0,150235
0,249435
ZM 2 µM
-0,03349
0,076293
0,212041
0,273989
ZM 4 µM
0,034384
0,10762
0,279774
0,280762

Mynd 9. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og doxórúbisíni
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VIÐAUKI 3
VINBLASTÍN
Tafla 10. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni

A240 pass33 vin 0 nM
vin 5 nM
vin 20 nM
vin 50 nM
ZM 0 µM
0
0,139508
0,108017
0,148234
ZM 0,5 µM
0,081838
0,072732
-0,14467
0,044277
ZM 2 µM
0,040483
0,019995
-0,13291
-0,10407
ZM 4 µM
0,024548
0,058315
0,029101
-0,09914

Mynd 10. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni
Tafla 11. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A 240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni

A240 pass37 vin 0 nM
vin 5 nM
vin 20 nM
vin 50 nM
ZM 0 µM
0
0,27719
0,2492
0,26558
ZM 0,5 µM
0,37565
0,33111
0,3443
0,32588
ZM 2 µM
-0,1421
0,07516
-0,0197
0,083
ZM 4 µM
0,22703
0,2748
0,30381
0,31177

Mynd 11. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni
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Tafla 12. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni

A256 pass41 vin 0 nM
vin 5 nM
vin 20 nM
vin 50 nM
ZM 0 µM
0
0,278853
-0,12423
0,362493
ZM 0,5 µM
0,137098
0,096652
0,058367
0,222504
ZM 2 µM
0,0244
0,514262
0,410399
0,426106
ZM 4 µM
0,524471
0,737301
0,774212
0,772641

Mynd 12. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni

Tafla 13. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni

A256 pass42 vin 0 nM
vin 5 nM
vin 20 nM
vin 50 nM
ZM 0 µM
0
0,215373
0,068702
0,194967
ZM 0,5 µM
0,17824
0,360769
0,058499
0,335516
ZM 2 µM
-0,11215
0,208996
0,154919
0,499532
ZM 4 µM
0,007944
0,277102
0,528357
0,71533

Mynd 13. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni
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Tafla 14. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni

D492 pass56 vin 0 nM
vin 5 nM
vin 20 nM
vin 50 nM
ZM 0 µM
0
0,187378
0,101089
0,210556
ZM 0,5 µM
0,082784
0,271991
0,168947
0,288746
ZM 2 µM
-0,03349
0,042167
0,068696
0,237085
ZM 4 µM
0,034384
0,03379
0,108071
0,173136

Mynd 14. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og vinblastíni
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VIÐAUKI 4
DOCETAXEL
Tafla 15. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

A240 pass33 doce 0 nM doce 5 nM
doce 20 nM
doce 50 nM
ZM 0 µM
0
0,260538
0,331297
0,438859
ZM 0,5 µM
0,081838
0,238912
0,249156
0,449862
ZM 2 µM
0,040483
0,084873
0,033654
0,274197
ZM 4 µM
0,024548
0,140267
0,086391
0,35501
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VIÐAUKI 4
Mynd 15. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

DOCETAXEL
Tafla
16.15.
Hlutfall
dauðra
frumna
í frumulínu
A240
miðað
viðvið
viðmiðið
1,01,0
Tafla
Hlutfall
dauðra
frumna
í frumulínu
A240
miðað
viðmiðið
(Fraction
affected)
eftireftir
meðhöndlun
með
ZMZM
og og
docetaxeli
(Fraction
affected)
meðhöndlun
með
docetaxeli

A240
pass35
doce
0 nM
A240
pass33
doce
0 nM doce
doce5 5nM
nM doce
doce2020nM
nM doce
doce5050nM
nM
ZMZM
0 µM
0
0,31476
0,323355
0,346029
0 µM
0
0,260538
0,331297
0,438859
ZMZM
0,50,5
µMµM 0,100938073
0,437463
0,302905
0,302016
0,081838
0,238912
0,249156
0,449862
ZMZM
2 µM
0,132991586
0,388856
0,173978
0,3607
2 µM
0,040483
0,084873
0,033654
0,274197
ZMZM
4 µM
0,38441
0,076764
0,355809
4 µM 0,162699719
0,024548
0,140267
0,086391
0,35501

Mynd
16.15.
Lifun
frumna
í frumulínu
A240
eftir
meðhöndlun
með
ZMZM
og og
docetaxeli
Mynd
Lifun
frumna
í frumulínu
A240
eftir
meðhöndlun
með
docetaxeli
Tafla 16. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu
J A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

A240 pass35 doce 0 nM

doce 5 nM

doce 20 nM

doce 50 nM

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

Tafla 17. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

A240 pass37 doce 0 nM
doce 5 nM
doce 20 nM
doce 50 nM
ZM 0 µM
0
0,026901
0,180392
0,543343
ZM 0,5 µM
0,375651
0,268162
0,332893
0,561293
ZM 2 µM
-0,14211
-0,17959
0,066334
0,298973
ZM 4 µM
0,227029
0,169792
0,298266
0,320173

Mynd 17. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

Tafla 18. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

A256 pass41 doce 0 nM
doce 5 nM
doce 20 nM
doce 50 nM
ZM 0 µM
0
0,460465
0,041972
0,154474
ZM 0,5 µM
0,137098
0,472442
0,548522
0,500518
ZM 2 µM
0,0244
0,430229
0,578268
0,476074
ZM 4 µM
0,524471
0,625389
0,637463
0,703727

Mynd 18. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli
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Tafla 19. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

A256 pass42 doce 0 nM
doce 5 nM
doce 20 nM
doce 50 nM
ZM 0 µM
0
0,171992
0,50469
0,342105
ZM 0,5 µM
0,17824
0,319549
0,293233
0,598058
ZM 2 µM
-0,11215
0,024749
-0,03102
0,231203
ZM 4 µM
0,007944
0,197055
0,349624
0,467732

Mynd 19. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli
Tafla 20. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli

D492 pass56 doce 0 nM
doce 5 nM
doce 20 nM
doce 50 nM
ZM 0 µM
0
-0,02169
-0,00576
0,393304
ZM 0,5 µM
0,082784
0,056341
0,094006
0,153542
ZM 2 µM
-0,03349
0,026911
0,074431
0,192692
ZM 4 µM
0,034384
-0,05841
-0,00252
0,175682

Mynd 20. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og docetaxeli
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VIÐAUKI 5
ÚSNÍNSÝRA
Tafla 21. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og úsnínsýru

A256 pass44 ÚS 0 µM
ÚS 1,25 µM ÚS 2,5 µM
ÚS 5 µM
ZM 0 µM
0
0,28093
0,304175
0,165459
ZM 0,5 µM
0,331918
0,489378
0,377656
0,319171
ZM 2 µM
0,052238
0,447389
0,418146
0,428643
ZM 4 µM
0,153088
0,347664
0,552362
0,498376

Mynd 21. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og úsnínsýru
Tafla 22. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með ZM og úsnínsýru

D492 pass54 ÚS 0 µM
ÚS 1,25 µM ÚS 2,5 µM
ÚS 5 µM
ZM 0 µM
0
0,587137
0,209025
0,353735
ZM 0,5 µM
0,484959
0,637967
0,315353
0,526453
ZM 2 µM
0,409492
0,690353
0,394191
0,567428
ZM 4 µM
0,664679
0,740664
0,622407
0,466805

Mynd 22. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og úsnínsýru
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VIÐAUKI 6
KÚRKÚMÍN GEFIÐ Á UNDAN ZM
Tafla 23. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

A240 pass35 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,032656
0,106303
0,456896
ZM 0,5 µM
0,230989
0,121051
0,314789
0,137979
ZM 2 µM
0,351907
0,171792
0,37853
0,218167
ZM 4 µM
0,475223
0,008667
-0,00391
-0,26296

Mynd 23. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni
Tafla 24. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

A240 pass36 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
-0,04891
-0,0409
0,051214
ZM 0,5 µM
0,055219
0,117044
-0,05669
0,044257
ZM 2 µM
0,116748
0,29188
0,051207
0,117776
ZM 4 µM
0,347937
0,264082
0,054864
0,226408

Mynd 24. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

N

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

Tafla 25. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

A256 pass44 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,421895
0,380655
0,237441
ZM 0,5 µM
0,331918
0,361189
0,211296
0,179117
ZM 2 µM
0,052238
0,372517
0,247414
0,339353
ZM 4 µM
0,153088
0,480545
0,300936
0,275489

Mynd 25. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

Tafla 26. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

A256 pass48 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,185157
0,078296
0,261413
ZM 0,5 µM
0,236037
0,1161
0,061482
0,255076
ZM 2 µM
0,181331
0,269946
0,146411
0,405062
ZM 4 µM
0,535578
0,385473
0,368602
0,42608

Mynd 26. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

O

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

Tafla 27. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

A256 pass49 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
-0,07953
-0,00795
0,335281
ZM 0,5 µM
0,228119
0,05748
-0,00143
0,048108
ZM 2 µM
0,072715
0,087737
0,184934
0,195109
ZM 4 µM
0,641344
0,386023
0,337826
0,329257

Mynd 27. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

Tafla 28. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

D492 pass54 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,501556
0,228216
-0,11878
ZM 0,5 µM
0,484959
0,369349
-0,09467
-0,30387
ZM 2 µM
0,409492
0,508007
0,188729
0,006284
ZM 4 µM
0,664679
0,657004
0,629029
0,591932

Mynd 28. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

P

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

Tafla 29. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

D492 pass55 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,030103
0,137732
0,015876
ZM 0,5 µM
0,252165
0,282956
0,468572
0,380493
ZM 2 µM
0,364124
0,334976
0,544237
0,494581
ZM 4 µM
0,602887
0,444926
0,415961
0,110936

Mynd 29. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

Tafla 30. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

D492 pass56 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,244336
0,2028511
0,173493
ZM 0,5 µM
0,09148
0,285037
0,0634074
0,130074
ZM 2 µM
0,158175
0,2995556
0,1585185
0,087111
ZM 4 µM
0,4441019
0,2536296
0,1712593
0,128296

Mynd 30. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

Q

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

VIÐAUKI 7
KÚRKÚMÍN GEFIÐ Á EFTIR ZM
Tafla 31. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A176 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á eftir ZM

A176 pass54 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,2278112
0,2039045
0,1250121
ZM 0,5 µM
0,1354929
0,2893712
0,2720388
0,1620676
ZM 2 µM
0,2121212
0,327622
0,3664705
0,1716303
ZM 4 µM
0,6050157
0,6623168
0,6676959
0,6139056

Mynd 31. Lifun frumna í frumulínu A176 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni
Tafla 32. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á eftir ZM

A240 pass35 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
-0,40397
-0,27439
0,304725
ZM 0,5 µM
0,230989
0,204082
0,375594
0,207856
ZM 2 µM
0,351907
0,240774
0,278306
0,291725
ZM 4 µM
0,475223
0,291725
0,43577
0,373497

Mynd 32. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

R

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

Tafla 33. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A240 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á eftir ZM

A240 pass36 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,100219
-0,05304
-0,0523
ZM 0,5 µM
0,055219
0,162399
0,057059
0,113021
ZM 2 µM
0,116748
0,242502
0,165691
0,126554
ZM 4 µM
0,347937
0,24872
0,184711
0,145574

Mynd 33. Lifun frumna í frumulínu A240 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

Tafla 34. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á eftir ZM

A256 pass44 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,243474
-0,00016
0,197833
ZM 0,5 µM
0,331918
0,247907
0,011
-0,03103
ZM 2 µM
0,052238
0,249877
0,054343
0,079298
ZM 4 µM
0,153088
0,443113
0,361681
0,366278

Mynd 34. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

S

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

Tafla 35. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á undan ZM

A256 pass48 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,06091
-0,08293
-0,20332
ZM 0,5 µM
0,236037
0,323134
0,243352
0,296254
ZM 2 µM
0,181331
0,298256
0,108379
0,088648
ZM 4 µM
0,535578
0,435802
0,360309
0,370318

Mynd 35. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

Tafla 36. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu A256 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á eftir ZM

A256 pass49 KÚR 0 µM KÚR 5 µM
KÚR 10 µM KÚR 20 µM
ZM 0 µM
0
-0,08484
-0,06596
0,21412
ZM 0,5 µM
0,228119
0,102196
0,114245
0,358979
ZM 2 µM
0,072715
0,071671
0,047572
0,362995
ZM 4 µM
0,641344
0,405302
0,402356
0,594877

Mynd 36. Lifun frumna í frumulínu A256 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

T

Meistararitgerð í lyfjafræði

Dóra Björg Ingadóttir

Tafla 37. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á eftir ZM

D492 pass54 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,127914
-0,20353
-0,18468
ZM 0,5 µM
0,484959
0,385769
0,180823
-0,31998
ZM 2 µM
0,409492
0,440503
0,127914
-0,56355
ZM 4 µM
0,664679
0,451449
0,299412
0,020271

Mynd 37. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

Tafla 38. Hlutfall dauðra frumna í frumulínu D492 miðað við viðmiðið 1,0
(Fraction affected) eftir meðhöndlun með kúrkúmíni á eftir ZM

D492 pass56 KÚR 0 µM KÚR 2,5 µM KÚR 5 µM KÚR 10 µM
ZM 0 µM
0
0,139259
0,074963
0,029926
ZM 0,5 µM
0,09148
0,174222
0,13837
0,080296
ZM 2 µM
0,158175
0,045333
0,041481
-0,13007
ZM 4 µM
0,444102
0,145185
0,115259
0,01837

Mynd 38. Lifun frumna í frumulínu D492 eftir meðhöndlun með ZM og kúrkúmíni

U

