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ÁGRIP 
 

Fléttuefnið úsnínsýra og frumusjálfsát. 

Inngangur: Fléttur eru samlífi sveppa og ljóstillifandi grænþörunga og/eða 

blábaktería. Fléttur framleiða mikið magn lífvirkra efna og er úsnínsýra eitt þeirra. 

Úsnínsýra hefur verið notuð í ýmsum tilgangi s.s. ilmvötn, snyrtivörur og 

fæðubótarefni. Fyrri rannsóknir hafa greint frá því að úsnínsýra veldur falli á 

himnuspennu hvatbera og hefur hemjandi áhrif á DNA nýmyndun auk þess sem hún 

hindrar vöxt krabbameinsfrumna. Sjálfsát frumna er neyðarferli frumu í orkuþurrð 

sem sér um niðurbrot gallaðra eða skaðlegra efna úr umfryminu ásamt því að hafa 

áhrif á efna- og orkuskipti. Breyting á magni p62 próteinsins er notað til að meta 

sjálfsát í frumum. Minnkað magn p62 bendir til niðurbrot próteinsins í sjálfsáti. 

mTOR tekur þátt í boðferlum frumunnar sem skynjar orkuástand frumunar sem 

miðlað er í gegn um AMPkinasa og stjórnar þannig sjálfsáti frumna. Fyrri rannsóknir 

sýna að úsnínsýra valdi sjálfsáti á mannafrumulínum og leiðir til virkjunar á 

AMPkinasa.  

Markmið: Var að skoða áhrif úsnínsýru á frumusjálfsát með því að athuga hvort 

niðurbrot yrði á p62 próteininu og hvort áhrif yrðu á mTOR boðleið.  

Efni og aðferðir: Skoðuð voru áhrif úsnínsýru á mTOR og magn p62 í sjálfsáti 

frumna á brjóstakrabbameinsfrumulínuna T47-D. Gerð var próteineinangrun úr 

frumunum sem voru meðhöndlaðar með úsnínsýru við mismunandi tímapunkta og í 

mismunandi styrk. Magn á fosfóruðu mTOR og p62 var metið með próteinrafdrætti 

(Western blettun). 

Niðurstöður: Magn p62 próteinsins jókst eftir 24 klst og 48 klst meðhöndlun með 

úsnínsýru en minnkaði eftir 72 klst meðhöndlun. Engin breyting varð á fosfóruðu 

mTOR eftir meðhöndlun með úsnínsýru eftir 24 klst en aftur var greinileg minnkun á 

fosfóruðu mTOR eftir 48 og 72 klst meðhöndlun. 

Umræður og ályktanir: Minnkun í p62 próteininu kom ekki fram fyrr en eftir 72 klst 

sem getur bent til að sjálfsát frumna fari seint af stað, eða að dregið hafi úr 

próteinframleiðslu í frumunni. Því er vert að skoða hvort úsnínsýra hafi áhrif á 

lysósómin í sjálfsátsbólunum en hugsanlegt er að það virki sem próteinskutla í þeim 

eins og hún gerir í hvatberum og komi þannig í veg fyrir meltingu í lýsósómunum. 

Einnig kom í ljós að mTOR minnkar sem getur leitt til minnkunar í sjálfsáti frumna, 

ásamt því að gefa vísbendingu um að AMPK virkist. 
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ABSTRACT 

 
The lichen compound usnic acid and autophagy 
Introduction: Lichens are formed through symbiosis between fungi and 

photosynthetic green algae and/or cyanobacteria. Lichens produce large quantities of 

bioactive substances including usnic acid. Usnic acid has been used for several 

purposes such as perfume, cosmetics and food supplements. Previous studies have 

reported that usnic acid causes uncoupling in mitochondrial membrane potential and 

inhibiting effect on DNA synthesize as well as it inhibits the growth of cancer cells. 

Autophagy is an emergency process in cellular energy depletion, which is responsible 

for degradation of defective or dangerous substances from cytoplasm as well as affect 

the chemical and energy exchange. Changes in the concentration of p62 protein is 

used to evaluate autophagy. Reduced level of p62 protein in cell indicate protein 

degradation during autophagy. mTOR is involved in the cellular pathway that detects 

the nutrients and energy status mediated through AMPkinase, and thus takes part in 

regulating autophagy. Previous studies have shown that usnic acid induces autophagy 

in human cell lines and leads to activation of AMPkinase. 

The aim of this study was to examine whether the degradation of p62 protein occurred 

following induction of autophagy by usnic asic and whether phosphor mTOR was 

involved in intracellular signaling pathway when cells are exposed to usnic acid.  

Material and methods: The effect of usnic acid on the levels of phospho mTOR and 

p62 was examined in the breast cancer cell line T47-D. Proteins were isolated from 

cells treated with usnic acid at different time points and concentrations. Levels of 

pospho mTOR and p62 were assessed by Western blotting. 

Results: Amount of p62 protein increased after 24 and 48 hour treatment with usnic 

acid but decreased after 72 hours of treatment. No change was in phospho mTOR 

after 24 hour trearment with usnic acid but clear decrease was in phospo mTOR after 

48 and 72 hours of treatment. 

Discussion and conclution: A reduction in p62 protein levels did not occur until after 

three days of treatment with usnic acid, which may indicate that autophagy starts late, 

or may reflect reduced protein synthesis. Reduced proteolysis might be explained by 

an effect of usnic acid on lysosomal acidification. It was also reveald that activation 

of mTOR was reduced as would be expected following increased activation of 

AMPkinase, wich would lead to induction of autophagy. 
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 
 

Akt   protein kinase B 

AMP   adenosine monophosphate 

AMPK   5´-AMP-activated protein kinase  

ATCC   american type culture collection 

Atg   autophagy-related gene 

ATP   adenosine-5-triphospate  

CDCl3   deuterated chloroform 

CMA   chaparone-mediated autophagy  

DMSO   dímetýlsúlfoxíð 

FBS   fetal bovine serum (Kálfasermi) 

GAPDH  glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 

HPLC   high performance liquid chromatography 

IMS   inter-mambrane space 

LC3   microtubule-associated protein 1 light chain 3 

LKB1   serine/threonine kinase 

LLC   Lewis lungna þekjuvefskrabbameini 

mTOR   mammalian target of Rapamycin 

mTORC1  mTOR complex 1 

mTORC2  mTOR complex 2  

NFΚB   nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NMR   nuclear magnetic resonance 

PBS   phosphate buffered saline 

PI3K   phosphoinositide 3-kinase class I 

ppm   parts per million 

p-mTOR  phospo - mammalian target of Rapamycin 

RHEB   ras homolog enriched in brain 

rpm   revolutions per minute 

SDS   sodium dodecyl sulfate 

STI   soybean trypsin inhibitor 

T47-D   brjóstakrabbameinsfrumulína 

TSC1   tuberous sclerosis complex 1 

TSC 2   tuberous sclerosis complex 2 
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TLC   thin layer chromatography 

UA   usnic acid (úsnínsýra) 

V   volt
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1. INNGANGUR 
1.1 Fléttur 

Fléttur (e. lichens) vaxa víðsvegar um heiminn og eru samlíf sveppa og ljóstillifandi 

grænþörunga og/eða blábaktería (Kristinsson, 2009a). Sveppurinn er oftast ráðandi í 

samlífinu og ræður miklu um lögun fléttunnar. Hann leggur til náttúrulegar varnir, 

vatn og steinefni en þörungarnir og/eða blábakteríurnar (e.cyanobakteríurnar) 

framleiða lífræn næringarefni fyrir sveppinn. Þar að auki geta blábakteríur bundið 

köfnunarefni úr andrúmsloftinum og gert það nýtilegt öðrum (Kristinsson, 2009b; 

Nash., 1996). Þessi eiginleiki er mikilvægt framlag í fléttusamlífið.  

Fléttur þrífast á stöðum þar sem sveppir eða grænþörungur geta ekki vaxið einir og sér 

(Kristinsson, 2009b). Talið er að um 17000 fléttutegundir séu til í heiminum og sífellt 

finnast nýjar tegundir (Cocchietto, Skert, Nimis og Sava, 2002). Greindar hafa verið 

738 tegundir fléttna hér á landi og eru þær flokkaðar eftir útliti í runnfléttur 

(hreindýrakrókar), blaðfléttur (dílaskóf) og hrúðurfléttur (vaxtaraga) (Kristinsson, 

2009a).  

 

1.1.1 Hreindýrakrókar (cladonia arbuscula) 

Hreindýrakrókar flokkast sem runnfléttur og eru algengir á 

mólendi Íslands og má sjá á mynd 1.1.  Askhirslur 

hreindýrakróka eru brúnar, fremur smáar og sitja á 

greinarendum. Hreindýrakrókar innihalda (+)-úsnínsýru sem 

gefur þeim gulleitan blæ (Kristinsson, 2009a).  

 
 
1.1.2 Efnasambönd flétta 

Fléttur framleiða mikið magn lífvirkra efna sem skiptast í fyrsta og annars stigs efni. 

(Fahselt, 1994; Nash, 1996).  Prótein, amínósýrur, fjölalkóhól, karatenóíðar, 

pólýsakkaríð og vítamín eru fyrsta stigs efni sem eru vatnsleysanleg og bundin í 

frumuhimnunni og mynduð bæði af sveppnum og bakteríunni fléttunni. 

Aftur eru annars stigs efni fléttunnar mynduð eingöngu af sveppnum til varnar, þar 

sem flétturnar eru hægvaxta og lifa oft við erfiðar aðstæður (Ingolfsdottir, 2002; Nash, 

1996).   

Eitt þessara annars stigs efna er úsnínsýra og er hún hvað mest rannsökuð með tilliti 

til lífvirkni sinnar (Ingolfsdottir, 2002).  

Mynd 1.1 Hreindýrakrókar.  
(Kristinsson, 2009a)  
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1.2  Úsnínsýra 

Úsnínsýra er gulleitt efni sem var fyrst einangruð árið 1844. Úsnínsýra (C18H16O7, 

344,31 g/mól) er díbensófúran afleiða sem myndast eftir asetat-malónat ferli. 

Úsnínsýra kemur fram í tveimur handhverfum þar sem staða metýlhópsins í stöðu 13 

ræður þar um (mynd 1.2) (Ingolfsdottir, 2002). Úsnínsýra er fituleysanleg, veik sýra 

(Han, Matsumaru, Rettori og Kaplowitz, 2004) og er leysni hennar minni en 10 

mg/100 ml í vatni við 25°C og 20mg /100 mL í etanóli við 25°C (Takai, Uehara og 

Beisler, 1979). Úsnínsýra leysist betur upp með hækkuðu sýrustigi og er uppleyst við 

pH 11,5 (Han o.fl., 2004). 
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Mynd 1.2. Efnabygging (+)-úsnínsýru 
 
1.2.1 Heimkynni úsnínsýru  

Úsnínsýra hefur einungis verið einangruð úr fléttum og má finna hana víða um heim í 

mörgum ættkvíslum á borð við Cladonia, Usnea, Lecanora, Ramalina, Evernia, 

Parmelia og fleirum. Cladonia arbuscula eða hreindýrakrókar er fléttutegund sem er 

rík af (+)-úsnínsýru (Ingolfsdottir, 2002) og vex víða á þúfum í mólendi á Íslandi eins 

og sést á mynd 1.3 (Kristinsson, 2009a).  

 

Mynd 1.3. Yfirlitsmynd af útbreiðslu hreindýrakróka á Íslandi. 
(Kristinsson, 2009a) 
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1.2.2 Lífvirkni úsnínsýru 

Úsnínsýra hefur verið notuð í ýmsar vörur s.s. ilmvötn, snyrtivörur og fæðubótarefni 

(Ingolfsdottir, 2002). Til dæmis hefur úsnínsýra verið markaðsett sem fæðubótarefnið 

Lipokinetix® til að auka fitubrennslu í líkamanum. Þessa verkun má rekja til þess að 

úsnínsýra veldur röskun í öndunarkeðju hvatbera og stuðlar þannig að orkutapi í 

frumunni (Han o.fl., 2004). Síðar kom í ljós að stórir skammtar af úsnínsýru ollu 

lifrareitrunum hjá neytendum þessara fæðubótarefna því voru þessi efni nýlega tekin 

af markaði (Favreau o.fl.., 2002; Han ofl., 2004). 

Sýnt hefur verið fram á að báðar handhverfur úsnínsýru eru virkar gegn mörgum 

tegundum gram jákvæðra baktería og þar má sérstaklega nefna að hún hamlar vexti 

fjölónæmra baktería eins og saurkokka (e. Enterococci), Streptococcus og 

Mycobacteria (Lauterwein, Oethinger, Belsner, Peters og Marre, 1995).  

Því hefur verið prófað að setja úsnínsýru í tannkrem til að koma í veg fyrir 

tannskemmdir þar sem hún virðist hemja vöxt Streptococcus mutans án þess að raska 

eðlilegri bakteríuflóru munnholsins (Grasso, Ghirardi og Ghione, 1989).  

Úsnínsýra minnkar frumuskemmandi áhrif af völdum Herpes simplexveiru af tegund I 

(Perry o.fl., 1999), ásamt því að sýna hamlandi áhrif á Epstein-Barr veiruna 

(Yamamoto o.fl., 1995).  

Enn fremur hafa niðurstöður rannsókna gefið til kynna að úsnínsýra hafi 

bólgueyðandi, verkja- og hitastillandi áhrif (Ingolfsdottir, 2002; Vijayakumar o.fl., 

2000).  

 

1.2.3 Áhrif úsnínsýru á hvatbera 

Niðurstöður rannsóknar hafa sýnt að úsnínsýra hefur afskautandi áhrif á hvatbera 

(Abo-Khatwa, al-Robai og al-Jawhari, 1996). Úsnínsýra er fituleysanleg sameind og 

fer því auðveldlega í gegnum himnu hvatbera og inn í innra rýmið með óvirkum 

flutningi þar sem hún losar prótónur. Anjón úsnínsýru getur svo flust yfir í 

millihimnurýmið (e. IMS) og laðað að sér prótónu og farið aftur yfir himnuna með 

óvirkum flutningi. Með þessu móti virkar úsnínsýra sem eins konar prótónuskutla yfir 

himnu hvatberans og vinnur þannig gegn prótónustigli próteinflóka I-IV. Við 

venjulegar aðstæður flytjast rafeindirnar í gegnum flóka I-IV og búa til prótónustigul 

yfir innri himnu hvatberans. Þetta veldur því að flóki V nýmyndar ATP (e. 
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Mynd 1.4 Verkun úsnínsýru í hvatberum lifrarfrumna músa.  
Hér má sjá hvernig úsnínsýra (UA) vinnur gegn prótónustigli flóka I-IV. Þar sem flókarnir 
halda prótónunum í millihimnurýminu en úsnínsýra flytur þær yfir í hvatberann. Þannig 
virkar hún gegn starfsemi flókans og við það minnkar nýmyndun ATP (Joseph o.fl., 2009). 
 

Adenosine-5-triphospate). Með þessu móti verkar úsnínsýra gegn próteinflókanum og 

kemur í veg fyrir ATP myndun eins og sést á mynd 1.4 (Joseph o.fl., 2009). 

  

 

1.2.4 Áhrif úsnínsýru á krabbameinsfrumur 

Árið 1957 var fyrst sýnt fram á æxlishemjandi áhrif úsnínsýru gegn Lewis lungna 

þekjuvefskrabbameini (e. LLC) í músum (Kupchan og Kopperman, 1975). 

Niðurstöður annarra rannsókna hafa sýnt að úsnínsýra hafði hamlandi áhrif á lifun 

P388 músahvítblæði- og LLC-frumna (Takai o.fl., 1979). Einnig voru skoðuð áhrif 

úsnínsýru á tvær krabbameinsfrumulínur, K-562 og HEC-50, og kom í ljós að 

úsnínsýra hindraði frumuskiptingu í  báðum frumulínunum og að hindrunin var bæði 

styrk- og tíma háð (Cardarelli o.fl., 1997). Einnig sýndu Kristmundsdóttir o.fl. fram á 

frumuhemjandi verkun úsnínsýru gegn hvítblæðisfrumulínunni K-562 

(Kristmundsdottir, Aradottir, Ingolfsdottir og Ogmundsdottir, 2002).  

Í nýlegri in vitro rannsókn var greint frá því að úsnínsýra dró úr lifun og fjölgun T47-

D brjóstakrabbameinsfrumna og Capan-2 briskrabbameinsfrumna en olli ekki stýrðum 

frumudauða (e. apoptósa). Hins vegar sáust skammtaháð áhrif á úsnínsýru á 

himnuspennu hvatbera eins og fjallað var um hér að ofan. Síðkominn frumudauði (e. 

nekrósa) kom aðeins fram í capan -2 frumlínunni (Einarsdottir o.fl., 2010). 
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1.3 Brjóstakrabbamein 

Brjóstakrabbamein er algengasta krabbameinið hjá konum hérlendis og nýjum 

tilfellum hefur fjölgað jafnt og þétt á síðustu áratugum (Jonasson og Tryggvadottir, 

2008).  

Fyrsta meðferð við brjóstakrabbameini er skurðaðgerð. Eftir skurðaðgerð er oftast 

beitt geislameðferð á þann hluta brjóstsins sem skilinn er eftir en þetta er gert til að 

minnka líkurnar á endurkomu æxlis. Lyfjameðferð er oft talin nauðsynleg til að 

minnka líkurnar á endurkomu sjúkdómsins. Þá eru ýmist notuð andhormónalyf eða 

frumudrepandi krabbameinslyf. Andhormónalyfin hindra eða draga úr áhrifum 

kvenhormóna (Jonasson og Tryggvadottir, 2008) sem geta haft hvetjandi áhrif á 

æxlisfrumur (King og Robins, 2000). Andhormónalyfin geta hægt á vexti æxlanna 

með því að hindra frumuskiptingu og stuðla að því að æxlisfrumur drepist úr elli án 

þess að skipta sér (Jonasson og Tryggvadottir, 2008). 
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1.4 Sjálfsát frumna 

Sjálfsát frumna er ferli sem sér um niðurbrot gallaðra eða skaðlegra efna úr 

umfryminu ásamt því að hafa áhrif á efna- og orkuskipti í svelti (Klionsky o.fl., 2008). 

Sjálfsátshjúpurinn er tvöföld himna sem myndar sjálfsátsbólu (e.autophagosome) sem 

inniheldur ýmis niðurbrotsefni úr umfryminu. Sjálfsátsbólan blandast síðan saman við 

leysikorn (e. lysosome) sem brjóta innihaldsefnin niður og mynda sjálfsátsleysibólur 

(e. autophagolysosome) eins og sjá má á mynd 1.5.  

Nokkur gen eru nauðsynleg fyrir sjálfsát frumna og kallast þau sjálfsátstengd gen (e. 

atg), en þessi gen eru Atg 12, Atg 5, Atg 16, Atg 6 sem einnig er kallað Beclin 1og er 

einna mikilvægast (Ravikumar o.fl., 2009). Þó svo að sjálfsát frumna sé aðalega tengt 

frumulifun, hefur verið sýnt fram á að sjálfsát getur einnig leitt til frumudauða. Það er 

vegna þess að sjálfsátsferlið og stýrður frumudauði (e. apoptósi) skarast og þessir 

ferlar eru samofnir í boðskipanet sem stuðlar að jafnvægi í frumunni (Levine og 

Yuan, 2005). Svelti, skortur á vaxtarþáttum og súrefni eru helstu þættir sem stjórna 

sjálfsáti frumna (Levine og Yuan, 2005; Levine, 2007; Levine og Kroemer, 2008; 

Ravikumar o.fl., 2009).  

Þrjár tegundir af sjáfsáti frumna eru til, þar má nefna makró- og míkrósjálfsát ásamt 

siðgæðispróteinmiðluðu sjálfsáti (e.chaperone-medtiated autophagy) (CMA), og eru 

þessir ferlar nokkuð mismunandi (Ravikumar o.fl., 2009).  

Í bæði makró- og míkrósjálfsát eru stórar sameindir brotnar niður í gegnum val- og 

óvalbundinn feril en CMA getur aðeins unnið á leysanlegum próteinum á valbundinn 

hátt (Mizushima, Levine, Cuervo og Klionsky, 2008). 

 

Mynd 1.5. Sjálfsát frumna. 
Tvöföld himna myndar sjálfsátsbólu sem inniheldur niðurbrotsefni úr umfryminu. 
Sjálfsátsbólan blandast saman við leysikorn og myndar sjálfsátsleysikorn (Klionsky 
o.fl., 2008).  
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1.4.1 Áhrif sjálfsáts á krabbamein 

Sýnt hefur verið fram á að sjálfsát frumna getur bæði leitt til æxlisbælingar og 

æxlismyndunar (Mizushima o.fl., 2008).  

Minni tjáning verður á sjálfsátsgeninu (e. atg) Beclin 1 í brjósta- eggjastokka- og 

blöðruhálskirtilskrabbameini sem er talið geta leitt til æxlisbælingar (Mathew, 

Karantza-Wadsworth og White, 2007). Við hindrun á stýrðum frumudauða fara ónýtar 

sjálfsátsfrumur í drepdauða (e.necrosis) vegna efnaskiptaálags og leiðir þetta ferli til 

æxlisbælingar (Degenhardt o.fl., 2006). 

Sjálfsát frumna getur virkað eins og verndandi þáttur fyrir krabbameinsfrumunar með 

því að hjálpa þeim að standast lyfjameðferð og að lifa í umhverfi þar sem lítil fæða er 

til staðar (Mizushima o.fl., 2008).  

Þegar frumusjálfsát er bælt niður verður samsöfnun á skemmdum hvatberum. Það 

hefur í för með sér aukið oxunarálag, DNA skemmdir og litningaóstöðugleika sem 

getur svo leitt til æxlismyndumar (Chen og Debnath, 2010). 
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1.5 Ferlar innan frumunar sem stuðla að sjálfsáti frumna 

AMP virkjaður kínasi (e. adenosine monophosphate activated kinase, AMPK) er lykil 

ensím í innanfrumuboðleiðum sem gegna hlutverki í stjórnun orkubúskap frumunnar. 

AMPK er misþrennt ensím (e. heterotrimer) sem hefur α-, β-, og γ-undireiningar. 

mTOR (e. mammalian target of rapamycin) er mikilvæg sameind sem viðheldur 

jafnvægi milli vaxtar og sjálfsáts (Jung, Ro, Cao, Otto og Kim, 2010).Við svelti 

verður hömlun á mTOR. Þar sem mTOR kemur í veg fyrir sjálfsát við eðlilegt 

orkuástand er þeirri hindrun aflétt þegar mTOR virkni minnkar og því er hömlun á 

mTOR (Scott, Schuldiner og Neufeld, 2004).  

LKB1 kínasinn (e. serine/threonine kinase) fosfórar AMPkinasa sem virkjar síðan 

TSC2 (e. tuberous sclerosis complex 2) og leiðir til minni virkni í mTOR sem dregur 

úr frumuvexti og leiðir til þess að hömlun á sjálfsáti er aflétt (Hardie, 2007;Inoki, Zhu 

og Guan, 2003). 

Vaxtarþættir eins og insúlín virkjar PI3K I (e. phosphoinositide 3-kinase class I) sem 

leiðir þá til virkjunar á Akt (e. protein kinase B) (LaRochelle og Shimkets, 2005) það 

veldur síðan hömlun á Rheb (e. ras homolog enriched in brain) sem virkjar mTOR. 

Virkjað mTOR viðheldur frumuvexti og kemur í veg fyrir sjálfsát (Inoki o.fl., 2003). 

 
Mynd 1.6. Hlutverk mTOR í sjálfsáti frumna.  
LKB1 kínasinn fósfórar AMPkinasa sem virkjar TSC2 og leiðir til minnkunar í 
mTOR, við þetta eykst sjálfsát frumna. Insúlín vaxtarþáttur virkjar PI3K I sem leiðir 
til virkjunar á Akt sem veldur síðan hömlun á Rheb sem leiðir til virkjunar  á mTOR. 
Virkjun á mTOR leiðir til minnkunar í sjálfsáti frumna.  
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1.6 Áhrif p62 próteinsins á sjálfsát frumna 

p62 próteinið (e. SQSTMI 1) er milliliður milli sjálfsátspróteinsins LC3 (e. 

microtubule-associated protein 1 light chain 3) og ubiquitin próteina (Bjorkoy o.fl., 

2005) í valbundnu sjálfsáti og virkar því sem eins konar prótein skutla inn í 

sjálfsátsbóluna fyrir ubiqutin próteinin (Komatsu og Ichimura, 2010). P62 og LC3 

sameindirnar eru brotnar niður af leysikornum þegar þær verða hluti af sjálfsátsbólum 

(Klionsky o.fl., 2008). 

 
Mynd 1.7. Niðurbrot p62 í sjálfsáti frumna. 
P62 próteinið binst við LC3 próteinið og þau innlimast inn í sjálfsátsbóluna (Rusten 
og Stenmark, 2010). 
 
Sýnt hefur verið fram á að magn p62 próteinsins breytist við sjálfsát frumna 

(Klionsky o.fl., 2008). Við aukið sjálfsát virðist magn p62 próteinsins minnka og við 

minnkað sjálfsát verður greinileg aukning á p62 (Komatsu og Ichimura, 

2010;Klionsky, 2009). Því er breyting á magni p62 próteinsins góð aðferð til að meta 

sjálfsát frumna (Klionsky o.fl., 2008).  
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1.7  Áhrif mTOR á sjálfsát frumna 

mTOR (e. mammalian target of rapamycin) myndar tvo ólíka fjölpróteina flóka, 

mTOR flóka 1(e. mTORC1) og mTOR flóka 2 (e. mTORC2) (Guertin og Sabatini, 

2007). mTORC1 á stóran þátt í að skynja framboð næringar og orku í frumunni og 

stýrir frumuvexti og fjölgun frumna (He og Klionsky, 2009).  

Við oxunarálag verður hömlun á mTORC1 sem getur valdið minni starfsemi í 

hvatberum sem getur síðan leitt til sjálfsáts en einnig geta hvatberar virkjað mTORC1 

og valdið sjálfsáti frumna (Kim o.fl., 2002).  mTORC1 gegnir því miðlægu hlutverki 

við að hamla sjálfsáti frumna með þessum ferlum.  

Rapamýsín hemur mTOR og hefur þannig æxlishemjandi áhrif. Ekki reyndist unnt að 

nota rapamýsín sem krabbameinslyf þar sem það er óstöðugt og vatnsfælið 

efnasamband. Stöðugri og vatnsleysanlegri efnasambönd sem eru skyld rapamýsíns 

eru komin á markað og má þar nefna temsirolimus (Torisel®) sem er afleiða 

rapamýsíns og er notað við nýrnafrumukrabbameini (LaRochelle og Shimkets, 2005).  

 

 
Mynd 1.8. Hlutverk mTOR í sjálfsáti frumna. 
Næring og insúlín virkjar mTOR en álag, svelti og rapamýsín eru þættir sem hindra 
virkjun á mTOR. Við virkjun á mTOR verður hömlun í sjálfsáti frumna en þegar það 
er hindrað getur sjálfsát átt sér stað (Jung o.fl., 2010). 
 



 

11 
 

1.8 Áhrif úsnínsýru á sjálfsát og AMPK krabbameinsfrumna 

 
Í nýlegri rannsókn sem framkvæmd var á Rannsóknarstofu í krabbameinsfræðum voru 

áhrif úsnínsýru á frumusjálfsát í brjósta- (e. T47-D) og briskrabbameinsfrumum (e. 

capan-2) í styrknum 2,5 og 5 µg/mL könnuð með rafeindasmásjáskoðun og með litun 

fyrir LC3 í frumunum. nýrri rannsókn sem framkvæmd var á Rannsóknastofur í 

krabbameinsfræðum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á myndun 

sjálfsátsbóla í báðum frumulínum bæði með litun fyrir LC3 próteininu og með 

rafeindasmásjáskoðun (Egilsson, 2008).  

 

Í annarri rannsókn sem unnin var á Rannsóknastofu í krabbameinsfræðum voru 

könnuð áhrif úsnínsýru (5 og 10 µg/mL) á AMPK í krabbameinsfrumulínunum T47-D, 

Capan-2 og eðlilegum æðaþelsfrumum úr naflastrengjum sem ræktaðar voru með og 

án sermis. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að meðhöndlun með úsnínsýru 

auki virkni AMPK í krabbameinsfrumunum eftir 2 klst (Björnsdóttir, 2007). 
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2. Markmið 
 
Úsnínsýra hindrar vöxt og fjölgun ólíkra tegunda krabbameinsfrumna. Hún veldur þó 

stýrðum frumudauða (e. apotósu), en í sumu frumutegundum verður síðbúinn 

frumudauði (e. nekrósa). Nýlegar niðurstöður rannsókna sýndu sjálfsát frumna sem 

meðhöndlaðar voru með úsnínsýru þegar þær voru skoðaðar í rafeindasmásjá. Því er 

markmið verkefnisins að rannsaka frekar áhrif úsnínsýru á frumusjálfsát með því 

annars vegar að skoða hvort niðurbrot verði á p62 próteininu en það safnast fyrir í 

sjálfsátsbólum í kjölfar sjálfsáts frumna og brotnar síðan niður eftir samruna við 

lýsósóm og hins vegar að skoða áhrif úsnínsýru á innanfrumuboðleiðir með því að 

athuga hvort hún hamli virkni mTOR próteinsins, en áður hefur verið sýnt fram á að 

úsnínsýra eykur virkjun á AMPK í krabbameinsfrumum.  
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3. EFNI OG AÐFERÐIR 
3.1 Efni 

2° mótefni geng músum (Anti-rabbit IgG) Cell signaling 
Anisaldehýð Blandað í Haga 

Bradford hvarfefni Sigma-Aldrich 
Brennisteinssýra Merk 

Brjóstakrabbameinsfrumulína (T47-D) American Type Culture Collection 
(ATCC) 

Dímetýlsúlfoxíð (DMSO) Merck 
ECL lausn GIBCO™ invitrogen 

Efni Framleiðandi 
Etanól Sigma-Aldrich 

Færslustuðpúði (20x) GIBCO™ invitrogen 
G3PDH mótefni Trevigen 

Glýsín USB 
Insúlín 2 mg/ml Sigma-Aldrich 

Ísedik Merk 
Kálfasermi (FBS) GIBCO™ invitrogen 

Kristal fjólublár (Crystal violet) Blandað í RK 
Merkaptóetanól Bio-Rad laboratories 

Metanól Sigma-Aldrich 
Natríum dódesýl súlfat (SDS) Sigma 

Natríum orthóvanadate(Na3VO4) Sigma-Aldrich 
NuPAGE MES SDS keyrslustuðpúði (20x) GIBCO™ invitrogen 

P62(SQSTM1), rabbit pAB 1°mótefni Enzo 
Pensillín/Streptomycín GIBCO™ invitrogen 

Phosphate buffered saline (PBS) Blandað í RK 
Phospho-mTOR 1°mótefni (Ser2448) Cell signaling 

Pre-stained ladder Bio labs 
Próteinstigi (Magic marker) GIBCO™ invitrogen 

RIPA lysis stuðpúði Blandað í RK 
RPMI1640 æti GIBCO™ invitrogen 

Sojabauna trypsín hindri (STI) Sigma-Aldrich 
Tólúen Riedel-de-halen 

Trypan blár Sigma 
Trypsín Sigma-Aldrich 

Tween 20 Sigma-Aldrich 
Undanrennuduft Mjólkursamsalan 
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3.2 Tæki og áhöld 

Tæki/áhöld Framleiðandi 
Analýsuvog OHAUS galaxy™ 160 

Bræðslumarksmælir BUCHI M.P.B-540 
Fasa kontrast smásjá 1 Leica DFC 310 FX 
Fasa kontrast smásjá 2 Leitz DM IL 

Filter NuPAGE ® GIBCO™ invitrogen 
Framköllunartæki DURR MED medicine 260 

NuPAGE® 10% bis-tris gel GIBCO™ invitrogen 
Háþrýstivökvaskilja(HPLC) Dionex-ultimate 3000, Ultimate 3000-

Pump, Ultimate 3000-Variable 
wavelength detector 

Hitabað Techne Dri-Block 
Hitaplata Desaga Sarstedt-gruppe 

Hitaskápur Thermo scientific 
Hljóðbað Diagenode 

Kjarnsegulgreinir Avance 400 MHz  
Ljósmælir Molecula devises 
Loftskápur Gelair flow laboratories 

Polyvinylidene fluoride (PVDF) himna GIBCO™ invitrogen 
Ræktunarflöskur T75 Falcon® Bd bioscience 

Rugga Swelab instrument 
Skilvinda HERMLE Z 300 

Talningargler Marienfeld 
TLC silicagel 60 Merck 

Western blot tækið Xcell sureLock 
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3.3 Aðferðir 

3.3.1 Endurkristöllun úsnínsýru 

Botnfall sem inniheldur úsnínsýru sem var einangruð úr hreindýrakrókum var 

endurkristallað í etanóli. Endurkristöllunin byggðist á því að leysa botnfallið 

endurtekið upp í heitum leysi og bíða síðan eftir því að efnasambandið falli út, þá var 

leysirinn tekinn af útfellingunni. Ferlið er endurtekið margsinnis þar til útfellingin er 

orðin nokkuð hrein. Hreinleiki metinn með þunnnlagsgreiningu.  

   

3.3.2 Þunnlagsgreining (TLC) 

Hreinleiki úsnínsýru eftir endurkristöllun var kannaður með þunnlagsgreiningu. 

Notaðar voru kísilgelplötur 60, F254. Notaður var ferðafasinn tólúen:ísediksýra 

(100:15). Plöturnar voru fyrst skoðaðar undir útfjólubláu ljósi við 254 nm og 366 nm 

og síðan framkallaðar með  anisaldehýði eða 10% H2SO4 og hitað við 110°C í 2-5 

mínútur.  

 

3.3.3 Bræðslumarksmæling  

Bræðslumark úsnínsýru var mælt á  BÜCHI M.P.B-540 sjálfvirku bræðslumarkstæki.  

 

3.3.4 Hreinleikagreining með háþrýstivökvaskiljun (HPLC) 

Hreinleiki úsnínsýru var ákvarðaður með háþrýstivökvaskilju (Dionex-ultimate 3000, 

Ultimate 3000-Pump, Ultimate 3000-Variable wavelength detector). Ferðafasinn var 

samsettur út metanól:vatn:ortho-fosfósýra (80:20:0,9). Úsnínsýra var leyst upp í 

ferðafasanum í styrknum 1mg/3mL. Notuð var Phenomenex® Gemini-NX 

öfugfasasúla (C18, 110A, 250*4,6mm, 5µ). Flæðihraðinn var hafður 1,5 mL/mín og 

greint við 235 nm bylgjulengd (Huneck, 1999; Kristmundsdottir o.fl., 2002) 

 
3.3.5 Kjarnsegulgreining (NMR) 

Kjarnsegulgreining (Nuclear Magnetic Resonance) var notuð til að staðfesta að um 

rétt efnasamband væri að ræða. Úsnínsýran var leyst upp í 700µl CDCl3 (Deuterated 

chloroform). Tekið var prótónuróf (1H;400 MHz) og kolefnisróf (13C; 100 MHz) af 

úsnínsýru við 25°C. Bruker Avance 400 Mhz kjarnsegulrófstæki var notað við 

mælingarnar og tölvuforritið TopSpin® var notað við úrvinnslu rófanna.  

  



 

16 
 

3.4 Frumuræktun 

3.4.1 T47-D frumulína 

T47-D frumulínan er nær þrílitna úr  

brjóstakirtilsgangskrabbameini og má sjá á mynd 3.1. 

Í henni eru átján litningabreytingar. T47-D 

frumulínana var einangruð úr 54 ára gamalli konu og 

hefur verið ræktuð síðan 1979 og tjáir æxlisgenið 

WNT7B (ATCC.2009).  

 
3.4.2 Viðhald og skipting frumna  

Frumulínan var ræktuð í RPMI 1640 æti með 10% sermi (FBS), 0,5% 

pensillíni/streptómýsin og 2 mg/mL insúlíni var bætt út í ætið. Frumurnar voru 

ræktaðar í hitaskáp við 37°C í ræktunarflöskum. Skipt var um æti þrisvar í  viku og 

fylgst var með vexti frumnanna í viðsnúinni fasakontrast smásjá Leitz DM IL. Við 

skiptingu frumna er æti sogið af frumunum, skolað með PBS (phosphate buffered 

saline) og 3 mL af Trypsíni bætt á frumurnar og látið standa í 3-4 mín til að losa 

frumulagið frá flöskunni. 75 µL af STI (sojabauna trypsín hindri) bætt út í til að 

stöðva virkni Trypsíns og PBS síðan bætt við. Frumuflotið er skilið niður í 3 mín við 

2000 rpm. Flotið er sogið af og frumurnar settar í nýjar flöskur til ræktunar.  

 

3.4.3 Talning frumna 

Talning frumna er framkvæmd alveg eins og þegar þeim er skipt upp að því skrefi þar 

sem frumurnar eru settar í nýjar flöskur. Notast var við trypan bláan við talninguna. 

20 µL af trypan bláu og 20 µL af frumulausninni blandað saman og lausninni er síðan 

sprautað á sérstakt talningagler sem skoðað var í smásjá. Það svæði á talningarglerinu 

sem talið er á skiptist í 25 ferninga og voru frumurnar taldar í 5 ferningum og 

heildarfjöldi þeirra reiknaður út með sérstakri jöfnu 

Fjöldi frumna = n*5*2*10.000 

n= fjöldi frumna í 5 ferningum 

Margfaldað var með 5 vegna þess að aðeins voru taldar frumur í 5 ferningum af 25, 

með 2 vegna þess að frumulausnin þynntist til helminga þegar hún var blönduð með 

20 µL af trypan bláu og með 10.000 vegna þess að talningasvæðið var 1,0*10-4 mL.  

 

Mynd 3.1.T47-D frumulínan. 
 (ATCC.2009) 
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3.4.4 Myndataka á frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru 

Tekin var mynd af frumunum með fasa kontrast smásjá (Leica DFC 310 FX) eftir 

meðhöndlum með 2,5 µg/mL og af úsnínsýru eftir 24 klst með og án insúlíns. Einnig 

var tekið mynd af DMSO viðmiði í samsvarandi styrk (5 µg/mL) með og án insúlíns 

og einnig frumuviðmið.   

 

3.4.5 Próteineinangrun úr frumum og magngreining 

Prótein voru einangruð úr frumunum eftir 24, 48 og 72 klst meðhöndlun með 

úsnínsýru. Skolað var tvisvar með PBS og frumurnar látnar standa á ís í 10 mín með 

90 µL af lysis stuðpúði og þær síðan skafaðar af og dregnar upp með nál í eppendorf 

glös og settar í hljóðbað og skildar niður. Flotið tekið ofan af, sett í eppendorf glös, 

ljósmælt (SpectraMax Plus, Molecular Devices) við 595 nm og settar í frysti (-20°C). 

Próteinmagn var mælt með Bradford aðferð (Bradford, 1976). Lýsis stuðpúði notaður 

sem viðmið. Forritið sem vinnur úr gögnunum eftir ljósmælinguna heitir Soft max 

pro. Magn próteina er ákvarðað út frá jöfnu staðalkúrfunnar y = (40,32x-0,006)/5.  

 

3.4.6 Áhvörðun á IC50 fyrir frumulifun með Crystal violet litun 

Tíuþúsund frumum var sáð í hvern brunn á 96 holu bakka og frumurnar látnar vaxa 

yfir nótt.  Próflausnum bætt í brunnanna og hver próflausn í hverjum styrk sett á í 

triplikati og ræktunin látin ganga í 72 klst.  Þá var flotið sogið af frumunum og þær 

skolaðar með PBS. Frumurnar voru síðan litaðar með Crystal violet lit í 10 mín. 

Bakkinn var svo skolaður með eimuðu vatni og látinn standa þar til að hann var 

orðinn þurr. Ediksýra (33%) var þá sett í brunnana og látin standa í 10 mín eða þar til 

liturinn var allur uppleystur. Gleypni lausnanna var svo mæld í ljósmæli við 570 nm. 

Niðurstöðurnar eru settar upp í Excel og teiknaðar upp á graf þar sem að á x-ásnum er 

styrkur lausnanna í µg/mL og á y-ásinn er sett % lifun. Niðurstöðurnar eru svo 

ákvarðaðar sjónrænt út frá grafinu. Forritið Excel var notað við úrvinnslu gagnanna. 
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3.5 Próteinrafdráttur og hreinsun 

Próteinrafdráttur er ein mest notaða aðferðin til að athuga tjáningu ákveðins próteins í 

blöndu próteina. Sýnin eru hlaðin í brunna á rafdráttargelinu og rafdregin niður eftir 

stærð á SDS (Natríum dódesýl súlfat) gel sem er neikvætt hlaðið við 200 V(Volt) í 35 

mín. Hvert prótein binst mörgum SDS sameindum sem veldur neikvæðri hleðslu 

þeirra. Við rafdrátt dragast próteinin í átt að plús skauti og aðgreinast þar að leiðandi 

eftir stærð. Þrykk hylkið er hlaðið á hefðbundinn hátt og sett í þar til gert ker sem er 

fyllt með keyrslustuðpúða og vatni og keyrt í 1 klst á 30 V. Próteinin þrykkjast þá af 

gelinu og yfir á himnuna þar sem próteinin verða móttækilegri fyrir hvarfi frá 

mótefnunum (Berg, Tymoczko og Stryer, 2002). Himnan er sett í box á ruggu með 

mjólk í 1 klst við herbergishita til að aðeins það prótein sem við viljum skoða bindist 

við mótefnið. Síðan er fyrsta gráðu mótefni sett á og látið standa yfir nótt við 

herbergishita, mikilvægt er að setja plastfilmu yfir til að forðast uppgufun. Fyrstu 

gráðu mótefnið sem er sértækt fyrir það prótein sem skoða skal er sett á himnuna og 

binst mótefnið við það (Berg o.fl., 2002). Notað var p62 rabbit pAB  mótefni gegn 

p62 til að meta magn þess og phospho-mTOR mótefni sem beinist sértækt gegn 

mTOR sem er fosfórað á Ser2448, til þess að meta virkjun mTOR.  Næsta dag er 

annarrar gráðu músa mótefni sett á viðeigandi fyrstu gráðu mótefni í 1 klst, sem binst 

við fyrsta gráðu mótefnið. Himnan er svo þvegin til að fjarlægja önnur prótein (Berg 

o.fl., 2002) og himnunni er svo komið fyrir á plastfilmu með framköllunarlausn 

(ECL) og hún framkölluð (Dürr Med, Medicine 260).  Böndin sem sjást við 

framköllun eru bönd annarrar gráðu mótefnisins (Berg o.fl., 2002) .  

 

3.5.1 Stripping 

Eftir framköllunina er himnan skoluð með hreinsunar (stripping) stuðpúða og PBS  og 

byrjað er aftur á próteinrafdrætti þar sem mjólk er sett yfir nótt. Þetta er aðeins gert 

þegar verið er að gera GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) 

hleðsluviðmið. 

 

3.6 Tölfræði úrvinnsla 

Úrvinnsla niðurstaðna var unnin í Excel.  
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 

4.1 Sannkennslispróf úsnínsýru 

Endurkristöllun úsnínsýru var gerð með heitu etanóli til að hreinsa hana. Byrjað var 

með 140 mg af botnfalli úr petróleum eter extrakti og endað var með 93,6 mg af 

hreinni úsnínsýru.  

Þunnlagsgreining (TLC) var notuð til að meta hreinleika úsnínsýru. Punktur 1 er hrein 

(+)-úsnínsýra og punktur 2 er óhrein (+)-úsnínsýra sem notuð var sem viðmið og má 

sjá á mynd 4.1. Rf-gildin (Rf-gildi = vegalengdin sem efnið ferðast / vegalengdin sem 

leysirinn ferðast) voru svipuð fyrir báða punktana  eða 0,53 cm og 0,52 cm.  

 

Mynd 4.1. Þunnlagsgreining af (+)-úsnínsýru. 
Ferðafasinn sem var notaður er tólúen:ísediksýra (100:15). Framkallað var með 10% 
brennisteinssýru (10% H2SO4). Punktur 1 er hrein (+)-úsnínsýra og punktur 2 er 
óhrein (+)-úsnínsýra.  
 
Bræðslumark hreinnar úsnínsýru var mælt og reyndist meðaltal þriggja mælinga vera 

205,7°C. Niðurstöður mælinganna þriggja má sjá í töflu 1. Niðurstöður 

bræðslumarksmælinganna á úsnínsýrunni eru aðeins hærri en lýst hefur verið í 

heimildum þar sem þekkt bræðslumarksgildi úsnínsýru er 203°C (Huneck, 1999).  
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Tafla 1 Bræðslumarksmæling úsnínsýru.  
 

 

 

 

 

 

Hreinleiki úsnínsýru var einnig metin með háþrýstivökvaskiljunar aðferð (HPLC). 

Flatarmál undir toppunum á rófinu var mælt og óhreinindin reiknuð út frá 

hlutfallslegu flatarmáli toppanna. Á mynd 4.2 má sjá róf fyrir hreinu úsnínsýruna.  

 

Mynd 4.2. Hreinleikagreining (+)-úsnínsýru með HPLC.  
Rófið sýnir einn megin topp sem er fyrir úsnínsýru. Ferðafasinn metanól:vatn:ortho-
fosfósýra (80:20:0,9) á flæðihraðanum 1,5 mL/mín og 235 nm bylgjulengd og á 
Phenomenex® öfugfasa (C18, 110A, 250*4,6mm, 5µ) súla. 
 
Tafla 2 Niðurstöður hreinleikagreiningar (+)-úsnínsýru með HPLC 

Rástími (mín) Flatarmál % af 100 
1,767 0,102 0,13 

10,680 73,064 99,8 
14,480 0,021 0,03 

 Heildar flatamál: 73,19 Heildar óhreinindi: 0,17 
 

Útreikninga á hreinleika (+)-úsnínsýru út frá hlutfallslegu flatarmáli toppanna má sjá í 

töflu 2. Út frá töflu 2 má sjá að óhreinindin eru 0,17 % og að úsnínsýran er 99,8% 

hrein.  

Mælt gildi fyrir 
úsninsýru (°C) 

Meðaltal (°C) 

203,8-206,2 205,0 
205,1-207,1 206,1 
205,3-207,1 206,0 

Heildar meðaltal: 205,7 
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Mynd 4.3. Efnabygging (+)-úsnínsýru. 
Út frá myndinni er hægt að sjá hvaða gildi á NMR rófunum gilda fyrir efnin í 
byggingunni. 
 
Mynd 4.4 sýnir prótónuróf (1H-NMR) fyrir (+)-úsnínsýru úr kjarnsegulgreiningunni 

(NMR). Gildi toppa úsnínsýru má sjá í töflu 3 og gildin voru bornir saman við þekkt 

gildi og má sjá út frá niðurstöðunum að þetta sé hrein úsnínsýra (mynd 4.3 og 4.4).  

 
Mynd 4.4. Prótónuróf (1H-NMR) af (+)-úsnínsýru. 
Út frá myndinni er hægt að sjá hvaða toppur á við hvaða hluta byggingar úsnínsýru 
sem sést á mynd 4.3. 
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Tafla 3 Gildi toppa fyrir (+)-úsnínsýru sem fengnir eru úr prótónuróf (1H-
NMR).  
(Einarsdottir o.fl., 2010) 
Toppar Gildi úsnínsýru 

(ppm*,CDCl3**) 

Gildi úr heimild (ppm*,CDCl3**) 

(Einarsdottir o.fl., 2010)  

Me-13 (3H,s***) 1,76 1,76 

Me-16 (3H,s) 2,09 2,04 

Me-15 3H,s) 2,66 2,68 

Me-18 (3H,s) 2,65 2,66 

H-4 (1H,s) 5,96 5,98 

C-8-OH (1H,s) 11,01 11,03 

C-10-OH (1H,s) 13,29 13,32 

C-3-OH (1H,s) 18,82 18,85 

*ppm: parts per million 
** CDCl3: Deuterated chloroform  
***s:singlet 
 
Mynd 4.5 sýnir kolefnisrófs (13C-NMR) fyrir (+)-úsnínsýru úr NMR. Gildi toppa 

úsnínsýru má sjá í töflu 4 og gildin voru bornir saman við þekkt gildi og má sjá út frá 

niðurstöðunum að þetta sé hrein úsnínsýra (mynd 4.3 og 4.5). 

 
Mynd 4.5. Kolefnisróf (13C-NMR) af (+)-úsnínsýru. 
Út frá myndinni er hægt að sjá hvaða toppar eiga við hvaða kolefni í byggingu 
úsnínsýru á mynd 4.3.  
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Tafla 4 Gildi á toppa (+)-úsnínsýru sem fengin er úr kolefnisrófinu (13H-NMR). 
(Einarsdottir o.fl.2010) 
Toppar Gildi úsnínsýru 

(ppm*,CDCl3**) 

Gildi úr heimild (ppm*,CDCl3**) 

(Einarsdottir o.fl.,2010) 

C-1 197,9 198,1 

C-2 103,8 104,0 

C-3 191,5 191,7 

C-4 98,1 98,3 

C-5 179,3 179,4 

C-6 155,0 155,2 

C-7 101,4 101,5 

C-8 163,6 163,9 

C-9 109,1 109,4 

C-10 157,2 157,5 

C-11 105,1 105,2 

C-12 58,9 59,1 

C-13 32,0 32,1 

C-14 201,6 201,8 

C-15 27,8 27,9 

C-16 7,3 7,6 

C-17 200,1 200,3 

C-18 30,9 31,3 

*ppm: parts per million 
** CDCl3: Deuterated chloroform  
***s:singlet 
 

4.2 Útlit T47-D frumna eftir meðhöndlun með úsnínsýru 

Á myndinni 4.6 hér að neðan má sjá meðhöndlun með úsnínsýru á T47-D frumurnar. 

Enginn sýnilegur munur virðist vera milli meðhöndlaðra frumna og viðmiðs. Einnig 

var skoðað hvort viðbætt insúlín hafði einhver áhrif á frumurnar í ræktinni en það 

reyndist ekki vera. 
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Viðmið   2,5µg/ml UA + insúlín  5 µg/mL UA + insúlín 

 
5 µg/mL UA án insúlíns    5 µg/mL DMSO + insúlíns  5 µg/mL DMSO án insúlíns 
 
 

 

 

4.3 Ákvörðun á IC50 gildinu 

Sá styrkur úsnínsýru sem þarf til að fá 50% hindrun á frumulifun er IC50 gildið. 

Ákvarðaður var sá styrk af úsnínsýru sem þarf til að fá 50% hindrun á frumulifun  og 

má sjá niðurstöðurnar á mynd 4.7. IC50 gildið var metið vera 7,5 µg/mL. Aðeins 

fékkst ein mæling út úr þessum mælingu.  

 
Mynd 4.7. Áhrif úsnínsýru á frumulifun eftir 24 klst. 
Styrkur (µg/mL) (x-ás) á móti % lifun (y-ás). Þar sem bláa línan er frumur útsettar 
fyrir DMSO í styrknum 2,5, 5 og 10 µg/mL og rauða línan eru frumur sem voru 
útsettar fyrir úsnínsýru í styrknum 2,5, 5 og 10 µg/mL. Ljósbláa línan sýnir með 
sjónrænu mati styrk úsnínsýru við 50% hamningu. 
 

 Mynd 4.6. Áhrif úsnínsýru á T47-D frumulínuna. 
Áhrif úsnínsýru (UA) í styrknum 2,5µg/mL og 5µg/mL voru könnuð eftir 24 klst meðhöndlun á 
T47-D frumurna. Frumur án prófefna og frumur meðhöndlaðar með DMSO (dímetýlsúlfoxíð) í 
sambærilegum styrk ( 5 µg/mL) og notaður er til að leysa upp úsnínsýruna voru notaðar til 
viðmiðunar. 
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4.4 Próteinrafdráttur 

 
4.4.1 Áhrif úsnínsýru á magn p62 próteinsins 

Eftir meðhöndlun með úsnínsýru í báðum styrkjum (2,5 µg/mL og 5 µg/mL) í 24 klst 

jókst magn p62 próteinsins greinilega og má sjá þetta á mynd 4.8. Þessi tilraun var 

endurtekin þrisvar sinnum og alltaf fengust sambærilegar niðurstöður. 

 

 
Viðmið US 2,5 

µg/mL 
US 5 
µg/mL 

DMSO 
viðmið 

US 5 
µg/mL ÷ 
insúlín 

DMSO 
viðmið ÷ 
insúlín 

Mynd 4.8. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru 
(UA) í sólahring, sem er mótefnalitaður fyrir p62.  
Myndin sýnir böndin sem verið er að skoða. 
 

Eftir meðhöndlun með úsnínsýru í styrknum 10µg/mL í 48 klst jókst magn p62 

próteinsins eins og má sjá á myndi 4.9. Á hinn bóginn dró úr magni p62 próteinsins 

eftir 72 klst meðhöndlum með úsnínsýru í styrknum 10 µg/mL. Þessi tilraun var 

endurtekin tvisvar sinnum og alltaf fengu sambærilegar niðurstöður. 

 

 
Viðmið DMSO 

viðmið 
US 10 
µg/mL í 
48 klst 

Viðmið DMSO 
viðmið 

US 10 
µg/mL í 
72 klst 

Mynd 4.9. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru 
(UA) í 48 og 72 klst, sem er mótefnalitaður fyrir p62.  
Efri myndin sýnir GAPDH hleðsluviðmið og neðri myndin sýnir þau bönd á 
himnunni sem verið er að skoða.  
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4.4.2 Áhrif úsnínsýru á innanfrumuboðleiðir mTOR í frumusjálfsáti 

Eftir meðhöndlun með úsnínsýru í báðum styrkjum (2,5 µg/mL og 5 µg/mL) í 24 klst 

jókst magn fosfóraðs- mTOR próteins ekki og má sjá þetta á mynd 4.10. Þessi tilraun 

var endurtekin þrisvar sinnum og alltaf fengu sambærilegar niðurstöður. 

 

 

 
Viðmið US 2,5 

µg/mL 
US 5 
µg/mL 

DMSO 
viðmið 

US 5 
µg/mL ÷ 
insúlín 

DMSO 
viðmið ÷ 
insúlín 

 
Mynd 4.10. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með 
úsnínsýru (UA) í sólahring. Litaður fyrir mTOR með fosfat á Ser2448.  
Efri myndin sýnir GAPDH hleðsluviðmið og neðri myndin sýnir böndin sem verið er 
að skoða. 
 

Meðhöndlun með úsnínsýru í styrknum 10µg/mL í 48 og 72 klst dró úr magni 

fosfóraðs- mTOR eins og má sjá á myndi 4.11. Þessi tilraun var endurtekin þrisvar 

sinnum og alltaf fengu sambærilegar niðurstöður. 

 
 

 

 
Viðmið DMSO 

viðmið 
US 10 
µg/mL í 
48 klst 

Viðmið DMSO 
viðmið 

US 10 
µg/mL í 
72 klst 

Mynd 4.11. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með 
úsnínsýru (UA) í 48 og 72 klst. Litaður fyrir mTOR með fosfat á Ser2448. 
Efri myndin sýnir GAPDH hleðsluviðmið og neðri myndin sýnir böndin sem verið er 
að skoða. 
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5. UMRÆÐUR 
 

Miklar kröfur eru gerðar um hreinleika efna sem nota á í lífvirkniprófanir og miðað er 

við að hafa þau náttúruefni sem prófuð eru meira en 96% hrein. Í þessu verkefni var 

fléttuefnið, úsnínsýra hreinsað með endurkristöllun botnsfalls sem myndaðist eftir 

úrhlutun hreindýrakróka með petróleum eter. Sannkennsli og hreinleiki voru metinn 

með bræðslumarksmælingu, þunnlagsgreiningu, vökvagreiningu og 

kjarnsegulgreiningu og náðist að einangra mjög hreina úsnínsýru.  

Í fyrri rannsókn greinir frá því að sjálfsátsbólur myndast í krabbameinsfrumum eftir 

24 klst meðhöndlun með úsnínsýru. Sýnt var fram á það með LC3 litun og 

rafeindasmásjárskoðun (Egilsson, 2008). Þess vegna var rökrétt framhald að kanna 

hvaða áhrif úsnínsýrumeðhöndlun hefði á niðurbrot p62 próteinsins í frumum. T47-D 

krabbameinsfrumur voru meðhöndlaðar með úsnínsýru og var magn p62 athugað. 

Við meðhöndlun frumna með úsnínsýru í styrkjunum 2,5, 5 og 10 µg/mL í 24 og 48 

klst varð ekki niðurbrot á p62 próteininu og í raun jókst magn þess. En við 

meðhöndlun frumna með úsnínsýru í styrknum 10 µg/mL í 72 klst var sýnileg 

minnkun á magni p62 póteinsins. Þessar niðurstöður eru á skjön við það sem búist var 

við þar sem heimildir greina frá því að styrkur p62 próteinsins sé lægra í frumum sem 

komnar eru í sjálfsát  (Klionsky o.fl., 2008).  Þar sem fyrri niðurstöður með 

rafeindasmásjárskoðun og litun fyrir LC3 höfðu sýnt fram á myndun sjálfsátsbóla eftir 

24 klst meðhöndlun með úsnínsýru. Þetta segir samt ekki að sjálfsát sé ekki til staðar 

heldur að melting innihalds sjálfsátsbólanna hefur ekki átt sér stað. Eftir meðhöndlun 

með úsnínsýru í styrknum 10 µg/mL í 72 klst sást minnkun á magni p62 próteinsins, 

sem gæti bent til frumusjálfsáts á þeim tíma. Einnig getur minnkuð próteinframleiðsla 

verið hugsanleg skýring.  

Samkvæmt fyrri rannsóknum er þekkt að úsnínsýra örvar AMPkinasa (Björnsdóttir, 

2007). Virkjun á AMPkinasa leiðir af sér virkjun á TSC1 sem veldur hömlun á mTOR 

sem aftur afléttir hömlun á sjálfsáti fumna. Eftir meðhöndlun með úsnínsýru í 24 klst 

sást enginn munur á magni p-mTOR (phospo - mammalian target of Rapamycin) 

próteins. Eftir 48 og 72 klst sást greinileg minnkun á magni í p-mTOR sem 

samræmist áhrifum úsnínsýru til virkjunar á AMPkinasa.  

Þar sem úsnínsýra fer yfir himnu hvatbera getur verið að hún gæti á svipaðan hátt 

farið yfir himnu lýsósóma og haft áhrif á sýringu þess með því að virka sem einskonar 

prótónuskutla þar líka. Virkni meltingarensíma í lýsósómum er mjög sýrustigsháð. 
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Eftir meðhöndlum með úsnínsýru í styrknum 10 µg/mL í 48 og 72 klst varð minnkun 

á magni p-mTOR sem er í samræmi við niðurstöður Zakhikani o.fl. (Zakikhani, 

Dowling, Fantus, Sonenberg og Pollak, 2006), en þeir fundu virkjun á AMPkinasa og 

minnkaða virkjun mTOR í MCF-7 brjóstakrabbameinsfrumum sem meðhöndlaðar 

voru með metformíni í 72 klst.  

Næstu skref væru að vinna með frumurnar í svelti til að nota sem samanburður við 

úsnínsýru, þar sem hún veldur nokkurs konar platsvelti, til þess að sannreyna notagildi 

mælinga á p62 próteininu til þess að meta framgang sjálfsáts í þessum fumum.  

Einnig þarf að skoða p- mTOR við 2 klst og sömu aðstæður og notaðar voru við 

mælingar á virkjun AMPkinasa í fyrrgreindri tilraun (Björnsdóttir, 2007). 

Einnig þarf að klára að gera próteinrafdrátt fyrir GAPDH hleðusluviðmið fyrir p62 

próteinið eftir útsetningu með úsnínsýru í 24 klst.   
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6. ÁLYKTANIR 

Í þessu verkefni var fléttuefni úsnínsýra hreinsuð og virkni hennar á þætti í starfsemi 

krabbameinsfrumna prófuð.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að niðurbrot á p62 próteininu verður ekki fyrr en 

eftir 72 klst meðhöndlun með úsnínsýru sem bendir til þess að niðurbrot í 

sjálfsátsbólum frumna hefjist ekki fyrr en þá eða að próteinframleiðsla sé almennt 

minni í frumunum.  

Einnig dró úr virkjun á mTOR sem er í samræmi við virkjun á AMPkinasa sem áður 

var þekkt.   

 Þar sem mörg krabbameinslyf eiga rætur sínar að rekja til náttúrunnar er mikilvægt 

að halda áfram þeirri leit, en einnig er mikilvægt að stuðla að frekari rannsóknum á 

virkni þeirra efna sem hafa fundis nú þegar. Því verður áhugavert að fylgjast með 

áframhaldandi rannsóknum á þessum efnum. 
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VIÐAUKAR 
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VIÐAUKI 1 

Kjarnsegulmælingar 
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8.1. Prótónuróf (1H-NMR) af (+)-úsnínsýru. 
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8.2. Kolefnisróf (13C-NMR) af (+)-úsnínsýru. 
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VIÐAUKI 2 

Próteinrafdráttur (Western blettun) 
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8.3. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) í 
sólahring. Litaður fyrir mTOR með fosfat á Ser2448.  
1: viðmið, 2: 2,5 µg/mL af úsnínsýru, 3: 5 µg/mL af úsnínsýru, 4: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni, 5: 5 µg/mL af úsnínsýru án insúlíns og 6: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni. 
 

 
8.4. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) í 
sólahring. Litaður fyrir mTOR með fosfat á Ser2448.  
1: viðmið, 2: 2,5 µg/mL af úsnínsýru, 3: 5 µg/mL af úsnínsýru, 4: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni, 5: 5 µg/mL af úsnínsýru án insúlíns og 6: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni. 
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8.5. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) í 
sólahring. Litaður fyrir mTOR með fosfat á Ser2448. 
1: viðmið, 2: 2,5 µg/mL af úsnínsýru, 3: 5 µg/mL af úsnínsýru, 4: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni, 5: 5 µg/mL af úsnínsýru án insúlíns og 6: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni. 

 

8.6. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) í 
48 og 72 klst. Litaður fyrir mTOR með fosfat á Ser2448. 
1: viðmið við 48 klst, 2: DMSO viðmið (5µg/mL) við 48 klst, 3: 10 µg/mL af 
úsnínsýru við 48 klst, 4: viðmið eftir 72 klst, 5: DMSO viðmið (5µg/mL) við 72 klst 
og 6: 10 µg/mL af úsnínsýru við 72 klst. 
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8.7. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) í 
48 og 72 klst. Litaður fyrir mTOR með fosfat á Ser2448. 
1: viðmið við 48 klst, 2: DMSO viðmið (5µg/mL) við 48 klst, 3: 10 µg/mL af 
úsnínsýru við 48 klst, 4: viðmið eftir 72 klst, 5: DMSO viðmið (5µg/mL) við 72 klst, 
6: 10 µg/mL af úsnínsýru við 72 klst.  

 

8.8. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) í 
48 og 72 klst. Litaður fyrir mTOR með fosfat á Ser2448.  
1: viðmið við 48 klst, 2: DMSO viðmið (5µg/mL) við 48 klst, 3: 10 µg/mL af 
úsnínsýru við 48 klst, 4: viðmið eftir 72 klst, 5: DMSO viðmið (5µg/mL) við 72 klst 
og 6: 10 µg/mL af úsnínsýru við 72 klst. 
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8.9. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) í 
sólahring, sem er mótefnalitaður fyrir p62. 
1: viðmið, 2: 2,5 µg/mL af úsnínsýru, 3: 5 µg/mL af úsnínsýru, 4: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni, 5: 5 µg/mL af úsnínsýru án insúlíns og 6: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni. 

 

8.10. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) 
í sólahring, sem er mótefnalitaður fyrir p62. 
1: viðmið, 2: 2,5 µg/mL af úsnínsýru, 3: 5 µg/mL af úsnínsýru, 4: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni, 5: 5 µg/mL af úsnínsýru án insúlíns og 6: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni.  
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8.11. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) 
í sólahring, sem er mótefnalitaður fyrir p62. 
1: viðmið, 2: 2,5 µg/mL af úsnínsýru, 3: 5 µg/mL af úsnínsýru, 4: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni, 5: 5 µg/mL af úsnínsýru án insúlíns og 6: DMSO viðmið 
(5µg/mL) með insúlíni. 

 

 

8.12. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) 
í 48 og 72 klst, sem er mótefnalitaður fyrir p62. 
1: viðmið við 48 klst, 2: DMSO viðmið (5µg/mL) við 48 klst, 3: 10 µg/mL af 
úsnínsýru við 48 klst, 4: viðmið eftir 72 klst, 5: DMSO viðmið (5µg/mL) við 72 klst 
og 6: 10 µg/mL af úsnínsýru við 72 klst. 
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8.13. Próteinrafdráttur úr T47-D frumum eftir meðhöndlun með úsnínsýru (UA) 
í 48 og 72 klst, sem er mótefnalitaður fyrir p62.  
1: viðmið við 48 klst, 2: DMSO viðmið (5µg/mL) við 48 klst, 3: 10 µg/mL af 
úsnínsýru við 48 klst, 4: viðmið eftir 72 klst, 5: DMSO viðmið (5µg/mL) við 72 klst 
og 6: 10 µg/mL af úsnínsýru við 72 klst. 
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VIÐAUKI 4 

Niðurstöður fyrir ákvörðun á IC50 fyrir úsnínsýru 
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Tafla 5. Niðurstöður fyrir ákvörðun á IC50 fyrir úsnínsýru. 
Styrkur 
úsnínsýru 
(µg/mL) 

Gleypni Gleypni Gleypni Meðaltal 
gleypni 

% lifun 

0 0,67 0,89 0,69 0,75 100 
2,5 0,43 0,48 0,59 0,50 67,11 

5 0,39 0,51 0,43 0,45 59,49 
10 0,31 0,38 0,32 0,33 44,65 

 
Tafla 6. Niðurstöður fyrir ákvörðun á IC50 fyrir úsnínsýru.  
styrkur 
DMSO 
(µg/mL) 

Gleypni Gleypni Gleypni Meðaltal 
gleypni 

% lifun 

0 0,69 0,85 0,77 0,77 100 
2,5 0,55 0,52 0,61 0,56 72,53 

5 0,56 0,64 0,95 0,72 93,13 
10 0,69 0,62 0,69 0,67 86,78 
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VIÐAUKI 5 

Lausnir sem notaðar voru við rannsóknina 
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Strippingstuðpúði: 

Blandað var 250 mL af stuðpúðanum: 

3,75 g Glýsín 

0,25g SDS 

2,5 mL Tween 

Þessu öllu blandað saman og fyllt upp að 250 mL með afjónuðu vatni.  

 

Innihaldslýsing RIPA lýsis stuðpúða (100 mL): 

- 50 mM Tris (0,6 g). pH still af með HCl að 7,4 

- 150 mM NaCl (0,876 g) 

- 1% Tergitol (1 mL) 

- 0,5% Sodium Deoxycholate (0,5 g) 

- 0,1% SDS (0,1 g) 

- 25 mM NaF (0,1 g) 

- 2,5 mM EDTA (0,13 g) 

- Tvær próteasa hemla kokteil (e. protease inhibitor cocktail) töflur 

- 99 mL eimað vatn 

 

 


