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Sammanfattning 
Introduktion: Cancer är en sjukdom som orsakar miljontals dödsfall runt om i 
världen, varje år. Trots att nya och moderna behandlingsmetoder finns så är 
problematiken med utveckling av cytostatikaresistens och cytostatikans 
biverkningsprofil ett av de största hindren för god cancerterapi idag. Det har 
uppkommit ett ökat intresse för naturliga växtprodukter som potentiell kemoterapi i 
humana tumörer på grund av deras lägre cytotoxiska effekter på det normala cellulära 
systemet. Flera studier från olika laboratorier har lagt fram bevis för hälsofrämjande 
egenskaper av föreningar från örten Nigella Sativa, där tymokinon är en av de mest 
kända komponenterna. Araber, nordafrikaner och asiater har använt oljor och frön från 
Nigella Sativa i tusentals år för behandling av flera sjukdomar bl.a. lungsjukdomar, 
hyperkolesterol, dåliga magar och huvudvärk. 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka de molekylära mekanismer 
som moduleras av tymokinon i olika cancercellinjer, tymokinons potential att utvecklas 
till ett cytostatikum i framtiden och dess effekt i kombination med cytostatika. 
 
Metod: I denna litteraturstudie har 9 originalartiklar hämtats från databasen PubMed 
och använts i resultatet, var av 4 även använts i introduktionen samt information 
hämtat från diverse internetsidor som hittats via sökmotorn Google. 
 
Resultat: In vitro och in vivo studier av två forskargrupper på tymokinons verkan på 
angiogenesen visade signifikanta resultat på att tymokinon inhiberade bildandet av 
kapillärer, med minskat antal mikrokärl som följd. Detta bidrar till att syre- och 
näringstillförseln stryps hos tumörer. Samtliga 9 studier visar att tymokinon inducerar 
apoptos via olika proteiner och signalvägar så som via nedreglering av Bcl-2, NF-kB, 
XIAP, survivin, VEGF, AKT, COX och uppreglering av Bax, caspaser, GADD45a, AIF, 
PPAR-y. En forskargrupp kunde även konstatera att ROS-alstring och samtidig 
reducering av GSH är väsentliga för tymokinonmedierad celldöd. 5 forskargrupper 
gjorde in vivo studier på xenografmusmodeller som gick i enlighet med deras in vitro 
resultat på tymokinoninducerad apoptos. Flera forskargrupper kunde även visa att 
tymokinon ökade cancercellernas känslighet för cytostatikum och att tymokinon verkar 
synergiskt med cytostatika. Ingen eller försumbar cytotoxicitet på normala celler har 
visats in vitro och in vivo. 
 
Diskussion: I arbetet presenteras starka underlag på signalvägar som är involverade i 
tymokinoninducerad apoptos vars resultat inte är tvetydiga då antingen flera studier 
understryker det eller att flera analyser som testar säkerheten på att den signalvägen är 
involverad i tymokinoninducerad apoptos gjorts i de aktuella studierna. Det finns även 
resultat som motsäger varandra och det kan bero på flera orsaker bl.a. på att 
tymokinon verkar dos-och-tidsberoende, att tymokinon verkar på olika signalvägar hos 
olika cancercellinjer eller att just den cancercellinjen som testats inte är känslig för 
tymokinon. 
 
Slutsats: Diverse verkningsmekanismer för tymokinon hos olika cancercellinjer har 
visats i denna litteraturstudie, både in vivo och in vitro på möss. Vidare studier på fler 
djurarter och sedan på människan måste göras för att kunna fastställa huruvida 
tymokinon kan användas mot cancer i framtiden. En stor fördel för vidare studier är att 
tymokinon inte visat någon cytotoxicitet mot normala celler vilket kan innebära att 
detta kan bli ett potentiellt cytostatikum med minimal biverkningsprofil. 
 
Nyckelord: Cancer, cytostatikaresistens, Nigella Sativa, tymokinon. 
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Introduktion 
Cancer 
`Cancer´ är ett samlingsnamn för ca 200 olika undergrupper av sjukdomar. Termen 
används för de sjukdomar där onormala celler växer och delar sig okontrollerat, sprider 
sig till omkringliggande vävnader och kan även nå organ på längre avstånd via blod- 
och lymfsystemet (1). För att upprätthålla balansen i kroppen bildas kontinuerligt nya, 
friska celler via mitos, normal celldelning, som ersätter de gamla och döda cellerna.Vid 
mitos delas cellen i fem olika faser till två identiska dotterceller. Bakom celldelningen 
står cellens gener som bildar proteiner som i sin tur agerar som signalsubstanser för att 
inducera olika mekanismer i cellen. Vid cancer har det skett en mutation i cellens gener 
vilket innebär att en gen är förstörd eller förlorad. En muterad gen kan t.ex. ge ett 
permanent påslaget protein som signalerar för celldelning (mutation i onkogenen), ett 
permanent avstängt protein vars huvuduppgift är att kontrollera celldelning (mutation 
i tumörsuppressorgenen) eller en upphävd DNA reparation vilket leder till att de 
skadade generna sprids vid celldelning (mutation i DNA-reparerande gener). Dessa tre 
genmutationer spelar en huvudroll för bildning av cancerceller (2).  
 
En tumör eller neoplasm, en sammanslagen massa av onormala celler, kan vara benign 
och icke progressiv (godartad), pre-malign eller malign (elakartad). Den maligna 
tumören är cancerös och kan finnas kvar i sin ursprungsvävnad (in situ cancer) eller 
invadera närliggande vävnader (invasiv cancer). En invasiv tumör är benägen att sprida 
sig, via blod- och lymfsystemet, till andra vävnader i kroppen och bilda nya tumörer, så 
kallade metastaser. Dessa är ett hot för en individs liv när de börjar störa funktionerna i 
de vävnader och organ de invaderat (3). Olika cancerceller kan ge olika tumörtyper; 
- Karcinom är den mest vanliga tumörtypen och uppkommer från epitelcellerna i hud 
och vävnader. Exempel är pankreascancer, prostatacancer, bröstcancer, lungcancer och 
skivepitelcancer. 
- Sarkom uppkommer i bindvävnad t.ex. osteosarkoma som uppkommer i skelettet. 
 - Blastom är en cancerform med ett ursprung i omogna föregångsceller eller 
embryonisk vävnad. Glioblastoma är ett exempel på denna cancerform och är en 
hjärntumör (3).  
 
Behandlingsmetoder mot cancer    
Det finns idag flera olika behandlingsmetoder mot cancer var av flera av dessa många 
gånger väljer att kombineras för att få ett så effektivt resultat som möjligt. Bland de tre 
mest vanliga behandlingarna är kirurgiskt ingrepp där tumören/tumörerna avlägsnas, 
strålbehandling som skadar cellerna DNA i det område som behandlas och kemoterapi 
med cytostatikum. Cytostatika verkar genom att hämma cellproduktionen via bl.a. 
angrepp på arvsanlaget i cellen, transportsystemet och molekyler viktiga för cellens 
överlevnad vilket i sin tur leder till apoptos. Cytostatika slår ut onormalt, snabbväxande 
celler i första hand, men då de är oselektiva slår de även till mot individens normala 
celler, speciellt i de vävnader med stor cellomsättning som i benmärg, hår och 
slemhinnor. Detta leder till svåra biverkningar av cytostatika vilket medför en 
begränsning i doserna av cytostatika samt att kombinationsbehandling av cytostatika 
med olika verkningsmekanismer måste användas (4). Nedan listas de mest vanliga 
cancerformerna och deras cytostatikabehandling (5): 
- Lungcancer behandlas med cisplantin, som hämmar DNA-syntesen, och vinorelbin, 
som hämmar polymerisering av tubulin. 
- Bröstcancer behandlades med doxorubicin, vars verkningsmekanism är okänd, och 
docetaxel, som förstör det mikrotubulära nätverket i cellen. Tamoxifen, ett hormonellt 
läkemedel mot bröstcancer, används som långtidsbehandling hos de patienter som av 
olika skäl inte kan behandlas med cytostatika. 
- Prostatacancer behandlas i första hand med hormonbehandling av antiandrogen typ 
som verkar genom att blockera androgenreceptorerna som i sin tur leder till regression 
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av tumören. Då detta inte hjälper kan docetaxel i kombination med prednisolon ges. 
- Pankreascancer behandlas i första hand med monoterapi av cytostatikum där 
fluorouracil är vanligast och verkar genom att interferera i DNA-syntesen. 
- Osteosarkom har doxorubicin som vanligaste cytostatikabehandling. 
   
Problematik inom cancerbehandling 
Ett stort problem inom cytostatikabehandling är uppkomst av resistens hos 
cancercellerna. Orsaken till utveckling av kemoresistens mot konventionella cytostatika 
är fortfarande inte helt klarlagd även om flera mekanismer på cellnivå har identifierats. 
En uppreglering av det membranbundna transportproteinet Pgp (permeability 
glucoprotein) i cancercellerna leder till ökad uttransport av olika cytostatika vilket gör 
cellerna resistenta mot i princip all cytostatika. Ett annat skydd hos cancercellerna är 
en uppreglering av läkemedelsmetabolismen vilket leder till mindre toxicitet av 
cytostatika (6). Även om nya diagnosmetoder, kunskap om behandling och 
preventionsatsningar finns är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos 
personer <75 år (7).  År 2012 dog 8,2 miljoner människor i cancer runt om i världen 
och 32,6 miljoner levde med sjukdomen (8). Trots de breda utbuden av 
behandlingsmetoder, som fungerar tillfredställande, leder toxicitet, biverkningarna 
som uppstår då cytostatika angriper friska celler och uppkomst av resistens till att 
optimal klinisk nytta inte uppnås. Därför finns ett behov av nya behandlingsstrategier 
där cancercellerna angrips mer effektivt och selektivt men som involverar minimal 
toxicitet hos friska celler samt ger bättre förbättringsprognos (9). Användning av 
växtprodukter, som inte definierats som cytostatika men har antineoplastisk verkan, 
tillsammans med andra kemoterapeutiska läkemedel vid lägre doser är en ny metod för 
att minska de negativa följderna av cytostatika. 
 
Läkemedel från naturen   
Naturläkemedel definieras enligt Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS 
1995:18) som: ”Med naturläkemedel förstås läkemedel där den eller de verksamma 
beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, ej är alltför bearbetade och utgör en 
växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Naturläkemedel får 
endast utgöra produkter lämpliga för egenvård i enlighet med väl beprövad inhemsk 
tradition eller tradition i länder som med avseende på läkemedelsanvändning står 
Sverige nära.”   Med andra ord är naturläkemedel mindre förfinade och mindre 
raffinerade samt omfattar endast egenvårdsindikationer i kontrast till konventionella 
läkemedel som definieras baserat på påstående och fakta om att de kan behandla eller 
förebygga sjukdom hos människor och djur. Naturen har dock spelat en central roll för 
utveckling av nya läkemedel då substanser från naturen har visats ha medicinsk verkan. 
Under de senaste decennierna har naturliga källor, som t.ex. växter,  givit upphov till 
konventionella läkemedel där t.ex. läkemedelssubstanserna morfin och kodein kommer 
från opiumvallmon och naturliga källor. Vinkristin, vinblastin, etoposid, paklitaxel, 
topotekan och irinotekan är några exempel på de vanligaste cytostatika med ett 
ursprung från växter (10). Förutom digoxin från Belladonna-arter. Över 60 % av den 
nuvarande cytostatikan kommer från dessa finns det många ämnen som identifierats 
från frukt och grönsaker som kan användas i anticancerterapi. Kurkumin från 
gurkmeja (Curcuma longa) är ett sådant exempel vars anticancer egenskaper 
innefattar aktivering av celldöd hos varierande tumörceller, men med minimal toxicitet 
mot normala celler (11). Ett annat exempel är diosgenin som finns i bockhornsklöver 
(Trigonella foenum graecum) och har visats inhibera proliferation samt inducera 
apoptos hos flera olika cancerformer (12). Det finns mer än 100 ämnen som 
identifierats som potentiella anticancermedel från växtriket och många av dessa 
används som naturläkemedel mot varierande sjukdomar. Dessvärre begränsas vidare 
forskning och studier på dessa ämnen av bl.a. resurser vilket i sin tur begränsar 
utvecklingen av nya effektivare cytostatika och lämnar dessa potentiella substanser från 
växtriket i skuggan som naturläkemedel (10).  
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Nigella sativa 
Nigella sativa (NS), även känd som svartkummin, är en ört som växer i 
Medelhavsregionen, Mellanöstern och Asien vars frön idag ofta används som krydda i 
mat. Fröna från svartkummin, som är källan till de aktiva ingredienserna i denna ört, 
har dock använts i tusentals år inom folkmedicin i olika delar av världen med ett brett 
spektrum av läkemedelsegenskaper inklusive antimikrobiella, antitumöra, antivirala, 
antiinflammatoriska, hjärtaktiva, hypoglykemiska, muskelrelaxerande och antioxidanta 
egenskaper (13). Inom Unani medicin, en traditionell medicin som praktiseras i 
Mellanöstern och Sydasien, anses svartkumminfrön vara en av de största typerna av 
läkande medicin då det används inom flera sjukdomsområden. Bland araberna har 
svartkummin använts inom traditionell växtmedicin för behandling av artrit, 
lungsjukdomar och hyperkolesterol (14). Det har även återberättats av Abu Huraira att 
Profeten Muhammed, frid vare över honom, sa; „Använd svartkummin, för den 
innehåller ett botemedel för varje sjukdom förutom döden“ (15). Användning av 
svartkummin sträcker sig ända tillbaka till faraonernas tid i Egypten. Då arkeologer 
grävde upp kung Tutankhamens grav fann de en flaska med svartkumminolja och 
faraonernas läkare använde ofta svartkumminfrön för att lugna uppspelta magar efter 
festligheter, behandla huvudvärk, tandvärk, infektioner etc. (16). I västvärlden har 
denna ört en blygsam användning men har börjat studeras mer aktivt de senaste 
decennierna. Flera studier från olika laboratorier har lagt fram bevis för 
hälsofrämjande egenskaper av föreningar från svartkumminfrön och dessa studier har 
bekräftat vad som varit känt för nordafrikaner, araber och asiater i tusentals år – att 
svartkummin är ett ämne mot många sjukdomar (17). 
 
Studier har visat att den biologiska aktiviteten hos svartkumminfrön främst beror på 
komponenterna i dess eterisk olja av vilka den predominanta (30-48 %) är den 
fettlösliga substansen tymokinon (TQ) som extraheras ur den eteriska oljan. 1963 
extraherades TQ av El-Dhakhakhany för första gången och sedan dess har ett flertal 
studier gjorts för att testa denna substans effekt och egenskaper mot varierande 
sjukdomar var av effekt har setts in vitro och in vivo, på framförallt möss, vid bl.a. 
inflammation, cancer, sepsis, ateroskleros och diabetes (18).  
 
Syfte 
Syfte och fokus i denna litteraturstudie är att undersöka de molekylära mekanismer 
som moduleras av TQ i olika cancercellinjer, TQs potentiella terapeutiska implikation 
som cytostatikum i framtiden eller i kombination med konventionella kemoterapeutika 
för bättre effekt vid cancerbehandling. Fokus i detta arbete är inte att definiera ett nytt 
naturläkemedel för självbehandling utan att hitta en ny klass av cytostatiskt preparat 
som i framtiden ska användas för behandling av olika cancerformer och ska vara 
renframställt eller eventuellt syntetiskt tillverkat. 
 
 
 
Metod 
Denna litteraturstudi bygger på vetenskapliga artiklar och information hämtad från 
diverse internetsidor. Resultatet är baserat på 9 orginalartiklar som hämtats från 
databasen PubMed. Sökningen skedde mellan 2013-12-23 och 2013-12-30. Följande 
kombinationer av sökord söktes under ”Title/Abstract”: 

- Thymoquinone AND cancer  
- Antineuplastic AND thymoquinone 
- Nigella Sativa AND cancer 

Vid de olika sökkombinationer hittades 66, 0 respektive 48 artiklar. Flertal artiklar 
lästes igenom och urvalet av artiklar som valdes till resultatet grundas på att deras 
innehåll besvarar frågeställningarna och syftet med denna litteraturstudie. 
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Faktaunderlag till introduktionen inhämtades främst från sökmotorn Google. Sökord 
som ”cancer”, ”articles about cancer”, ”statistik cancer”, ”cytostatikaresistens”, ”black 
seed oil”, “Nigella Sativa”, “history of black seed oil” och “svartkumminolja” användes 
vid faktasökningen. 4 av de 9 orginalartiklar i resultatet användes även som referens i 
introduktionen. 2 artiklar från PubMed-sökningen valdes ut till introduktionen och 
användes som faktaunderlag. 
 
 
 
Resultat 
TYMOKINONERS PÅVERKAN PÅ ANGIOGENESEN  
Angiogenesen, eller kärlnybildning, är den fysiologiska processen där nya blodkärl 
bildas ur redan befintliga och är kritiskt relevant i tumörtillväxt genom tillförsel av syre 
och näring samt genom att möjliggöra metastasspridning. Angiogenesen spelar även en 
central roll i utveckling av tumörer från godartade till elakartade. Endotelcellerna, de 
celler som täcker blodkärlens insida, spelar en viktig roll i varje steg i 
tumörangiogenesen främst genom en signalväg som styrs av proteinet AKT (AKT är 
ingen förkortning). AKT stimulerar produktionen av tillväxtfaktorer som vaskulär 
endotelcellstillväxtfaktor (vascular endothelial growth factor, VEGF) som är en viktig 
proangionesfaktor. AKT stimulerar även Raf-MEK-extracellulär signalreglerande kinas 
(ERK) signalväg där ERK reglerar endotelcellens cykel, spridning, tillväxt, vandring 
som är en centralprocess hos cellerna där de kan flytta sig av egen kraft vid en 
signalstimulans för att t.ex. bilda en vävnad, och apoptos. 
 
Yi T. et al. (19) undersökte om TQ kan hindra angiogenesen genom undertryckning av 
intracellulära signalvägar. Tre analyser gjordes på endotelceller från navelsträngsvenen 
(Human umbilical vein endothelial cell, HUVEC), en cellmodell som oftast används vid 
laboratoriestudier av funktionen och patologin hos endotelceller. TQs effekt på 
HUVECs vandring, invasion samt rörbildning gjordes och det upptäcktes att TQ 
inhiberade vandring och invasion av HUVEC på ett koncentrationsberoende sätt samt 
att det blockerade rörbildning av HUVEC vid 100 nmol/L. Vidare gjordes en analys för 
att fastställa TQs inhiberande effekt av angiogenesen in vitro. Det upptäcktes att 
VEGF-inducerad angiogenes inhiberades vid 1 umol/L TQ medan 10 umol/L TQ nästan 
upphävde angiogenesen helt vilket antyder på att TQ effektivt inhiberar angiogenesen 
in vitro. 
 
För att undersöka om TQs inhibering av tumörtillväxt primärt var ett resultat av 
antiangiogenes utvärderades om TQ har olika effekt på endotelceller i jämförelse med 
cancerceller. Först undersöktes TQs inhiberande effekt på cellvandring inducerad av 
VEGF-beroende ERK. Forskarna fann att HUVEC (p<0,05) är 10 gånger mer känsligt 
än prostatacancercellinjen PC3 (p<0,01) vid doserna 0,1 umol/L respektive 1 umol/L. 
Likaså var HUVEC mer känslig än PC3 för TQ-inducerad inhibering av cellspridning. 
Detta tyder på att TQ redan vid låga doser kan angripa tumörangiogenes och effektivt 
inhibera tumörtillväxten. 
 
Då det sista steget under angiogenes är organisationen av endotelceller i ett 
tredimensionellt nätverk av rör, utförde Peng L. et al. (9) en studie på rörbildningen för 
att undersöka effekten av TQ på bildandet av kapillärliknande strukturer hos HUVEC. 
Resultatet gav en signifikant inhibering av rörformatering (p<0,05) och 
överensstämmer med Yi T. et al. resultat på inhibering av angiogenesen. 
 
TYMOKINONERS VERKAN PÅ CELLMIGRATION OCH INVASIVITTET 
Woo CC. et al. (20) undersökte TQs inhiberande effekt på bröstcancermetastaser 
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genom en analys på TQs effekt på vandring hos bröstcancercellinjerna MCF-7 och 
MDA-MB-231. Ett signifkant dos-tid-beroende resultat av reducering i vandring 
erhölls. Likaså reducerades invasiviteten av TQ hos MDA-MB-231 celler (p<0,01), men 
i MCF-7 cellerna sågs ingen signifikant effekt vilket författarna förklarar med att den 
här cellinjen helt enkelt inte är speciellt invasiv. 
 
TYMOKINON-INDUCERAD APOPTOS 
Apoptos, ett sätt för cellerna att begå självmord på ett kontrollerat sätt, yttrar sig som 
morfologiska förändringar hos cellen och kan induceras på två sätt; antingen via 
signaler från omkringliggande celler eller från cellen själv. Båda signalvägarna aktiverar 
procaspaser till caspaser, en enzymfamilj vars huvudroll är apoptosinduktion, i 
mitokondrierna. Vid intracellulär apoptosinduktion så utsöndrar mitokondrier 
proteinet cytokrom C som aktiverar caspaserna. Cellerna nås även av 
apoptosförhindrande faktorer som t.ex. tillväxtfaktorer och sammanvägning av dessa 
faktorer avgör om cellen ska genomgå apoptos eller inte. Bcl-2 är ett protein med 
antiapoptosisk verkan vars gen ofta är störd hos cancerceller. Inom samma 
proteinfamilj finns även Bax-proteinet som inducerar apoptos genom att verka 
antagonistiskt på Bcl-2. Fler exempel på proteiner involverade i hämning av apoptos är 
survivin, som verkar genom att hämma aktivering av caspaserna, och XIAP som 
stoppar apoptos inducerad via caspaser och virala infektioner genom att verka som 
inhibitor samt har en huvudsaklig roll i givande av kemoresistens hos cancerceller. 
Produktionen av majoriteten av dessa protein styrs av proteinkomplexet NF-kB, som 
står för transkriptionen av deras gener, vars regulerande verkan är rubbad vid cancer. 
Ett annat exempel på signalvägar involverade i apoptos är Jun kinas (JNK), som även 
deltar i kontroll av celldelning, celltillväxt etc. Nedan presenteras resultaten från 
diverse studier gjorda på TQs apoptosinducerande verkan hos olika cancercellinjer: 
 
Livskraften hos glioblastomacellerna M059K och M059J, vid behandling med olika 
doser av TQ, jämfört med normala celler (IMR90-humana lungfibroblaster) testades av 
Gurung RL. et al. (21).  Gliobastomaceller visade högre TQ-inducerad celldöd än 
kontrollcellerna IMR90 och största skillnaden i överlevnad mellan dessa två sågs vid en 
exponering av 50 uM TQ. M059K celler visades känsligare mot TQ-inducerad celldöd 
jämfört med M059J celler. Vidare visade samma analys att vid TQ-behandling hade 
glioblastomaceller högre procentuell apoptos jämfört med IMR90. Den visade även en 
ökning av sub-G1 populationen, som är en av indikatorerna på apoptos. Analysen 
visade även att celldöd orsakat av apoptos var dominant, inte nekros. 
 
I en annan studie gjord av Peng L. et al. (9) visades att cellviabiliteten vid behandling 
med 20-80 umol/L TQ i 24 h minskade dosberoende (p<0,05) jämfört med 
kontrollgrupp hos en cellinje med ursprung från ett osteosarkom (SaOS-2). Vid 
behandling av SaOS-2 med 40 umol/L TQ i 24 h visades en ökning av antalet 
oregelbundna och fragmenterade  kärnor samt förekomsten av jättekärnor, vilket tyder 
på att DNA-fragmentering förekom i dessa celler. Genom att tillsätta Annexin V och PI, 
som detekterar celldöd, undersöktes samtidigt viabilitet, nekros, tidig och sen apoptos 
hos cellerna vid behandling med TQ. Resultatet visade en ökning av tidiga 
apoptosceller vid behandling med TQ i 24 h på ett dosberoende sätt. 
 
Antitumöraktiviteten hos TQ, diosgenin (DG), en bioaktiv komponent i 
bockhornsklöver, samt TQ och DG i kombination undersöktes av Das S. et al. (12)  på 
A431 och Hep2 celler från skivepitelcancer (Squamous Cell Carcinoma, SCC), en av de 
vanligast former av hudcancer, in vitro. Dessutom undersöktes ämnenas effekt på 
inducerade tumörer i möss in vivo. TQs och DGs cytotoxiska effekter undersöktes 
genom att behandla cellerna med varierande koncentrationer av ämnena (2-100 uM) i 
48 h. En dos-tid-beroende inhibering av celltillväxt och celldelning sågs samt en 
signifkant inhibering av cellviabiliteten vid kombinationsbehandling med de båda 
ämnena (p<0,05). TQ och DG hade ett IC50 på 10 uM respektive 40 uM hos A431 och 



6 
 

Hep2 cellerna. Vidare fann forskarna att verkan på DNA av singebehandling och 
kombinationsbehandling av TQ och DG, vid IC50 koncentrationer i 12-48 h 
behandling, gav resultat om ökad ackumulering av celler i sub-G1 fasen över tid, medan 
den humana kreatinocytcellinjen HaCaT inte visade någon apoptos. Annexin V 
användes för att ytterligare bekräfta ämnenas apoptosinducerande verkan. 
Obehandlade A431 och Hep2 celler var negativa som indikerar på att de var viabla och 
inte undergick apoptos, medan det i de TQ-eller-DG-behandlade A431 och Hep2 celler 
fanns Annexin V-positiva celler. Dessutom visade forskarna att mer än 50 % av de 
behandlade cellerna var apoptosiska jämfört med cellerna i kontrollgruppen. Detta 
resultat stödjer tidigare resulat om att TQ och DG inducerar celldöd via apoptos.  
 
För att finna de bakomliggande mekanismer till apoptos analyserade forskarna A431 
och Hep2 celler efter 6-48 h behandling med TQ eller DG. En minskning av den aktiva 
förformen av caspase-3 sågs hos cellerna som indikerar på att caspase-3 hade en roll i 
DNA-fragmentering och induktion av apoptos. Frisättning av cytokrom C  sågs också 
över tid. Antikroppar mot fosfo-JNK, fosfo-AKT, totalt JNK och total AKT sattes till 
A431- och Hep2-celler efter behandling med TQ eller DG i olika tidsintervall. Nivåerna 
av  fosfo-JNK och fosfo-AKT reducerades markant medan totala nivåer av JNK och 
AKT förblev oförändrade. Antiapoptos proteinet Bcl-2 nedreglerades och 
proapoptosproteinet Bax uppreglerades på ett dos-tid-beroende sätt.  
 
En nedreglering av förformerna till caspaserna 7, 8, och 9 vid TQ-behandlade 
bröstcancerceller sågs även i studien gjord av Woo CC. et al. (20), vilket antas som en 
klyvning har skett och indikerar på aktivering av caspaserna 7, 8 och 9. En minskning  
av Bcl-2-uttrycket och en liten ökning i  Bax-uttrycket sågs också i denna studie som 
antyder att dessa faktorer är inblandade i TQ-inducerad apoptos. Liknande resultat 
kunde även Yi T. et al. (19) visa i sin studie där de fann att TQ inducerar klyvning av 
caspase-3 vid 40 nmol/L ,vilket bekräftades vid både närvaro och frånvaro av VEGF. 
En signifikant inhibering av AKT sågs även vid denna dos, vilket visar på att TQ 
aktiverar apoptos. 
 
Peng L. et al. (9) undersökte om TQ kunde inhibera uttrycket av NF-kB hos SaOS-2 
celler efter 24 h behandling med 20-80 umol/L TQ. TQ visades inducera en 
koncentrationsberoende minksning av NF-kB's DNA-bindingsaktivitet i SaOS-2-celler. 
XIAP och survivin, två  NF-kB-reglerade gener som vid överuttryck har visats vara 
länkade till tumöröverlevnad, kemoresitens och strålningsresistens, samt VEGF, som 
spelar en viktig roll i angiogenesen,  visades minska i nivåer hos SaOS- celler på ett 
dosberoende sätt vid behandling med TQ. 
 
Påverkan på telomerasaktivitet hos glioblastomaceller vid TQ-
behandling  
Telomeras är ett enzym som förlänger ändarna på cellens kromosomer, telomererna, 
och ger därmed cellerna ett "evigt liv". I somatiska celler saknas generellt 
telomerasaktivitet medan i 90 % av tumörcellerna förhindrar telomerasaktivitet 
telomerförkortning och tillåter därmed obegränsad replikationskapacitet, där av är 
telomerasinhibering en attraktiv måltavla i cancerterapi. I tidigt utvecklingsstadium av 
glioblastoma har det setts en reaktivering av humant telomeras omvänt transkriptas 
(telomerase reverse transcriptase, hTERT) och mutation av p53 genen, en gen som 
bromsar celldelning och inducerar apoptos. Studier har även visat att humana 
glioblastomaceller med bristande DNA-beroende proteinkinas (DNA-PK) aktivitet, ett 
enzymkomplex som reparerar skador i DNAs dubbelsträng, orsakar en bristande 
reparation av DNA vilket kan resultera i ökning av antalet missbildade kromosomer. I 
denna studie av Gurung RL. et al. (21) undersöktes TQs anticancereffekter hos 
hjärntumörceller med god respektive bristande kapacitet för DNA-reparation samt TQs 
inverkan på telomeras-telomerstatusen i humana hjärntumörceller. I studien användes 
glioblastomacellinjerna M059K (med normal DNA-PK aktivitet) och M059J (utan 
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DNA-PK aktivitet). 
 
I en analys undersöktes TQs DNA-skada på samtliga celler i 24 h vid koncentrationerna 
25 uM och 50 uM. Samtliga celler visade signifikanta skillnader jämfört med 
kontrollgrupperna (p<0,05) på DNA-skador . Vid 50 uM TQ var M059J celler mindre 
mottagliga för DNA-skada jämfört med  M059K celler, men vid 25 uM var det tvärtom. 
Telomeras-positiva celler, hTERT-BJI fibroblaster och glioblastomaceller, analyserades 
efter 24 h TQ-behandling. Resultatet visade på en minsking i telomerasaktiviteten hos 
hTERT-BJI och M059K, men inte i M059J som tidigare hade lägre telomrasaktivitet 
jämfört med M059K. En minsking av uttrycket av hTERT tyder på att TQ har effekt på 
telomer-telomeraskomplexet. En undersökning gjordes också på förändringar i 
telomerlängden hos glioblastomacellerna som behandlats med TQ i 15 dagar och fann 
att M059K celler hade en mer uttalad förkortning av telomererna än M059J  Detta 
innebär att inhibering av telomerasaktivitet över tid stör bibehållandet av normal 
telomerstruktur i cancerceller. Då M059K celler med normal DNA-PK aktivitet visade 
på en högre förkortning av telomer, som i sin tur bidrar till reparation av DNA-
strängen, jämfört med M059J celler med bristande DNA-PK aktivitet, samt att högre 
celldöd i analyserna upptäcktes hos M059K cellerna visar på att TQ angriper DNA-PK 
aktiviteten. Detta bekräftades genom att ovan nämnda analys gjordes om, med 
skillnaden att en inhibitor mot DNA-PK användes för att inhibera DNA-PK aktiviteten 
hos M059K.  Resultatet hos förkortning av telomerlängden blev liknande hos M059K 
och M059J.  
 
Tymokinoners effekt på ROS och GSH-nivåer  
Diverse kinoner inducerar apoptos i cancerceller genom alstring av reaktiva 
syreradikaler (Reactive Oxygen Species, ROS). ROS har visats inducera växtinhibering 
hos cancerceller via olika mekanismer inklusive reducering av glutation (GSH)-nivåer 
som är en antioxidant som skyddar cellen mot fria syreradikaler, aktivering av JNK och 
caspaser, och överuttryck av GADD45a, ett protein som inducerar DNA-skada och 
celltillväxthämning. I en studie av Koka PS. et al. (22) undersöktes rollen av TQ-
inducerad ROS-alstring och GSH-reducering i inhibering av tillväxt av 
prostatacancerceller (PC-celler). Caspaser och fler apoptosrelaterade proteiners roll i 
TQ-medierad PC-celldöd undersöktes också av forskargruppen. 
 
PC-3 och C4-2B celler, två maligna PC-cellinjer, behandlades med 25-100 umol/L TQ i 
1 h innan ROS-nivåerna började mätas och de mättes i intervall om 30 min -2 h. I båda 
cellgrupperna ökade TQ-behandling akut ROS-uttrycket som hade sin topp efter 1 h 
redan (p<0,01;p<0,05) jämfört med cellgruppernas nivåer innan TQ-behandling. Då 
kinoner inducerar ökning och konjugering av ROS, som i sin tur ger sänkta GSH-
nivåer, undersöktes TQs roll på reducering av GSH i PC-celler. I jämförelse med 
kontrollgrupperna sänktes GSH-nivåerna signifikant av TQ 50 och 100 umol/L 
(p<0,01;p<0,05). Detta är ett resultat som demonstrerar att behandling med TQ leder 
till reducerade GSH-nivåer, som föregås av toppen i ROS-alstring i PC-3 och C4-2B 
celler. För att ytterligare bekräfta ROS roll i TQ-inducerad växtinhibering, undersöktes 
ROS-nivåerna i PC-3 och C4-2B celler som förbehandlats med N-acetylcystein (NAC, 
en ROS-inhibitor) i 1 h därefter tillsattes TQ 100 umol/L i 1 h. Förbehandling med NAC 
inhiberade TQ-inducerad ROS-alstring hos båda cellinjerna (p<0,001;p<0,005). Efter 
24 h sågs även att NAC skyddade PC-3 och C4-2B celler mot TQ-inducerad 
växtinhibering. Med detta kunde forskarna konstatera att ROS-alstring och samtidig 
reducering av GSH är väsentliga för TQ-medierad celldöd. 
 
TQ-inducerad celldöd beror i första hand på apoptos och studier utfördes för att 
undersöka effekten av TQ på olika signalvägar och för att visa vilka signalvägar 
uppregleras vid TQ-exponering. JNK-nivåer, ett stresskinas som ofta aktiveras vid ökad 
oxidativ stress, analyserades i PC-3 celler vid TQ behandling. Det sågs att TQ 
aktiverade JNK men förbehandling med JNK-inhibitorn SP600125 skyddade inte 
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cellerna mot TQ dvs att JNK-aktivering inte spelar en viktig roll i TQ-inducerad 
apoptos i PC-3 celler. Under 6 h behandlades PC-3 celler med TQ och klyvning av 
caspase-3 och caspase-9 aktivitet undersöktes, en analys som inte visade ökad aktivitet 
av caspaser. Vid insättning av capaseinhibitorn z-VAD-FMK minskade inte TQ-
inducerad apoptos, som indikerar att TQ-inducerad celldöd hos PC-3 celler är 
caspaseoberoende. Däremot sågs det i en analys att nivåerna av två 
apoptosinducerande proteiner, GADD45a (Growth arrest and DNA-damage-inducible 
protein GADD45 alpha) och AIF (apoptos inducing factor), ökade 2,1-3 gånger vid 
behandling av PC-3 celler med TQ jämfört med kontrollgrupp. Likaså sågs att TQ 
minskade nivåerna av antiapoptosproteinet Bc12 med 50-60 % jämfört med 
kontrollgrupp. Detta indikerar på att minskning av Bc12-protein och ökningar av 
GADD45a och AIF är ansvariga för TQ-inducerad apoptos i PC-3 celler. 
 
Forskarna gjorde även ett annat fynd när godartad prostatahyperplasi (BPH) och de 
maligna cancercellerna  LNCaP, PC-3 och C4-2B behandlades med TQ (25-100 umol/L) 
i 24 eller 48 h. I jämförelse med BPH var TQ-inducerad toxicitet signifikant högre hos 
de cancerösa cellinjerna (p<0,05) - ett reslutat som indikerar att exponering för TQ kan 
ha en mer cytotoxisk effekt på invasiv PC. 
 
Tymokinoners verkan på COX-familjen  
Pankreacancer (PC) har stamceller som utvecklar resistens mot konventionell 
läkemedelsbehandling och har där med hög  dödlighet. COX-familjen spelar en viktig 
roll i initiering av cancer och utveckling av resistens mot kemoterapi. COX-2 enzymet 
uppregleras av tillväxtfaktorer och inflammatorisk cytokinmedierad aktivering av NF-
kB i PC samt har en huvudroll hos aggressiv tumörtillväxt och metastaser. Det är även 
sett att nedreglering av NF-kB av naturliga ämnen som TQ kan leda till sensibilisering 
av PC-celler för kemoterapi. Forskarna anser att koncentrationen av TQ som behövs för 
sådan aktivitet är för hög för att vara farmakologiskt biotillgängliga i humana kliniska 
studier, därför undersöktes om anpassade kemiskt syntetiserade analoger av TQ, med 
lägre IC50 och visad biologisk aktivitet, kan vara ett steg framåt i utveckling av nya 
terapeutiska ämnen för behandling av PC. Banerjee S. et al. (23) syntetiserade 27 TQ-
analoger och fann att tre stycken (TQ-2G, TQ-4A1 och TQ-5A1) var mer potenta än 
moder-TQ för dämpning av cellviabilitet hos PC-cellinjen MiaPaCa-2. Resterande 
analoger var ineffektiva eller gav för låg dämpning av cellviabiliteten. 
 
Inhibering av COX-2 och prostagladin E2 (PGE2) anses som en viktig måltavla hos 
cancerceller som visar resitent fenotyp. Analogerna TQ-4A1, TQ-5A1 och TQ-2G 
testades på PC cellinjen BxPC-3, som visat hög produktion av PGE2. Resultaten visade 
en effektiv inhibering av COX-1 (p<0,01) och COX-2 (p<0,01) aktiviteten samt en 
signifikant minskning i produktion av PGE2 hos celler exponerade för TQ-5A1 och TQ-
2G. Vidare undersöktes dessa tre analogers effekt på cellcykeln och apoptos jämfört 
med TQ. Efter 48 h behandling med 10 uM TQ och var och en av analogerna TQ-4A1, 
TQ-5A1 och TQ-2G, var procentsatsen av apoptos 6 %, 7 %, 19 % och 48 %. Detta är ett 
resultat som tydligt visar på att TQ-5A1 och TQ-2G är mycket mer potenta att inducera 
apoptos relativt till obehandlade kontrollgrupper samt i jämförelse med moder-TQ 
(p<0,01; p<0,001). TQ-5A1 hejdade G2/M-fasen i cellcykeln med 65,73 % vs. 10,28 % i 
kontrollgruppen medan TQ-2G hejdade med 16 % vs. 10,28 % i kontrollgruppen. 
Andelen av G0-G1-fas celler minskade signifikant efter 72 h. Varken TQ eller analogen 
TQ-4A1 visade någon större effekt på cellcykel progressionen. Resultaten visar att 
minskning i cellviabiliteten av dessa analoger utför olika effekter på 
cellcykelprogressionen.  
 
För att fastställa de bakomliggande molekylära mekanismerna analyserade forskarna 
TQs och analogernas molekylära effekter på PC-cellinjerna och resultat visade att TQ-
5A1 och TQ-2G inhiberade antiapoptos proteinet Bcl-2 signifikant. Även andra anti-
apoptos molekyler, Bcl-xL, survivin och XIAP, utvärderades och i relation till 
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kontrollgruppen nedreglerades survivin och XIAP i celler behandlade med samtliga tre 
analoger. Dessa resultat ger molekylära bevis på analogernas och TQs 
apoptosinducerande förmåga. I en analys såg man även att de tre analogerna, och inte 
TQ, gav förhöjda värden av caspase-3 aktivitet  (TQ-4A1 p<0,05; TQ-5A1 och TQ-2G 
p<0,001, relativt till kontroll). I en annan analys sågs att analogerna TQ-4A1, TQ-5A1 
och TQ-2G nedreglerade DNA-binande effekter av NF-kB i MiaPaCa-2 celler vilket 
överenstämmer med nedregleringen av NF-kBs transkriptionella målgener; Bcl-xL, 
survivin och XIAP. 
 
PPARs påverkan av tymokinon 
Peroxisome proliferator-aktiverade receptorer (PPAR) är ligandaktiverade 
transkriptionsfaktorer, varav det finns tre identifierade typer; a, B och y. Studier har 
visat att PPAR-y spelar en viktig roll i cellförökning, celldifferentiering och cellapoptos. 
I en studie av Woo CC. et al. (20) undersöktes TQs antitumör aktivitet i MCF-7, MDA-
MB-231 och BT-474 bröstcancerceller samt TQs verkan på modulering av PPAR-y-
stigen. I en första analys i studien visades TQ undertrycka tillväxten av alla tre cellinjer 
på ett dos-tid-beroende sätt efter 12 - 48 h av exponering, med ett värde på IC50 <50 
uM. Detta indikerar på att TQ har god antiförökande verkan på bröstcancerceller vid 
låga doser. Vidare transfekterades MCF-7 celler med PPARs plasmider och TQ 
inducerade aktiviteten hos PPAR-B och PPAR-y (p<0,05; p<0,01), men inga 
signifikanta resultat sågs hos PPAR-a. TQs specifika verkan på aktiviteten hos PPAR-B 
och PPAR-y undersöktes vidare genom användning av agonister och antagonister. 
PPAR-Bs antagonist GSk0660, kunde inte upphäva TQ inducerad PPAR-y aktivitet, 
vilket kan innebära att TQs inducerande effekt inte är specifik. Dock upphävde PPAR-
ys antagonist GW9662 signifikant TQ inducerad PPAR-y aktivitet (p<0,05). För att 
klarlägga de mekanistiska vägarna av PPAR-y undersöktes TQs effekt på mRNA- och 
proteinuttryck hos PPAR-y-relaterade gener i MCF-7 celler.  TQ minskade signifikant 
mRNA nivåerna av Bcl-2, Bcl-xL och survivin på ett dos-tid-beroende sätt (p<0,05; 
p<0,01; p<0,001). TQ ökade PPAR-y transkriptionen och nedreglerade proteinnivåerna 
av Bcl-2, Bcl-xL och survivin samt så höjdes nivåerna av PPAR-y efter 6 h exponering 
för TQ –ett resultat som är i enlighet med motsvarande mRNA-resultat. För att 
bekräfta att ökad apoptos och minskning av PPAR-y-relaterade gener beror på TQ-
inducerad PPAR-y aktivering behandlades MCH-7 celler i 2 h med GW9662 därefter 
exponerades cellerna för TQ. GW9662 upphävde TQ-inducerad aktivitet signifikant 
(p<0,05), likaså upphävdes TQ-inducerad apoptos. GW9662 upphävde även 
minskningen av mRNA och proteinnivåerna av survivin (p<0,05). En liten minskning 
av Bcl-xL proteinerna observerades också men ingen signifikant skillnad i Bcl-2 
nivåerna sågs. Samtliga resultat bekräftar att PPAR-y är involverade i TQ-inducerad 
apoptos. 
 
Morfologiska förändringar hos cancerceller behandlade med tymokinon  
Das S. et al. (12) gjorde en morfologianalys på A431, Hep2 och RPMI 2650 celler från 
SCC. Analysen visade att TQ-och DG-behandlade A431 och Hep2 celler hade 
signifikanta morfologiska förändringar så som indragning av cellulära processer och 
cellkrympning (p<0,05). HaCaT visade inte några morfologiska förändringar vilket 
bekräftar att TQ och DG inte har någon cytotoxisk verkan på normala celler. Forskarna 
analyserade även demodulering av cytoskelettet och förändring av membran hos A431 
och Hep2 celler som fick singel- och kombinationsbehandling av TQ och DG. 
Kontrollcellerna uppvisade avlånga former och täta aktinnätverk som formade 
organiserade, pararella trådliknande strukturer, precis som det ska se ut i en normal 
cell. Långa, belastade aktintrådar, runda i form, glesa och ojämna utan linjer sågs hos 
A431 och Hep2 celler behandlade med TQ eller DG. Vid kombinationsbehandling sågs 
väldigt ojämn organisation av aktintrådarna och förlust av filodopia och lamellipodia, 
två proteiner som bygger upp aktinnätverket i cellen. Detta är en kollaps av 
cytoskelettet vid behandling med TQ och DG som visar deras kombinatoriska potential 
till apoptos. Deras synergiska verkan vid behandling av A431 och Hep2 celler i olika 
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doskombinationer bekräftades med hjälp av kombinationsindex (combination index, 
CI), där CI<1 innebär synergism hos TQ och DG, och samtliga beprövade 
kombinationer gav ett CI<1 (TQ 10 uM + DG 20 uM, TQ 20 uM + DG 10 uM, TQ 20 uM 
+ DG 20 uM). 
 
Vid en studie gjord av Gurung RL. et al. (21),  där glioblastomaceller och normala 
humana lungfibroblasterceller behandlades med TQ i 24 h, sågs en förändrad morfologi 
hos samtliga celler, men fler rundade och flytande celler sågs hos glioblastoma cellerna 
vilket indikerar på döende celler. Lika så fann Woo CC. et al. (20) morfologiska 
förändringar genom att TQ inducerade ackumulering av subG1 efter 24 h och 48 h vid 
koncentrationer om 60-80 uM i MCF-7 celler, men ingen väsentlig ackumulering efter 
12 h som motsätter sig resultatet i stycket ovan av samma forskare om att TQ 
inducerade stark cytotoxicitet redan vid 12 h. Detta kan möjligtvis förklaras med att 
kärnfragmentation  anses vara ett särdrag för sen apoptos. Dessa resultat stöttar 
hypotesen om att TQ inducerar celldöd via apoptos. 
 
TYMOKINON I KOMBINATION MED KEMOTERAPEUTIKA  
Gemensamt för följande studier är att forskarna använde sig av TQ i kombination med 
ett välkänt cytostatikum i sina experiment för att undersöka om TQ har synergisk 
verkan på dessa cytostatika, om det gör cancercellerna mer känsliga för 
kemoterapeutika samt om de kan minimera toxiska biverkningar som uppkommer i 
samband med cytostatikabehandling:  
 
Långvarig administrering av tamoxifen (TAM), ett hormonläkemedel som använts som 
monoterapi vid bröstcancer, framkallar allvarliga biverkningar och ger även gradvis 
resistensutveckling till denna behandling. Rajput S. et al. (24) undersökte TQs potens i 
kombination med TAM i inhibering av tumörcelltillväxt, cellspridning, angiogenesen 
och att avslöja underliggande molekylära mekanismer involverade i apoptos samt att 
hindra utveckling av okänslighet för TAM. Fyra cellinjer från bröstcancer (MCF-7, 
T47D, MDA-MB-231, MDA-MB-468) behandlades med TQ, TAM och TQ+TAM och gav 
IC50-värden som indikerar på förbättrad cytotoxitet (p<0,05) jämfört med normala 
cellinjer (NIH/3T3, HaCaT, HMEC) som visade ingen eller försumbar toxicitet. Dessa 
resultat visar att TQ upphöjer TAMs förmåga att störa cellviabiliteten hos 
bröstcancerceller. TQs och TAMs effekt på  MCF-7 och MDA-MB-231 cellcykel 
analyserades också där singelbehandlade celler visade högre procentsats av 
apoptosceller jämfört med kontroller. En lågdos av TQ+TAM hade signifikant högre 
procentsats av apoptosceller än högre doser av vardera läkemedel som 
singelbehandling, vilket redovisar att TQ ökar TAM-inducerad apoptos. 
 
TQs och TAMs verkan på angiogenesen i HUVEC undersöktes. 
Kombinationsbehandling med TQ+TAM var mer inhiberande i utveckling av nya 
kapillärer än singelbehandling. In vitro analys av HUVEC-cellers förmåga till 
kapillärbildning reducerades markant av TQ+TAM jämfört med singelbehandling 
(p<0,05). Dessa resultat visar att TQ ökar TAMs antiangiogenesa verkan genom att 
inhibera HUVECs differentiering till rörliknande strukturer under angiogenesen. I en 
annan analys undersöktes MCF-7 och MDA-MB-231 cellers förmåga till vandring och 
invasion vid behandling med TQ och TAM. Antal celler som verkade invasivt var 
signifikant lägre vid kombinationsbehandling jämfört med singelbehandling (p<0,05). 
 
En analys på molekylär nivå bekräftade den antiproliferativa och proapoptosiska rollen 
av TQ i modulering av TAMs förmåga att minska cellviabiliteten. En minskning i 
uttryck av antiapoptos Bcl-2 och Bcl-xL och en ökning av proapoptosproteinerna Bax, 
AIF och cytokrom C proteiner sågs vid kombinationsbehandling. Apoptosdöd 
inducerad av caspase-9, som cytokrom C aktiverar, regleras även av intracellulära 
XIAP-proteinnivåer som reducerades i högre utsträckning via kombinationsbehandling 
jämfört med singelbehandling. För att bekräfta XIAPs involvering i TQ och/eller TAM-
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medierad apoptoscelldöd skapades ett överuttryck av XIAP i MCF-7 och MDA-MB-231 
celler. Ett resultat om 2-3 gånger högre minskning av XIAP i MCF-7 och MDA-MB-231 
celler respektive vid kombinationsbehandling jämfört med kontrollgrupp visades. Detta 
bekräftar XIAPs involvering i TQ och TAM-medierad celldöd. Med dessa resultat kunde 
författarna konstatera att TQ är ett lovande preparat för att potensiera TAMs effekt. 
 
Två huvudtyper av lungcancer är "non-small cell lung cancer" (NSCLC), 85 % av 
lungcancer-fallen, och "small cell lung cancer" (SCLC), 15 % av fallen. Det mest aktiva 
kemoterapeutiska ämnet mot NSCLC och SCLC är cisplatin (CDDP). CDDP  har visats 
inducera ökat uttryck av NF-kB och denna aktivitet leder till ökad CDDP-resistens. I en 
studie av Jafri SH. et al. (25) har CDDP, ett icke-cellcykel specifikt kemoterapeutiskt 
läkemedel som orsakar direkt DNA skada, kombinerats med TQ, som  angriper 
cellcykeln i övergången mellan G1 till S-fas. Forskargruppen hade en hypotes om att 
denna kombination kommer förbättra CDDPs effekt och möjligtvis övervinna dess 
resistens genom undertryckning av CDDP-inducerad överexpression av NF-kB. TQs 
inhibering av proliferation i NSCLC cellinjen NCI-H460 visades vara signifikant vid 24 
h behandling (p<0,05), men effekten avtog med tiden vilket antyder på att frekvent 
dosering krävs för oavbruten effekt. I kombination med CDDP ökade inhiberingen av 
cellproliferationen och hade en 89 %-ig inhibering vid 72 h. Med hjälp av CI  sågs att en 
kombination av TQ 80-100 uM+CDDP 1,25-2,5 uM gav CI=0,761-0,789 i NCI-H460-
celler vid 72 h, som visar på en synergisk effekt av kombinationen TQ+CDDP. I en 
analys av TQs verkan på cellviabiliteten i SCLC-cellinjen NCI-H146 sågs en minskning i 
cellviabiliteten med ökade koncentrationer av TQ och i genomsnitt var endast 50 % av 
cellerna viabla efter 2 h behandling. Det gjordes en apoptosanalys med Annexin-V för 
att se om minskningen i cellproliferation och cellviabilitet var ett resultat av TQ-
indcuerad apoptos. Resultat var positivt för Annexin-V i 89,59 % av NCI-H460-cellerna 
och 88,1 % av NCI-H146-cellerna. Samtliga resultat visar TQs synergiska verkan hos 
CDDP. 
 
Banerjee S. et al. (23) fann att förbehandling med TQ följt av behandling med de 
kemoterapeutiska läkemedlena gemcitabine eller oxaliplatin inte orsakade stor skillnad 
i celldöd relativt till monoterapi med kemoterapi vid pankreacancer. Å andra sidan gav  
TQ-analogerna TQ-4A1, TQ-5A1 och TQ-2G signifikant minskad cellviabilitet relativt 
till kontrollgruppen vid behandling med analogerna i kombination med gemcitabine 
elleroxaliplatin jämfört med monoterapi med dessa cytostatika(p<0,001). Detta visar 
att förbehandling med TQ-analogerna följt av kemoterapi inducerar mer apoptos (~50 
% mer, p<0,001) och därmed överlägsen sensibilisering  av PC-cellinjer. Woo CC. et al. 
(20) undersökte också TQs potensierande av cytostatika och analysen gjordes på 
bröstcancerceller behandlade med doxorubicin, 5-fluorouracil och paclitaxel. En 
ökning av cytotoxiciteten sågs hos doxorubicin med 2,6 gånger (från 14 % till 36 %) och 
5-fluorouracil med 2,7 gånger (från 13 % till 35 %). Ingen förbättring sågs hos 
paclitaxel. 
 
IN VIVO STUDIER PÅ TYMOKINONERS EFFEKT VID OLIKA 
CANCERCELLINJER 
Utav de 9 studier som använts till denna litteraturstudie gjorde fem forskargrupper 
analyser på TQs effekt in vivo. Förändringar i tumörmassa, tumörvolym, effekt på 
diverse molekylära mekanismer etc. undersöktes på tumörer i mössxenografer som 
innebär att mössen bär på en transplantation av cancercellinjer som tillväxer till 
tumörer. Efter en viss tid avlivades mössen och tumörerna togs ut för analys. Nedan 
följer de resultat som forskarna presenterat i sina studier; 
 
En studie på möss gjordes av Yi T. et al. (19)  för att fastställa TQs inhiberande effekt på 
angiogenesen in vivo. Det upptäcktes att TQ inhiberar mikrokärltillväxten hos HUVEC 
som inkuberats med TQ  50-100 nmol/L  i 4 dagar, vilket antyder på att TQ inhiberar 
angiogenesen in vivo också. För att undersöka TQ-inducerad inhibering av 
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tumörangiogenesen in vivo användes en xenografmusmodell i vilken humana prostata 
cancerceller (PC3) injicerades. Efter att tumörerna bildats injicerades mössen med eller 
utan TQ. Resultatet visade att TQ förhindrade effektivt tumörtillväxten och vikten 
(p<0,001)  i jämförelse med kontrollgruppen samt att TQ signifikant inhiberar 
angiogenesen genom minskning av antalet mikrokärl i tumören (p<0,01).  Vid de 
koncentrationer som användes i xenografmusmodellen (6 mg/kg/dag) visades inga 
toxiska effekter av TQ. 
 
Rajput S. et al. (24) gjorde en in vivo studie av TQs och TAMs effekt på tumörtillväxt 
med användning av MDA-MB-231 celler i mössxenografmodeller. Forskargruppen 
visade en signifikant reduktion av tumörstorlek och tumörmassa (p=0,05) och en 
djupare antitumöreffekt (p<0,0035) vid kombinationsbehandling jämfört med 
singelbehandling med vardera ämne. Det sågs även en reduktion av XIAP-uttryck vid 
kombinationsbehandling vilket bekräftar TQ+TAMs antiproliferativa, antiangiogenesa 
och proapoptosa effekter in vivo. 
 
Även TQs och CDDPs toxicitet, ensamma och i kombination, studerades in vivo på 
möss av Jafri SH. et al. (25). Grupp 1-4 administrerades med olika  doser av TQ, grupp 
5 med CDDP och grupp 6-8 med kombinationen av TQ+CDDP i olika doser. Ingen 
dödlighet observerades i grupp -1-6 men 50 % i grupp 7 och 75 % i grupp 8 dog. Inga 
patologiska abnormaliteter observerades i lungor och hjärta i någon grupp, likaså hos 
njurarna i grupp 1-4. Dock sågs skada i proximala tubuli i 20-30 % av mössen i grupp 5. 
I kombinationsgrupperna 7-8 noterades diffus tubuliskada och akut tubulinekros i 40-
80 % av mössen vars uppkomstorsak var okänd. Forskarna tror dock det kan vara 
CDDP som var bakomliggande anledning. I xenografmodellerna gav TQ 20 
mg/kgaktivitet och reducerade tumörvolymen även om effekten var marginellt 
signifikant (p=0,075). 2,5 mg/kg CPPD reducerade tumörvolymen signifikant 
(p<0,001). Bäst effekt på tumörvolymen ficks vid kombinationsbehandling av 
TQ+CDDP, där TQ 5 mg/kg + CDDP 2,5 mg/kg gav 59 % -ig reduktion i tumörvolym 
(p=0,036) och TQ 20 mg/kg + CDDP 2,5 mg/kg gav 79 % -ig reduktion i tumörvolym 
(p=0,0016). 
 
För att titta närmare på de molekylära mekanismer använde forskarna lipopolysackarid 
(LPS) för att inducera NF-kB uttryck in vivo som mättes med hjälp av luciferas, ett 
enzym vars transkription är beroende av NF-kB. 3 h efter behandling med TQ 5 och 20 
mg/kg sågs att aktivering av NF-kB var undertryckt jämfört med kontrollgruppen, 
effekten var dock inte statistiskt signifikant (p<0,10). I xenografmodellerna 
undersöktes TQs effekt på NF-kB uttryck genom att mäta nivåerna av fosfylerad NF-kB 
som total NF-kB. En signifikant reduktion av NF-kB sågs i xenografmodellerna hos 
möss behandlade med en kombination av TQ 20 mg/kg och CDDP 2,5 mg/kg men 
ingen reduktion vid singelbehandling med TQ eller CDDP (p<0,05). Das S. et al. (12) 
visade också i sin in vivo studie att kombinationsbehandling med TQ och DG ger effekt 
på tumörer. Behandling med TQ och DG gav signifikant reduktion av tumörstorleken 
och tumörmassan jämfört med kontrollgruppen (p<0,05). I studien visades även en 
minskning i expression av CD31, ett protein involverat i angiogenesen, hos TQ och DG-
injicerade tumörer som föreslår att dessa ämnen har antiangiogenetisk effekt. 
 
In vivo studie av Peng L. et al. (9)  gjordes på 12 möss som fördelades i kontroll- och 
behandlingsgrupp. Efter 15 dagar minskade den genomsnittliga kroppsvikten i 
kontrollgruppen från 22.28±1.22 till 21.24±1.32 g medan den TQ-behandlade gruppens 
vikt ökade från 22±1.5 till 24.4±1.2 g. Minskningen i kontrollgruppen beror på 
tumörtillväxten i xenografmössen. I behandlingsgruppen var tumörvolymen 74±25 
mm3 vs 126±41 mm3 i kontrollgruppen, en signifikant skillnad på tumörvolym i 
xenografmodellerna (p<0,05). Vid utvärdering av tumörerna fanns det signifikanta 
skillnader i mönstret för nekros, inflammatorisk respons och fibros bland de två 
grupperna. I kontrollgruppen var tumören i stort sett livsduglig med hög mitos och hög 
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grad av viabilitet. I gruppen som fick TQ-behandling var det däremot en markant 
tumördestruktion i hela tumören. Vidare undersöktes expressionen av den 
cellproliferativa markören Ki-67 och mikrokärldensitets markören CD34 i 
tumörvävnaderna från de två grupperna. Immunoreaktivitet mot dessa protein 
reducerades signifikant i behandlingsgruppen (p<0,05) jämfört med kontrollgruppen. 
Proliferativindexen för Ki-67 var 77.2±5.1 % i kontrollgruppen och 49.3±4.5 %  i 
behandlingsgruppen. Mikrokärldensiteten hos CD34 reducerades från 192.3±10.2 till 
98.6±14 efter behandling med TQ. Expressionen av NF-kB var signifikant minskad hos 
tumörerna härledda från TQ-behandlade möss jämfört med obehandlad grupp 
(p<0,05). Det sågs även en nedreglering av XIAP, survivin och VEGF proteiner i dessa 
tumörer – ett resultat som går i enlighet med forskargruppens in vitro resultat. 
 
 
Diskussion 
Det har uppkommit ett ökat intresse för nya växtprodukter som potentiell kemoterapi 
mot humana tumörer som verkar mindre toxiskt på det normala cellulära systemet. 
Majoriteten av dagens cytostatika verkar genom att angripa DNA som vidare triggar 
växtinhibering av tumören samt celldöd via apoptos (3). Dessvärre skonas inte de friska 
cellerna från cytostatikans celldödsinducerande verkan vilket leder till en hel del svåra 
biverkningar som följd vid cytostatikabehandling som t.ex. håravfall, illamående, 
blodbrist etc. Med tanke på de höga dödssiffrorna i cancer världen runt så är behovet 
efter effektiva cytostatika, som har minimala biverkningar och ingen resistens, större 
än någonsin.  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om den aktiva komponenten TQ 
från örten Nigella Sativa har en antineoplastisk effekt på de olika cancerformer som 
lyfts i resultatet.  Det har tidigare varit begränsat med antal rapporter tillgängliga på 
TQs tillväxthämmande och proapoptosiska effekter i tumörceller. De senaste åren har 
fler studier som undersöker TQs verkningsmekanism på olika cancercellinjer 
publicerats. I denna litteraturstudie användes 9 orginalartiklar som studerat TQs 
verkan på olika cellulära mekanismer och dess potential att angripa tumörer via dessa 
mekanismer in vitro och in vivo. Samtliga artiklar visar att TQ verkar på en eller flera 
cellulära mekanismer hos cancerceller in vitro.  
 
Både Yi T. et al. (19) och Peng L. et al. (9) visade i sina studier på angiogenesen hos 
HUVEC att TQ har en inhiberande verkan på bildandet av kapillärliknande strukturer 
genom rörformatering, som är det sista steget i angiogenesen. Med denna inhibering 
stryps HUVECs blodtillförsel och där med syre- och näringstillförseln. Med dessa in 
vitro resultat föreslog forskarna att inhibering av angiogenesen spelar en central roll 
för tillväxt och överlevnad av tumörer och valde att undersöka sin hypotes in vivo på 
möss. Yi T. et al. visade att TQ inhiberar mikrokärltillväxten hos möss samt att den via 
den inhiberar tumörangiogenesen vilket sågs genom att antal mikrokärl i tumören 
minskat signifikant. Liknande resultat fick Peng L. et al. när de mätte 
mikrokärldensiteten i tumörerna och fann en signifikant reduktion i densitet. Rajput S. 
et al. (24) gjorde en likadan studie som forskargrupperna ovan och resultatet var 
likadant. Med dessa signifikanta resultat från in vitro och in vivo studier av tre 
forskargrupper på TQs verkan på angiogenesen kan en slutsats dras om att TQ verkar 
inhiberande på bildandet av kapillärer, med minskat antal mikrokärl som följd. Detta 
bidrar till att syre- och näringstillförseln stryps hos tumörer vilket i sin tur leder till 
inhibering av tumörtillväxten samt överlevnad hos tumören. 
 
Induktion av apoptos är en viktig mekanism för kemoterapeutika och därmed har det 
varit viktigt att i denna litteraturstudie undersöka om TQ har potential att inducera 
apoptos hos diverse cancerceller. Samtliga studier som presenteras i resultatet visar att 
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TQ inducerar apoptos (9,12,19,20,21,22,23,24,25). Då det finns flertal olika protein och 
signalvägar som kan inducera apoptos var det av relevans för forskarna att undersöka 
vilken apoptosinducerande mekanism TQ påverkar.  
 
I tre av artiklarna (12,19,20)  visade forskargrupperna att TQ nedreglerar 
procaspaserna som indikerar på klyvning av procaspaserna vilket innebär att caspaser 
aktiverats. I en studie (22) analyserade forskargruppen caspaseaktiviteten och ingen 
uppreglering sågs hos caspaserna, inte heller minskade caspaseinhibitorn TQ-
inducerad apoptos. Liknande resultat sågs i samma forskargrupp för en annan 
signalväg involverade i apoptos, JNK, som visade en uppreglering av dess aktivitet men 
vid insättning av inhibitor mot JNK så bidrog det inte till minskad TQ-inducerad 
apoptos. Vid en annan studie (23) sågs ingen förhöjd caspaseaktivitet av TQ, dock så 
visade forskarna att TQ-analogerna gav en signifikant förhöjd caspaseaktivitet. Här har 
det uppkommit resultat som motsäger sig varandra, men viktigt att ha i åtanke är att de 
olika studierna på TQ-inducerad apoptos gjordes på olika cancerformer och där med är 
en trolig anledning till skillnad i resultat mellan de olika studierna att TQ inte 
inducerar apoptos via samma signalväg/ar hos alla cancerformer. Likaså visar inte 
resultatet från Koka PS. et al (22) att JNK inte har någon roll överhuvudtaget i TQ-
inducerad apoptos utan kan även här bero på att de inte har en central roll hos den 
cancerform de undersökts hos. En till forskargrupp (12) undersökte JNKs involvering i 
TQ-inducerad apoptos och i denna studie fann forskarna förhöjda nivåer av den 
fosforylerade formen av JNK, dock ingen förändring i aktiviteten hos det totala-JNK. 
Då de flesta resultat är dos- och tidsberoende kan ett argument, dock ett svagt sådant 
pga. att ingen studie understryker det, vara att en förändring i JNKs aktivitet sker först 
efter tid. Detsamma kan gälla för de övriga studier där diverse signalvägar inte visat 
förändrad aktivitet men har gjort det i en annan studie. Olika doser och tidsintervall 
har använts och detta kan där med vara en anledning till att resultaten från olika 
studier motsätter sig varandra och är svåra att jämföra. 
 
Ett annat exempel på studier vars resultat motsätter sig varandra är de som undersökte 
TQs verkan på NF-kB, XIAP samt survivin (9,20,23,24). I en studie (9) reducerade TQ 
NF-kBs aktivitet och resultatet visade även en minskning av XIAP och  survivin nivåer, 
koncentrationsberoende, i osteosarkomaceller. In vivo resultaten från denna studie går 
i enlighet med in vitro resultaten - samtliga tre nedreglerades signifkant in vivo också.  
Vid en annan studie (20) sågs signifikant minskade proteinnivåerna av survivin efter 
TQ behandling av bröstcancerceller. Även TQ-analoger gav signifikanta resultat vad 
gäller nedreglering av NF-kB, XIAP och survivin i pankreacancerceller (23). En annan 
forskargrupp (24) fann att TQ minskade XIAP-nivåer vid kombinationsbehandling med 
TAM in vitro och in vivo hos bröstcancerceller. Dock så fanns det en studie (25) vars 
resultat motsätter sig ovan nämnda då man såg en undertryckning av NF-kB-aktivitet 
vid TQ behandlade lungcancerceller in vivo men resultaten var inte statiskt 
signifikanta. Forskargruppen fick statiskt signifikant reduktion av NF-kB först vid 
kombinationsbehandling med CDDP. En minskning av XIAP och survivin, vars 
reglering styrs av NF-kB, antyder på att NF-kB reduceras hand i hand med dessa 
protein. Två studier (20,24) undersökte endast reduktionen av XIAP samt survivin och 
fick signifikanta resultat ur vilka kan antydas att även en nedreglering av NF-kB skedde 
i dessa celler även om forskarna i dessa studier inte analyserade denna signalväg. I den 
studie där forskarna ej erhöll signifikanta resultat (25) sågs en undertryckning av NF-
kB (p<0,10) men inte i tillräckligt hög grad för att en slutsats ska kunna dras. Detta kan 
antydas bero på att lungcancercellerna behöver behandlades med TQ under en längre 
tid, högre koncentrationer av TQ eller att denna cancerform inte är lika känslig för TQ-
inducerad apoptos via NF-kBs signalväg som de övriga 3 studerade cancerformerna. 
Vid kombination med CDDP erhölls signifkant reduktion av NF-kBs aktivitet vilket kan 
understryka hypotesen om att TQ nedreglerar NF-kB men inte i tillräcklig styrka för att 
verka antiapoptosiskt. 
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I arbetet presenteras starka underlag på signalvägar som är involverade i TQ-inducerad 
apoptos vars resultat inte är tvetydiga då antingen flera studier understryker de eller att 
flera analyser som testar säkerheten på att den signalvägen är involverad i TQ-
inducerad apoptos gjorts i den aktuella studien. Ur in vitro resultaten kan en slutsats 
dras om att TQ minskar uttrycket av antiapoptos proteinet Bcl-2, både vid singel TQ-
behandling och vid kombination med cytostatikum, ökar nivåerna av proapoptos 
proteinerna Bax, även här vid kombinationsbehandling med cytostatikum, cytokrom C, 
GADD45a och AIF (12,20,22,23,24). Att TQ signifikant inhiberar AKT, COX och PGE2 
samt aktiverar PPAR-y erhölls också bevis på i in vitro resultaten (12,19,20,23).  
 
En annan viktig observation är hur TQ verkar på normala celler i jämförelse med 
cancerceller. I fem studier (12,20,21,22,24) finns evidens på att TQ ger ingen eller 
försumbar toxicitet på normala celler och även benigna tumörceller. Vid analyserna 
jämfördes TQ's cytotoxicitet på respektive cancercell i jämförelse med normala celler 
som användes som kontrollgrupp och signifikanta resultat erhölls på cancercellerna 
medan resultaten på normala celler intygar att TQ inte verkar cytotoxiskt på de. Vid 
jämförelse i morfologi på cancerceller och normala celler vid TQ behandling sågs en 
nedbrytning av cancercellernas morfologi, medan en förändring kunde ses hos några 
normala celler som dock inte vara i en sådan grad att de indikerar på apoptos. Dessa 
resultat spelar en viktig roll för framtidens utveckling av cytostatika då en av de största 
bekymmer inom kemoterapeutika idag är att normala celler tar för stor skada och 
biverkningsprofilen är för allvarlig. Med detta medföljer en stor risk för patienter att 
drabbas av fler följdsjukdomar, vilket är det sista de behöver vid ett redan existerande 
cancertillstånd. 
 
In vitro studier gjordes för att undersöka verkningsmekanismen hos TQ på cancerceller 
och in vivo studierna skulle visa om TQ kan ta död på tumören. Samtliga 5 studier 
(9,12,19,24,25) som gjordes in vivo hade en korrelation med respektive studies in vitro 
resultat. Dessa två studierna är de första stegen som görs i forskning kring nya 
potentiella läkemedelssubstanser, men det är långt ifrån kompletta resultat för att dra 
slutsatser om att ett ämne kan användas vid behandling av ett sjukdomstillstånd. I 
samtliga in vivo studier användes tumörtransplanterade möss för att undersöka om TQ 
verkar tumördödande. Möss och människor skiljer sig otroligt mycket vad gäller 
anatomi och fysiologi; möss har snabbare ämnesomsättning, olika organ, storlek etc. 
jämfört med människan. På grund av dessa stora skillnader mellan möss och 
människor är det viktigt att poängtera att de 5 studiers in vivo resultat inte innebär 
eller bevisar att TQ verkar tumördödande på tumörer hos humana patienter.  
 
Ett sätt att gå vidare i forskningen av TQs potential att bli ett cytostatikum för humant 
bruk är att göra in vivo studier på djur vars anatomi och fysiologi är mer snarlik 
människans. Exempel på ett djur som skulle kunna användas i sådan studie är grisen 
då dens anatomi påminner mycket om människans. Detta är ett djur som länge 
diskuterats om dess organ/vävnader ska användas vid transplantation till människan 
(26). Även apor har en snarlikhet med människan på grund av deras nära släktskap 
(27). Detta är dock ett steg i forskningen som bör ligga precis innan studier på 
människor av etiska skäl. Det kan tyckas högst omoraliskt att utsätta dessa djur för så 
tunga sjukdomstillstånd för människans fördel. Inom forskningen är det alltid ett tungt 
beslut att väga skada mot nytta. Här kan det vara en stor fördel för människoarten att 
göra dessa djurstudier då ett eventuellt högt potent cytostatikum kan upptäckas, 
dessvärre på bekostnad av oskyldiga djurs hälsa och liv. Det kan dock finnas en chans 
att TQ visar sig potent mot cancer hos även dessa djurarter, som det gjorde på möss, 
vilket hade varit ett stort steg fram i forskningen mot cancer då även djur drabbas av 
cancer. Att TQ i ovan studier inte visat cytotoxicitet in vitro och in vivo mot normala 
celler är av stor fördel för vidare studier, både hos djur och människor, då även här 
ligger en sannolikhet att för stor skada inte kommer ske. 
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Risken för bias som kan finnas i denna litteraturstudie är mitt eget urval av 
vetenskapliga artiklar då jag valt ut 9 artiklar jag anser tar upp relevanta resultat för 
litteraturstudien och de artiklar jag inte ansett varit djupa nog eller aktuella för denna 
litteraturstudie har jag valt bort. En miss av relevanta artiklar kan även ha uppstått vid 
sökning av artiklar på PubMed då mitt urval av sökord kan ha lett till att vissa artiklar 
vars innehåll är aktuellt för denna litteraturstudie kan ha uteblivit. 
 
 
Slutsats 
Som slutsats kan sägas att tymokinon, en huvudkomponent från örten Nigella Sativa, 
har visats inhibera flertal mekanismer i cancerceller, som spelar centrala roller i 
cancercellers utveckling och spridning, både in vitro och in vivo på möss. Dessa 
resultat som sammanställts i denna litteraturstudie visar diverse verkningsmekanismer 
för tymokinon hos olika cancercellinjer in vitro, att tymokinon inte verkar cytotoxiskt 
på normala celler in vitro och in vivo, att tymokinon inducerar synergism hos vissa 
cytostatika både in vitro och in vivo samt att tymokinon effektivt dödar tumörer hos 
möss in vivo. Dessa resultat visar inte att tymokinon verkar lika effktivt eller 
överhuvudtaget på tumörer hos människor. Med detta sagt innebär det inte att 
tymokinon inte är effektivt mot cancer hos människor utan att vidare forskning är av 
stor vikt för att kunna dra en slutsats huruvida tymokinon kan användas som 
cytostatikum mot olika cancerformer hos humana patienter. 
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mig och hjälpt mig behålla motivationen. Jag vill även tacka min handledare Staffan 
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