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ÁGRIP 

Ónæmisstýrandi áhrif útdrátta og þátta úr svömpum sem safnað var á 

Íslandsmiðum 

Inngangur: Einungis er búið að rannsaka lítið brot af lífríki sjávar í tengslum við 

efnainnihald og lífvirkni. Þau náttúruefni sem þó hafa verið einangruð úr svömpum 

hafa sýnt fram á margvísleg notagildi, s.s. bólgueyðandi verkun og áhrif á ræsingu 

ónæmiskerfisins. Með notkun in vitro angafrumulíkans er hægt að skima fyrir virkni 

náttúruefna á einfaldan hátt. Náttúruefni sem hafa áhrif á boðefnaseytingu 

angafrumna gætu verið eftirsóknarverð í tengslum við meðferð 

sjálfsofnæmissjúkdóma.  

Markmið: Markmið þessa verkefnis var að skima fyrir ónæmisstýrandi virkni útdrátta 

og þátta sem fengust við úrhlutun á svömpum sem safnað var á Íslandsmiðum 

Aðferðir: Grófir útdrættir voru gerðir á 14 svömpum og gerð Kupchan vökva-vökva 

úrhlutun á grófu útdráttunum. Skimað var fyrir ónæmisstýrandi áhrifum 47 útdrátta í 

styrknum 50 μg/ml í in vitro angafrumulíkani. Áhrif útdráttanna voru metin með því að 

mæla tjáningu yfirborðssameinda og boðefnaseytingu angafrumnanna. Gerð var 

frekari þáttun á tveimur svömpum sem höfðu sýnt fram á áhugaverðar niðurstöður í 

skimuninni. Þeir þættir sem fengust eftir þáttunina voru einnig prófaðir á 

angafrumulíkaninu í styrkjunum 5 og 50 μg/ml.  

Niðurstöður: Við fyrstu skimun reyndust nokkrir útdrættir hafa áhrif á seytun 

angafrumna á boðefnunum IL-10 og IL-12p40. Við endurreknar mælingar reyndist 

aðeins einn útdráttur, #10-A, valda tölfræðilega marktækri lækkun á seyti angafrumna 

á bæði IL-10 og IL-12p40.  

Umræður og ályktanir: Framkvæma þyrfti frekari þáttun á útdrætti #10-A-N og prófa 

þættina á angafrumulíkani. Sú hamning á seyti boðefnanna IL-10 og IL12p40 sem 

kom fram hjá angafrumum sem þroskaðar höfðu verið útdrætti #10-A gæti haft áhrif á 

ræsingu T1 og Th17 frumna og þ.a.l. á meingerð sjálfsofnæmissjúkdóma. Einnig er 

nauðsynlegt er að halda áfram með þær skimanir sem gerðar hafa verið á 

sjávarhryggleysingjum, og þ.m.t. svömpum, því sjórinn er ótæmandi auðlind 

náttúruefna.  
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ABSTRACT 

Immunological effects of extracts and fractions from sponges collected in 

Icelandic waters 

Introduction: The marine biodiversity has only been explored to a limited extend 

with respect to chemical constituents and bioactivity. Some of the marine natural 

products that have been discovered in sponges have revealed great variety in 

activity. These include anti-inflammatory effects and effects on the activation of the 

immune system. A dendritic cell assay is a simple method for screening for anti-

inflammatory activity of natural products, which could be desirable for the treatment 

of autoimmune diseases. 

Objective: The aim of this study was to screen for immunological effects of extracts 

and fractions from sponges that have been collected in Icelandic waters. 

Methods: Crude extracts were made from 14 sponges. In order get better separation 

of the crude extracts, a Kupchan liquid-liquid extraction was applied. This resulted in 

47 extracts, which were tested at the concentration 50 μg/ml in the dendritic cell 

assay. The effects were evaluated by measuring expression of surface molecules 

and cytokine secretion of the dendritic cells. Further extraction was made on the two 

sponges that showed most promising results in the primary screening procedure. The 

fractions that were obtained after the fractionation were also tested on the dendritic 

cell assay at the concentration 50 and 5 μg/ml. 

Results: At the primary screening, several extracts appeared to affect the secretion 

of IL-10 and IL-12p40 by the dendritic cells. Following repeated measurements, only 

one extraction, #10-A, caused a statistically significant reduction in IL-10 and IL-

12p40 secretion. 

Discussion and conclusions: A further extraction is needed on the extract #10-A-N 

and the fractions that derive from that extraction should be tested on the dendritic cell 

assay. The drop in sectretion of both cytokines, IL-10 and IL-12p40, that was 

observed for extract #10-A could affect activation of both Th1 and Th17 cells and 

therefore the pathogenesis of autoimmune diseases. It is also necessary to continue 

with the screening on marine invertebrates, including sponges, for the sea is an 

inexhaustible resource of natural products. 
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

BSA   Bovine serum albumin 

DC   Dendritic cell 

DMSO  Dimethyl sulfoxide 

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid 

ELISA   Enzyme-linked immunosorbent assay 

EU  European Union 

FACS   Fluorescent-activated cell sorting 
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FDA  Food and Drug Administration 

GM-CSF  Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

HLA   Human leukocyte antigen 

HIV  Human immunodeficiency virus 

IFN   Interferon 

IL   Interleukin 

LPS   Lipopolysaccharide 

MACS  Magnetic activated cell sorting 

MC  Monocyte 

mDC  Mature dendritic cell 

MFI   Mean fluorescence intensity 

MHC   Major histocompatibility complex 

NK cell  Natural kill cell 

PAMP  Pathogen-associated molecular pattern 

PBS   Phosphate buffered saline 

PRR  Pattern recognition receptor 

SEM  Standard error of mean 

SI  Secretion index 

SPE  Solid phase extraction 

TFA  Trifluoroacetic acid 

TGF   Transforming growth factor 

Th  T helper cell 

TLC  Thin layer chromatography 

TLR   Toll-like receptors 
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1. INNGANGUR 
 

1.1 Náttúruefni 

Í gegnum aldanna rás hefur maðurinn notfært sér efnivið náttúrunnar bæði til 

lækninga sem og til annarra nota. Heimildir um notkun plantna sem lyf spanna nánast 

5000 ára sögu, allt aftur til forn Egypta (Newman, Cragg og Snader, 2000). Það var 

þó ekki fyrr en fyrir um 200 árum síðan að það tókst að einangra fyrsta hreina 

lyfjavirka efnið, úr fræjum plöntunnar Papaver somniferum. Það afrek hrinti af stað 

auknum áhuga á að finna og einangra lyfjavirk efni úr náttúrunni sem náði hámarki á 

árunum 1970-1980 og árið 1990 var meirihluti lyfja annaðhvort náttúruefni eða 

afleiður náttúruefna (mynd 1) (Li og  Vederas, 2009).  

 

Mynd 1: Uppruni nýrra lyfjaefna á árunum 1981-2006, aðlöguð úr (Newman og Cragg, 2006). 

 

Hin síðustu ár hefur áhuginn hinsvegar dvínað meðal helstu lyfjaframleiðenda 

og eru þar að baki ýmsir orsakavaldar. Helst má þar nefna að erfitt hefur reynst að 

nálgast efnin í nægilegu magni til notkunar. Styrkur náttúruefna í plöntum er oft mjög 

lítill og því þyrfti að safna svo miklu magni af plöntunni að hætta myndi skapast á 

útrýmingu hennar. Styrkur náttúruefnanna getur einnig verið breytilegur eftir árstíðum 

eða vaxtarumhverfi (Li og  Vederas, 2009). Fjölbreytileiki náttúruefna er gríðarlegur 

og oftast eru efnin efnafræðilega flóknar sameindir sem mjög erfitt væri að búa til 

með efnasmíðum m.a. vegna fjölda handhverfumiðja og vegna innbyrðis afstöðu 
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efnahópa. En það er einmitt þessi fjölbreytileiki sem gerir náttúruefnin að spennandi 

og vænlegum lyfjasameindum (Koehn og  Carter, 2005).  

Tækniframfarir hafa haft góðar afleiðingar í för með sér hvað varðar einangrun 

efna úr náttúrunni. Má þar m.a. nefna tilkomu skimunar (e. high-throughput 

screening) sem auðveldar ferlið þegar skimað er eftir virkum lyfjasameindum, upphaf 

fléttuefnafræðinnar (e. combinatorial chemistry) sem býður upp á mikla fjölbreytni við 

þróun lyfjasameinda og framfarir í sameinda- og frumulíffræði sem hafa valdið 

aukningu í mögulegum lyfjaskotmörkum (Koehn og  Carter, 2005). Einnig hafa átt sér 

stað tækniframfarir í aðferðum við þáttun, einangrun og hreinsun náttúruefna sem 

hafa stytt rannsóknarferlið niður í minna en tvær vikur. Á öðrum tveim vikum væri 

hægt að greina byggingar allt að 90% náttúruefnanna sem voru einangruð. Þessar 

framfarir hafa einnig leitt til þess að mun minna magn af efni þarf til að greina 

byggingu og bera kennsl á efnasambönd (Harvey, 2008).  

 Áætla má að allt að hundrað náttúruefnasambönd séu um þessar mundir í 

klínískum rannsóknum og önnur hundrað séu í undirbúningsferli fyrir klínískar 

rannsóknir. En vinna við þróun náttúruefna gengur oft hægt fyrir sig og er mjög 

kostnaðarsöm sem leiðir til þess að oft er gerð skimun á útdráttum náttúruafurðanna 

mjög snemma í rannsóknarferlinu til þess að athuga hvort virkni sé til staðar (Harvey, 

2008). Talið er að aðeins sé búið að rannsaka um 10-15% plöntutegunda með tilliti til 

lyfjavirkra efna en þó eru plönturnar betur settar en önnur svið náttúrunnar s.s. 

örverur og lífríki sjávar (Saklani og  Kutty, 2008). En rannsóknir á þeim sviðum hafa 

farið vaxandi og sífellt fleiri lyfjavirk efni einangruð úr örverum og sjávarlífverum fara í 

klínískar rannsóknir (Harvey, 2008).   
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1.1.1 Náttúruefni hafsins 

Það er ekki að ástæðulausu að Jörðin er stundum kölluð bláa plánetan, þar sem 

hafið þekur um 70% af yfirborði hennar. Samkvæmt sumum kenningum um uppruna 

lífsins þá kviknaði það í sjó fyrir um 3,5 milljörðum ára. Þar sem hafið þekur meiri 

hluta af yfirborði Jarðar er ekki að undra að lífríki þess og fjölbreytileiki lífríkisins sé 

talinn vera mun meiri en á landi. Af 37 grunnfylkingum lífsins þá finnast 34 í sjó en 

eingöngu 17 þeirra hafast við á landi (Sabdono og  Radjasa, 2008).  

Talið er að tæplega 250 þúsund mismunandi tegundir lífvera sé að finna í sjó 

(Crist, Ausubel og Wagoner, 2010). En þar sem erfiðara hefur reynst að nálgast 

þessa gríðarlegu flóru þá hafa færri náttúruefni verið einangruð úr sjávarlífverum og 

rannsóknir á þeim hófust ekki fyrr en mun seinna. Fyrstu rannsökuðu 

sjávarlífverurnar voru þær sem auðvelt var að nálgast við yfirborð sjávar (Sabdono og  

Radjasa, 2008). Í upphafi ársins 2000 var talið að einungis 5% af hafsvæðum 

plánetunnar hefðu verið rannsökuð. Tækninýjungar í köfun hafa gert mönnum kleift 

að rannsaka hafsvæðin betur og á undanförnum 10 árum hafa 6.000 nýjar tegundir 

fundist. Á árunum 2002-2006 var að jafnaði 1.650 nýjum tegundum lýst á hverju ári 

og auk þess hafa fundist nokkrar tegundir sem talið var að hefðu dáið út (Crist o.fl., 

2010). Niðurstöður rannsókna hafa einnig leitt til uppgötvunar á mörgum áður 

óþekktum efnasamböndum og ef skoðaðar eru niðurstöður rannsókna, sem hafa 

verið birtar í yfir 1.400 tímaritum eða bókum, gefa þær til kynna að fjöldi þessara 

efnasambanda sé um 22 þúsund. Þessi efni hafa verið einangruð eða eru afleiður 

efna sem hafa verið einangruð úr 6.000 mismunandi tegundum innan rúmlega 2.000 

ættkvísla (Marinlit, 2011).  

Líkur á að finna lyfjavirk efnasambönd í sjávarlífverum eru margfalt hærri en í 

lífverum á landi. Slík efnasambönd hafa fundist m.a. í örverum, þörungum og 

sjávarhryggleysingjum en þau eru mjög fjölbreytt og má þar m.a. nefna alkalóíða, 

terpena, stera, fenól, etera og peptíð en meirihluti lyfjavirku efnanna flokkast til 

terpena og alkalóíða (mynd 2) (Hu o.fl., 2011). 
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Mynd 2: Helstu flokkar efnasambanda sem einangruð voru úr sjávarlífverum á árunum 1985-
2008, aðlöguð úr (Hu o.fl., 2011). 

 

Árið 1951 einangruðu Bergmann og Feeny fyrstu lyfjavirku efnin úr svampinum 

Cryptotethya crypta og voru það núkleósíðin spongouridin og spongothymidin 

(Bergmann og  Feeney, 1951). Meira en áratugur leið þar til Weinheimer og 

Spraggins einangruðu næstu lyfjavirku sameind, prostaglandín úr kóraltrénu (e. 

gorgonian) Plexaura homomalla (Weinheimer og  Spraggins, 1969). Upp úr því fór 

fjöldinn stigvaxandi en um hríð var talið að hámarkinu hefði verið náð árið 1990 þegar 

tæp 500 ný efni greindust á ári (mynd 3), en síðan þá hefur tíðni einangrunar nýrra 

náttúruefna aukist enn (Hu o.fl., 2011). 

Fram til ársins 2008 var meirihluti sjávarnáttúruefnanna, eða allt að 75%, 

einangruð úr sjávarhryggleysingjum úr fylkingum svampa og kóralla. Svampar eru 

útbreiddustu sjávarhryggleysingar í höfum heims og kórallar vaxa á þeim stöðum þar 

sem líffræðileg fjölbreytni er hve mest, þ.e.a.s. í hitabeltinu. Fjöldi lyfjavirkra efna úr 

örverum hefur farið hægt vaxandi en vekja sífellt meiri áhuga þar sem örverur fjölga 

sér hraðar og á auðveldari hátt en sjávarhryggleysingjar (Hu o.fl., 2011).  
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Ólíkt lífverum sem lifa á landi þá hafa sjávarlífverur þurft að aðlaga sig að 

öfgakenndum aðstæðum hafsins svo sem háum þrýstingi, háum salt styrk, 

takmörkuðu magni næringarefna og sólarljóss (Hu o.fl., 2011). Hitastig sjávar er alla 

jafna lágt og frekar stöðugt en hefur öfgar í báðar áttir, svo heitt að málmar bráðna og 

svo kalt að hann getur frosið. Þrátt fyrir þessar öfgakenndu aðstæður þá má finna líf 

á nánast hvaða hafsvæði sem er (Crist o.fl., 2010). Til að aðlagast þessum skilyrðum 

hafa sjávarlífverur þróað með sér sérstaka eiginleika sem aðgreina þær frá lífverum á 

landi svo sem efnaskipti, hegðun og myndun og umbrot annars stigs efna. Þessi 

aðlögun að öfgakenndum aðstæðum er talin bera ábyrgð á gríðarlegri fjölbreytni 

annars stigs efna í sjávarlífverum (Hu o.fl., 2011). 

 

Mynd 3: Fjöldi nýrra einangraðra náttúruefna úr sjávarlífverum eftir árum, aðlöguð úr  
(Hu o.fl., 2011). 
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1.2 Sjávarhryggleysingjar – Annars stigs efni 

Annars stigs efni eru efni sem sumar lífverur framleiða og hafa annan tilgang en að 

viðhalda lífi. Þessi efni eru ekki endilega í stöðugri framleiðslu og er misjafnt hvort 

hlutverk þeirra í lífsferli lífveranna sé þekkt. Í langflestum tilvikum eru þetta efni sem 

koma lífverunni að gagni s.s. til að verjast ágangi eða til laða að eða aðvara aðrar 

lífverur (Dewick, 2002).  

Ólíkt þróun á landi þá eru styrkur og tíðni annars stigs efna hærri í sjávardýrum 

en sjávarplöntum (Proksch, Edrada og Ebel, 2002). Eins og komið hefur fram hér að 

ofan þá hafa flest sjávarnáttúruefni verið einangruð úr sjávarhryggleysingjum (Hu 

o.fl., 2011) og er ástæða þess líklega sú að þeir framleiða hlutfallslega mikið magn af 

annars stigs efnum. Sjávarhryggleysingjar eru botnfastar lífverur eða mjög hægfara 

og skortir allar byggingalegar varnir. Þeir notast því við annars stigs efni til fælingar 

og varna gegn rándýrum. Annars stigs efnin koma einnig að notum við að hindra vöxt 

örvera á yfirborði sjávarhryggleysingjanna og að auki nota þeir annars stigs efnin til 

að keppa um vaxtarsvæði á hafsbotninum þ.s. flestir þeirra eru botnfastir (Sabdono 

og  Radjasa, 2008).  

 Niðurstöður rannsókna á sjávarhryggleysingjum, sem gerðar voru á árunum 

1990-2009, leiddu í ljós alls 9.812 ný sjávarnáttúruefni (mynd 4). Tæplega helmingur 

þeirra, eða 48,8%, greindust innan svampaættarinnar. Næst á eftir svömpum komu 

holdýr með um 28,6%. Um 7,4% svampa leiða af sér ný náttúruefni á meðan tíðni 

nýrra náttúruefna hjá holdýrum er um 2,8% og 2,1% hjá skrápdýrum. (Leal, Puga, 

Serodio, Gomes og Calado, 2012). Auk þess ef miðað er við fjölda rannsóknargreina 

í Marinlit (gagnagrunni yfir náttúrulegar afurðir sjávar) þá tróna svampar þar á 

toppinum með 33,37% allra útgefinna greina og fundist hafa alls 6.668 efni í þeim 

1.185 tegundum sem skoðaðar hafa verið. En taka þarf tillit til þess að svampar eru 

mest rannsökuðu sjávarlíffverurnar þar sem 21,55% allra þekktra svampategunda 

hafa verið skoðaðar m.t.t. efnainnihalds (Blunt o.fl., 2008).  
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Mynd 4: Fjöldi nýrra náttúruefna einangruð úr sjávarhryggleysingjum á árunum 1990-2009, 
aðlöguð úr (Leal, Puga, Serodio, Gomes og Calado, 2012). 

 

1.2.1 Svampar 

Svampar eru sjávarhryggleysingjar og tilheyra fylkingunni Porifera. Þeir eru 

frumstæðustu fjölfrumungar á Jörðinni en talið er að þeir hafi komið fram fyrir um 700 

milljónum ára (Sabdono og  Radjasa, 2008). Svampar eru flokkaðir í 3 flokka: 

Hexactinaellida, Demospongiae og Calarea, og eiga allir sameiginlegan forvera, 

Urmetazoa (Muller, Brummer, Batel, Muller og Schroder, 2003). Langflestir svampar, 

eða um 80% þeirra, tilheyra flokki Demospongiae (Shanks, 2001) og rekja má um 

99,8% af náttúruefnum í svömpum til svampa í þeim flokki (Leal o.fl., 2012).  

Svampar eru ólíkir öðrum sjávarhryggleysingjum að því leyti að þeir hafa engin 

eiginleg líffæri, heldur eru frumur þeirra mjög sérhæfðar og mynda stoðvef þar sem 

hver fruma hefur ákveðnu hlutverki að gegna (Shanks, 2001). Bæði litur og lögun 

svampa getur verið mjög breytileg (Brusca og  Brusca, 1990). Svampar nærast með 

því að sía ógrynni af sjó í gegnum sig og fá þannig næringarefni úr sjónum ásamt 

súrefni. Sumir sía fimmfalda þyngd sína á aðeins 5 sekúndum og er því síuhraðinn 

mikill en útstreymishraði sjávar frá svampinum getur náð 20 cm/sek. En með því að 

sía þessi ógrynni af sjó þá eru þeir berskjaldaðir fyrir mörgum hugsanlegum 

sjúkdómsvöldum og hafa þeir því þróað með sér frumstætt ónæmiskerfi (Muller o.fl., 

2003).  
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 Langflestir svampar lifa í samlífi með örverum, s.s. bakteríum eða sveppum, 

og talið er að allt að 40-60% af heildarmassa svampa komi til vegna baktería, 

hlutfallið getur þó verið mjög breytilegt. Sumar örverur eru tegundasértækar og sækja 

í sérstaka svampa. Þær berast til svampsins við síun hans á næringarefnum og taka 

sér bólfestu í honum eftir að hafa komist framhjá meltingu hans. Svamparnir bjóða 

samlífsverunum næringu og öryggi á meðan þær hjálpa til við næringaröflun, gera 

byggingu svampsins stöðugri og taka þátt í efnavörnum hans (Lee, Lee og Lee, 

2001).  

Svampar eru dreifðir um heimsins höf (sbr. Náttúruefni hafsins, bls 4) og 

finnast bæði við heimskautasvæðin sem og á hitabeltissvæðunum og allt frá 

grunnsævi niður á margra kílómetra dýpi. Þrátt fyrir það eru þeir mjög viðkvæmir fyrir 

sínu nánasta umhverfi og geta loftslagsbreytingar og/eða aðrar breytingar af 

mannavöldum haft róttækar afleiðingar, sem dæmi má nefna þá geta skyndilegar 

hitabreytingar valdið dauða margra svampa. Svampar eru þó þekktir fyrir að geta 

aðlagast að hluta til breyttum aðstæðum t.d. ef breytingar verða á fæðu framboði, auk 

fleiri þátta (Muller o.fl., 2003). Vaxtarhraði svampa hefur áhrif á ævilengd þeirra en 

þeir svampar sem vaxa hratt, allt að nokkrum sentimetrum á viku, lifa skemur en þeir 

sem vaxa hægar. Sumir svampar vaxa mjög hægt og er vitað til svampa sem taldir 

eru um 5000 ára gamlir, sem myndu þá teljast til elstu lífvera á jörðinni (Hooper, 

Soest og Willenz, 2002). Þekktar eru í kringum 15 þúsund tegundir svampa og lifa 

þeir nánast eingöngu í sjó en aðeins um 1% lifa í ferskvatni (Sabdono og  Radjasa, 

2008).  

Svampar hafa verið mikið rannsakaðir með tilliti til annars stigs efna og það 

hefur verið sýnt fram á að þeir búa yfir fjölbreyttum og mjög lyfjavirkum sameindum 

(Sabdono og  Radjasa, 2008). Sýnt hefur verið fram á að þeir svampar sem vaxa á 

hitabeltissvæðum og eru undir miklu álagi, t.d. vegna ágangs fiska, framleiða mikið 

meira af annars stigs efnum en þeir sem lifa óáreittir og mörg þessara efna eru 

lyfjavirkar sameindir. Því hafa þessir svampar vakið mestan áhuga rannsóknarmanna 

(Proksch o.fl., 2002).  

 



9 

 

1.2.2 Náttúruefni úr svömpum 

Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á sjávarnáttúruefnum hefur verið lýst um 

15 þúsund mismunandi efnum og fleiri en 12 þúsund af þeim einangruð. Á hverju ári 

uppgötvast síðan til viðbótar hundruðir nýrra efna. Af þessum efnum má rekja um 

5.300 til svampa og árlega uppgötvast um 200 ný efni í svömpum (Baby og  Sujatha, 

2011; Laport, Santos og Muricy, 2009). Þá ber að geta þess að tólf af þrettán 

sjávarnáttúruefnum, sem eru í klínískum rannsóknum, hafa verið einangruð úr 

sjávarhryggleysingjum og áætla má að meirihlutinn sé tilkominn frá svömpum 

(Thomas, Kavlekar og LokaBharathi, 2010) þar sem fleiri sjávarnáttúruefni úr 

svömpum eru í forklínískum og klínískum rannsóknum en úr nokkurri annari fylkingu 

(Laport o.fl., 2009) (tafla 1). Helstu sjávarnáttúruefni, sem eru rannsökuð í klínískum 

rannsóknum í dag, eru krabbameins-, verkja- og bólgueyðandi lyf (Proksch o.fl., 

2002). 

Tafla 1: Staða sjávarnáttúruefna í klínískrum rannsóknum, aðlöguð úr (Mayer o.fl., 2010), og 

uppfærð miðað við stöðu í janúar 2012. 

 
 

Byggingalegur efnafjölbreytileiki náttúruefna í svömpum er mikill en margar 

ólíkar gerðir efna hafa verið einangraðar úr þeim, til dæmis amínósýrur, núkleótíð, 

makrólíð, terpenar, porphyrín, alifatísk hringlaga peroxíð og steról (Baby og  Sujatha, 

2011). Þessi efni hafa síðan sýnt fram á mjög fjölbreytta virkni og hafa verið, eða 

gætu hugsanlega verið, nýtt við mörgum mismunandi sjúkdómum allt frá 

sveppasýkingum til krabbameins og frá Alzheimer sjúkdómnum til alnæmis (HIV) 

(Kelecom, 2002). Líkt og hjá öðrum sjávarlífverum þá eru terpenar ríkjandi annars 
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stigs efni meðal svampa og helsti verkunarmáti þeirra er bólguhemjandi virkni auk 

annarra líffræðilegra verkunarmáta (Keyzers og  Davies-Coleman, 2005). Annar 

eiginleiki annars stigs efna svampa er sýklahemjandi verkun en í skimun, sem 

Burkholder og Ruetzler gerðu, á 31 svamp þá reyndust 18 þeirra hafa sterka 

sýklahemjandi verkun en alls hafa verið einangruð um 800 sýklahemjandi efni úr 

svömpum (Laport o.fl., 2009). 

 Sjávarnáttúruefnin eru geymd á sérstökum stöðum innan svampsins og oftast 

við ytra byrði hans sem er líklegra til að sæta ágangi og er því mestur styrkur efna á 

þeim stöðum sem eru mest berskjaldaðir (Koopmans, Martens og Wijffels, 2009). Þar 

sem efnasamböndunum er mjög oft seytt út í umhverfið og þynnast því strax margfalt 

þurfa þau að vera mjög kröftug og áhrifamikil til að viðhalda virkni þrátt fyrir 

þynninguna (Ebada, Lin og Proksch, 2010). 

 Mörg sjávarnáttúruefni sem hafa verið einangruð úr svömpum líkjast mjög 

náttúruefnum sem einangruð hafa verið úr bakteríum og öðrum örverum sem bendir 

til þess að það séu í raun samlífsbakteríur svampa sem framleiða mörg af þeim 

efnum sem einangruð hafa verið úr þeim (Proksch o.fl., 2002). Margar af 

samlífsbakteríum svampa eru mjög háðar þeim enda lítur út fyrir að samlíf þessara 

tveggja lífvera eigi sér langa sögu. Þá hefur reynst erfitt að rækta bakteríur, sem 

einangraðar voru úr svömpum, í breyttu umhverfi rannsóknarstofanna og þar að auki 

þykir ólíklegt að ef ræktun tekst að bakteríurnar myndi sömu efnasambönd vegna 

breyttra skilyrða. Einnig eru dæmi um að bakteríur sem tekist hefur að rækta hætti 

framleiðslu eftir ákveðinn tíma (Sagar, Kaur og Minneman, 2010).  
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1.2.3 Hindranir við lyfjaþróun 

Hindranirnar á vegi lyfjaþróunar sjávarnáttúruefna eru margar. Það að einangrað 

náttúruefni sýni fram á líf- og lyfjavirkni þýðir ekki að hægt verði að koma því á 

markað sem lyfi. Fyrsta hindrunin felst í því að finna, einangra og hreinsa efnið en 

uppsprettan þarf að vera til í nægjanlegu magni. Ef uppsprettan er takmörkuð eða 

vandfundin þá er hugsanlega hægt að fara út í ræktun á uppsprettunni en í mörgum 

tilvikum þá gengur ræktunin ekki sem skyldi, sérstaklega ef uppsprettan vex við 

sérstakar aðstæður sem erfitt er að líkja eftir. Ef ræktun á heillri lífveru gengur ekki, 

hafa frumuræktir oft verið reyndar og þá ræktaðar þær frumur sem framleiða 

náttúruefnið. Einnig væri hægt að reyna að smíða einangraða náttúruefnið en 

náttúruefni eru oft frekar flóknar sameindir og eftir því sem sameindirnar eru flóknari 

því erfiðara og tímafrekara er efnasmíðaferlið (Muller o.fl., 2003). Lyfjaþróun 

sjávarnáttúruefna er því oft mjög kostnaðarsöm og því þurfa fjárhagslega sterkir 

aðilar að standa að baki henni. Sem fyrr segir þá fer áhugi lyfjaframleiðanda sífellt 

minnkandi þar sem kostnaður við skimanir er mikill og alltaf eru einhverjar líkur á því 

að útkoma skimananna séu þekktar efnasamsetningar sem ekki er þá hægt að sækja 

um einkaleyfi á (Li og  Vederas, 2009). Hinsvegar ef hægt væri að þróa nýjar aðferðir 

við einangrun eða efnasmíð á hliðstæðum/afleiðum efnanna væri hægt að sækja um 

einkaleyfi á aðferðinni (Harvey, 2008). Ofantaldir erfiðleikar geta komið í veg fyrir að 

náttúruefni, sem sýnt hafa fram á áhugaverða og árángursríka verkun við hinum 

ýmsu sjúkdómum, komist á markað. Það er því ákveðin áskorun að finna eða þróa 

aðferð til framleiðslu á þessum einstöku afurðum, í nægilegu magni og gæðum, og á 

sem sjálfbærastan hátt til að sporna gegn ofnýtingu auðlindanna (Wijffels, 2008). 

 Við þróun náttúruefna úr svömpum þarf að kljást við fleirri vandamál en 

ofantalda erfiðleika. Algengt er að svampar innihaldi mjög lítið af þeim efnum sem 

vekja mestan áhuga. Dæmi eru um að hin eftirsóttu náttúruefni vegi minna en 0,1 

ppm af heildarmassa svampa (Sabdono og  Radjasa, 2008) eða þótt að safnað yrði 

einu tonni af svampi myndi eingöngu fást um 300 mg af hinum eftirsóttu náttúruefnum 

(Sagar o.fl., 2010). Það gefur augaleið að söfnun sýna í sjó er flóknari en á landi þar 

sem kafa þarf niður á mismunandi dýpi eftir svömpunum og safna þeim handvirkt. 

Nýlega hafa köfunartæki með vélrænum örmum verið notuð til að hjálpa til við 

söfnunina. Ræktun svampa og samlífsörvera þeirra hefur reynst einstaklega erfið og 

er talið að sumir þeirra séu illræktanlegir þrátt fyrir að ýmsar aðferðir hafa verið 
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reyndar (Molinski, Dalisay, Lievens og Saludes, 2009). Í einhverjum tilvikum hafa 

ræktunaraðferðir skilað árangi og því sýnt fram á ræktun sé möguleiki í annars erfiðri 

stöðu (Munro o.fl., 1999). Eins hafa frumuræktanir á svampafrumulínum ekki gengið 

sem skyldi því svo virðist sem svampafrumum skorti hvatann til þess að skipta sér 

þrátt fyrir að vera ræktaðar á ríku æti. Ef notaðir voru utanaðkomandi hvatar þá 

leiddu þeir til fáeinna frumuskiptinga en síðan stöðvaðist frumufjölgunin algjörlega 

(Wijffels, 2008).  
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1.3 Ónæmiskerfið 

Ónæmiskerfið er varnarkerfi líkamans gegn sýkingum og er samsett úr fjölda frumna, 

vefja og sameinda sem miðla ónæmissvari ef upp koma sýkingar. Lífeðlisfræðilegt 

hlutverk ónæmiskerfisins er að koma í veg fyrir sýkingar og uppræta þær ef til þeirra 

kemur. Ónæmiskerfið kemur víðsvegar við í heilbrigði og sjúkdómum okkar og er 

mikilvægt að því sé stjórnað svo að ónæmissvarið sé „passlega“ mikið. Það er gert 

með því stýra eflingu þess og bælingu en sem dæmi má nefna að bæling 

ónæmiskerfisins þarf að eiga sér stað við líffæraflutninga svo gjafalíffærinu sé ekki 

hafnað af líkama þegans. Einnig hefur verið reynt að hafa áhrif á ónæmiskerfið í 

baráttunni við krabbamein og er þá reynt að virkja ónæmissvar gegn 

krabbameinsfrumunum. Óeðlilegt ónæmissvar er ástæða margra sjúkdóma, meðal 

annars sjálfsofnæmissjúkdóma, þar sem ónæmissvarið beinist gegn okkar eigin 

frumum. Því er nauðsynlegt að ónæmiskerfið sé þannig úr garði gert að það þekki 

eigin sameindir frá framandi sameindum. 

Varnir ónæmiskerfisins samanstanda af meðfædda eða ósérhæfða 

ónæmiskerfinu, sem miðlar fyrstu vörnum við sýkingar, og áunna eða sérhæfða 

ónæmiskerfinu sem fer hægar af stað en svarar með sérvirku og öflugu ónæmissvari. 

Á heildina litið sinnir ónæmiskerfið fjórum grundvallarhlutverkum. Í fyrsta lagi þarf 

ónæmiskerfið að finna og bera kennsl á sýkingavalda. Um þetta hlutverk sjá bæði 

átfrumur ósérhæfða kerfisins, sem sjá um fyrstu viðbrögð, og T frumur sérhæfða 

kerfisins. Í öðru lagi þarf að takast á við sýkinguna, halda henni í skefjum eða útrýma 

henni. Þessu hlutverki sinna ýmsar verksameindir, s.s. prótein komplementkerfisins, 

mótefni og samspil eitilfrumna og átfrumna. Á sama tíma þarf ónæmiskerfið að passa 

að ónæmissvarið sé viðeigandi og koma í veg fyrir að ráðist sé á heilbrigðan vef eða 

frumur. Innri stjórnun ónæmiskerfisins er því mikilvægur þáttur í að koma í veg fyrir 

óeðlilega hegðun ónæmiskerfisins, svo sem ofnæmi og sjálfsofnæmissjúkdóma. Að 

lokum ver ónæmiskerfið okkur fyrir endurteknum sýkingum vegna sama 

sjúkdómsvalds með því að þróa með sér ónæmisminni.  

Sú almenna vitneskja sem hér hefur verið nefnd og verður til umfjöllunar í 

næstu köflum er fengin úr bókunum Basic immunology: functions and disorders of the 

immune system (A. K. Abbas og  Lichtman, 2009) og Janeway‘s Immunobiology 

(Murphy, Travers, Walport og Janeway, 2008).  
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1.3.1 Ósérhæfða ónæmiskerfið 

Ósérhæfða ónæmiskerfið er ávallt til staðar og viðbúið að verjast sýkingum. Hlutverk 

þess er að koma í veg fyrir innrás sýkla og hjálpa til við að útrýma þeim ef ytri varnir 

bresta auk þess að halda sýkingu í skefjum á meðan sérhæfða ónæmiskerfið er að 

ræsast. Varnarlínur ósérhæfða ónæmiskerfisins eru margs konar. Fyrsta varnarlínan 

er þekjuvefurinn, þ.e. húðin og slímhúðir en heilbrigð þekja og sameindir henni 

tengdar, s.s. tár, ensím, bakteríudrepandi peptíð, eru mjög mikilvægar í fyrstu vörnum 

okkar. Ef þessar fyrstu varnir bregðast geta sýklar komist inn í líkamann og náð þar 

bólfestu. Við slíkar aðstæður taka frumur ónæmiskerfisins sem búa í vefjum undir 

húð og slímhúð á móti sýklunum, en þetta eru stórátfumur (makrófagar), mastfrumur 

og náttúrulegar drápsfrumur (NK frumur).  

Allar frumur ónæmiskerfisins, bæði ósérhæfða og sérhæfða, rekja uppruna 

sinn til blóðmyndandi stofnfrumna í beinmerg. Stofnfrumurnar geta þroskast eftir 

tveimur mismunandi leiðum þar sem frumurnar sérhæfast annaðhvort í 

mergfrumuforvera eða eitilfrumuforvera. Helstu frumur ósérhæfða ónæmiskerfisins 

eru stórátfrumur sem finnast í öllum vefjum og sjá um að hreinsa þá af dauðum og 

deyjandi frumum og frumuleyfum ásamt því að vera sýnifrumur. Einkjörnungar eru 

forverar stórátfrumna og sjá um frumuát í blóði en verða að stórátfrumum þegar þeir 

ferðast í vefjum. Angafrumur geta myndast af bæði mergfrumu- og eitilfrumuforverum 

en þær sjá að einhverju leyti um frumuát í vefjum en aðalhlutverk þeirra er að vera á 

varðbergi gegn hættu í vefjum og síðan að vera sýnifrumur í eitilvefjum, nánari 

umfjöllun um angafrumur má finna í kafla 1.3.4. Aðrar frumur ósérhæfða 

ónæmiskerfisins eru dauffrumur, sýrufrumur og basafrumur, sem tilheyra flokki 

kleyfkjarna átfrumna og halda sig helst í blóði, og mastfrumur sem finnast í bandvef.  

Stórátfrumur eru fyrstu frumurnar sem svara sýkingu og framkalla bólgusvar í 

sýktum vef með því að seyta viðeigandi boðefnum og flakkboðum. Þær kalla á 

aðalátfrumurnar, dauffrumurnar, sem sjá um að eyða sýklum með upptöku þeirra og 

seytingu ensíma og eiturefna. 

 

1.3.2 Sérhæfða ónæmiskerfið 

Sérhæfða ónæmiskerfið ræsist ef að sýking kemur upp sem nær að yfirbuga 

ósérhæfða ónæmiskerfið. Við ræsinguna myndast markvisst og sértækt ónæmissvar 

gegn sýkingarvaldinum. Frumur sérhæfða ónæmiskerfisins eru eitilfrumur sem seyta 
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boðefnum og mótefnum og sjá um frumudráp. Það byggir á einstakri sértækni 

eitilfrumna til að greina sýkingarvalda og að mynda öflugt sértækt ónæmissvar sem 

hentar hverju sinni. Eitilfrumurnar þekkja sýkingavaldana í gegnum vakaviðtaka og 

svara hverjum vaka sérstaklega og ráðast til atlögu.  

Til eru tvær tegundir af sérhæfðu ónæmissvari, vessabundið (e. humoral) 

ónæmi og frumubundið (e. cell-mediated) ónæmi. Munurinn á þeim eru sameindirnar 

og frumurnar sem virkja kerfin og taka þátt í þessum ónæmissvörum. Í grófum 

dráttum má segja að vessabundna ónæmið verjist sýklum sem eru utan frumna á 

meðan frumubundna ónæmið verst sýklum sem gera frumur að hýslum sínum. 

Vessabundnu ónæmi tilheyra B frumur en þeirra hlutverk er að seyta mótefnum. 

Mótefni sem eru til staðar í blóðrásinni og á slímhúðum hafa m.a. það hlutverk að 

hlutleysa sýkla og sýklaeitur og taka þátt í að eyða sýkingavöldum utan frumna. 

Frumubundnu ónæmi er miðlað af T frumum sem m.a. virkja átfrumur til að eyða 

þeim sýkingavöldum sem þær hafa tekið upp eða drepa sjálfar frumur sem innihalda 

sýkla. Eitilfrumurnar geta greint á milli gríðarlegs fjölda af vökum með 

vakaviðtakanum en hver eitilfruma getur bara þekkt einn vaka, því eru eingöngu um 1 

af hverjum 100 þúsund eitilfrumna sem þekkja sama vakann.  

Sérhæfða ónæmiskerfið notast við þrjár meginleiðir við að verjast flestum 

sýkingum. Fyrsta leiðin felur í sér að mótefnum er seytt sem bindast við 

utanfrumusýkla og hindrar þá í að sýkja frumur og merkja þá til eyðingar. Átfrumur 

eru örvaðar af T frumum til að taka upp og eyða sýklum og T frumurnar sjá einnig um 

að eyða innanfrumusýklum sem mótefnin ná ekki að merkja til eyðingar. 

Eftir að sérhæfða ónæmiskerfinu hefur tekist að vinna bug á sýkingu þá 

myndast sérstakar minnisfrumur sem þekkja þann sýkingarvald. Þessar frumur hafa 

þann eiginleika að bregðast hraðar og öflugar við sýkingu en í frumsvari og veita því 

meiri vernd. Ónæmiskerfið býr þannig til minnisbanka yfir þær sýkingar sem hafa átt 

sér stað og þróað var svar við. Minnisfrumur hringsóla í líkamanum og ef sami 

sýkingavaldur kemst aftur inn fyrir ytri varnir líkamans ræsist sérhæfða ónæmiskerfið 

fyrr vegna minnisfrumanna og er því mun fljótara að koma vörnum við sýkingunni.  

NK frumur eru náttúrulegar drápsfrumur sem eru af eitilfrumuuppruna en 

tilheyra ósérhæfða ónæmiskerfinu. Þær útrýma veirusýktum frumum og frumum 

sýktum af innanfrumusýklum. NK frumurnar seyta einnig boðefnum sem virkja T 

frumur. NK frumur geta varist flest öllum sýkingarvöldum en margir sýkingarvaldar 
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hafa þróað með sér aðferðir sem gera það að verkum að þeir eru ónæmir fyrir 

viðbrögðum ósérhæfða ónæmiskerfisins. Því er nauðsynlegt hlutverk ósérhæfða 

ónæmiskerfisins að virkja sérhæfða ónæmiskerfið. Sérhæfða og ósérhæfða 

ónæmiskerfið vinna saman við útrýmingu sýkingavalda, sem dæmi má nefna þá geta 

mótefni (sem tilheyra sérhæfða kerfinu) þakið sýkingarvald sem veldur því að hann er 

tekinn upp og eytt af átfrumum (sem tilheyra ósérhæfða kerfinu). 

 

1.3.3 T frumur 

Hlutverk T frumna er viðamikið og því ekki að undra að ákveðin sérhæfing sé innan 

raða þeirra. Upphaflega er hægt að skipa þeim í tvo flokka sem annað hvort tjá CD8 

eða CD4 hjálparsameindina (mynd 5). CD8 jákvæðar frumur þekkja vaka sem eru 

sýndir af vefjaflokkasameindum (e. major histocompatibility complex, MHC) af flokki I 

(MHC I). Við virkjun þeirra verða þær að T drápsfrumum sem sjá um frumudráp á 

veirusýktum frumum, öðrum frumum sem bera innanfrumusýkla og æxlisfrumum. T 

drápsfrumur drepa frumur með því að losa frumudrepandi prótein inn í frumurnar og 

koma þeim í stýrðan frumudauða. 

 

Mynd 5: Mismunandi þroskastig T frumna, aðlöguð úr (Murphy, Travers, Walport og Janeway, 
2008) 
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CD4 jákvæðar frumur þekkja vaka sem eru sýndir af MHC II 

vefjaflokkasameindum og verða annað hvort að T hjálparfrumum (Th frumum)  eða T 

bælifrumum (Treg frumum). Treg frumur sjá um að bæla óviðeigandi ónæmissvör og 

stýra ónæmissvari. Th1 og Th2 frumur hjálpa til við að virkja B eitilfrumur til að hefja 

seytun á mótefnum. Th1 gegna einnig mikilvægu hlutverki við að virkja stórátfrumur. 

Við ræsingu seyta Th1 frumurnar IFN-γ og IL-2 en Th2 seyta aðallega IL-4 og IL-5. 

Þriðja hjálparfrumugerðin er Th17 frumur en þær seyta IL-17 og IL-6 og leiða til 

virkjunar dauffruma og ræsa frumur sem seyta efnatogum sem toga þær á 

sýkingarstað sem veldur bráðabólgusvari.  

T fruma þarf að fá þrenns konar boð til að ræsast (mynd 6). Boð 1 berst í 

gegnum TCR viðtaka T frumunnar þegar hún bindst MHC viðtaka I eða II á 

sýnifrumu. Auk þess þurfa að berast hjálparboð frá B7 viðtaka sýnifrumunnar í 

gegnum CD28 viðtaka á T frumunni og kallast það boð 2. Þessi tvö boð eru nóg til að 

ræsa T frumuna og mikilvægt er að sama sýnifruman miðli báðum boðunum. Þriðja 

og síðasta boðið er síðan nauðsynlegt til þess að T fruman nái að sérhæfast og 

ræðst það af því hvaða boðefnum sýnifruman og/eða frumur í nánasta nágrenni 

hennar eru að seyta (mynd 7). 

Ræsing T frumunnar veldur örri frumuskiptingu og sérhæfingu frumunnar í 

annaðhvort verkfrumur eða minnisfrumur. T fruman fer að tjá aðrar sameindir á 

yfirborði sínu sem draga hana úr eitlum og á sýkingarstað. Bæði B og T frumur 

mynda minnisfrumur í lok ónæmissvars. 

 

Mynd 6: Binding sýnifrumna við T frumur, aðlöguð úr (Harber, Sundstedt og Wraith, 2000). 
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1.3.3.1 Boðefnaseytun T frumna  

Fyrstu boðefnin sem ræstar angafrumur seyta eru bólguboðefnin IL-1β, IL-6 og TNF-

α, en meðal þessara boðefna eru það IL-1β og IL-6 sem leiða til ræsingar á Th17 

frumum og eru þær því gjarnan fyrstu Th frumurnar sem sjást í kjölfar ræsingar 

ónæmissvars. Eftir fyrstu viðbrögð við sýkingu seyta angafrumurnar fleiri boðefnum, 

s.s. IL-12 sem leiðir til sérhæfingar á Th1 frumum. Hitt boðefnið, sem þarf að vera til 

staðar til að sérhæfing Th1 frumna eigi sér stað, IFN-γ, er ekki seytt af angafrumum 

heldur er líklegast seytt af NK frumum, sem ræsast einnig snemma í ónæmissvarinu 

(mynd 7). Eftir ræsingu Th1 frumna seyta þær m.a. boðefnunum IFN-γ og IL-2.  

 Til að sérhæfing T frumu leiði af sér Th2 frumu þurfa þriðju boðin sem berast T 

frumunni að vera boðefnið IL-4. Líkt og með IFN-γ í sérhæfingu Th1 frumna seyta 

angafrumur ekki IL-4 heldur eru það líklegast NKT frumur og/eða mastfrumur í 

nágrenni T frumunnar sem sjá um seytun þess. Eftir sérhæfingu seyta Th2 frumur IL-

4 og IL-5.  

 Th17 frumur verða til við sérhæfingu T frumna ef frumunni berast boðefnin IL-

1β og IL-6 og að sérhæfingunni lokinni seyta Th17 frumur IL-6 og IL-17. Að lokum 

valda boðefnin TGF-β og/eða IL-10 því að T frumur sérhæfast í Treg frumur sem 

seyta í bæði TGF-β og IL-10. 

 

 

Mynd 7: Áhrif boðefna við ræsingu T frumna, aðlöguð úr (Murphy o.fl., 2008). 

 
 CD4 verkfrumurnar seyta mismunandi boðefnum eftir ræsingu og geta 

stjórnað sérhæfingu á hvorri annarri. Seyti Th2 frumna á IL-10 hamlar þannig 
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myndun á IL-12 hjá angafrumum sem virkja því ekki Th1 frumur. En seyti Th1 frumna 

á IFN-γ hamlar myndun á Th2 frumum. Við ónæmissvar myndast samt bæði Th1 og 

Th2 frumur. Th17 frumur virkjast eingöngu ef bara IL-6 og IL-1β eru til staðar en ef 

önnur boðefni eru til einnig til staðar, s.s. IFN-γ eða IL-4, þá hamlar það myndun á 

Th17 frumum. 

 

1.3.4 Angafrumur 

Angafrumum var fyrst gefið heiti af Steinman og Cohn árið 1973 þegar þeir félagar 

voru að rannsaka virkjun ónæmissvars. Þeir lýstu frumunum sem voru stjörnulaga 

eða greinóttar og gáfu þeim enska heitið dendritic cells sem á rætur að rekja til gríska 

orðsins yfir tré (g. dendron) (Steinman og  Cohn, 1973).  Angar angafrumunnar eru á 

sífelldri hreyfingu þar sem angafruman skimar umhverfi sitt. Angar hennar gera henni 

einnig auðveldara fyrir eftir ræsingu að finna réttar T frumur sem þurfa að hafa rétta 

viðtaka á yfirborði sínu til að angafruman geti ræst þær (Steinman, 1991).  

Angafrumur tilheyra ósérhæfða ónæmiskerfinu og eiga frumuforvera bæði í 

beinmerg og í eitilvef. Þær sinna mikilvægu hlutverki við að innbyrða og sýna vaka og 

sjá um ræsingu T frumna. Óþroskaðar angafrumur og forverar þeirra ferðast með 

blóði til vefja og er að finna í nánast hvaða vef sem er. Óþroskaðar angafrumur tjá 

lítið af MHC sameindum og hjálparviðtökum en tjá þeim mun meira af viðtökum sem 

leiða til agnaáts og ræsingar (Murphy o.fl., 2008). Þær hafa ákveðna viðtaka, PRR 

(pattern recognition receptor), á yfirborði sínu sem þekkja sameindamunstur sem eru 

sameiginleg mörgum sýkingarvöldum, PAMP (e. pathogen-associated molecular 

pattern). Langalgengast er að ástæða ræsingar angafrumna sé vegna bindingar 

PAMP við PRR viðtaka. Helstu PRR viðtakarnir eru Toll líkir viðtakar, TLR (e. toll-like 

receptors) (Reis e Sousa, 2004).  

Ásamt því að sinna agnaáti þá eru óþroskaðar angafrumur einnig sífellt að 

taka upp utanfrumuvökva með frumudrykkju (e. macropinocytosis). Með þessum 

hætti skima angafrumurnar umhverfi sitt í leit að sýkingavöldum og ef þær hitta fyrir 

sýkingarvald þá ræsast þær og þroskast hratt yfir í þroskaðar angafrumur, sem eru 

öflugar sýnifrumur og ferðast beint til eitla þar sem þær virkja óreyndar T frumur. 

Óþroskaðar angafrumur hafa á yfirborði sínu sérstaka flakkboðaviðtaka sem halda 

þeim í vefjum, CCR1, CCR2, CCR5 og CCR6. Við þroskun frumnanna fara þær að 

tjá minna af þessum viðtökum en meira af flakkboðaviðtakanum CCR7 sem dregur 
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þær til eitla. Auk þess að tjá CCR7 þá eykst tjáning á MHC vefjaflokkasameindum og 

á B7 hjálparviðtökum. Virkjaðar þroskaðar angafrumur seyta boðefnum sem hafa 

áhrif á bæði ósérhæfða og sérhæfða ónæmiskerfið (Murphy o.fl., 2008). 

 

1.3.4.1 Flokkun angafrumna  

Angafrumur eru mjög misleitur hópur frumna sem eru til staðar í flestum útvefjum og 

þá sérstaklega í vefjum sem eru í tengslum við umhverfið, s.s. húð og slímhúðir þar 

sem angafrumurnar eru um 1-2% af heildarfjölda frumna. Vegna breytileika þeirra 

hefur flokkun þeirra verið mjög misjöfn (Guermonprez, Valladeau, Zitvogel, Thery og 

Amigorena, 2002). Til angafrumna flokkast angafrumur í eitilvefjum, í blóði, í húð og 

Langerhansfrumur í húðþekjunni (Zhou og  Tedder, 1996). Angafrumnur hafa t.d. 

verið flokkaðar sem hefðbundnar og plasmafrumulíkar (e. plasmacytoid) angafrumur. 

Hefðbundnu angafrumurnar sjá um vakasýningu og ræsingu T frumna við sýkingu. 

Þær tjá MHC sameindir á yfirborði sínu og seyta boðefnum sem hjálpa til við 

sérhæfingu T frumnanna (Murphy o.fl., 2008). Plasmafrumulíku angafrumurnar eru 

verja einkum gegn veirusýkingum. Ef þær ræsast vegna veirusýkingar seyta þær 

miklu magni af IFN-α og IFN-β, en einnig IL-12 og geta því ræst Th1 frumur 

(Guermonprez o.fl., 2002).  

Angafrumur hafa einnig verið flokkaðar út frá líftíma þeirra en talið er að um 

tvær gerðir sé um að ræða. Annars vegar eru angafrumur sem ferðast til útvefja og 

lifa frekar stutt og hins vegar angafrumur sem eru meira miðsvæðis í eitilvefjum en 

lifa lengur (e. interdigitation cells) (Steinman, 1991). En þessi flokkun telst varla 

marktæk þar sem við ræsingu angafrumna eykst líftími þeirra (Guermonprez o.fl., 

2002). Að lokum hafa angafrumur verið flokkaðar eftir formfræði (e. morphology) þar 

sem smásjárskoðanir hafa leitt í ljós að bygging angafrumna er mismunandi eftir því 

hvort þær er að finna í útlægum æðum, húð eða eitilvef, s.s. milta eða Peyers bletti 

(Caux, 1996). 

Óþroskaðar (óræstar) angafrumur eru óhæfar til að virkja T frumur þar sem 

þær tjá lítið af MHC og B7 yfirborðssameindum, sýna sjálfsvaka á yfirborði sínu og 

seyta TGF-β en ekki bólguboðefnum. TGF-β hamlar ræsingu á Th17, Th1 eða Th2 

frumum en getur ræst Treg bælifrumur. 

Alla jafna sýna ræstar angafrumur vaka með MHC II vefjaflokkasameindum og 

ræsa CD4 jákvæðar T frumur. En angafrumur geta einnig tekið upp veirusýktarfrumur 
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og tjá það þá m.þ.a sýna vaka með MHC I vefjaflokkasameindum. Við það ræsast 

CD8 jákvæðar T frumur sem geta síðan ráðist á veirusýktu frumurnar.  

Angafrumur ræsast ef þeim berast boð um TLR viðtaka sinn. Þá hætta þær að 

tjá flakkboða og ferðast með blóðinu en fara í staðinn að tjá boðefni og viðtaka sem 

draga þær til eitla. Á leið sinni til eitla þroskast þær að fullu, þær hætta að skima 

umhverfi sitt með agnaáti og fara að tjá mjög mikið af yfirborðssameindunum MHC og 

B7, bæði B7.1 og B7.2. Auk þessara yfirborðssameinda fara þær að tjá DC-SIGN 

viðloðunarsameindir og seyta miklu af DC-CK, boðefni sem kallar á óreyndar T 

frumur (Murphy o.fl., 2008).  

Talið er að hægt sé að ræsa angafrumur bæði beint og óbeint. Bein ræsing 

felur í sér að angafruman greinir sjálf sýkilinn í gegnum PRR viðtaka á yfirborði. 

Óbeina ræsingin á sér stað þegar angafruman greinir bólguboðefni eða 

innanfrumusameindir annarra frumna í umhverfi sínu (Guermonprez o.fl., 2002).  

 

1.3.5 In vitro angafrumulíkan 

Angafrumur eru taldar vera mikilvægustu frumurnar sem taka þátt í vakasýningu og 

bera ábyrgð á virkjun sérhæfða ónæmiskerfisins við sýkingar. Rannsóknir á 

angafrumum í mönnum sóttust framan af illa þar sem angafrumur eru í raun mjög 

fáar eða undir 1% af heildarfjölda hvítra blóðkorna í blóðrásinni (Steinman, 1991). 

Vegna þess hversu fáar þær eru hafa ýmsar leiðir verið reyndar við að finna 

staðgengla eða forvera þeirra. Sýnt hefur verið fram á að hægt er að sérhæfa 

angafrumur úr CD34 jákvæðum frumum, sem hægt er að einangra bæði úr 

naflastreng og beinmerg, en þær eru líkt og angafrumur hlutfallslega fáar í 

líkamanum (Romani, 1994). Önnur aðferð sem beitt hefur verið er einangrun CD14 

jákvæða einkjörnunga úr blóði og við réttar ræktunaraðstæður fást góðar heimtur á 

angafrumum. Ákveðin boðefni mynda þessar réttu aðstæður en þau eru GM-CSF og 

IL-4 (Romani, 1994). GM-CSF hefur áhrif á fjölgun og er nauðsynlegt fyrir þroskun 

angafrumnanna. IL-4 kemur í veg fyrir að einkjörnungar þroskist sem stórátfrumur. Úr 

40 ml af blóði ættu að fást um 3-8 milljónir angafrumna ef þær eru ræktaðar við 

þessar aðstæður. Bólguboðefni, s.s. TNF-α, hefur svo verið notað til að ræsa 

angafrumurnar því það eykur ónæmisörvandi virkni angafrumnanna auk þess sem 

það eykur frumuskiptingu þeirra (Romani o.fl., 1994). 
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Með notkun in vitro angafrumulíkans er hægt að meta áhrif efna til að örva eða 

móta ónæmissvar. Angafrumulíkanið hefur verið notað til að skima eftir virkni ýmissa 

náttúruefna og útdrátta. Eftir að einkjörnungarnir hafa verið sérhæfðir í óþroskaðar 

angafrumur er efnunum, sem verið er að prófa, bætt út í rækt af óþroskuðum 

angafrumum og þær ræstar og síðan er metið hvaða áhrif prófefnin hafa á ræsingu 

angafrumnanna. Rannsóknir á frumum má svo nota til að fá hugmynd um hvaða áhrif 

efnið gæti hugsanlega haft í lifandi verum (Freysdottir, Omarsdottir, Ingolfsdottir, 

Vikingsson og Olafsdottir, 2008; Jonsdottir, Omarsdottir, Vikingsson, Hardardottir og 

Freysdottir, 2011; Omarsdottir, Olafsdottir og Freysdottir, 2006; Omarsdottir o.fl., 

2010). 

 

1.4 Sérstaða lífríkis við strendur Íslands 

Leit að lyfjavirkum efnum í sjávarlífverum hefur borið talsverðan árangur og mörgum 

nýjum og lífvirkum efnasamböndum hefur verið lýst (Marinlit, 2011). Verkefni 

hérlendis tengd sjávarlíftækni hafa verið sett á laggirnar og styrkt af ríkinu (Einarsson, 

2003). Margar mismunandi tegundir sjávarhryggleysingja finnast við strendur Íslands 

og hefur litadýrð sjávarlífvera í sjónum komið mörgum á óvart. Hins vegar hefur 

efnainnihald sjávarhryggleysingja verið lítið rannsakað (Bogason, 2012). 

 Hafsvæðin í kringum landið eru einstök bæði vegna þess hve neðansjávar 

gosstöðvar, og þ.a.l. hitauppstreymi sjávar, eru algengar og sú staðreynd að landið 

liggur á mótum þriggja hafsstrauma (Sherman og  Skjoldal, 2002). Nýlega hefur 

kviknað mikill áhugi á að rannsaka lífríki sjávar á pólsvæðunum. Sérstaklega þar sem 

af öllum þeim náttúruefnum sem einangruð hafa verið úr sjávarlífverum þá eiga 

minna en 3% þeirra uppruna sinn frá þeim svæðunum (S. Abbas o.fl., 2011). Þar sem 

Ísland liggur á mörkum norður heimsskautsbaugs mætti segja að við sætum á 

uppsprettu hugsanlegra lyfjasprota. 

 Í lok ársins 2004 höfðu 84 efnasambönd sem höfðu bólgueyðandi verkun verið 

einangruð úr svömpum. Flest efnanna voru terpenar og þá sérstaklega 

sesterterpenar, sem einangruð voru úr svömpum aðallega af ættkvíslunum 

Luffariella, Dysidea og Cacospongia, og er verkunarmáti þeirra margvíslegur. Flest 

efnanna verka sem hemlar á ensímið fosfólípasa A2 (PLA2) sem kemur við sögu við 

myndun forstigsefna bólguboðefna s.s. prostaglandína, þromboxan og leukotríena. 

Önnur virka sem superoxíð hemlar en súperoxíð hefur verið tengt myndun 
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bólguvaldandi prostaglandína og enn önnur hamla seytun á hvítfrumuboðum (e. 

interleukin) t.d. IL-1, IL-2, IL-6 og IL-8 sem hafa verið tengd við bólgusjúkdóma á borð 

við psoriasis, liða- og slitgigt (Keyzers og  Davies-Coleman, 2005). Nýlegar 

niðurstöður rannsókna sýna að útdrættir úr íslenskum sjávarhryggleysingum hafa 

áhugaverð áhrif í in vitro angafrumulíkani (Finnson, 2010). 
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2. MARKMIÐ 

 

Markmið þessa verkefnis var að framkvæma skimun eða leit að lífvirkum efnum í 

útdráttum sem fengust eftir úrhlutun á íslenskum sjávarhryggleysingjum, nánar tiltekið 

svömpum. In vitro angafrumulíkan var notað við skimun á ónæmisstýrandi virkni 

þáttanna og sérstaklega var skoðað hvaða áhrif þættirnir hefðu á boðefnaseytingu 

angafrumnanna og tjáningu þeirra á yfirborðssameindum.  
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3. EFNI, TÆKI OG AÐFERÐIR 

  

3.1 Úrhlutun og undirbúningur svampa 

3.1.1 Efni og tæki  

Eimsvalar:   Bϋchi Rotavapor R-200 

Bϋchi Rotavapor RIII 

Bϋchi Rotavapor R0II 

Bϋchi Vaccum Controller V-805 

Fastfasasúla: Strata SI-1 silica (20g/60ml) Giga tube, Phenomenex 

Fjölhræra:   VariomagÆ poly, Komet 

Frostþurrkarar:  Sneijders scientific type 2040 

Scanvac Coolsafe 

Hitaplata:  Desaga Thermoplate, Sarstedt-Gruppe 

Hristari:   Edmund Bϋhler GmbH KS-15 control 

   Vortex-genie 2, scientific industries 

Leysar:   Bútanól, 99,5%, C4H9OH, Sigma-Aldrich 

Díklórómetan, 99,8%, CH2Cl2, Sigma-Aldrich 

Díklórómetan, 99,8%, CH2Cl2, Merck 

Dímetýlsúlfoxíð, 99,9%, (CH3)2SO, Merck 

Hexan, 97,0%, C6H14, Sigma-Aldrich 

Klóróform, 99,8%, CHCl3, Sigma-Aldrich 

Metanól, 99,9%, CH3OH, Sigma-Aldrich  

Metanól, 99,9%, CH3OH, Merck 

Tríflúoróediksýra, 99%, CF3CO2H, Sigma-Aldrich 

Ljósmælir:  Camaga UV ljósmælir  

Segulhrærur:  Heidolph MR 3002 

Heidolph MR Hei-Standard 

Skanni:  HP scanjet 3800 
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SpeedVac:   Techne sample concentrator, encode 0250, Driblock DB3D 

Svampar:   40 sýni merkt 06.06.11 (#1-#3 og #5-#9) og 20 sýni merkt 

   21.01.11 (#1-#4). 

   10 svampar sem safnað var úr sjó í tveimur leiðangrum við 

   strendur Íslands, merktir JS-A9-2011(#1-#8) og Metior- 

   04.01.12 (#1 og #2)  

TLC:   Anísaldehýð framköllunarlausn 

Dragendorf framköllunarlausn 

   Nínhýdrín framköllunarlausn 

   TLC plötur, álplötur húðaðar með kísilgeli, Merck 

Vatnsbað:  Bϋchi 461 

   Bϋchi B-490 

Vogir:   Mettler Toledo AG285 

   AND GX-4000  

 

3.1.2 Meðhöndlun og úrhlutun svampa 

Tíu svömpum, sem safnað hafði verið í tveimur söfnunarleiðangrum og höfðu verið 

geymdir í frysti, voru notaðir og gefin heitin JS-A9-2011, #1-#8, og Metior-04.01.12, 

#1-#2. JS-A9-2011 svömpunum var safnað á 1040 m dýpi þann 19. ágúst 2011, á 

stað 64º51‘7 N og 28º46‘1 V (viðauki A). Teknar voru myndir af hverjum svampi 

(viðauki B) áður en skorinn var hluti af honum sem var frostþurrkaður. Eftir 

frostþurrkun voru sýnin bútuð niður í smærri einingar áður en úrhlutun fór fram. 

Úrhlutað var með leysi sem samsettur var úr díklórómetani og metanóli í jöfnum 

hlutföllunum (1:1). Úrhlutað var tvisvar yfir nótt við herbergishita og útdráttum safnað 

saman og leysar inngufaðir frá. Eftir inngufunina var framkvæmd aðlöguð Kupchan 

vökva-vökva úrhlutun á útdráttunum, sjá lýsingu í kafla 3.2.2, og fengust við það 4 

mismunandi þættir sem voru ólíkir í fituleysanleika eftir því hvaða leysir var notaður, 

sjá magn útdrátta fyrir hvern svamp í niðurstöðukafla, tafla 3 bls 42. Allir útdrættirnir 

voru prófaðir á angafrumulíkani í styrknum 50 μg/ml.   
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Einnig var unnið með sýni merkt 06.06.11 og 21.01.11 sem búið var að 

framkvæma aðlagaða Kupchan vökva-vökva úrhlutun á og voru sýnin frostþurrkuð og 

þau vigtuð. Við vigtunina kom fram ósamræmi og því var ákveðið að leysa sýnin aftur 

upp og flytja yfir í önnur forvigtuð glös, leysirinn af þeim inngufaður og sýnin 

frostþurrkuð að nýju og vigtuð. Ekki tókst að skima fyrir virkni allra þessara sýna en 

þættir af sýnum 21.01.11 voru prófaðar á angafrumulíkani. Svampar merktir 21.01.11 

var safnað 21. janúar 2011, á stað 64º49‘95 N og 13º40‘123 V (viðauki A). 

Til að auðvelda úrvinnslu var svömpunum gefið einkennisnúmer. Svamparnir 

Metior-04.01.12, #1 - #2, fengu númerin #1 og #2. Svamparnir JS-A9-2011 komu þar 

á eftir með númerin #3-#10. Að lokum komu svo 21.01.11, #11-#14 og 06.06.11 með 

númerin #15-#22 (tafla 3, bls 42).  

 

3.1.2.1 Úrhlutun og þáttun með aðlagaðri Kupchan vökva-vökva úrhlutun 

Framkvæmd var aðlöguð Kupchan vökva-vökva úrhlutun á svömpum #1-#10. Með 

aðlagaðri Kupchan vökva-vökva úrhlutun ættu að fást 5 misskautaðir útdrættir en 

ákveðið var að sameina útdrætti B og C í sameinaðan BC útdrátt (mynd 8). Eftir að 

útdrættirnir voru sameinaðir og inngufaðir eftir úrhlutunina var 3 ml af blöndu af 

díklórómetani og metanóli sprautað í kúluflöskuna til að leysa upp efnin sem þar voru 

til staðar. Mettaður leysirinn var fluttur yfir í skrúftappaglas þar sem Kupchan 

úrhlutunin fór fram í stað skiltrektar.  

 

Mynd 8: Yfirlit yfir aðlagaða Kupchan vökva-vökva úrhlutun. 

 

 Til að fá þátt A var 3 ml af hexani bætt út í metanólið. Örlitlu vatni var einnig 

bætt út í til að auðvelda aðgreininguna. Við það að bæta hexaninu fengust tveir fasar 

og efri fasinn var hexanfasinn og var hann fjarlægður og komið fyrir í skrúftappaglasi 

merktu A. Að því loknu var 3 ml af klóróformi bætt út í auk örlítils vatns. Eftir að hafa 
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blandað vel var neðri fasinn, klóróformið, fjarlægður og komið fyrir í skrúftappaglasi 

merktu BC. Klóróformskrefið var endurtekið og BC fasarnir sameinaðir.  

 Að lokum var 3 ml af bútanóli bætt út í glasið og að því loknu var sýnunum 

komið fyrir á eimsvala til að fjarlægja það metanól sem ennþá var til staðar. Eftir að 

hafa inngufað metanólið var örlitlu vatni bætt út í sýnið og bútanólfasinn fjarlægður og 

komið fyrir í skrúftappaglasi merktu D og vatnsfasanum komið fyrir í öðru merktu E.  

 Inngufa þurfti leysana af sýnum A-D en sýnin merkt E voru fryst. Öll sýnin voru 

síðan frostþurrkuð. Skrúftappaglösin sem útdrættirnir voru settir í höfðu verið vigtuð í 

upphafi og voru síðan vigtuð að nýju eftir frostþurrkunina til að vita þyngdina á 

hverjum útdrætti fyrir sig. Sýnin voru síðan leyst upp með viðeigandi magni af 

dímetýlsúlfoxíði (DMSO) til að fá styrkinn 25 mg/ml og svo prófuð á angafrumulíkani.  

 

3.2 Svampar #10 og #13 

Eftir að niðurstöður fengust frá angafrumulíkaninu var ákveðið að halda áfram með 

tvo af þeim svömpum sem prófaðir voru, #10 og #13. Hófst þá sama ferli og áður en í 

þetta skiptið var notað talsvert meira magn af hvorum svampi. Svamparnir voru 

frostþurrkaðir í allt að 5 daga og að þeim tíma liðnum voru þeir bútaðir niður og 

vigtaðir. Það magn sem notað var af svampi #10 vó 684 g og notaðir voru 6 l af leysi 

við úrhlutunina. Svampur #13 vó 287 g og notaðir voru 4 l af leysi, sama leysi og fyrr, 

við úrhlutunina á honum. Úrhlutað var tvisvar, sólarhring í hvort skipti, við 

herbergishita. Eftir úrhlutunina var gerð aðlöguð Kupchan vökva-vökva úrhlutun á 

sýnunum og fengust við það 4 misskautaðir útdrættir líkt og áður.  

 Frostþurrkað sýni og myndir af hvorum svampi voru send út til Noregs til 

tegundargreiningar og reyndist svampur #10 vera Halichondria sitiens (Schmidt, 

1870) en svampur #13 vera Weberella bursa (Müller, 1806). 

 

3.2.1 Þunnlagsgreining (TLC) 

Hentugur ferðafasi fyrir hvorn svamp var fundinn með því að bletta útdrætti A, BC og 

D frá hvorum svamp fyrir sig á þunnlagsgreiningarplötur (TLC plötu) og prófaðir voru 

leysarnir díklórómetan:metanól í mismunandi hlutföllum til að fá sem besta 

aðgreiningu. Þunnlagsgreining, eða TLC, er notuð til að aðgreina efni sem finnast í 

þeim sýnum sem verið er að prófa hverju sinni. Með TLC prófi er hægt að athuga 
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hreinleika efnanna sem verið er að prófa eða fá hugmynd um hvaða efni eða 

efnaflokkar eru í sýnunum. Hægt er að vera með misskautaða ferðafasa til að fá fram 

mismunandi aðgreiningu á efnunum og mismunandi framköllunaraðferðir. Næmni 

þessarar aðferðar er þó ekki algild og er þörf á nákvæmari greiningaraðferðum til að 

skera úr um hvaða efni um ræðir. Notaðar voru TLC álplötur sem eru húðaðar með 

kísilgeli, sem myndar stöðufasann. Stöðufasinn er skautaður og heldur hann frekar í 

skautuð efni á meðan óskautuð efni ferðast lengra eftir TLC plötunni.  

Byrjað var á því að prófa sömu ferðafasana fyrir svampana sem voru leysarnir 

díklórómetan:metanól í misjöfnum hlutföllum (99:1 og 87,5:12,5). Til að auka skautun 

var prófað að bæta 1 ml af vatni út í seinni ferðafasann (87:12:1). Eftir að hafa prófað 

þessa 3 ferðafasa fyrir báða svampana voru mismunandi ferðafasar prófaðir fyrir 

hvorn svamp. Fyrir #10 voru prófaðir 3 ferðafasar (90:10, 93:7 og 93:6:1) og kom 

síðasti ferðafasinn best út og ákveðið að nota hann. Fyrir #13 voru einnig prófuð 3 

mismunandi en skautaðri kerfi (80:10, 85:14:1 og 64:50:10). Út í síðasta kerfið var 

bætt 1 ml af þríflúróediksýru (TFA) og kom sá best út.  

Eftir að ferðafasinn hafði skriðið nægilega hátt upp TLC plötuna var merkt inn 

á plöturnar hversu hátt ferðafasinn skreið og þær skoðaðar í UV-ljósi við 254 nm og 

365 nm. Einnig var merkt inn á plöturnar það sem kom fram við þær aðstæður. Að 

því loknu voru plöturnar framkallaðar fyrst með ninhýdín lausn og síðan með 

anísaldehýði. Ninhýdrín gefur til kynna efni sem innihalda fyrsta og annars stigs amín 

en anísaldehýð framköllunaraðferðin er ósérhæfð framköllun fyrir fenóla, sykrur, stera 

og terpena. Plöturnar voru skannaðar inn eftir hvora framköllun í tölvu. Að auki var 

prófað að framkalla TLC plötur fyrir svamp #13 með Dragendorf lausn en sú aðferð 

gefur til kynna hvort alkalóíðar séu til staðar eða ekki. 

 

3.2.2 Fastfasa súluskiljun (SPE) 

Fastfasa súluskiljun (SPE) er notuð til frekari aðgreiningar eða hreinsunar á 

efnablöndum. Notuð var forpökkuð SPE Strata SI-1 súla frá Phenomenex (20g/60ml) 

til að einangra betur efnin í útdrætti #10-BC og í útdrætti #13-D. Notaðir voru 

ferðafasarnir sem komu best út fyrir hvorn svamp fyrir sig í TLC.  

 Við framkvæmd SPE er mikilvægt er að stöðugt rennsli sé á ferðafasanum og 

að súlan nái undir engum kringumstæðum að þorna. Fyrst var súlan bleytt vel með 

ferðafasa og síðan var sýninu, sem hafði verið uppleyst í díklórómetani, bætt varlega 
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á súluna. Að því loknu var um líter af ferðafasa keyrður í gegnum súluna. Þættirnir, 

sem fengust eftir keyrsluna, voru síðan sameinaðir eftir eiginleikum eftir að hafa verið 

prófaðir með TLC. Að lokinni sameiningu þáttana fengust sjö mismunandi þættir af 

#10-BC og fimm mismunandi þættir af #13-D. Töluvert minna þurfti af ferðafasa við 

SPE súluskiljun á #13-D en fyrir #10-BC því sýnið kom hratt af súlunni. Samt fékkst 

ágæt aðgreining milli sýnaglasa.  

 

3.3 In vitro angafrumulíkan 

Við undirbúning og gerð angafrumulíkansins er notast við aðferð sem þróuð hefur 

verið á rannsóknarstofu gigtarsjúkdóma á Landspítalanum undir umsjón Jónu 

Freysdóttur (Freysdottir o.fl., 2008; Omarsdottir o.fl., 2006). Hvert angafrumulíkan 

tekur 9 daga en framkvæmdir fara fram á upphafsdegi (degi 0), degi 3 eða 4, á degi 7 

og svo á lokadegi ræktunarinnar, degi 9. Aðferðin skiptist því í nokkur skref auk þess 

sem framkvæmdar voru samhliða og eftir angafrumulíkanið flæðifrumusjárskoðanir 

og ELISA boðefnamælingar.  

Fyrsta skrefið er einangrun einkjörnunga úr blóði að því loknu tekur við næsta 

skref sem felur í sér einangrun og þroskun CD14+ einkjörnunga. Næsta skref þar á 

eftir er framkvæmt viku seinna, eða á degi 7, og felur í sér að óþroskaðar 

angafrumurnar eru örvaðar yfir í þroskaðar angafrumur. Á þessu stigi er prófefnum 

bætt við í ræktirnar. Í lok líkansins, á degi 9, er síðan þroskun angafrumnanna metin 

bæði með flæðifrumursjárskoðun og ELISA mælingu á boðefnum. 

 

3.3.1 Efni 

Blóð, úr heilbrigðum blóðgjöfum 

Boðefni:  

 GM-CSF, Recombinant human GM-CSF, R&D Systems 

 IL-4, Recombinant human IL-4, R&D Systems 

 TNF-α, Recombinant human TNF-α, R&D Systems 

 IL-1β, Recombinant human IL-1β, R&D Systems 

BSA, (Bovine serum albumin), Millipore 

EDTA, (etýlenedíamíntetraediksýra), Sigma 
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Einstofna mótefni fyrir flæðifrumusjárlitun:  

 Mouse anti-human HLA DE-PE, BD Bioscience 

 Mouse anti-human CD14-APC, AbD Serotec 

 Mouse anti-human CD86-FITC, AbD Serotec 

 Mouse IgG1 negative control-FITC, AbD Serotec 

 Mouse IgG2a negative control-RPE, AbD Serotec 

 Mouse IgG2a negative control-APC, AbD Serotec 

FCS, Kálfafóstur sermi, Invitrogen 

Greiningarmótefni:  

 Biotinylated goat anti-human IL-10, R&D Systems 

 Biotinylated goat anti-human IL12p40, R&D Systems 

Histopaque, Sigma-Aldrich 

Húðunarmótefni:  

 Purified mouse anti-human IL-10, R&D Systems 

 Purified mouse anti-human IL-12p40, R&D Systems 

Hvarfefnislausn fyrir ELISA, Kem-En-Tec Diagnostics A/S 

Litur fyrir frumutalningu í smásjá, Trypan blue solution 0,4%, Sigma  

Lipópólýsakkaríð (LPS) frá E.coli, Fluka 

Normal goat serum (NGS), AbD Serotec 

Penicillin/Streptomycin, Invitrogen 

Paraformaldehýð, J.T. Baker 

Segulkúlumerkt mótefni, CD14 MicroBeads, Miltenyi Biotec 

Skolvökvi fyrir frumuflæðisjá: 

 FACS-flowTM: BD Bioscience 

 FACS-rinseTM: BD Bioscience 

Staðlar fyrir ELISA:  

 Recombinant human IL-10, R&D Systems 

 Recombinant human IL-12p40, R&D Systems 

Stopplausn fyrir ELISA – brennisteinssýra H2SO4 

Steptavidin-HPR, R&D Systems 
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3.3.2 Tæki og áhöld 

Blóðtökuglös: BD Vacutainer® 10 ml, BD Bioscience 

ELISA ljósmælir: Titertek Multiscan® MCC 

ELISA plötur: Maxisorp 96 brunna, Nunc 

ELISA þvottatæki og staflari: Biotek ELx405 og Biotek Biostack 

Eppendorfglös: Micro tubes, 1,5 ml, Sarstedt 

FACS glös: FalconTM glös, BD Bioscience  

FACS tæki: FACScalibur, BD Bioscience.  

- Hugbúnaður: CellQuest Pro 

Frumuhúdd: Biological safety cabinets class II, Nuaire  

Frumuræktunarglös (15 og 50 ml): Sarstedt 

Frumuræktunarplata: NuncolnTM 48 brunna, Nunc 

Frumuræktunarskápur: Steri-cult CO2 incubator HEPA class 100, Thermo  

electron corporation 

Geymsluglös fyrir frumuflot: Microtube 2 ml, Sarstedt 

MACS sett: MACS Multi Stand og MACS Midi segull, Miltenyi Biotec 

MACS súla: MACS separation column, 25 LS, Miltenyi Biotec 

Mælipípettur (10  og 25 ml): Sarstedt 

Pípettur: 1-10 μl, 5-50 μl, 40-200 μl, 100 μl- 1 ml, 50-200 μl fjölpípetta og 5-50 μl 

     fjölpípetta, Finnpipette, Thermo Scientific 

Rafknúin mælipípettudæla (pipetboy): IBS, Integra Bioscience 

Skilvindur: Heraeus Multifuge 3RS+ centrifuge, Thermo scientific  

        Sorvall T6000B Centrifuge, Du pont 

Smásjár: Fluovert 

      Leica DMLS 

Talningargler: Tiefe Depth Profondeur, 0,100 mm, Neubauer Improved  

Universal glös: 30 ml, Nunc 
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3.3.3 Einangrun einkjarnafrumna  

Í upphafi undirbúnings angafrumulíkans þarf fyrst að útvega heilblóð frá heilbrigðum 

einstaklingum og teknir eru um 120 ml úr hverjum einstaklingi/blóðgjafa.  

12 ml af blóði eru pípettaðir varlega ofan á 10 ml af Histopaque vökva sem 

búið var að setja í Universal glös. Glösunum er síðan komið varlega fyrir í skilvindu 

og spunnin við 400 g í 30 mínútur, og bremsa ekki höfð á. Við þetta fékkst góður 

aðskilnaður á blóðvökva (efst), einkjarnafrumum (næst efst), Histopaque vökva (næst 

neðst) og rauðum blóðkornum og kleyfkjarna átfrumum (neðst) (mynd 9).  

 

Mynd 9: Aðgreining frumna eftir þyngd eftir að hafa verið í skilvindu, 
aðlöguð úr (Murphy o.fl., 2008). 

 

Einkjarnafrumulaginu var safnað og því komið fyrir í þremur sterílum 50 ml 

glösum. Lagið sem fjarlægt var þvegið þrisvar með því að fylla sterílu glösin að marki 

með MACS stuðpúðalausn. Á milli þvotta voru glösin spunnin við 300 g í 10 mínútur, 

vökvanum síðan hellt af og frumurnar í botnfallinu hristar upp.  

Fyrir síðasta þvottinn voru einkjarnafrumurnar úr glösunum þremur 

sameinaðar í eitt glas og sýni tekið til talningar. Teknir voru 50 μl af frumulausn og 

blandað vel saman við 250 μl af 0,4% lausn af litunarefninu trypan bláum. Af þessu 

eru svo teknir 5 μl og settir á kvarðað talningargler (Improved Neubauer) og 

frumurnar taldar í smásjá.  
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3.3.4 Einangrun CD14+ einkjörnunga með MACS súluskiljun 

Eftir síðasta spuna voru einkjarnafrumurnar þynntar í styrkinn 12,5 x 107 frumur á 

millilítra í MACS stuðpúðalausn. Síðan var segulkúlumerktum mótefnum gegn CD14 

bætt út í frumulausnina í hlutföllunum 20:80 og lausnin látin standa á ís í 15 mínútur 

svo að mótefnin næðu að bindast. Að því loknu voru frumurnar þvegnar með 20 ml af 

MACS stuðpúðalausn sem er seinna hellt ofan af eftir spuna við 300 g í 10 mínútur. 

Frumurnar voru síðan leystar upp í MACS stuðpúðalausn, 500 µl fyrir hverjar 1 x 108 

frumur og voru þá tilbúnar fyrir einangrun (mynd 10).   

 

Mynd 10: Helstu skref í einangrum CD14
+
 frumna með MACS súluskiljun, aðlöguð úr (Murphy 

o.fl., 2008). 

 

Til að einangra CD14+ einkjarnafrumur frá hinum einkjarna frumunum var notuð 

LS+/VS+ MACS súla, sjá mynd 10A. Súlunni var komið fyrir í sterku segulsviði og hún 

þvegin eða bleytt með 3 ml af MACS stuðpúðalausn. Þá var frumulausnin sett á 

súluna og CD14+ neikvæðar frumur skolað í gegnum súluna með þrisvar sinnum 3 ml 

af MACS stuðpúðalausn. Að lokum var súlan tekin úr segulsviðinu og 5 ml af MACS 

stuðpúðalausn bætt á súluna og CD14+ jákvæðu frumunum þrýst af súlunni með 

stimpli. Að einangrunni lokinni voru frumurnar taldar að nýju, þær spunnar niður og 

umfram flotinu hellt ofan af og voru þá CD14+ einkjarnafrumurnar tilbúnir fyrir næstu 

skref. 
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3.3.5 Sérhæfing CD14+ einkjörnunga yfir í óþroskaðar angafrumur 

Frumurnar voru þynntar með frumuæti að lokinni talningu þannig að styrkur þeirra 

yrði 0,5 x 106 frumur/ml. Tekin voru 2 x 100 μl sýni til mælinga í flæðifrumusjá (sjá 

síðar). Síðan var frumulausninni komið fyrir í 48 brunna ræktunarplötu og 1 ml settur í 

hvern brunn. Til að sérhæfa einkjarnafrumurnar í óþroskaðar angafrumur var 10 μl af 

boðefninu IL-4 í styrknum 1,25 μg/ml og 10 μl af boðefninu GM-CSF í styrknum 2,5 

μg/ml bætt út í brunnana. Ræktunarplatan var síðan látin vera í frumuræktunarskáp í 

heila viku, við staðlaðar aðstæður, en fylgst var með frumunum í smásjá. Á degi 3 

eða 4 var æti og boðefnum í sama styrk og fyrr bætt í brunnana.  

 

3.3.6 Óþroskaðar angafrumur örvaðar yfir í þroskaðar angafrumur  

Að vikunni lokinni voru óþroskuðu angafrumurnar örvaðar yfir í þroskaðar 

angafrumur. Frumum og frumufloti var safnað af ræktunarplötunni og frumurnar taldar 

eins og fyrr. Eftir talninguna eru frumurnar spunnar niður og flotinu hellt af nema tekin 

voru sýni af flotinu sem eru fryst við -80ºC. Óþroskuðu angafrumurnar voru þynntar í 

æti þannig að styrkurinn yrði 2,5 x 105 frumur/ml. Tvö 100 μl sýni voru tekin frá fyrir 

flæðifrumursjárskoðun. Frumulausnin var síðan sett á 48 brunna ræktunarplötu, 500 

μl í hvern brunn. Í alla brunnana voru að auki settir 10 μl af boðefnunum IL-1β í 

styrknum 0,5 μg/ml og TNF-α í styrknum 2,5 μg/ml og 10 μl af LPS í styrknum 25 

μg/ml.  

 Á þessu stigi var sýnum bætt í brunnanna. Í suma brunna var engum 

prófefnum bætt út og voru þeir brunnar notaðir sem viðmið (e. control). Sýnin voru 

leyst upp í DMSO í styrkinn 25 mg/ml og síðan þynnt áfram í frumuæti þannig að 

styrkur þeirra yrði yrði 5 eða 50 µg/ml í brunnunum. Í suma brunna var bætt við 

DMSO í sama magni og var í brunnum með sýnum en þetta voru aðal 

viðmiðunarbrunnarnir þar sem leysirinn sjálfur gat haft áhrif á angafrumurnar.  

Eftir að hafa komið öllum þeim sýnum sem átti að prófa í viðkomandi brunna á 

ræktunarplötunni var henni komið fyrir í frumuræktunarskáp og látin vera þar í 2 

daga. Daginn eftir voru frumurnar skoðaðar í ljóssmásjá til að fylgjast með lifun 

þeirra.  

Á degi 9 voru frumurnar skoðaðar aftur í smásjá og þeim síðan safnað í 

Eppendorf glös sem höfð voru á ís. Glösin voru spunnin við 300 g í 10 mínútur og 
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frumuflotinu safnað í þrjú geymsluglös og þau geymd í frysti við -80ºC. Frumurnar 

voru hristar upp og endurleysar í 150 μl af litunar stuðpúðalausn og síðan skipt í 

tvennt í tvö FACS glös fyrir flæðifrumusjármælingar.  

 

3.3.7 Litun angafrumna fyrir flæðifrumusjá (FACS) 

Sýni voru tekin á mismunandi stigum fyrir flæðifrumusjárskoðun. Tekin voru sýni á 

degi 0, degi 7 og degi 9. Tilgangurinn með sýnatökunni á degi 0 var að meta 

árangurinn á einangruninni á CD14+ einkjarnafrumunum. Á degi 7 var tilgangur 

sýnatökunar sá að meta hvort einkjarnafrumurnar hefðu sérhæfst yfir í óþroskaðar 

angafrumurnar og á degi 9 að meta hvort tekist hefði að örva angafrumurnar yfir í 

þroskaðar angafrumur. Á degi 9 var einnig kannað hvaða áhrif DMSO og sýnin hefðu 

á þroskun angafrumunanna.  

Frumur voru teknar í tvö glös í hvert skipti og mótefni gegn CD14, CD86 og 

MHC II sett út í annað glasið og samsætugerðarviðmið (e. isotype control) í hitt glasið 

(tafla 2).  

 

Tafla 2: Þau mótefni sem notuð fyrir flæðifrumusjá. Mótefni fyrir viðmið annarsvegar og sýnin 

hinsvegar og sá litur sem þau flúrljóma með. 

Glas 1 – viðmið Glas 2 - sýni Litur flúrljómunar 

Control-IgG1-FITC CD86-FITC Grænn 

Control-IgG2a-PE HLA-DR-PE Appelsínugulur 

Control-IgG2a-APC CD14-APC Dökkrauður 

 

Mótefnin voru látin bindast í 20 mín og á meðan voru sýnin höfð á ís. Eftir 

þann tíma voru frumurnar þvegnar með 2 ml af litunar stuðpúðalausn og sýnin sett á 

skilvindu. Þegar frumurnar höfðu verið spunnar var vökvanum hellt af og frumurnar 

síðan hristar upp áður en þær voru endurleystar og festar (e. fixated) með því að 

bæta út í glösin 300 μl af 1% paraformaldehýði. Ef flæðifrumusjárskoðun var ekki 

framkvæmd strax var álpappír settur yfir glösin og þau geymd í kæli fram að skoðun 

(hámark í 1 viku).  
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3.3.8 Flæðifrumusjárskoðun 

Við flæðifrumusjárskoðunina er notast við flæðifrumusjá og tölvuforritið CellQuest Pro 

til að safna upplýsingunum frá flæðifrumusjánni. Flæðifrumusjáin aðlagar flæði 

frumnanna á þann hátt að þær ferðast í einfaldri röð og er upplýsingum um stærð 

frumanna, kyrningu þeirra og flúrljómun yfirborðssameinda safnað. 

Yfirborðssameindirnar flúrljóma þegar frumurnar flæða framhjá leysigeisla sem virkjar 

ljómunina.  

Með CellQuest Pro forritinu var reiknað hlutfall jákvæðra frumna sem tjá 

yfirborðssameindirnar miðað við samsætugerðarviðmiðin. Einnig var reiknuð 

meðalflúrljómun en hún gefur vísbendingar um hversu mikið af yfirborðsameindum 

eru á frumunum.  

 

3.3.9 ELISA boðefnamæling 

SamlokuELISA aðferð (e. sandwich enzyme-linked immunosorbent assay) var notuð 

til að mæla boðefnin IL-10 (bæliboðefni) og IL-12p40 (ræsi- og bólguboðefni) sem 

angafrumurnar höfðu seytt í frumuflotið (mynd 11). Frumuflotssýnum á degi 7 og 9 

hafði verið safnað og geymd við -80°C.  

Sett voru viðeigandi húðunarmótefni í ELISA plöturnar og þær látnar standa 

yfir nótt í herbergishita en við það bindast húðunarmótefnin við plastbrunna 

platnanna. Húðunarlausninni var skvett af plötunni og blokklausn sett í alla brunna, til 

að húða þá fleti brunnanna sem húðunarmótefnin höfðu ekki bundist. Blokklausnin 

var látin standa í brunnunum í eina klukkustund við herbergishita. Þá var 

blokklausninni skvett af og platan þvegin fjórum sinnum með þvottalausn. 

Frumuflotin voru þá sett á plöturnar, 100 μl af óþynntu frumufloti á IL-10 

plötuna en frumuflot þynnt 1/10 í ELISA buffer á IL-12p40 plötuna. Hvert sýni var 

prófað í tveimur brunnum á hvorri plötu. Viðeigandi staðlar voru undirbúnir og hafðir á 

hvorri plötu fyrir sig. 100 μl af ELISA buffer voru settir í alla staðlabrunna og síðan 

voru settir 100 μl af viðeigandi boðefni í efstu tvo brunnana á plötunni og þynnt sjö 

sinnum í tvöfaldri raðþynningu. Síðustu brunnarnir í staðladálkunum voru án mótefna 

og þjónuðu tilgangi sem viðmið (e. blank). Eftir þessa meðhöndlun var platan látin 

standa í tvær klukkustundir í herbergishita svo boðefnin gætu bundist. Að þeim tíma 

loknum var sýnunum skvett af og plöturnar þvegnar. Því næst voru viðeigandi 
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greiningarmótefni sett á plöturnar, þau látið standa í tvær klukkustundir og síðan 

þvegið eins og áður. Bæta þurfti geitasermi út í greiningarmótefnin fyrir IL-12p40 til 

að koma í veg fyrir að greiningarmótefnin sem voru geitamótefni bindust við plastið á 

plötunni.  

 

Mynd 11: Helstu skref í ELISA boðefnamælingu, aðlöguð úr (Epitomics, 2012). 

 

Eftir þvott var streptavídín-HRP sett út í alla brunna og plöturnar huldar með 

álpappír og látnar standa í 20 mínútur í myrkri. Að loknum þvotti var 100 µl af 

hvarfefnislausn sett út í brunanna, en hún er litlaus en ef boðefni hafa bundist og þ.a.l 

þá greiningarmótefni og streptavídín-HRP þá verður hún blá að lit. Hvarfefnislausnin 

var látin standa í brunnunum þangað til góður blár litur hafði myndast hjá efsta staðli. 

Þá var stopplausn sett út í alla brunnanna og við það varð hvarfefnislausnin gul á 

litinn. Plöturnar voru síðan strax settar í ljósmæli sem mælir gleypni gula litarins við 

450 nm. Því meira sem er af boðefnum sem hafa bundist í hverjum brunni því sterkari 

er liturinn á hvarfefnislausninni.  

 Staðalkúrfur voru útbúnar þar sem styrkur var á x-ás og ljósgleypni á y-ás og 

með því að nota Excel var styrkur boðefna í pg/ml í sýnum reiknaður með jöfnu bestu 

línu staðlanna. Þar sem styrkur boðefna í þroskuðum angafrumum er mjög 

mismunandi eftir einstaklingum var reiknaður seytistuðull þar sem boðefnamagni 

angafrumna sem voru þroskaðar í návist DMSO viðmiðs var deilt uppí boðefnamagn 

angafrumna sem voru þroskaðar í návist sýna. 
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3.3.10 Tölfræði úrvinnsla 

Meðaltal og staðalvilla meðaltals allra mælinga fyrir hvert sýni var reiknað þar sem 

mælingar voru þrjár eða fleiri. Samanburður á niðustöðum fyrir angafrumur sem voru 

þroskaðar með DMSO og angafrumur sem voru þroskaðar með sýnum var metinn 

með einhliða dreifigreiningu (e. one-way ANOVA) og notað til þess tölfræðiforritið 

SigmaStat. 

 

3.3.11 Framleiðsluforskriftir  

MACS stuðpúðalausn, PBS með 0,5% BSA, 2 mM EDTA  

 440 ml PBS, sterílt  
 12,5 ml 20% BSA í PBS, filterað 
 50 ml 20 mM EDTA, sterílt 
 
20% BSA í PBS 
 40 g BSA leyst upp í PBS að 180 ml. Látið jafna sig yfir nótt 
 Fyllt upp að 200 ml marki daginn eftir með PBS. 
 Filteruð með 0,22 µm filter yfir í fjögur steril 50 ml glös 
 
20 mM EDTA  

 3,72 g EDTA 
 500 ml PBS 
 
RPMI æti  

 RPMI 1640 æti 
 50 ml af FCS (10%) 
 5 ml af Pen/Strep 
 
Paraformaldehyde, 1% í PBS  
 20 ml af 10% lausn 
 180 ml af PBS 
 
Litunar stuðpúðalausn, PBS með 0,5% BSA, 2 mM EDTA, 0,1% NaN3  
 440 ml PBS, ósterílt eða sterílt  
 12,5 ml 20% BSA í PBS, filterað 
 50 ml 20 mM EDTA, sterílt 
 0,5 g NaN3 eða 5 ml af 10% lausn 
 
ELISA stuðpúðalausn, 1% BSA í PBS 
 5 g BSA leyst upp í   
 500 ml PBS 
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Blokkunarlausn, 1% BSA, 5% súkrósi, 0,05% NaN3 í PBS  

 5 g BSA 
 25 g súkrósi 
 0,25 g NaN3 
 500 ml PBS 
 
PBS, pH 7,4  

 40 g NaCl 
 5,75 g Na2HPO4 (eða 7,2 g af Na2HPO4 x 2H2O) 
 1,0 g KH2PO4  
 1,0 g KCl 
 dH2O að 5 l 
 
Þvottalausn, PBS með 0,05% Tween-20  
 40 g NaCl 
 5,75 g Na2HPO4 (eða 7,2 g af Na2HPO4 x 2H2O) 
 1,0 g KH2PO4  
 1,0 g KCl 
 dH2O að 5 l  
 2,5 ml Tween-20 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

 

4.1 Upphafsskimun útdrátta á angafrumulíkani 

Markmið þessa verkefnis var að skima fyrir ónæmisstýrandi virkni efna úr íslenskum 

svömpum og hófst verkefnið á að undirbúa útdrætti til skimunar. Alls voru útbúnir 88 

útdrættir af 22 svömpum, þar sem hver svampur gaf fjóra misskautaða útdrætti. Í 

þessu verkefni náðist að skima fyrir virkni 14 af þessum 22 svömpum sem hafa verið 

merktir #1-#14 til að auðvelda úrvinnslu (tafla 3). Grófir útdrættir voru útbúnir með því 

að úrhluta lítið magn af svömpunum í díklórómetan:metanól (1:1) blöndu.  

Tafla 3: Merking svamps ásamt númeri og þeim lit sem einkennir svampana í næstkomandi 
gröfum. Einnig kemur fram hversu mikið magn af svamp var úrhlutað, #1-#10, eða hversu mikið 
af útdætti var notað, #11-#14, og hversu mikið magn af útdráttum fékkst eftir aðlagaða Kupchan 
vökva-vökva úrhlutun. Þeir útdrættir eru skyggðir sem ekki voru prófaðir á angafrumulíkaninu. 
Í viðaukum A og B má sjá söfnunarstaði svampanna auk myndar af hverjum svamp.  

 
Nr. 

 
Merking 

Magn svamps 
(g) #1-#10. 
Magn útdrátts 
(mg) #11-#14. 

 
Magn útdrátta (mg) 

 
Litur svamps í 

grafi 
A BC D E 

#1 Metior04.01.12#1 1,33 g 5,18 36,32 12,78 99,77 Ljósblár 

#2 Metior04.01.12#2 4,08 g 21,84 57,68 14,13 35,48 Gráblár 

#3 JS-A9-2011#1 10,42 g 11,11 38,78 45,77 56,48 Dökkblár 

#4 JS-A9-2011#2 8,06 g 8,47 68,22 81,51 86,64 Bleikur 

#5 JS-A9-2011#3 5,02 g 6,67 17,98 50,42 65,84 Rauður 

#6 JS-A9-2011#4 11,32 g 12,32 11,86 55,91 60,10 Fjólublár 

#7 JS-A9-2011#5 4,04 g 4,90 18,80 30,40 31,38 Dökkgrænn 

#8 JS-A9-2011#6 5,98 g 0,30 23,64 50,09 27,03 Appelsínugulur 

#9 JS-A9-2011#7 8,26 g 1,74 38,50 52,98 20,05 Mosagrænn 

#10 JS-A9-2011#8 7,21 g 1,00 28,12 38,28 12,32 Ljósgrænn 

#11 21.01.11#1 35,3 mg 7,48 3,72 8,34 10,73 Ljósfjólublár 

#12 21.01.11#2 33,18 mg 2,98 11,46 5,10 7,53 Grænblár 

#13 21.01.11#3 38,19 mg 5,23 12,11 3,27 7,94 Vínrauður 

#14 21.01.11#4 45,77 mg 0,13 7,17 13,48 6,21 Dökkfjólublár 
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Hver útdráttur var því næst þáttaður í fjóra misskautaða útdrætti með aðlagaðri 

Kupchan vökva-vökva úrhlutun þar sem byrjað var að úrhluta með hexani, þar á eftir 

klóróformi, þá bútanóli og svo loks vatni. 

 

4.1.1 Skimun á virkni útdrátta 

Ónæmisstýrandi áhrif útdráttanna voru metin í in vitro angafrumulíkani. 

Ákveðið var að prófa útdrættina einungis í einum styrk, 50 μg/ml. Skimunin var 

framkvæmd í tveimur skimunarlíkönum og voru útdrættir 10 tegunda af svömpum 

(#1-#10) prófuð í skimunarlíkani 1 en 4 tegundir svampa (#11-#14) í skimunarlíkani 2. 

Einungis boðefnamælingin var notuð til að ákvarða áframhaldandi þáttun og skimun. 

Niðurstöður úr flæðifrumusjármælingum má sjá í viðauka C.  

 Niðurstöður úr ELISA boðefnamælingu sem gerð var á frumufloti 

angafrumnanna í skimunarlíkani 1 bentu til að nokkrir útdrættir hefðu áhrif á 

boðefnaseytun angafrumnanna (myndir 12 og 13). Angafrumur sem voru þroskaðar í 

návist útdráttanna #1-A, #4-A, #4-E, #7-A, #7-BC, #7-D og #10-BC seyttu minna af 

IL-10 en angafrumur sem voru þroskaðar eingöngu með leysinum (DMSO) (mynd 

12). Nokkrir útdrættir höfðu líka áhrif á IL-12p40 boðefnaseytun angafrumnanna en 

mestu áhrifin hafði #10-BC sem olli nánast algjörri hömlun á seyti IL-12 (mynd 13). 

 

Mynd 12: IL-10 seytun angafrumna, í skimunarlíkani 1, eftir að hafa verið þroskaðar með 
mismunandi útdráttum, A-E, úr svömpum #1-#10. Mistök urðu við ásetningu 
greiningarmótefnis fyrir IL-10 og því fengust ekki niðurstöður fyrir útdrætti #10-D og #10-E. Þær 
súlur sem hafa svarta umgjörð sýna þá útdrætti sem höfðu mest áhrif til lækkunar, á seyti 
angafrumna á IL-10. 
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Mynd 13: IL-12p40 seytun angafrumna, í skimunarlíkani 1, eftir að hafa verið þroskaðar með 

mismunandi útdráttum, A-E, úr svömpum #1-#10. Þær súlur sem hafa svarta umgjörð sýna þá 
útdrætti sem höfðu mest áhrif til hækkunar eða lækkunar á seyti angafrumna á IL-12p40. 
 

Í niðurstöðum úr ELISA boðefnamælingu á frumufloti angafrumnanna úr 

skimunarlíkani 2 var einn útdráttur sem vakti athygli, #13-D, en angafrumur sem voru 

þroskaðar í návist #13-D seyttu meira af IL-10 og minna af IL-12p40 en angafrumur 

sem voru þroskaðar í návist leysisins DMSO (mynd 14). Niðurstöður úr IL-10 

boðefnamælingu í skimunarlíkani 2 voru þó eitthvað óeðlilegar þar sem margir 

útdrættir gáfu gildi sem var lægra en 0 og var þeim því gefið gildið 10.  

 Eftir að hafa farið yfir niðurstöður úr ELISA mælingunum þá var ákveðið að 

vinna frekar að þáttun efna úr tveimur svömpum, #10-BC úr skimunarlíkani 1 og #13-

D úr skimunarlíkani 2. 

 

 

Mynd 14: IL-10 og IL-12p40 seytun angafrumna, í skimunarlíkani 2, eftir að hafa verið þroskaðar 
með mismunandi útdráttum úr svömpum #11-#14 Þær súlur sem hafa svarta umgjörð sýna þá 
útdrætti sem höfðu mest áhrif til hækkunar eða lækkunar á seyti angafrumna á IL-10 og IL-
12p40. 
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4.2 Svampur #10 (JS-A9-2011#8) 

Til að útbúa meira af útdrætti #10-BC varð að endurtaka Kupchan vökva-vökva 

úrhlutunina. Svampurinn var frostþurrkaður, hann veginn, bútaður niður og 

úrhlutaður. Frostþurrkaður svampurinn vó alls 684 g og var úrhlutaður í leysi sem 

samsettur var úr díklórómetan:metanóli (1:1). Notaðir voru samtals rúmir 3 l af leysi 

við úrhlutunina og var úrhlutað tvisvar yfir nótt við herbergishita. Útdrættirnir voru 

sameinaðir og leysirinn fyrst látinn gufa upp að mestu en inngufaður undir lokin. Eftir 

inngufunina fengust 46,29 g af grófum svampaútdrætti eða um 6,8% af upphaflega 

magninu, útdrátturinn var þó ekki alveg þurr. Grófi svampaútdrátturinn var leystur upp 

í 100 ml af metanóli og að lokinni aðlagaðri Kupchan vökva-vökva úrhlutun fengust 

1,16 g af útdrætti A, 2,74 g af útdrætti BC og 4,73 g af útdrætti D. Ekki náðist að 

frostþurrka útdrátt E (mynd 15). 

 

Mynd 15: Flæðirit með heimtum fyrir úrhlutun og aðlagaða Kupchan vökva-vökva úrhlutun á 
svampi #10.  
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4.3.1 Þunnlagsgreining (TLC) 

Þar sem útdráttur #10-BC vakti mesta athygli í skimunarlíkaninu var ákveðið að gera 

frekari einangrun á þeim þætti. Tekin var sú ákvörðun að framkvæma fastfasa 

súluskiljun en til að finna góðan ferðafasa fyrir súluskiljunina þurfti fyrst að finna 

hentuga samsetningu á ferðafasanum. Mismunandi ferðafasar voru prófaðir með 

þunnlagsgreiningu. Þær framköllunaraðferðir sem notaðar voru samhliða 

þunnlagsgreiningunni gáfu einnig hugmyndir um hvaða efni væri að finna í 

útdráttunum.  

Byrjað var á að prófa tvo ferðafasa sem höfðu mismunandi samsetningu af 

díklórmetani og metanóli (99:1 og 87,5:12,5) fyrir báða svampana. Síðan var prófað 

að bæta 1 ml af vatni út í seinni ferðafasann (87:12:1) og sá ferðafasi einnig 

prófaður. Ekki fékkst nægilega góð aðgreining með notkun þessara þriggja ferðafasa 

og því voru þrjár aðrar samsetningar af díklórómetani:metanóli:vatni prófaðar 

(90:10:0, 93:7:0 og 93:6:1). Síðasti ferðafasinn kom best út (mynd 16) og var ákveðið 

að nota hann við súluskiljunina. 

 

Mynd 16: Þunnlagsgreining á útdráttum A, BC og D úr svampinum #10.Ferðafasinn sem 
notaður var er díklórómetan:metanól:vatn (93:6:1) og platan framkölluð með anísaldehýð lausn. 
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4.3.2 Fastfasa súluskiljun (SPE) 

Framkvæmdar voru tvær súluskiljanir á útdrætti #10-BC sitt hvorn daginn. Kísillinn í 

súlunni sem notuð var í fyrri keyrslunni náði að þorna á milli keyrslna og því var notuð 

ný súla í seinni keyrslunni.   

 Í fyrri keyrslu á útdrætti #10-BC voru notuð 0,62 g af sýni sem leyst var upp í 

díklórómetani (mynd 17) og notaður ferðafasinn sem gaf bestu aðgreininguna í 

þunnlagsgreiningunni. Alls var ferðafasi keyrður í gegnum súluna í 94 tíu ml glös og 

að því loknu var ferðfasanum skipt út, fyrst fyrir metanól, svo metanól og smá vatn og 

svo að lokum var súlan skoluð með hreinu díklórómetani. Til að ákveða hvaða glös 

mætti sameina var blettað upp úr fimmta hverju glasi á TLC plötu. Eftir að hafa 

framkallað plötuna og séð hvaða glös hefðu líklega að geyma svipuð efni var blettað 

þéttar til fá betri aðgreiningu. Glös með svipuð efni voru sameinuð og fengust sjö 

mismunandi þættir sem voru gefin nöfnin SPE#10.1-10.7. 

 

Mynd 17: Flæðrit fyrir SPE súluskiljun á útdrætti #10-BC ásamt heimtum. 
Notuð var forpökkuð SPE Strata SI-1 súla frá Phenomenex (20g/60ml) og ferðafasinn var 
díklórómetan:metanól:vatn (93:6:1).  

 

 Í seinni keyrslunni á útdrætti #10-BC vó sýnið 0,88 g og var sem áður leyst 

upp í örlitlu magni af díklórómetani og sett á súluna eftir að búið var að bleyta vel í 

henni með ferðafasa. Seinni keyrslan var keyrð í 77 tíu ml glös en síðan tók við 

keyrsla á metanóli, metanóli og vatni og svo díklórmetani til að hreinsa súluna. Líkt 

og í fyrri keyrslunni var blettað úr fimmta hverju glasi á TLC plötu og athugað hvaða 

glös væri hægt að sameina. Að loknum samanburði við þætti úr fyrri keyrslunni voru 

sýnin úr báðum keyrslunum sameinuð (mynd 17). Þættirnir voru prófaðir á 

angafrumulíkani í styrkjunum 5 og 50 μg/ml.  
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4.3.3 Áhrif útdrátta og þátta svamps #10 á tjáningu yfirborðssameinda 

hjá angafrumum  

Skoðaðar voru yfirborðssameindir angafrumna til að fylgjast með ræsingu og þroskun 

þeirra. Fyrst var athugað hvort einangrun CD14+ einkjörnunga hafði tekist og náði 

hlutfall jákvæðra frumna hámarki í tæpum 94% en meðaltal af hlutfalli jákvæðra 

frumna var um 71% fyrir allar mælingar (viðauki D). Við meðhöndlun frumnanna með 

boðefnum sérhæfðust einkjörnungarnir í óþroskaðar angafrumur og við það minnkaði 

hlutfall CD14+ angafrumna niður í um 3%. 

 Tjáning á yfirborðsameindunum CD86 og HLA-DR breytist bæði við þroskun 

einkjörnunga yfir í óþroskaðar angafrumur og svo aftur þegar þær þroskast yfir í 

þroskaðar angafrumur. Við sérhæfingu einkjörnunga yfir í óþroskaðar angafrumur 

fækkaði jákvæðum frumum lítillega en meðaltalstjáningin hækkaði. Þegar frumurnar 

þroskuðust yfir í þroskaðar angafrumur jókst hlutfall jákvæðra frumna umtalsvert og 

varð að meðaltali á bilinu 80-90%. Jafnframt jókst meðaltalstjáning CD86 og HLA-DR 

verulega. 

 Alls voru útdrættir og þættir úr svampi #10 prófaðir á 8 angafrumulíkönum og 

hver þeirra aldrei sjaldnar en þrisvar sinnum. Engar tölfræðilega marktækar 

breytingar urðu á hlutfalli CD86 og HLA-DR jákvæðra angafrumna né 

meðaltalsflúrljómun við þroskun þeirra í návist útdrátta og þátta úr svampi #10 

(myndir 18 og 19, töflur í viðauka D).  
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Mynd 18: Tjáning angafrumna á yfirborðssameindinni CD86. Hlutfall jákvæðra frumna og 
meðalflúrljómun angafrumna sem þroskaðar voru í návist útdrátta og þátta úr svampinum #10. 
Reiknað var meðaltal þeirra gilda sem fengust í hverri tilraun og staðalvilla reiknuð og notuð 
sem skekkjumörk. 

 
Þótt engar marktækar breytingar hafi sést mátti sjá að tilheiging var til lægra 

hlutfalls af CD86 og HLA-DR jákvæðum frumum og lægri meðalflúrljómunar hjá 

angafrumum sem þroskaðar voru í návist við þátt A úr fyrri Kupchan 

vökvaúrhlutuninni miðað við angafrumur þroskaðar voru bara með leysi (myndir 18 

og 19). Til að útloka að frumudauði væri skýring lækkunarinnar var fylgst með lifun 

frumnanna með smásjá og var ekki hægt að sjá nein merki um frumudauða 

(niðurstöður ekki sýndar). 

 Þegar angafrumur voru þroskaðar í návist útdrátta sem fengust eftir seinni 

vökva-vökva úrhlutunina (myndir 18 og 19) var tilhneiging til hærri meðalflúrljómunar 

fyrir bæði CD86 og HLA-DR en staðalskekkjan á niðurstöðum þessara fjögurra sýna 

var meiri en fyrir niðurstöður annarra sýna og niðurstöður því ekki tölfræðilega 

marktækar. 
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Mynd 19: Tjáning angafrumna á yfirborðssameindinni HLA-DR. Hlutfall jákvæðra frumna og 
meðalflúrljómun angafrumna sem þroskaðar voru í návist útdrátta og þátta úr svampinum #10. 
Reiknað var meðaltal þeirra gilda sem fengust í hverri tilraun og staðalvilla reiknuð og notuð 
sem skekkjumörk. 

 

4.3.4 Áhrif útdrátta og þátta úr svampi #10 á boðefnaseytingu 

angafrumna  

Í kjölfar fyrstu skimunarinnar var meira magn af svampi #10 þáttað með aðlagaðri 

Kupchan vökva-vökva úrhlutun og þeir útdrættir (#10-A-N, #10-BC-N, #10-D-N og 

#10-BF-N) ásamt útdráttum úr fyrri Kupchan vökvaúrhlutun (#10-A, #10-BC, #10-D 

og #10E) prófaðir í angafrumulíkani. Útdráttur E úr seinni Kupchan vökvaúrhlutuninni 

var ekki prófaður en þess í stað var prófað botnfall sem myndaðist í BC útdrætti, sem 

ekki hafði komið fram við fyrri úrhlutunina, og var sá útdráttur nefndur #10-BF-N.  

 Áhrif útdráttanna á IL-10 og IL-12p40 boðefnaframleiðslu angafrumna var sem 

fyrr metin með ELISA mælingum. Á mynd 20 má sjá IL-10 og lL-12p40 

boðefnaframleiðslu angafrumna sem ýmist voru þroskaðar með eða án útdrátta. IL-

10 boðefnaframleiðslan minnkaði marktækt þegar angafrumur voru þroskaðar í návist 
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útdráttarins #10-A í styrkunum 50 µg/ml (p-gildi = <0,001) og það sama gilti um IL-

12p40 framleiðslu angafrumna sem þroskaðar voru í návist sama útdráttar í sama 

styrk (p = 0,002). Samsvarandi útdráttur úr seinni úrhlutuninni #10-A-N hafði ekki 

sömu áhrif á seytun angafrumnanna á IL-10 og IL-12p40. Erfitt er að segja til um 

hvað veldur þeim mun sem kemur fram við seytingu boðefna frá angafrumum sem 

þroskaðar voru í návist útdrátta úr hvorri Kupchan vökva-vökva úrhlutun, hugsanlegar 

ástæður verða ræddar í umræðukaflanum hér á eftir. 

 Aðrir útdrættir sem prófaðir voru úr svampi #10 höfðu ekki tölfræðilega 

marktæk áhrif á IL-10 og IL-12p40 boðefnaframleiðslu angafrumna sem þroskaðar 

voru með þeim. 

 
Mynd 20: Boðefnaseyting angafrumna á IL-10 og IL-12p40 sem þroskaðar höfðu verið í návist 

útdrátta úr svampinum #10 í styrknum 50 μg/ml. Niðurstöðurnar eru sýndar sem seytistuðull 
(SI) sem er boðefnastyrkur hjá angafrumum þroskuðum með útdráttum deild með boðefnastyrk 
hjá angafrumum sem þroskaðar voru án útdrátta. Stjarnan (*) er til merkis um tölfræðilega 
marktækan mun (p-gildi <0,05) á milli angafrumna þroskaðra með og án útdrátta. 

 

 Þar sem fyrstu niðurstöður skimunar bentu til þess að útdrátturinn #10-BC 

myndi draga úr IL-10 og IL-12p40 boðefnaframleiðslu angafrumna var búið að þátta 

hann niður með á fastfasaskiljun í sjö þætti (SPE10.1-10.7) sem prófaðir voru í 

tveimur styrkjum (5 og 50 µg/ml) í angafrumulíkaninu. Enginn þessarra þátta hafði 

marktæk áhrif á tjáningu yfirborðssameindanna CD86 og HLA-DR (viðauki D) eða á 

boðefnaframleiðslu angafrumna sem ræktaðir voru í návist þeirra (myndir 21 og 22) 

  

* * 
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Mynd 21: Áhrif SPE þátta, #10-BC á IL-10 boðefnaseytingu angafrumna.  
Boðefnaseyting angafrumna á IL-10 sem þroskaðar höfðu verið í návist SPE þátta #10-BC í 
styrknum 5 og 50 μg/ml. Niðurstöðurnar eru sýndar sem seytistuðull (SI) sem er 
boðefnastyrkur hjá angafrumum þroskuðum með útdráttum deild með boðefnastyrk hjá 
angafrumum sem þroskaðar voru án útdrátta.  

 

 

Mynd 22: Áhrif SPE þátta, #10-BC á IL-12p40 boðefnaseytingu angafrumna.  
Boðefnaseyting angafrumna á IL-12p40 sem þroskaðar höfðu verið í návist SPE þátta #10-BC í 
styrknum 5 og 50 μg/ml. Niðurstöðurnar eru sýndar sem seytistuðull (SI) sem er 
boðefnastyrkur hjá angafrumum þroskuðum með útdráttum deild með boðefnastyrk hjá 
angafrumum sem þroskaðar voru án útdrátta. 
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4.4 Svampur #13 (21.01.11#3) 

Útbúa þurfti meira að útdrætti #13-D og því var svampur #13 frostþurrkaður, veginn, 

bútaður niður og úrhlutaður. Frostþurrkaður svampurinn vó alls 287 g og var 

úrhlutaður tvisvar yfir nótt við herbergishita og skipt um leysi eftir fyrsta sólarhringinn. 

Notaðir voru 2x2 l af leysi við úrhlutunina, blöndu af díklórómetani:metanóli (1:1). 

Útdrættirnir voru sameinaðir og leysirinn fyrst mestu látinn gufa upp að mestu en var 

inngufaður rétt í lokin, en þó ekki að fullu. Eftir inngufunina reyndist grófi 

svampaútdrátturinn vega 67,9 g eða um 24% af upphaflega magninu. 

Svampaútdrátturinn var leystur upp í 100 ml af metanóli og að lokinni aðlagaðri 

Kupchan vökva-vökva úrhlutun fengust 8,09 g af útdrætti A, 1,28 g af útdrætti BC og 

2,14 g af útdrættii D. Ekki náðist að frostþurrka útdrátt E (mynd 23).  

 

 

Mynd 23: Flæðirit með heimtum fyrir úrhlutun og aðlagaða Kupchan vökva-vökva úrhlutun á 
svampi #13.  
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4.4.1 Þunnlagsgreining (TLC) 

Þar sem útdráttur #13-D vakti athygli í skimunarlíkani 2 var ákveðið að gera frekari 

þáttun á þeim útdrætti. Sama þáttunaraðferð varð fyrir valinu og fyrir svamp #10 og 

því hófst ferlið á því að finna góðan ferðafasa. Byrjað var á að prófa sömu 

ferðafasana og voru fyrst prófaðir fyrir svamp #10, þ.e.a.s. ferðafasar sem höfðu 

mismunandi samsetningu af díklórómetani:metanóli (99:1 og 87,5:12,5) og einnig var 

prófaður ferðafasi sem bætt hafði verið út í 1 ml af vatni (87:12:1). Líkt og fyrir svamp 

#10 fékkst ekki nægilega góð aðgreining með þessum þremur ferðafösum. Því voru 

prófuð þrjú mismunandi en skautaðri kerfi samsett úr díklórómetani:metanóli:vatni 

(80:10, 85:14:1 og 64:50:10). Út í síðasta kerfið var bætt 1 ml af þríflúróediksýru 

(TFA) og var það bara prófað fyrir útdrátt D. Aðgreiningin sem fékkst með þeim 

ferðafasa var mjög góð og sást vel þegar platan var framkölluð með 

nínhýdrínframköllunarlausn (mynd 24). Einnig var prófað að framkalla þætti A, BC og 

D úr svampi #13 með Dragendorf framköllunarlausn (mynd 25)  

 

Mynd 24: Þunnlagsgreining á útdráttum A, BC, og D af svampinum #13. Ferðafasinn sem 
notaður var á plötu A var díklórómetan:metanól (87,5:12,5) en díklórómetan:metanól:vatn:TFA 
(64:50:10:1) á plötu B. Báðar plöturnar voru framkallaðar með nínhýdrín lausn. 
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4.4.2 Fastfasa súluskiljun (SPE) 

Gerðar voru tvær súluskiljanir á #13-D og notuð var sama súlan í báðum keyrslunum. 

Smávægileg breyting var gerð á samsetningu ferðafasans miðað við niðurstöður TLC 

greiningarinnar þar sem magn sýrunnar TFA var minnkað um helming. Var það gert 

þar sem sýran getur haft slæm áhrif á kísilinn í SPE súlunum. 

 

Mynd 26: Flæðirit fyrir SPE súluskiljun á útdrætti #13-D ásamt heimtum. Notuð var forpökkuð 
SPE Strata SI-1 súla frá Phenomenex (20g/60ml) og ferðafasinn var 
díklórómetan:metanól:vatn:TFA (64:50:10:0,5). 

 

Keyrð voru tvö sýni hvort á eftir öðru í gegnum súluna og vó fyrra sýnið 0,50 g en það 

seinna 0,44 g (mynd 26). Í fyrstu virtist sem sýnið hefði rokið strax af súlunni, sem oft 

er hætta á þegar notuð er sýra í ferðafasann, en þegar betur var að gáð þá virtist 

hafa fengist einhver aðgreining á milli glasa. Athugunin fór fram með því að spotta úr 

hverju glasi á TLC plötu þar sem glösin voru einungis 38 talsins (mynd 27). 

Mynd 26: Þunnlagsgreining á útdráttum A, BC og D úr svampi #13. D var blettað tvisvar (D1 
og D2). Ferðafasinn var díklórómetan:metanól:vatn:TFA (85:14:1:0,5) og platan 

framkölluð með Dragendorf lausn. 

Mynd 25: Þunnlagsgreining á útdráttum A, BC og D úr svampi #13. D var blettað tvisvar (D1 
og D2). Ferðafasinn var díklórómetan:metanól:vatn:TFA (85:14:1:0,5) og platan framkölluð 
með Dragendorf lausn. 
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Mynd 27: Þunnlagsgreining á útdrætti #13-D og þeim undirþáttum sem fengust eftir báðar SPE 
súluskiljanirnar. Fyrsta súluskiljunin var í glösum 1-14 og seinni súluskiljunin í glösum 15-31. 
Aðgreining efnanna er mjög sambærileg í báðum súluskiljunum. 

 

Að loknum samanburði og sameiningu fengust fimm þættir sem gefin voru heitin 

SPE#13.1-13.5. Sjá má magn hvers þáttar á mynd 26. Þættirnir, SPE#13.1-

SPE#13.5, voru prófaðir á angafrumulíkani í styrkjunum 5 μg/ml og 50 μg/ml.  
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4.4.3 Áhrif útdrátta og þátta svamps #13 á tjáningu yfirborðssameinda 

hjá angafrumum  

Fyrir svamp #13 voru gerðar 6 skimanir á angafrumulíkaninu og var hvert sýni prófað 

a.m.k þrisvar sinnum til að fá tölfræðilega marktækni á niðurstöðunum. Fyrst var 

athugað hvort einangrun CD14+ einkjörnunga hafði tekist og náði hlutfall jákvæðra 

frumna hámarki í 85% en meðaltal af hlutfalli jákvæðra frumna var um 64% fyrir allar 

mælingar (viðauki E). Líkt og fyrir svamp #10 urðu engar marktækar breytingar á 

hlutfalli CD86 og HLA-DR jákvæðra frumna né meðalflúrljómun við þroskun 

angafrumna með útdráttum eða þáttum úr svampi #13 (myndir 28 og 29, fleiri myndir 

og töflur í viðauka E).  

 
 

Mynd 28: Tjáning angafrumna á yfirborðssameindinni CD86. Hlutfall jákvæðra frumna og 
meðalflúrljómun angafrumna sem þroskaðar voru í návist útdrátta og þátta úr svampinum #13. 
Reiknað var meðaltal gilda og staðalvilla sem var notuð sem skekkjumörk. 
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Mynd 29: Tjáning angafrumna á yfirborðssameindinni HLA-DR. Hlutfall jákvæðra frumna og 
meðalflúrljómun angafrumna sem þroskaðar voru í návist útdrátta og þátta úr svampinum #13. 
Reiknað var meðaltal gilda og staðalvilla sem var notuð sem skekkjumörk. 

 

4.4.4 Áhrif útdrátta og þátta úr svampi #13 á boðefnaseytingu 

angafrumna  

Þær prófanir sem gerðar voru á svampi #13 í kjölfar upphafsskimunarinnar leiddu 

ekki til jafn áhugaverðra niðurstaðna og sáust í upphafsskimuninni. Í 

upphafsskimuninni hafði #13-D sýnt tilhneigingu til að hafa hamlandi áhrif á seyti 

angafrumna á boðefninu IL-12p40 en ræsandi áhrif á seyti þeirra á IL-10. Ekki tókst 

að endurtaka þær niðurstöður í áframhaldandi tilraunum og mældust engin áhrif á 

seyti angafrumna á boðefnunum IL-10 og IL-12p40 eftir að þær höfðu verið ræktaðar 

í návist útdrátta og þátta úr svampi #13 (mynd 30, myndir og töflur í viðauka G).  
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Mynd 30: Áhrif útdrátta og þátta úr svampi #13 á seyti angafrumna á boðefnunum IL-10 og IL-
12p40. Boðefnaseyting angafrumna boðefnunum á IL-10 og IL-12p40 sem þroskaðar höfðu 
verið í návist útdrátta af svampi #13 í styrknum 5 og 50 µg/ml. Niðurstöðurnar eru sýndar sem 
seytistuðull (SI) sem er boðefnastyrkur hjá angafrumum þroskuðum með útdráttum deild með 
boðefnastyrk hjá angafrumum sem þroskaðar voru án útdrátta.  
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5.  UMRÆÐUR 

 

Markmið þessa verkefnis var að skima fyrir ónæmisstýrandi virkni útdrátta og þátta 

sem fengust við úrhlutun á svömpum sem fundist hafa á Íslandsmiðum. Áhrif 

útdráttanna og þáttanna voru metin í in vitro angafrumulíkani og fylgst var með 

áhrifum þeirra á frumurnar bæði hvað varðar seytingu boðefna og tjáningu 

yfirborðssameinda.  

 Skimað var fyrir virkni 47 útdrátta úr fjórtán mismunandi tegundum af 

svömpum og aðeins í einum styrk, 50 μg/ml. Niðurstöður fyrstu skimunanna í 

angafrumulíkaninu sýndu að nokkrir útdrættir virtust hafa áhrif á boðefnaseytingu 

frumnanna. Áhugavert þótti að áhrif komu fram meðal misskautaðra útdrátta (A, BC, 

D og E). IL-10 seytun var lægst hjá angafrumum sem voru þroskaðar með útdráttum 

#1-A, #4-A og #4-E, #7-A, #7-BC og #7-D og hjá #10-BC. Áhrif svampaútdráttanna 

virtust hafa áhrif á IL-12p40 seytun, bæði til hækkunar og lækkunar. Þeir útdrættir 

sem höfðu þar mest áhrif voru sex talsins og fjórir þeirra voru E útdrættir. Frumur 

ræktaðar með #4-E og #8-E höfðu lækkaða seytun á IL-12p40 en frumur ræktaðar 

með #2-E og #9-E höfðu hækkaða seytun. Flestir virku útdrættirnir voru E útdrættir 

en samt með mun á áhrifum á IL-12p40 seytun sem vekur til umhugsunar hvað það 

sé í þessum þáttum sem valdi áhrifunum. Útdrættir E eru vatnsútdrættirnir úr 

aðlöguðu Kupchan vökva-vökva úrhlutuninni og því er oftast mest um salt í þeim 

útdráttum og gæti það verið að hafa áhrif á frumurnar. Samt útskýrir það ekki af 

hverju sumir þeirra leiða til meiri IL-12p40 seytunar angafrumnanna og aðrir til minni 

seytunar. Við skimun útdráttanna virtist útdráttur #10-BC nánast hamla allri seytun á 

IL-12p40 og angafrumur þroskaðar með útdrætti #13-D seyttu auknu magni af IL-10 

og minna magni af IL-12p40 en angafrumur þroskaðar með leysi og voru þessir 

útdrættir því valdir til áframhaldandi þáttunar. Það verður þó að koma fram að 

skimunin var einungis framkvæmd einu sinni og því ekki hægt að tala um marktæka 

hækkun eða lækkun á seytun boðefna. Það kom líka í ljós að þegar þessar tilraunir 

voru endurteknar þá reyndist ekki unnt að fá sambærilegar niðurstöður. 

 Ákveðið var í framhaldi af skimuninni að skoða nánar virkni svampa #10 og 

#13. Úrhlutað var meira magn af hvorum svampi og gerð þunnlagsgreining og 

súluskiljun á þeim útdráttum sem þóttu sýna eftirsóknarverð áhrif, #10-BC og #13-D. 
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Þær framköllunaraðferðir sem notaðar voru samhliða þunnlagsgreiningunni bentu til 

að efnin í svampi #10, útdráttum A og BC, væru fenólar, sykrur, sterar eða terpenar 

því þegar TLC plöturnar voru framkallaðar með anísaldehýði urðu blettir efnanna 

sterkt fjólubláir. Efnin eru einnig að öllum líkindum fitukennd efni þar sem þau komu í 

óskautaða fasanum í aðlöguðu Kupchan vökva-vökva úrhlutuninni. Efnin í útdrætti 

#13-D eru að öllum líkindum fyrsta eða annars stigs amín. Auk þess gaf framköllun 

með dragendorf framköllunarlausn til kynna að hugsanlega væru efni sem innihalda 

köfnunarefni eða jafnvel alkalóíðar til staðar. 

 Þeir þættir sem fengust eftir súluskiljanirnar voru prófaðir í tveimur styrkjum, 5 

og 50 μg/ml, í angafrumulíkaninu. Auk þess voru prófanir á útdráttunum úr báðum 

svömpum endurteknar. Mælingar á bæði boðefnum og yfirborðssameindum sem 

skoðaðar eru í angafrumulíkaninu þjóna ákveðnum tilgangi. Þær yfirborðssameindir 

sem skoðaðar eru í flæðifrumusjá, CD86, HLA-DR og CD14, veita allar ákveðnar 

upplýsingar um sérhæfingu og þroskun angafrumnanna í líkaninu. Mæling á CD14 

yfirborðssameindinni segir til um hversu góð einangrun fékkst af einkjarnafrumum úr 

heilblóði auk þess sem hún gefur til kynna hversu vel hefur tekist að sérhæfa 

einkjarnafrumnur yfir í óþroskaðar angafrumur. Mæling á HLA-DR og CD86 

yfirborðssameindunum, sem eru nauðsynlegar fyrir ræsingu óreyndra T frumna, gefur 

til kynna hversu vel hefur tekist að þroska óþroskaðar angafrumur yfir í þroskaðar 

angafrumur, o.þ.l. í öflugar sýnifrumur. Ef tjáning á CD86 og/eða HLA-DR hjá 

angafrumum er ófullnægjandi þá eru angafrumurnar verr í stakk búnar til að ræsa 

óreyndar T frumur, sem getur hugsanlega leitt til minni ræsingar T frumna eða jafnvel 

óvirkjunar (e. angergy) T frumnanna (Lang, Nguyen, Peach, Gause og Via, 2002; 

Murphy o.fl., 2008; Rigby, Waugh og Graziano, 1990). 

 Mælt var seyti angafrumna á tveimur boðefnum, IL-10 og IL-12p40 eftir að þær 

höfðu verið þroskaðar í návist útdrátta eða þátta, sem bæði gegna veigamiklu 

hlutverki við sérhæfingu óreyndra T frumna. IL-12p40 önnur af tveimur keðjum í 

tveimur boðefnum, IL-12 og IL-23 (Murphy o.fl., 2008). Mæling á IL-12p40 gerir því í 

raun ekki grein á milli hvort verið er að mæla IL-12 eða IL-23 (Freysdottir o.fl., 2008; 

Freysdottir o.fl., 2011). Hins vegar hafa fyrri niðurstöður boðefnamælinga í 

angafrumulíkaninu leitt í ljós að aðeins lítill hluti af IL-12p40 er partur af IL-23 (J. 

Freysdóttir munnleg heimild, 26. apríl 2012), þótt slíkt þurfi að staðfesta hverju sinni. 

Það er mikilvægt því IL-23 tekur þátt í sérhæfingu óreyndra T frumna í Th17 frumur 
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en IL-12 í sérhæfingu þeirra í Th1 frumur en báðar þessar frumugerðir, Th17 og Th1 

frumur, hafa verið tengdar sjálfsofnæmissjúkdómum (Kikly, Liu, Na og Sedgwick, 

2006). 

 Margir sjúkdómar eru tengdir annaðhvort skorti eða offramboði á boðefninu IL-

10. IL-10 örvar svar ósérhæfða ónæmiskerfisins á meðan það hemur bæði ræsingu 

og boðefnaseytun hjá Th1 og Th2 frumum (Asadullah, Sterry og Volk, 2003). Helsta 

hlutverk IL-10 er að tempra eða koma í veg fyrir bólgusvar með því að hamla seytun 

bólguboðefna (Oppenheim, Feldmann og Durum, 2001). Talið er að IL-10 hafi líka 

áhrif á sérhæfingu óreyndra T frumna í Treg frumur og geti því haft sterk áhrif á 

ónæmissvar og sjálfsþol innan ónæmiskerfisins (Moore, de Waal Malefyt, Coffman 

og O'Garra, 2001). 

 Við endurteknar mælingar kom í ljós að það var ekki útdráttur #10-BC sem olli 

tölfræðilega marktækri lækkun á seyti bæði IL-10 og IL-12p40 frá angafrumum sem 

þroskaðar voru í návist útdráttarins eins og sást í fyrstu skimuninni heldur útdráttur 

#10-A. Hugsanlega hefur átt sér stað ruglingur á merkingu glasa í fyrstu skimunni og 

undirstrikar þetta mikilvægi þess að endurtaka skimanir og staðfesta niðurstöður 

þeirra áður en haldið er áfram í áframhaldandi þáttanir. Þegar stærri hlutur af 

svampnum var úrhlutaður og sambærilegir þættir fengnir með Kupchan úrhlutuninni 

tókst ekki að fá sambærilegar niðurstöður fyrir útdrátt A. Hugsanlegar ástæður eru 

nokkrar og má þar fyrst nefna t.d. mismunandi magn af svampi sem notað var við 

úrhlutunina. Í fyrri úrhlutuninni voru notuð 7,2 g af svamp en í seinni nánast 

hundraðfalt meira magn eða 684 g. Önnur ástæða gæti verið mismunandi 

efnasamsetning innan svampsins þar sem sýnið í fyrri úrhlutuninni var tekið nálægt 

yfirborði svampsins en í þeirri seinni var nánast allur svampurinn notaður. Þriðja 

ástæðan gæti hugsanlega tengst þeim tíma sem leið frá því sýnin voru gerð og þau 

prófuð en ákveðið niðurbrot á efnum gæti hafa átt sér stað, sérstaklega ef um 

fitukennd efni er að ræða, þar sem þau virðist vera í óskautaðasta útdrættinum, 

útdrætti A. 

 Tilgangur in vitro angafrumulíkans er að líkja eftir þeim aðstæðum sem eiga 

sér stað við ræsingu ónæmiskerfisins in vivo og er það verulega einfölduð mynd af 

því sem raunverulega á sér stað þegar sýkingavaldur ræsir angafrumur í 

mannslíkamanum. Þrátt fyrir mikla einföldun hefur angafrumulíkanið nýst vel við 

skimun á virkni náttúruefna (Freysdottir o.fl., 2008; Jonsdottir o.fl., 2011; Omarsdottir, 
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Freysdottir og Olafsdottir, 2007; Omarsdottir o.fl., 2006; Omarsdottir o.fl., 2010). Búið 

er að sýna að náttúruefni sem sýndi bælieiginleika í angafrumulíkaninu hafði 

bólguhemjandi áhrif í bólgulíkani í rottum (Freysdottir o.fl., 2008) sem bendir til þess 

að líkanið sé heppilegt við skimun eftir bólguhemjandi virkni náttúruefna. Það er hins 

vegar mjög mikilvægt að draga ekki of miklar ályktanir af niðurstöðum sem fást úr 

frumulíkönum eins og þessu og það er eingöngu hægt að nota það til að spá fyrir 

hvaða áhrif efnin hefðu á lífverur. 

 Framkvæmd var skimun með angafrumulíkaninu árið 2010 á virkni 58 útdrátta 

úr sjávarhryggleysingjum í styrknum 100 μg/ml. Af þessum 58 útdráttum sýndu sjö 

útdrættir, þar af þrír úr svömpum, fram á mesta vikni og voru þáttaðir frekar og 

prófaðir að nýju. Haldið var áfram með einn af þessum þremur svömpum, 

EEnóv‘09#13, og útdrættir úr aðlagaðri Kupchan vökva-vökva úrhlutun prófaðir í 

fjórum styrkjum á angafrumulíkaninu. Ekki fengust tölfræðilega marktækar 

niðurstöður úr þessum prófunum en útdrættir A og BC virtust hafa mesta tilhneigingu 

til að draga úr seyti angafrumna á bæði IL-10 og IL-12p40 (Finnson, 2010). 

 Ekki fundust aðrar rannsóknargreinar þar sem skimað hafði verið fyrir lífvirkni 

náttúruefna sem einangruð höfðu verið úr sjávarhryggleysingjum á angafrumulíkani. 

Hins vegar hafa verið einangruð a.m.k. 84 efnasambönd úr svömpum sem hafa sýnt 

bólgueyðandi verkun bæði á dýralíkönum og in vitro líkönum (Keyzers og  Davies-

Coleman, 2005). Verkunarmáti efnanna er margvíslegur en flest efnanna eru 

terpenar (Keyzers og  Davies-Coleman, 2005) og hugsanlegt er að efnin úr svampi 

#10, útdráttum A og BC, séu terpenar en gera þyrfti frekari greiningu á efnunum.  
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6.  ÁLYKTANIR 

 

Helstu niðurstöður þessa verkefnis voru að þegar unnið var með lítinn hluta svamps 

#10 þá sást að útdráttur A hafði bælandi áhrif á bæði IL-10 og Il-12p40 seytun 

angafrumna in vitro. Þegar stærri hluti svampsins var úrhlutaður var ekki hægt að 

staðfesta þessar niðurstöður. Að verkefnalokum eru margar spurningar sem ennþá á 

eftir að svara. Í fyrsta lagi þyrfti að gera frekari þáttun á útdrætti A úr Kupchan 

úrhlutuninni og prófa þættina á angafrumulíkaninu. Þrátt fyrir að ekki tækist að 

staðfesta bólguhemjandi áhrif #10-A þáttarins þegar stærri hlutur af svampi var 

úrhlutaður er hugsanlegt að við slíka þáttun væri hægt að draga út virkan þátt. Þá 

væri einnig hægt í framhaldi af því að framkvæma frekari einangrun á hreinum efnum 

úr útdrætti A og prófa þau á angafrumulíkaninu. 

 Nokkuð ljóst er eftir framkvæmd þessa verkefnis að angafrumulíkanið sem 

slíkt er ekki 100% öruggt hvað varðar skimun. Skima þyrfti helst oftar en tvisvar áður 

en ákvörðun væri tekin um hvert áframhaldið yrði. Sú vinna og tími sem fór í að 

einangra frekar útdrátt BC, sem fyrstu niðurstöður gáfu til kynna að væri virkur, hefði 

verið betur varið við að einangra útdrátt A. Því gæti tvöföld skimun í einhverjum tilvika 

komið í veg fyrir að ákvarðanir séu teknar um þáttun útdrátta sem ekki eru virkir. 

Annað sem hægt væri að gera til að fylgjast með framgangi einangrunar á útdráttum 

væri að senda efnin í NMR greiningu eftir hvert stig einangrunarferlisins. Ef sent hefði 

verið sýni af grófa svampaútdráttinum og svo þeim útdráttum sem fengust eftir 

Kupchan vökva-vökva úrhlutunina og þeim þáttum sem fengust eftir súluskiljunina 

hefði verið til ,,fingrafar” af öllum útdráttunum og þáttum. Þá hefði verið hægt að bera 

saman NMR róf Kupchan útdráttanna sem fengust eftir fyrstu úrhlutunina annars 

vegar og svo þá sem fengust eftir seinni úrhlutunina hins vegar.  

Áhugavert væri að einangra virka efnið úr útdrætti #10-A og skilgreina 

efnabyggingu þess. Þá væri spennandi að kanna áhrif þess á sérhæfingu T frumna 

með því að rækta þær með meðhöndluðum angafrumum og athuga hvaða áhrif 

angafrumurnar hefðu á ræsingu og sérhæfingu óreyndra T frumna. Ef niðurstöður 

yrðu lofandi væri rökrétt framhald að athuga áhrif efnanna í in vivo dýralíkönum.  

Einnig er mikilvægt að halda áfram með skimun eftir virkum efnum og prófa þá 

útdrætti sem ekki náðist að prófa í angafrumulíkaninu að þessu sinni. Búið er að 
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safna fjölda sýna og bíða margar frosnar sjávarlífverur, sem safnað hefur verið á 

Íslandsmiðum, eftir því að verða skimaðar fyrir lífvirkni. 
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9.  VIÐAUKAR



I 

 

Viðauki A: 

Staðsetning söfnunarstaða fyrir svampa JS-A9-2011 og 21.01.11. 

 

 

Yfirlitsmynd yfir staðsetningar söfnunarstaða vestan og austan af landinu. 

Staðirnir eru merktir með gulum blett með rauðum hring utanum. 

 

 

Vinstri myndin sýnir nánar söfnunarstað svampa JS-A9-2011 við 64º51‘7 N og  

28º46‘1 V. 

Hægri myndin sýnir nánar söfnunarstað svampa 21.01.11 við 64º49‘95 N og 

13º40‘123 V 



II 

 

Viðauki B: 

Myndir af svömpunum tíu unnið var með frá grunni í verkefninu og 

svömpunum 21.01.11#1-#4. 

 
Metior-04.01.12#1                                    Metior-04.01.12#2 

 
JS-A9-2011#1                                         JS-A9-2011#2 

 
JS-A9-2011#3                                       JS-A9-2011#4 



III 

 

 
JS-A9-2011#5                                      JS-A9-2011#6 

  
JS-A9-2011#7                                    21.01.11#1 

 
21.01.11#2                                               21.01.11#4 

 

 
 



IV 

 

 

Svampur JS-A9-2011#8 – Halichondria sitiens 

 

 

 
Svampur 21.01.11#3 - Weberella bursa 

 



V 

 

Viðauki C: 

Niðurstöður úr flæðifrumusjá fyrir upphafsskimun útdrátta 

 
Áhrif útdráttanna, sem prófaðir voru í skimunarlíkani 1, á angafrumur og 

tjáningu þeirra á CD86, hlutfall jákvæðra frumna og meðalflúrljómun. Hver 

svampur er merktur með einkennandi lit og viðmiðin með gulu. Þeir útdrættir 

sem gáfu áhugaverðar niðurstöður í ELISA boðefnamælingunni eru merktir með 

svartri umgjörð. Því þeir útdrættir komu til greina varðandi frekar einangrun og 

prófanir. 

 

 
 



VI 

 

Áhrif útdráttanna, sem prófaðir voru í skimunarlíkani 1, á angafrumur og 

tjáningu þeirra á HLA-DR, hlutfall jákvæðra frumna og meðalflúrljómun. Hver 

svampur er merktur með einkennandi lit og viðmiðin með gulu. Þeir útdrættir 

sem gáfu áhugaverðar niðurstöður í ELISA boðefnamælingunni eru merktir með 

svartri umgjörð. Því þeir útdrættir komu til greina varðandi frekar einangrun og 

prófanir.  

 
 
 
 
 
 
 



VII 

 

Áhrif útdráttanna, sem prófaðir voru í skimunarlíkani 1, á angafrumur og 

tjáningu þeirra á CD14, hlutfall jákvæðra frumna og meðalflúrljómun   

 

 

 

 



VIII 

 

Áhrif útdráttanna, sem prófaðir voru í skimunarlíkani 2, á angafrumur og 

tjáningu þeirra á CD14, HLA-DR og CD86, hlutfall jákvæðra frumna og 

meðalflúrljómun. Hver svampur er merktur með einkennandi lit og viðmiðin með 

gulu. Þeir útdrættir sem gáfu áhugaverðar niðurstöður í ELISA 

boðefnamælingunni eru merktir með svörtum útlínum. 

 

 

 



IX 

 

Viðauki D: 

FACS niðurstöður úr skimunarlíkönum 1-9 fyrir svamp #10 

 

CD86 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Meðal-

tal SEM 

MC 6,27 31,01 42,02 24,1 65,71 
 

2,78 42,65 7,3 27,73 7,8 

imDC 8,29 33,36 8,29 27,12 5,79 23,96 11,7 5,25 7,27 14,56 3,5 

mDC-C 86,97 
 

87,96 7,97 91,72 83,4 87,4 44,6 
 

70,00 12,0 

DMSO 50 89,96 76,26 86,77 92,18 89,53 84,68 86,74 
 

95,98 87,76 2,1 

#10-A 83,97 
 

82,63 74,71 57,43 76,13 85,23 
  

76,68 4,2 

#10-BC 58,94 
 

94,61 90,97 89,81 84,19 87,64 
  

84,36 5,3 

#10-D 83,07 
 

96,11 90,9 87,57 85,39 85,59 
  

88,11 1,9 

#10-E 80,09 
 

91,82 91,16 87,00 83,96 
   

86,81 2,2 

#10-A-N 

      
82,26 89,93 86,54 86,24 2,2 

#10-BC-N 

      
95,6 96,13 94,55 95,43 0,5 

#10-D-N 

      
88,15 96,28 96,14 93,52 2,7 

#10-BF-N 

      
93,52 96,28 96,11 95,30 0,9 

SPE10.1 50 
 

 
93,84 90,84 87,48 

    
90,72 1,8 

SPE10.2 50 
 

 
93,89 91,32 91,46 

    
92,22 0,8 

SPE10.3 50 
 

 
94,99 90,99 90,23 

    
92,07 1,5 

SPE10.4 50 
 

 
90,50 89,55 86,67 

    
88,91 1,2 

SPE10.5 50 
 

 
88,05 85,37 86,95 

    
86,79 0,8 

SPE10.6 50 
 

 
92,64 89,24 86,48 

    
89,45 1,8 

SPE10.7 50 

    
81,05 78,88 85,41 

  
81,78 1,9 

DMSO 5 
  

94,59 92,82 88,25 85 93,44 
  

90,82 1,8 

SPE10.1 5 
 

 
93,22 91,17 91,49 

    
91,96 0,6 

SPE10.2 5 
 

 
94,44 91,75 90,40 

    
92,20 1,2 

SPE10.3 5 
 

 
93,60 91,54 89,73 

    
91,62 1,1 

SPE10.4 5 
 

 
85,45 90,44 92,42 

    
89,44 2,1 

SPE10.5 5 
 

 
88,48 92,27 92,37 

    
91,04 1,3 

SPE10.6 5 
 

 
90,95 89,94 89,22 

    
90,04 0,5 

SPE10.7 5 

    
92,11 85,21 82,18 

  
86,50 2,9 

 

Heildarniðurstöður fyrir hlutfall CD86 jákvæðra frumna, reiknað meðaltal og SEM. 



X 

 

 
 

 

CD86 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Meðal- 

tal SEM 

MC 7,49 8,42 7,52 7,78 8,52 
 

8,49 8,55 6,97 7,97 0,2 

imDC 25,98 43,92 17,67 31,17 21,5 68,61 25,02 23,48 21,79 31,02 5,3 

mDC-C 179,56 
 

165,63 214,52 263,89 197,17 133,4 309,17 
 

209,05 22,7 

DMSO 50 167,25 97,59 450,55 278,56 266,66 234,83 134,01 
 

599,84 278,66 59,9 

#10-A 175,76 
 

158,85 158,60 91,56 157,51 137,59 
  

146,65 12,1 

#10-BC 80,63 
 

296,99 301,68 210,44 175,00 130,47 
  

199,20 36,3 

#10-D 124,45 
 

355,64 334,56 209,69 212,89 127,98 
  

227,54 40,4 

#10-E 148,10 
 

201,72 296,40 191,98 193,57 
   

206,35 24,4 

#10-A-N 

      
123,7 382,71 261,84 256,08 74,8 

#10-BC-N 

      
188,34 521,2 585,97 431,84 123,2 

#10-D-N 

      
157,04 559,43 671,36 462,61 156,2 

#10-BF-N 

      
185,79 462,53 446,61 364,98 89,7 

SPE10.1 50 
 

 
189,55 217,43 200,27 

    
202,42 8,1 

SPE10.2 50 
 

 
220,11 315,95 257,48 

    
264,51 27,9 

SPE10.3 50 
 

 
277,94 344,21 244,28 

    
288,81 29,4 

SPE10.4 50 
 

 
162,99 271,65 201,80 

    
212,15 31,8 

SPE10.5 50 
 

 
145,80 256,41 176,50 

    
192,90 33,0 

SPE10.6 50 
 

 
200,56 238,79 199,08 

    
212,81 13,0 

SPE10.7 50 

    
196,82 212,51 148,2 

  
185,84 19,4 

DMSO 5 
  

382,91 245,71 227,26 208,02 166,58 
  

246,10 36,6 

SPE10.1 5 
 

 
195,95 274,27 248,32 

    
239,51 23,0 

SPE10.2 5 
 

 
208,98 353,43 249,70 

    
270,70 43,0 

SPE10.3 5 
 

 
228,71 320,20 247,00 

    
265,30 28,0 

SPE10.4 5 
 

 
144,73 229,38 232,92 

    
202,34 28,8 

SPE10.5 5 
 

 
150,93 271,31 240,98 

    
221,07 36,1 

SPE10.6 5 
 

 
170,97 275,18 229,96 

    
225,37 30,2 

SPE10.7 5 

    
265,28 209,31 132,2 

  
202,26 38,6 

 

Heildarniðurstöður fyrir meðalflúrljómun CD86 jákv. frumna, reiknað meðaltal og SEM. 



XI 

 

 
 

HLA-DR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Meðal-

tal SEM 

MC 13,56 84,68 19,69 17,68 27,17 
 

7,78 54,33 26,94 31,48 9,1 

imDC 8 26,14 8 20,28 10,94 17,22 15,24 2,25 6,2 12,70 2,5 

mDC-C 69,31 
 

87,97 12,6 90,49 75,68 92,14 42,59 
 

67,25 11,2 

DMSO 50 55,20 51,19 89,66 86,58 90,80 70,59 89,14 
 

97,96 78,89 6,2 

#10-A 57,05 
 

82,73 75,29 72,92 72,28 86,93 
  

74,53 4,2 

#10-BC 33,81 
 

94,32 87,74 89,34 67,38 92,2 
  

77,47 9,6 

#10-D 38,35 
 

95,71 88,57 86,36 82,01 90,44 
  

80,24 8,6 

#10-E 45,98 
 

84,19 86,56 83,10 76,21 
   

75,21 7,5 

#10-A-N 

      
55,68 90,71 80,28 75,56 10,4 

#10-BC-N 

      
96,63 98,36 95,85 96,95 0,7 

#10-D-N 

      
75,88 97,23 93,1 88,74 6,5 

#10-BF-N 

      
93,79 98,18 97,7 96,56 1,4 

SPE10.1 50 
 

 
85,61 89,9 90,75 

    
88,75 1,6 

SPE10.2 50 
 

 
87,54 83,89 90,36 

    
87,26 1,9 

SPE10.3 50 
 

 
89,61 76,92 72,90 

    
79,81 5,0 

SPE10.4 50 
 

 
82,94 85,66 77,27 

    
81,96 2,5 

SPE10.5 50 
 

 
63,98 75,44 85,20 

    
74,87 6,1 

SPE10.6 50 
 

 
70,58 80,31 85,76 

    
78,88 4,4 

SPE10.7 50 

    
74,15 31 81,93 

  
62,36 15,8 

DMSO 5 
  

94,72 88,48 84,25 76,25 92,07 
  

87,15 3,2 

SPE10.1 5 
 

 
89,96 88,65 91,75 

    
90,12 0,9 

SPE10.2 5 
 

 
92,31 83,32 91,87 

    
89,17 2,9 

SPE10.3 5 
 

 
91,60 88,31 86,59 

    
88,83 1,5 

SPE10.4 5 
 

 
57,87 87,43 91,81 

    
79,04 10,7 

SPE10.5 5 
 

 
64,89 91,72 89,50 

    
82,04 8,6 

SPE10.6 5 
 

 
80,31 85,2 88,11 

    
84,54 2,3 

SPE10.7 5 

    
91,18 76,41 88,12 

  
85,24 4,5 

 

Heildarniðurstöður fyrir hlutfall HLA-DR jákvæðra frumna, 
reiknað meðaltal og SEM. 



XII 

 

 
 
 

HLA-DR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Meðal- 

tal SEM 

MC 8,03 15,05 6,55 7,90 7,89 
 

9,90 11,56 8,30 9,40 1,0 

imDC 41,00 48,76 26,45 39,51 39,04 123,53 34,95 34,73 30,55 46,50 9,9 

mDC-C 124,78 
 

170,85 216,36 207,05 196,19 153,55 190 
 

179,83 12,2 

DMSO 50 119,32 90,4 258,27 217,64 232,49 187,99 155,5 
 

526,13 223,47 47,7 

#10-A 96,25 
 

150,85 148,82 127,53 160,45 154,9 
  

139,80 9,8 

#10-BC 66,75 
 

214,88 207,68 199,02 162,96 151,45 
  

167,12 22,6 

#10-D 81,71 
 

245,08 236,52 178,09 204,08 157,98 
  

183,91 24,5 

#10-E 86,77 
 

184,47 199,65 170,81 175,59 
   

163,46 19,8 

#10-A-N 

      
111,65 417,45 209,16 246,09 90,2 

#10-BC-N 

      
174,77 485,04 452,27 370,69 98,4 

#10-D-N 

      
154,83 562,66 396,38 371,29 118,4 

#10-BF-N 

      
157,39 407,55 350,54 305,16 75,7 

SPE10.1 50 

  
144,98 180,86 204,04 

    
176,63 17,2 

SPE10.2 50 

  
167,33 196,39 194,12 

    
185,95 9,3 

SPE10.3 50 

  
213,26 192,71 181,52 

    
195,83 9,3 

SPE10.4 50 

  
154,07 203,53 176,41 

    
178,00 14,3 

SPE10.5 50 

  
124,00 182,67 189,46 

    
165,38 20,8 

SPE10.6 50 

  
150,51 185,72 199,66 

    
178,63 14,6 

SPE10.7 50 

    
207,30 154,17 160,46 

  
173,98 16,8 

DMSO 5 
  

267,83 217,63 208,16 185,92 153,75 
  

206,66 18,8 

SPE10.1 5 

  
173,65 204,38 214,62 

    
197,55 12,3 

SPE10.2 5 

  
200,17 181,45 234,04 

    
205,22 15,4 

SPE10.3 5 

  
195,80 215,70 203,53 

    
205,01 5,8 

SPE10.4 5 

  
125,00 212,90 202,63 

    
180,18 27,7 

SPE10.5 5 

  
128,09 232,39 207,29 

    
189,26 31,4 

SPE10.6 5 

  
158,50 201,24 221,19 

    
193,64 18,5 

SPE10.7 5 

    
216,68 196,36 166,16 

  
193,07 14,7 

 

Heildarniðurstöður fyrir meðalflúrljómun HLA-DR jákvæðra frumna, 

reiknað meðaltal og SEM. 



XIII 

 

 

 

CD14 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Meðal-

tal SEM 

MC 50,92 58,17 52,98 76,69 85,17 
 

60,62 93,7, 90,7 71,13 6,2 

imDC 3,91 2,63 3,91 3,01 2,24 0,14 1,67 1,18 1,89 2,29 0,4 

mDC-C 3,35 
 

3,03 14,28 3,16 3,05 4,06 1,84 
 

4,68 1,6 

DMSO 50 1,03 1,98 7,28 1,59 3,58 2,51 2,75 
 

2,29 2,88 0,7 

#10-A 2,6 
 

4,14 3,57 3,68 2,47 3,42 
  

3,31 0,3 

#10-BC 2,75 
 

3,82 2,79 3,68 3,28 3,15 
  

3,25 0,2 

#10-D 2,18 
 

3,46 3,45 3,24 2,81 3,77 
  

3,15 0,2 

#10-E 3,08 
 

11,29 2,65 3,36 2,43 
   

4,56 1,7 

#10-A-N 

      
3,88 6,94 9,49 6,77 1,6 

#10-BC-N 

      
3,95 2,81 2,38 3,05 0,5 

#10-D-N 

      
4,15 4,18 2,68 3,67 0,5 

#10-BF-N 

      
3,4 3,37 4,37 3,71 0,3 

SPE10.1 50 
 

 
2,24 3,05 3,65 

    
2,98 0,4 

SPE10.2 50 
 

 
3,12 1,95 4,32 

    
3,13 0,7 

SPE10.3 50 
 

 
2,87 2,66 3,59 

    
3,04 0,3 

SPE10.4 50 
 

 
4,75 4,97 3,66 

    
4,46 0,4 

SPE10.5 50 
 

 
2,87 2,59 3,91 

    
3,12 0,4 

SPE10.6 50 
 

 
3,02 3,26 3,76 

    
3,35 0,2 

SPE10.7 50 

    
4,80 4,53 2,67 

  
4,00 0,7 

DMSO 5  
 

3,45 2,38 3,19 2,72 3,25 
  

3,00 0,2 

SPE10.1 5 
 

 
3,71 3,31 4,19 

    
3,74 0,2 

SPE10.2 5 
 

 
2,81 2,75 3,87 

    
3,14 0,4 

SPE10.3 5 
 

 
3,57 3,53 4,23 

    
3,78 0,2 

SPE10.4 5 
 

 
2,33 1,41 3,14 

    
2,29 0,87 

SPE10.5 5 
 

 
2,81 1,83 2,71 

    
2,45 0,54 

SPE10.6 5 
 

 
3,54 3,2 4,16 

    
3,63 0,49 

SPE10.7 5 

    
4,00 2,86 3,11 

  
3,32 0,60 

 

Heildarniðurstöður fyrir hlutfall CD14 jákvæðra frumna, reiknað meðaltal og SEM. 



XIV 

 

 

 

CD14 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Meðal-

tal SEM 

MC 5,85 5,71 6,41 15,30 15,01 
 

7,34 13,62 16,72 10,75 1,7 

imDC 10,01 6,89 4,67 6,93 4,58 6,77 3,88 4,41 4 5,79 0,7 
mDC-C 9,60 

 
6,82 11,38 8,04 10,30 6,54 8,74 

 
8,77 0,7 

DMSO 50 9,35 4,36 8,53 10,83 8,07 10,15 6,35 
 

10,33 8,50 0,8 

#10-A 10,33 
 

8,18 10,81 7,59 14,51 6,72 
  

9,69 1,2 

#10-BC 9,67 
 

7,56 9,47 7,97 10,36 7,46 
  

8,75 0,5 

#10-D 10,23 
 

7,13 9,28 7,78 10,70 7,43 
  

8,76 0,6 

#10-E 10,44 
 

11,42 9,03 7,99 9,91 
   

9,76 0,6 

#10-A-N 

      
7,29 10,93 12,21 10,14 1,5 

#10-BC-N 

      
7,36 9,79 9,44 8,86 0,8 

#10-D-N 

      
7,97 11,78 11,98 10,58 1,3 

#10-BF-N 

      
6,68 10 9,86 8,85 1,1 

SPE10.1 50 
 

 
6,60 9,66 7,45 

    
7,90 0,9 

SPE10.2 50 
 

 
8,68 13,18 8,75 

    
10,20 1,5 

SPE10.3 50 
 

 
12,11 17,26 11,69 

    
13,69 1,8 

SPE10.4 50 
 

 
8,84 10,95 9,66 

    
9,82 0,6 

SPE10.5 50 
 

 
15,23 18,89 13,36 

    
15,83 1,6 

SPE10.6 50 
 

 
9,85 13,20 10,48 

    
11,18 1,0 

SPE10.7 50 

    
8,84 11,61 7,56 

  
9,34 1,2 

DMSO 5 
  

7,98 10,46 8,35 12,17 6,56 
  

9,10 1,0 

SPE10.1 5 
 

 
6,85 9,18 7,75 

    
7,93 0,7 

SPE10.2 5 
 

 
6,72 10,16 8,14 

    
8,34 1,0 

SPE10.3 5 
 

 
7,52 10,34 9,08 

    
8,98 0,8 

SPE10.4 5 
 

 
7,64 10,35 7,98 

    
8,66 0,9 

SPE10.5 5 
 

 
7,64 11,44 10,06 

    
9,71 1,1 

SPE10.6 5 
 

 
8,17 10,90 9,23 

    
9,43 0,8 

SPE10.7 5 

    
8,37 10,1 7,01 

  
8,49 0,9 

 

Heildarniðurstöður fyrir meðalflúrljómun CD14 jákvæðra frumna,  

reiknað meðaltal og SEM. 



XV 

 

Viðauki E: 

 FACS niðurstöður úr skimunarlíkönum 2-7 fyrir svamp #13 

 

CD86 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Meðaltal SEM 

MC 31,01 42,02 24,1 65,71 
 

2,78 28,65 9,6 

imDC 33,36 8,29 27,12 5,79 23,96 11,7 14,56 4,2 

mDC-C 
 

87,96 7,97 91,72 83,4 87,4 74,24 13,3 

DMSO 50 76,26 86,77 92,18 89,53 84,68 86,74 87,76 2,0 

#13-BC 65,18 93,20 91,01 86,48 84 
 

83,97 5,0 

#13-D 72,95 88,64 91,25 88,75 84,66 
 

85,25 3,3 

SPE13.1 50 

   
84,47 81,45 86,97 84,30 1,6 

SPE13.2 50 

   
85,98 80,75 89,16 85,30 2,5 

SPE13.3 50 

   
83,64 79 89,89 84,18 3,2 

SPE13.4 50 

   
88,96 82,24 88,85 86,68 2,2 

SPE13.5 50 

   
88,69 83,65 91,48 87,94 2,3 

DMSO 5  94,59 92,82 88,25 85 93,44 90,82 1,8 

SPE13.1 5    90,05 84,49 81,26 85,27 2,6 

SPE13.2 5    89,66 82,9 84,5 85,69 2,0 

SPE13.3 5    89,41 76,43 84,35 83,40 3,8 

SPE13.4 5    92,61 84,28 85,2 87,36 2,6 

SPE13.5 5    88,99 80,54 83,6 84,38 2,5 

 

 
 
 

CD86 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Meðaltal SEM 

MC 8,42 7,52 7,78 8,52 
 

8,49 8,04 0,2 

imDC 43,92 17,67 31,17 21,5 68,61 25,02 31,02 6,7 

mDC-C 
 

165,63 214,52 263,89 197,17 133,4 192,36 18,2 

DMSO 50 97,59 450,55 278,56 266,66 234,83 134,01 278,66 44,5 

#13-BC 81,85 241,69 390,70 197,48 187,13 
 

219,77 50,1 

#13-D 91,45 208,66 378,81 205,80 191,61 
 

215,27 46,2 

SPE13.1 50 

   
293,24 196,78 120,18 203,40 50,1 

SPE13.2 50 

   
205,97 183,95 151,85 180,59 15,7 

SPE13.3 50 

   
217,01 163,04 148,38 176,14 20,9 

SPE13.4 50 

   
283,44 173,16 146,06 200,89 42,0 

SPE13.5 50 

   
230,01 199,72 142,24 190,66 25,7 

DMSO 5  382,91 245,71 227,26 208,02 166,58 246,10 36,6 

SPE13.1 5    264,76 187,08 109,23 187,02 44,9 

SPE13.2 5    250,73 174,79 121,24 182,25 37,6 

SPE13.3 5    232,31 154,39 121,22 169,31 32,9 

SPE13.4 5    425,16 165,62 127,73 239,50 93,5 

SPE13.5 5    214,7 166,71 127,95 169,79 25,1 

 

Heildarniðurstöður fyrir meðalflúrljómun CD86 jákvæðra frumna, 
reiknað meðaltal og SEM. 

Heildarniðurstöður fyrir hlutfall CD86 jákvæðra frumna, reiknað meðaltal og SEM. 



XVI 

 

 
 

HLA-DR T2 T3 T4 T5 T6 T7 Meðaltal SEM 

MC 84,68 19,69 17,68 27,17 
 

7,78 28,43 11,6 

imDC 26,14 8 20,28 10,94 17,22 15,24 12,70 2,5 

mDC-C 
 

87,97 12,6 90,49 75,68 92,14 71,37 12,3 

DMSO 50 51,19 89,66 86,58 90,80 70,59 89,14 78,89 6,5 

#13-BC 43,94 87,37 79,7 78,75 69,16 
 

71,78 7,5 

#13-D 35,47 84,44 88,34 89,40 72,44 
 

74,02 10,1 

SPE13.1 50 

   
82,56 72,59 88,86 81,34 4,7 

SPE13.2 50 

   
89,13 72,65 95,41 85,73 6,8 

SPE13.3 50 

   
88,5 66,4 91,81 82,24 8,0 

SPE13.4 50 

   
92,35 76,22 93,1 87,22 5,5 

SPE13.5 50 

   
75,72 73,1 93,25 80,69 6,3 

DMSO 5  94,72 88,48 84,25 76,25 92,07 87,15 3,2 

SPE13.1 5    91,6 76,66 86,4 84,89 4,4 

SPE13.2 5    91,03 74,51 90,76 85,43 5,5 

SPE13.3 5    88,52 70,34 93,29 84,05 7,0 

SPE13.4 5    90,26 76,09 86,53 84,29 4,2 

SPE13.5 5    81 78,6 84,41 81,34 1,7 

 

 

HLA-DR T2 T3 T4 T5 T6 T7 Meðaltal SEM 

MC 15,05 6,55 7,90 7,89 
 

9,9 9,22 1,2 

imDC 48,76 26,45 39,51 39,04 123,53 34,95 46,50 12,4 

mDC-C 
 

170,85 216,36 207,05 196,19 153,55 178,13 14,3 

DMSO 50 90,4 258,27 217,64 232,49 187,99 155,5 223,47 23,2 

#13-BC 83,17 193,24 195,49 190,96 175,27 
 

167,63 21,4 

#13-D 79,26 200,60 242,05 195,87 186,38 
 

180,83 27,1 

SPE13.1 50 

   
275,88 184,81 134,15 198,28 41,5 

SPE13.2 50 

   
213,97 192,12 211,35 205,81 6,9 

SPE13.3 50 

   
221,7 182,06 152,85 185,54 20,0 

SPE13.4 50 

   
274,21 185,02 160,82 206,68 34,5 

SPE13.5 50 

   
194,78 176,23 152,2 174,40 12,3 

DMSO 5  267,83 217,63 208,16 185,92 153,75 206,66 18,8 

SPE13.1 5    262,50 185,9 135,35 194,58 37,0 

SPE13.2 5    227,53 184,14 153,49 188,39 21,5 

SPE13.3 5    240,14 167,42 162,34 189,97 25,1 

SPE13.4 5    242,6 190,62 136,55 189,92 30,6 

SPE13.5 5    188,07 183,06 135,79 168,97 16,7 

 

 

Heildarniðurstöður fyrir meðalflúrljómun HLA-DR jákvæðra frumna, 
reiknað meðaltal og SEM. 

Heildarniðurstöður fyrir hlutfall HLA-DR jákvæðra frumna, reiknað meðaltal og SEM. 



XVII 

 

 

CD14 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Meðaltal SEM 

MC 58,17 52,98 76,69 85,17 
 

60,62 64,09 5,6 

imDC 2,63 3,91 3,01 2,24 0,14 1,67 2,29 0,5 

mDC-C 
 

3,03 14,28 3,16 3,05 4,06 5,16 1,8 

DMSO 50 1,98 7,28 1,59 3,58 2,51 2,75 2,88 0,8 

#13-BC 2,79 3,08 2,72 3,83 4,24 
 

3,33 0,3 

#13-D 2,31 3,10 3,09 3,52 2,76 
 

2,96 0,2 

SPE13.1 50 

   
2,37 2,63 3 2,67 0,2 

SPE13.2 50 

   
3,61 2,24 3,28 3,04 0,4 

SPE13.3 50 

   
3,75 2,71 3,68 3,38 0,3 

SPE13.4 50 

   
3,53 3,13 3,68 3,45 0,2 

SPE13.5 50 

   
2,98 3,21 4 3,40 0,3 

DMSO 5  3,45 2,38 3,19 2,72 3,25 3,00 0,2 

SPE13.1 5    2,86 2,7 4,24 3,27 0,5 

SPE13.2 5    2,42 3,2 3,72 3,11 0,4 

SPE13.3 5    3,24 4,19 3,16 3,53 0,3 

SPE13.4 5    3,3 2,65 3,56 3,17 0,3 

SPE13.5 5    4,04 5,34 2,93 4,10 0,7 

 

 

Heildarniðurstöður fyrir hlutfall CD14 jákvæðra frumna, 

 reiknað meðaltal og SEM. 



XVIII 

 

 
 

CD14 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Meðaltal SEM 

MC 5,71 6,41 15,30 15,01 
 

7,34 9,27 1,9 

imDC 6,89 4,67 6,93 4,58 6,77 3,88 5,79 0,8 

mDC-C 
 

6,82 11,38 8,04 10,30 6,54 8,78 0,8 

DMSO 50 4,36 8,53 10,83 8,07 10,15 6,35 8,50 0,8 

#13-BC 5,92 8,24 11,30 8,74 11,62 
 

9,16 1,1 

#13-D 5,88 7,56 9,69 8,52 10,79 
 

8,49 0,8 

SPE13.1 50 

   
7,91 10,72 7,68 8,77 1,0 

SPE13.2 50 

   
8,93 11,54 7,99 9,49 1,1 

SPE13.3 50 

   
8,43 10,93 7,11 8,82 1,1 

SPE13.4 50 

   
7,71 10,12 6,37 8,07 1,1 

SPE13.5 50 

   
7,86 9,91 7,13 8,30 0,8 

DMSO 5  7,98 10,46 8,35 12,17 6,56 9,10 1,0 

SPE13.1 5    8,04 9,71 7,28 8,34 0,7 

SPE13.2 5    7,39 10,11 7 8,17 1,0 

SPE13.3 5    7,71 10,01 7,37 8,36 0,8 

SPE13.4 5    8 9,98 7,02 8,33 0,9 

SPE13.5 5    8,24 10,33 7,11 8,56 0,9 

 

 

Heildarniðurstöður fyrir meðalflúrljómun CD14 jákvæðra frumna, 

 reiknað meðaltal og SEM. 



XIX 

 

 

Viðauki F: 

ELISA niðurstöður úr skimunarlíkönum 1-9 fyrir svamp #10 
 
 

 
 

 

IL-10 Meðaltal SEM SI Meðaltal SEM T-próf 
DMSO 50 334 112,9 DMSO 50 1 0 

 mDC-C 458 136,9 mDC-C 1,1768 0,0525 0,00225036 
#10-A 191 152,2 #10-A 0,2560 0,1495 0,00013036 
#10-BC 249 62,4 #10-BC 0,8118 0,1644 0,19681097 
#10-D 295 80,3 #10-D 1,0786 0,0802 0,20912443 
#10-E 403 95,7 #10-E 1,1586 0,0783 0,00950639 
#10-A-N 178 59,3 #10-A-N 1,4048 0,4406 0,16269429 
#10-BC-N 211 36,0 #10-BC-N 1,6874 0,1969 0,00038701 
#10-D-N 223 40,3 #10-D-N 1,7632 0,1521 3,0774E-05 
#10-BF-N 178 46,6 #10-BF-N 1,5617 0,3057 0,01524343 
SPE10.1 50 276 53,8 SPE10.1 50 0,8365 0,1151 0,04471423 
SPE10.2 50 337 66,1 SPE10.2 50 1,0076 0,0942 0,89587805 
SPE10.3 50 367 62,0 SPE10.3 50 1,1183 0,1441 0,20668159 
SPE10.4 50 346 78,1 SPE10.4 50 0,9996 0,0433 0,98863479 
SPE10.5 50 295 80,4 SPE10.5 50 0,8471 0,1050 0,04075905 
SPE10.6 50 291 75,0 SPE10.6 50 0,8537 0,1144 0,06479153 
SPE10.7 50 291 170,6 SPE10.7 50 1,1559 0,0395 3,6826E-05 
DMSO 5 324 94,3 DMSO 5 1 0 

 SPE10.1 5 373 59,0 SPE10.1 5 0,9573 0,0629 0,28885331 
SPE10.2 5 373 77,1 SPE10.2 5 0,9325 0,0103 4,2197E-06 
SPE10.3 5 405 77,3 SPE10.3 5 1,0214 0,0273 0,22669881 
SPE10.4 5 383 85,7 SPE10.4 5 0,9527 0,0573 0,20512033 
SPE10.5 5 387 69,1 SPE10.5 5 0,9835 0,0355 0,45793083 
SPE10.6 5 358 84,2 SPE10.6 5 0,8830 0,0644 0,01602791 
SPE10.7 5 299 161,8 SPE10.7 5 1,1958 0,2065 0,06261543 

 

Heildarniðurstöður fyrir IL-10 boðefnaseytingu angafrumna, reiknað meðaltal, SEM og T-
próf. Fremri dálkurinn sýnir seyti í pg/ml en í seinni dálkinum hefur verið reiknaður 
seytistuðull (SI). Þau gildi sem verða marktæk á T-prófi lituð rauð en með ANOVA var 

aðeins #10-A tölfræðilega marktækt.  
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IL-12p40 Meðaltal  SEM SI Meðaltal  SEM T-próf 

imDC 150 
 

imDC 
   DMSO 50 8961 2370,8 DMSO 50 1 0 

 mDC-C 10488 3464,2 mDC-C 1,046339 0,042011 0,200458 
#10-A 4227 1417,6 #10-A 0,311534 0,106093 3,63E-05 
#10-BC 8822 3312,0 #10-BC 0,959002 0,099783 0,617337 
#10-D 10958 2550,8 #10-D 1,076987 0,096712 0,343453 
#10-E 14135 2304,5 #10-E 1,18908 0,13384 0,06781 
#10-A-N 4988 121,6 #10-A-N 0,877985 0,225277 0,435338 
#10-BC-N 5872 900,4 #10-BC-N 1,018822 0,243223 0,909225 
#10-D-N 9087 1148,9 #10-D-N 1,488963 0,155084 0,00193 
#10-BF-N 4833 254,1 #10-BF-N 0,83325 0,188103 0,217782 
SPE10.1 50 14392 2745,7 SPE10.1 50 1,044226 0,050358 0,221642 
SPE10.2 50 14739 2220,1 SPE10.2 50 1,086209 0,085754 0,168507 
SPE10.3 50 16235 1189,2 SPE10.3 50 1,266603 0,274811 0,181922 
SPE10.4 50 13672 3586,6 SPE10.4 50 0,959555 0,079062 0,460163 
SPE10.5 50 14413 1574,4 SPE10.5 50 1,081425 0,12194 0,341677 
SPE10.6 50 12782 2863,5 SPE10.6 50 0,916952 0,050789 0,041126 
SPE10.7 50 12397 7245,3 SPE10.7 50 1,118511 0,166772 0,182419 
DMSO 5 14618 1976,0 DMSO 5 1 0 

 SPE10.1 5 13584 5142,4 SPE10.1 5 0,904711 0,198684 0,487601 
SPE10.2 5 14398 3065,8 SPE10.2 5 1,033228 0,022846 0,061728 
SPE10.3 5 13484 4248,5 SPE10.3 5 0,926565 0,159821 0,505419 
SPE10.4 5 16635 3478,9 SPE10.4 5 1,195283 0,038755 0,000117 
SPE10.5 5 13129 3073,8 SPE10.5 5 0,932849 0,047152 0,066085 
SPE10.6 5 14319 2856,1 SPE10.6 5 1,039345 0,078756 0,470318 
SPE10.7 5 13336 6151,7 SPE10.7 5 1,368352 0,4241 0,114984 

 

Heildarniðurstöður fyrir IL-12p40 boðefnaseytingu angafrumna, reiknað meðaltal, 
SEM og T-próf. Fremri dálkurinn sýnir seyti í pg/ml en í seinni dálkinum hefur verið 
reiknaður seytistuðull (SI). Þau gildi sem verða marktæk á T-prófi lituð rauð en með 
ANOVA var aðeins #10-A tölfræðilega marktækt. 
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Viðauki G: 

ELISA niðurstöður úr skimunarlíkönum 2-7 fyrir svamp #13 

 

 

IL-10 Meðaltal SEM SI Meðaltal SEM T-próf 

DMSO 50 280 76,2 DMSO 50 1 0 
 mDC-C 341 91,5 mDC-C 1,2263 0,0225 5,6139E-05 

#13-BC 307 57,7 #13-BC 0,9292 0,1205 0,514012979 

#13-D 325 49,3 #13-D 0,9928 0,1240 0,947058369 

SPE13.1 50 252 148,2 SPE13.1 50 1,0000 0,0320 0,999263646 

SPE13.2 50 229 129,8 SPE13.2 50 0,9290 0,0604 0,127073426 

SPE13.3 50 245 154,2 SPE13.3 50 0,9351 0,0310 0,026884635 

SPE13.4 50 286 177,0 SPE13.4 50 1,1051 0,0163 0,000461481 

SPE13.5 50 214 103,6 SPE13.5 50 0,9362 0,1668 0,566260176 

DMSO 5 267 107,1 DMSO 5 1,0839 0,0567 0,137325998 

SPE13.1 5 251 180,9 SPE13.1 5 0,8716 0,1736 0,293774983 

SPE13.2 5 262 167,8 SPE13.2 5 0,9856 0,0531 0,680894344 

SPE13.3 5 266 188,2 SPE13.3 5 0,9379 0,1618 0,564873141 

SPE13.4 5 227 126,1 SPE13.4 5 0,9288 0,0747 0,194840449 

SPE13.5 5 262 180,8 SPE13.5 5 0,9420 0,1303 0,50776277 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Heildarniðurstöður fyrir IL-10 boðefnaseytingu angafrumna, reiknað meðaltal, SEM og T-
próf. Fremri dálkurinn sýnir seyti í pg/ml en í seinni dálkinum hefur verið reiknaður 
seytistuðull (SI).  
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IL-12p40 Meðaltal  SEM SI Meðaltal  SEM T-próf 

DMSO 50 9506,1 3368,2 DMSO 50 1 0 
 mDC-C 10487,9 3464,2 mDC-C 1,3048 0,3058 0,3480 

#13-BC 10851,2 3543,5 #13-BC 1,1113 0,1492 0,4239 

#13-D 9408,3 3107,3 #13-D 1,0527 0,2191 0,7922 

SPE13.1 50 12257,4 4714,1 SPE13.1 50 1,3782 0,5038 0,2152 

SPE13.2 50 10473,3 4731,7 SPE13.2 50 1,1317 0,3007 0,4455 

SPE13.3 50 11449,8 6654,2 SPE13.3 50 1,0342 0,1623 0,7070 

SPE13.4 50 12086,1 5771,2 SPE13.4 50 1,2245 0,3510 0,2808 

SPE13.5 50 9582,9 4039,0 SPE13.5 50 1,1199 0,2633 0,4290 

DMSO 5 14618,0 1976,0 DMSO 5 1,8486 0,7842 0,2577 

SPE13.1 5 11591,1 6455,8 SPE13.1 5 0,6258 0,3206 0,0785 

SPE13.2 5 11013,1 6136,9 SPE13.2 5 0,5946 0,3048 0,0536 

SPE13.3 5 11088,1 6906,7 SPE13.3 5 0,5961 0,3476 0,0795 

SPE13.4 5 12225,9 5802,1 SPE13.4 5 0,6636 0,2818 0,0737 

SPE13.5 5 11500,1 6177,4 SPE13.5 5 0,6217 0,3053 0,0663 

 

 

 

 

 

 

Heildarniðurstöður fyrir IL-12p40 boðefnaseytingu angafrumna, reiknað meðaltal, SEM 
og T-próf. Fremri dálkurinn sýnir seyti í pg/ml en í seinni dálkinum hefur verið reiknaður 
seytistuðull (SI).  


