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Hlutur ósértæka ónæmiskerfisins í sérhæfingu CD8+ TSt frumna 

Útdráttur 

Andri Leó Lemarquis1 , Una Bjarnardóttir 2, Jóna Freysdóttir 1,3, Björn Rúnar Lúðvíksson1,2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Immunology department of the The National University Hospital of Iceland 3 3Centre for Rheumatology 

Research of The National University Hospital of Iceland 

 

Inngangur:  Bæling ónæmiskerfisins gegnir mikilvægu hlutverki í 

sjálfsofnæmissjúkdómum, líffæraflutningum og vörnum líkamans gegn bæði smitsjúkdómum 

og krabbameini. T stýrifrumur (TSt) gegna lykilhlutverki í viðhaldi samvægis (e. homeostasis) 

í líkamanum með því að bæla bólguviðbrögð og hindra frumuvöxt. Þáttur CD4+ TSt hefur 

verið rannsakaður mun meira en hlutverk CD8+ TSt. Markmið rannsóknar er að kanna þá þætti 

sem stjórna sérhæfingu og samskiptum CD8+ TSt við ósérhæfða ónæmiskerfið.  

Efniviður og aðferðir:  Óþroskaðar manna CD8+ T-frumur  skilgreindar sem CD25- 

CD45RA+  voru einangraðar úr einkjarna blóðfrumum og sáð á anti-CD3 húðaðar plötur með 

og án CD28, IL-2, TGF-β1, IL-1β, eða TNF-α. Bælivirkni frumnanna var metin í bælitilraun 

þar sem CD8+ TSt voru settar í samrækt með CFSE lituðum eikjarna blóðfrumum og 

súperantigen púlseruðum B-frumum. Frumufjölgun var svo metin með flæðifrumusjá. 

Sérhæfingarfærni óreyndra CD8+ T frumna í TSt var metin í angafrumulíkani. Svipgerð TSt var 

ákvörðuð sem CD8+CD127-CD25highFoxP3+ og greind með flæðifrumusjá. 

Niðurstöður:  Tilvist CD8+ CD25high FoxP3+ TSt var staðreynd og reynist sérhæfing þeirra 

vera háð TGF-β1 og IL-2. Marktækt hærri sérhæfingar gætir þegar ósamgena þroskaðar 

angafrumur (mDC) eru til staðar meðan á sérhæfingarferli stendur (9.5%, p <0.03). 

Bælingarhæfni CD8+ TSt sýnir jákvæða fylgni milli fjölda þeirra og bælingargetu. 

Athyglisvert er að bólgumiðlarnir TNF-α og IL-1β hafa engin afgerandi neikvæð áhrif á 

sérhæfingarferil CD8+ TSt (%svipgerðar án IL-1β né TNF-α = 19.4%, með IL-1β = 18.0%, 

með TNF-α = 17.15%; p = n.s.). IL-1β virist þó hafa áhrif á bæligetu frumnanna (%skiptinga, 

TSt 15.2%,. TSt með IL-1β 22.3%; p < 0.05). 

Ályktanir:  Niðurstöður sýna á afgerandi hátt tilvist CD8+ TSt í mönnum. Einnig er 

athyglisvert að sérhæfing þeirra er háð TGF-β1 og IL-2. Þar sem þær virðast vera þolnar 

gagnvart bólguáhrifum lykilboðefna ósértæka ónæmiskerfisins er hugsanlegt að þær geti 

gagnast í meðferð sjálfsofnæmissjúkdóma. 
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Role of the innate immune system in CD8+ TRegs differentiation 

Abstract 

Andri Leó Lemarquis1 , Una Bjarnardóttir 2, Jóna Freysdóttir 1,3, Björn Rúnar Lúðvíksson1,2 
1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Immunology department of the The National University Hospital of Iceland 3 3Centre for Rheumatology 

Research of The National University Hospital of Iceland 

 

Objective: Regulation of the immune system plays an important role in maintaining 

homeostasis in the human body. It´s role is of particular importance in autoimmune disorders, 

organ transplanting and the body’s defenses against pathogens and cancer. Recently growing 

interest is upon the role of CD8+ T regulatory cells (Tregs) in this context. The aim of this 

study was to evaluate the role of the innate immune system in CD8+ TRegs differentiation and 

its regulatory capacity. 

Material and methods: Naive human CD8+ T-cells, defined as CD25- CD45RA, were 

isolated and differentiated for five days in anti-CD3 coated plates with CD28, IL-2 and TGF-

β1 with or without IL-1β or TNF-α. To evaluate their suppressive function, cells were co-

cultured with CFSE stained PBMC´s and superantigen pulsated B-cells. The CD8+ TRegs 

differentiation of naïve CD8+ T-cells was also tested in culture with allogeneic mature 

monocyte derived dendritic cells (mDC) with or without IL-2 and TGF-β1. Cells were 

analyzed by flow cytometry to access their phenotype. CD8+ TRegs phenotype was defined as 

CD8+ CD127- CD25high FoxP3+ (CD8+
iTRegs) 

Results: Exogenously added IL-1β and TNF-α did not suppress the differentiation of 

CD8+
iTRegs (%differentiated without IL-1β or TNF-α = 19.4% v.s. with IL-1β = 18.0% v.s. 

with TNF-α = 17.15%; p = n.s.). However the co-addition of IL-1β prevented iTRegs supressive 

function (%proliferating, iTRegs 15.2% v.s. iTRegs with IL-1β 22.3%; p < 0.05). Activation of 

naïve CD8+ T-cells with allogeneic mDC resulted in a significant differentiation of CD8+ 

iTRegs (9.5%, p <0.03). In addition such differentiation was enhanced by the exogenous 

administration of IL-2 and TGF-β1 (% differentiated without IL-2/TGF-β19.5% v.s. with 

15.9%). Finally mDC expression of CD80 and CD86 was significantly downregulated 

following CD8+
iTregs expansion. 

Conclusions: The study indicates that IL-1β and TNF-α do not affect CD8+ iTRegs 

differentiation. However it suggests that IL-1β may infer with its functionality. In addition, 

following stimulation with mDC significant proportion of nonresponding CD8+T-cells 

differentiate into iTRegs..This may enhance our understanding of the interplay of innate 

immunity in autoimmunity. 
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1 Inngangur 

Mikil þekking hefur safnast um ónæmisfræði mannsins. Kemur fjöldi þátta þar við sögu. Hér 

verður lögð áhersla á samskipti sérhæfða og ósérhæfða ónæmiskerfisins, sérstaklega með 

tilliti til bælivirkni. T stýrifrumur (TSt), sérstaklega CD8+, og angafrumur verða teknar nánar 

fyrir og farið yfir flokkun þeirra, starfsemi, eiginleika, þroskaferli og þátttöku þeirra í ræsingu 

og þolmyndun ónæmiskerfisins. Auk þess verður fjallað um helstu bæliboðefni og 

lykilbólguboðefni ósérhæfða ónæmiskerfisins.  

1.1 Ónæmiskerfi mannsins 

Meginhlutverk ónæmiskerfis mannsins er að þekkja sýkingarvalda og halda þeim í skefjum. 

Það er grundvallaratriði að ónæmiskerfið geri greinarmun á sjálfssameindum og framandi 

sameindum svo það ráðist ekki á heilbrigða vefi heldur viðhaldi innra jafnvægi líkamans.  

Hefur ónæmiskerfinu verið skipt í ósérhæfðar varnir og sérhæfðar varnir. Ef sýkill kemst 

fram hjá yfirborðsvörnum líkamns er frumu- og vessabundni hluti ósérhæfða ónæmiskerfisins 

fyrstur til að reyna að ráða niðurlögum sýkilsins. Ef ekki hefur tekist að yfirbuga sýkil eftir 

nokkurn tíma virkjast frumu- og vessabundni hluti sérhæfða ónæmiskerfisins og reynir að 

hamla útbreiðslu sýkingar (1). 

Ósérhæfða ónæmiskerfið þekkir sýkingarvald með viðtökum sem þekkja þróunarfræðilega 

lítt breytta vaka og veita vörn gegn fjölda sýkla (2, 3). Sérhæfða ónæmiskerfið er hinsvegar 

vakasérhæft, myndar fjölda vakaviðtaka, auk þess að geta myndað ónæmisminni sem kemur í 

veg fyrir endurteknar sýkingar af völdum sama sýkils (1). 

1.2 Uppruni og þroski T- frumna 

Frumur sérhæfða ónæmiskerfisins eru vakasérhæfðar og skiptast í T og B frumur. Bæði T- og 

B-frumur myndast í beinmerg. B-frumur koma þaðan fullþroskaðar en T-frumur þurfa að fara 

í hóstarkirtil til að ná fullum þroska. Þótt eitilfrumur séu fullþroska eru þær jafnframt 

óreyndar (e. naive T-cells). Til þess að þær teljist reyndar (e. T effector cells Teff) þurfa þær að 

ræsast. Það gerist þegar þær hitta fyrir mótefnavaka sem bindst sértækt við vakaviðtaka þeirra. 

Myndun vakaviðtaka gerist með handahófskenndri endurröðun erfðabúta. T-frumur mynda 

þannig mikinn fjölbreytileika mótefnavaka. Mikill fjöldi þeirra hefur þó einnig sækni í 

sjálfpeptíð og eru því sjálfvirkar(4). Hlutverk  hóstarkirtlis í þroskun þeirra er meðal annars að 

koma í veg fyrir að ráðist sé á sjálfið með því að eyða sjálfvirkum frumum (5). 
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Í hóstarkirtli þroskast óþroskuð eitilfruma með vakaviðtaka sem hefur bindigetu við MHC-

I viðtaka sem CD8+, ef hún hefur bindigetu við MHC-II viðtaka þroskast hún hinsvegar sem 

CD4+. (6) CD4+ frumur skiptast í nokkra undirflokka með mismunandi virkni: Th1 CD4+ 

frumur stýra dauða innanfrumusýkla, Th2 CD4+ frumur virkja B frumur til mótefnamyndunar, 

Th17 CD4+ frumur virkja neutrofíla í upphafi ónæmissvars og CD4+ TSt bæla ónæmisviðbragð 

(1). 

Klassískar CD8+ frumur eru frumudrepandi og drepa sýktar frumur (7). Til þess að 

framkvæma mótefnamiðað svar þarfnast þær ræsingar með frumu-frumu víxlverkun við 

sýnifrumu (8). CD8+ frumur virðast þó skiptast í fleiri undirhópa og er CD8+ TSt einn þeirra. 

1.3 TSt frumur 

Ef sjálfvirkar eitilfrumur hitta fyrir rétta sjálfsameind virkjast þær og leiða til sjálfsofnæmis 

(9). Það er talið gerast í meinmyndun sjálfsofnæmissjúkdóma. Undarlegt er að í almennu þýði 

en ekki einungis í þeim sem fá sjálfsofnæmissjúkdóma fyrirfinnast sjálfvirkar óvirkjaðar 

eitilfrumur (10). Það virðist sem hóstarkirtli takist ekki að eyða þeim öllum (11). Lengi voru 

ekki nema kenningar um tilvist stýrifrumna sem myndu koma í veg fyrir sjálfvirkni slíkra 

frumna (12). Með mikilli vinnu og auknum tæknimöguleikum var kenningin staðfest af 

Sakagushi et al er þau einkenndu hóp frumna með bælivirkni (13). Slíkar frumur hafa verið 

kallaðar nokkrum nöfnum, hér verður fjallað um T stýrifrumur (TSt) samsvarandi T regulatory 

cells á ensku (TRegs). 

TSt frumur einkennast meðal annars af hárri tjáningu α-keðju IL-2 viðtakans (CD25high), 

lágri tjáningu IL-7 viðtakans (CD127-) og tjáningu á forkhead-winged helix-box prótein P3 

umritunarþáttarins (FoxP3+). Sértækust er talin vera FoxP3 tjáning frumna (14). Mikilvægt er 

þó að meta bæligetu frumna einnig me öðrum hætti þar sem eitilfrumur geta verið CD25+ 

FoxP3+ án þess að hafa nokkra bælivirkni (15).  

1.3.1 Þroskun og flokkun TSt frumna 

TSt frumur gegna hlutverki viðhalds á samvægi ónæmiskerfisins með bælingu á virkjun, 

fjölgun og frumusvari annarra eitilfrumna (16).  

TSt frumum er skipt í tvennt með tilliti til uppruna, annarsvegar nTSt (náttúrulegar TSt) 

frumur sem þroskast í hóstarskirtli. Hinsvegar iTSt (hvattar TSt, e. induced TReg) sem þroskast 

utan hóstarkirtils, fyrir tilstilli nTSt, bæliboðefna eða annarra þátta (17).  
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1.3.2 Boðefni og yfirborðssameindir TSt frumna 

Sýnt hefur verið fram á að TGF-β1(18), IL-2 (19), CD28(20) og anti-CD3 (anti-CD3 mAb) 

(21, 22) séu mikilvæg í þroskaferli TSt.  

TGF-β1 er eitt aðal bæliboðefni líkamans og hefur áhrif á fjölda ferla í frumum hvað 

varðar þroskun, æxlismyndun, bandvefsmyndun, sáragræðslu og ónæmissvar (23). Tjáning 

FoxP3 í CD4+ TSt er örvuð af TGF-β en svipgerðin óstöðug ef TGF-β er í rækt eitt og sér. 

Sýnt hefur verið fram á að ef IL-2 er einnig í rækt verði svipgerðin stöðugri (19, 24). TGF-β 

hamlar einnig frumufjölgun eitilfrumna in vitro en sýnt hefur verið að í samrækt með CD28 

geti koma í veg fyrir fækkunina samhliða FoxP3 tjáningu (25). Örvun með anti-CD3 virðist 

geta gefið CD8+ T-frumur TSt svipgerð in-vitro (22) En.anti-CD3 meðferð hefur virkað gegn 

sjálfsofnæmissjúkdómum og líffærahöfnun í dýramódelum og mönnum (26-28).  

1.3.3 CD8+ stýrifrumur  

Vegna mikils fjölda rannsókna um CD4+ TSt og meira aðgengis að þeim í blóði (29, 30) hefur 

tilvist CD8+ TSt minna verið skoðuð. Þó hefur virðist áhugi fyrir CD8+ TSt aukas og fleiri en 

ein gerð rannsökuð. Tveim afbrigðum CD8+ nTSt sem myndast í hóstarkirtli hefur verið lýst: 

CD8+HLA-G+ nTSt sem seyta HLA-G (31) og CD8+ CD122+ TSt sem bæla fjölgun og INF-γ 

myndun CD4+ og CD8+ eitilfrumna fyrir tilstilli IL-10 seytunar (32-34). Nokkrum tegundum 

CD8+ iTSt sem myndast utan hóstarkirtils hefur einnig verið lýst.Þar af má helst lýsa CD8+ 

FoxP3+ CD25high frumum. Þær hafa bælivirkni í gegn um seytun IL-10, TGF-β, og CCL-4 ef 

þær eru CD45RChigh (35-37) en gegnum frumu-frumu virkni ef þær eru CD45RClow (38). 

Einnig hefur verið sýnt fram á undirhóp TGF-β óháðra CD8+ iTSt sem myndist fyrir tilstilli 

plasmacytoid angafrumna og IL-10 örvunar (39, 40). CD8+ CD103+ TSt er frumu-frumu háður 

undirhópur iTSt sem bælir með IL-10 seytingu (41). CD8+ NKG2A+ TSt sem bæla gegnum 

HLA-E viðtaka CD4+ virkra frumna virðast einnig vera til (42, 43). Að lokum hafa CD8+ 

CD28- TSt verið tilgreindar, sem bæla bólgu í gegnum samverkan við sýnifrumur og hindra 

þannig CD4+ frumur (44). Auk þessarra sex tegunda er CD8+ TSt sem verka mótefnavaka-

ósértækt án samverkunar við sýnifrumur í gegnum seytingu boðefna. Klínískur áhugi er á 

þeim þar sem minna er af þeim í blóði sjúklinga sem þjást af krónísku ástandi 

sjálfsofnæmissjúkdómanna mænusiggs (m.s.) og rauðum úlfum (systemic lupus 

erythrematosus, SLE) (45-47).  
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1.4 Klínískt hlutverk T stýrifrumna 

TSt frumur hafa mikilvægu hlutverki að gegna í sjálfsofnæmissjúkdómum, ígræðslum, 

líffæraflutningum og vörnum líkamans gegn bæði smitsjúkdómum og krabbameini (48). 

Vonir eru bornar við meðferðarrúrræði þar sem TSt frumur eru notaðar til ónæmisbælingar. 

Hætt er þó við að enn sé ekki hægt að skammtastýra þeirri ónæmisbælingu (49). Til að hugsa 

upp ný meðferðarúrræði og nýta þekkingu um TSt er mikilvægt að skilja hvernig þær verka í 

samhengi við ýmis klínísk vandamál. 

1.4.1 Mikilvægi T St í sýkingum, ofnæmi, sjálfsofnæmi, líffæraígræðslum og 
krabbameini 

Sýnt hefur verið fram á mikilvægi TSt frumna í sýkingum. Í sumum sýkingum er 

bólguskemmd verri en skemmd sýkils og gegna TSt þá hlutverki við að minnka skemmdir 

vegna bólgu (50, 51). Í öðrum sýkingum virkja sýkingarvaldar bólgubælingarferla hýsils sér 

til framdráttar (52, 53). 

TSt frumur gegna hlutverki við að bæla ofnæmisviðbrögð. Ofnæmisvaldandi T-frumur eru í 

blóði allra óháð því hvort einstaklingar séu með ofnæmi eður ei. Hjá þeim sem fá ekki 

ofnæmi er virkni þessarra frumna hinsvegar bæld (54-56). TSt bæla meinmyndun ofnæmis 

með bælingu sýnifrumna sem virkja Th1 og Th2 ofnæmisvaldandi frumur (57), eyðingu Th1 

og Th2 ofnæmisvaldandi frumum (58, 59), breytingu seytingar ofnæmissértækra IgE yfir í 

IgA eða IgG4 hjá B-frumum (60, 61), eyðingu mast frumna, basofíla og eosinofíla (62-64) og 

stýringu svæðisbundins vefs til endurmótunar í átt að fyrra horfi (65-67). 

TSt frumur gegna lykilhlutverki í vernd gegn sjálfsofnæmissjúkdómum. Minnkuð 

bælivirkni er talin einkenna meinmyndun og viðhald sjálfsofnæmissjúkdóma. Er það talið 

vera vegna mikilvægi þeirra í hjöðnunarfasa bólgu (68). Meðfæddir erfðagallar þar sem ekkert 

er af TSt frumum (16, 29, 69) og hjá heilbrigðum þar sem fækkun verður á TSt frumum (70, 

71) sýnir fram á mikilvægi þeirra. Þar verður virkjun hjá öllum T-frumum sem hafa einhverja 

sækni í sjálfssameinda sem leiðir til fjölkerfa sjálfsofnæmisviðbragðs. 

Þekking á TSt í líffæraígræðslum fer vaxandi. Þol ónæmiskerfisins gangvart ígræddu líffæri 

er nokkuð líkt þoli gagnvart sjálfpeptíðum þar sem TSt spila mikilvægt hlutverk. Hjá 

líffæraþegum hefur verið sýnt fram á aukningu TSt í ígræddu líffæri án höfnunar (72, 73). Ekki 

er vitað hve mikla bælingu TSt geta veitt í fullkomlega ósamgena (e.allogeneic) 

líffæraígræðslu því þar eru um 5-10% allra T-frumna taldar virkjaðar gegn líffæri. Það er 

langtum meira en virkjað er í sjálfsofnæmissjúdómum (74).  



  

5 

Hlutverk TSt í meinmynd krabbameins er enn að nokkru á huldu. Mun fleiri TSt fyrirfinnast 

í æxlum en heilbrigðum vef. Enn er ekki alveg ljóst hvaða þættir stýra aukningunni né 

viðhaldi fjöldans á æxlissvæði. Tilraunir þar sem TSt er eytt leiða til aukningar 

ónæmisviðbragðs gegn æxli. Gefur það tilefni til að ætla að þær gegni hlutverki við að bæla 

ónæmisviðbrögð gegn afbrigðilegum krabbameinssameindum (75-77). 

1.5 Angafrumur 

Angafrumur gegna mikilvægu hlutverki við að kynna mótefnavaka fyrir eitilfrumum 

ónæmiskerfisins. Þær taka upp mótefnavaka í umfrymi fjölda vefja líkamans og flytjast í 

stærri líffæri vessaæðakerfisins þar sem þær kynna vakana fyrir frumum sérhæfða 

ónæmiskerfisins (1). Þær gegna hlutverki við að koma fyrstu sérhæfðu ónæmisviðbrögðum 

líkamans af stað, virkja B- og T-frumur (78) auk þess sem þær gegna bælihlutverki (79).  

1.5.1 Flokkun angafrumna 

Angafrumum hefur verið skipt eftir hlutverki í hefðbundnar angafrumur (e. conventional 

dendritic cells (DCs)), einkennandi fyrir sýkingarlausan fasa (e. steady state); Langerhans 

frumur, einkennandi fyrir húð; plasmacytoid angafrumur (pDCs); og angafrumur af monócyta 

uppruna (e. monocyte-derived DCs), sem virkjast sem svar við sýkingu (80). 

Virðist vanta samrænda skilgreiningu á þroskunarstigun angafrumna. Notast verður hér við 

flokkun óþroskaðra (iDC), hálfþroskaðra (smDC) og fullþroskaðra angafrumna (mDC) (81).  

1.6 Samskipti sérhæfða og ósérhæfða ónæmiskerfisins 

Þótt ónæmiskerfinu sé skipt eftir virkni og ósérhæfðan og sérhæfðan hluta verður að líta á það 

sem heild sem leitast við að viðhalda jafnvægi í líkamanum. Samvinna mismunandi hluta 

kerfisins krefst samskipta milli mismunandi þætti þess. Samskipti milli ósérhæfs og sérhæfs 

ónæmissvars er háð fjölda bólgumiðla auk frumu-frumu samskipta þar sem angafrumu-

eitilfrumu samskipti eru eflaust þekktust (82-84). 

1.6.1 Boðefni 

Við áreiti seyta fjöldi frumna líkamans boðefnum. Talið er að miðlun bólgu sé háð seytun 

bólguboðefna (e. pro-inflamatory cytokines). Bælingu bólguferla er hinsvegar stýrt af 

bólguhamlandi boðefnum (e. anti-inflamatory cytokines). Þessi þekking hefur leitt til þróunar 

einstofna mótefna gegn bólguboðefnum sem notuð hafa verið sem lyf til að hamla 

bólguástandi ýmissa sjúkdóma. Notkun slíkra lyfja hefur fjölda verkana og hjáverkana og er 

því mikilvægt að dýpka skilning á áhrifum þeirra til að geta aukið og bætt meðferðarrúrræði 
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(82, 85-87). Meðal annars þar sem skipting boðefna í hóp þeirra sem miðla og þeirra sem 

minnka bólgu gæti verið of einföld. Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að bólguboðefnin sjálf 

gætu haft bólgubælandi áhrif (88-91). 

1.6.1.1 Hlutverk TNF-α og Il-1β í samhengi við bæilvirkni 

TNF-α er lykilboðefni á fyrstu stigum bólgumiðlunar ósérhæfða ónæmiskerfisins. 

Bólgumiðlun þessi fer í gegn um hvötun apoptósu, mögnun myndunarferla annarra 

bólgumiðla og lækkun virkjunarþröskulds T-frumna (91, 92). TNF-α virðist þó einnig gegna 

mikilvægu hlutverki í bólgubælingu (93, 94). Meðal annars hefur verið sýnt fram á að TNF-α 

gjöf geti lengt lífslíkur músa með sjálfsofnæmissjúkdóma (95). 

IL-1β er einn af lykilbólgumiðlum ósérhæfða ónæmiskerfisins. Röskun í seytunarmunstri 

þess hefur verið tengt fjölda sjúkdóma á borð við cystic fibrosis (96), sóra (97) og Kawasaki 

sjúkdómi (98). Þó virðist það einnig geta haft bælivirkni (99) CD4+CD25+ T frumur í m.s. 

sjúkdóms músamódeli örvaðar af IL-1β hafi aukna bælivirkni bæði in vitro og í in vivo í 

rannsóknum í samanburði við þær mýs sem fái ekki IL-1β (100).  

1.6.2 Bælivirkni angafrumna 

Angafrumur spila mikilvægt hlutverk í stýringu bólgu utan líffæra vessaæðakerfisins (101). 

Nokkur vitneskja er um að angafrumur geti stýrt CD4+ eitilfrumum í átt að TSt frumu þroska 

(49, 102, 103). Gilliet et al. sýna fram á þroskun CD8+ TSt frumna fyrir tilstilli plasmacytoid 

angafrumna. Niðurstöður þeirra benda hinsvegar á að angafrumur af monócyta uppruna þroski 

CD8+ ekki í TSt frumur (40). 

Angafrumum hefur verið skipt niður eftir bælingar og bólguhvetjandi hlutverki þeirra. 

Talið hefur verið að óþroskaðar angafrumur sem tjái lítið af yfirborðssameindum hafi 

bælivirkni (e. DCreg). Þroskaðar angafrumur sem tjái mikið af yfirborðssameindum gegni 

hinsvegar hlutverki í ónæmissvari (104). Aukin fjöldi rannsókna bendir þó til að þroskaðar 

angafrumur geti einnig þroskað T-frumur í átt að bælivirkni. Í kjölfar þess hefur komið 

flokkun angafrumna í óþroskaðar með mjög litla tjáningu yfirborðssameinda, lítið þroskaðar 

með meiri táningu yfirborðssameinda og fullþroskaðar með mikla tjáningu 

yfirborðssameinda. Þar sem lítið og óþroskaðar angafrumur séu ónæmisbælandi en 

fullþroskaðar séu ónæmisvekjandi (81). Í það minnsta virðast vera einhver tengsl séu milli 

lítillar tjáningar yfirborðssameinda og bælivirkni angafrumna. Sýnt hefur verið fram á fækkun 

yfirborðsviðtaka hjá angafrumum í samrækt við eitilfrumur (105). Lagt hefur verið til að 

fækkunin sé vegna þyrpingsmyndunar eitilfrumna með bælivirkni umhverfis angafrumur í 

slíkri rækt (106). Ekki er þó víst að bæligetan verði vegna minnkaðrar yfirborðstjáningar. 
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Litið er til bælisameinda á borð við CTLA-4 og PD-1 á angafrumum. Gæti verið að bælivirkni 

angafrumna fari í gegnum þá. (107, 108). 

1.7 Markmið rannsóknar 

Ýmislegt bendir til þess að CD8+ TSt hafi mikilvægu hlutverki að gegna í mörgum 

mikilvægum klínískum viðfangsefnum. Nýlegar rannsóknir sýna að bólgumiðlar ósérhæfða 

ónæmiskerfisins og angafrumur hafa veruleg áhrif á sérhæfingu CD4+ TSt. Í dag er ekki vitað 

hvort eða hvernig ósérhæfða ónæmiskerfið geti haft áhrif á sérhæfingu CD8+ TSt. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna CD8+ TSt frumur og samspil milli sérhæfða 

og ósérhæfða ónæmiskerfisins í þvi samhengi. Þá sérstaklega: 

1. Áhrif örvunar boðefna á svipgerð óreyndra CD8 + frumna. 

2. Meta bælivirkni hjá frumum sem tjá CD8 + TSt svipgerð. 

3. Áhrif bólguboðefna á sérhæfingu hjá óreyndum man na CD8+ frumum.  

4. Meta áhrif bólguboðefna á bælivirkni frumna með CD8+ TSt svipgerð. 

5. Áhrif angafrumna á sérhæfingu CD8 + TSt frumna. 
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2 Efni og aðferðir 

Leyfi fyrir alla þætti rannsóknar voru fengin hjá vísindasiðanefnd, tilvísunarnúmer: 

VSNb2011120002/03.7, og persónuvernd, tilvísunarnúmer: 2008110777AT (fylgiskjal 3 og 

4). 

2.1 Efni 

2.1.1 Blóðfrumur 

Blóðfrumur sem höfðu verið skildar frá storkuþáttum og sermi voru fengnar úr heilbrigðum 

einstaklingum frá Blóðbanka Landsspítala háskólasjúkrahús í Reykjavík. 

2.1.2 Prófefni og búnaður 

Tafla 1 og 2 sýnir efni og búnað sem notuð voru við framkvæmd rannsóknar og 

framleiðslufyrirtækin sem efnin voru keypt frá. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1 Prófefni notuð við tilraun. 

Listi yfir þau efni sem notuð voru, þau fyrirtæki sem framleiddu efnin og 
framleiðsluland. 

Efni notuð við rannsókn Fyrirtæki

Bovine serum albumine (BSA) Millipore, U.S.A

CellTraceTM CFSE Cell Proliferation Kit Sigma - Aldrich, U.S.A.

Dynabeads® CD25 Invitrogen Life Technologies, Bretland

Dynabeads® CD8 Invitrogen Life Technologies, Bretland

Dynabeads® FlowComp™ Human CD45RA Invitrogen Life Technologies, Bretland

Foetal calf serum (FCS) Invitrogen Life Technologies, Bretland

GM-CSF R&D systems, Bretland

Histopaque Sigma - Aldrich, U.S.A.

Lipopolysaccharide from E. Coi ser. 055:B5 Fluca (Sigma - Aldrich), U.S.A.

MicroBeads CD14+ Miltenyi Biotech, Þýskaland

Penicillin-Streptomycin Merck, U.S.A.

Recombinant human IL-1b R&D systems, Bretland

Recombinant human IL-4 R&D systems, Bretland

Recombinant human TNF-a R&D systems, Bretland

RPMI 1640 w/L-glutamine Invitrogen Life Technologies, Bretland

Tryptan blue Invitrogen Life Technologies, Bretland

TNF-a R&D systems, Bretland

SEA (Cat. No.: AT 101) Toxin Technology, Inc. Sarasota, U.S.A.

SEB (Cat. no.: BT 202) Toxin Technology, Inc. Sarasota, U.S.A.

SEE (Cat. No.:ET 404) Toxin Technology, Inc. Sarasota, U.S.A.
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Tafla 2 Búnaður notaður við tilraun. 

Listi yfir þann búnað sem notaður var við tilraun, þau fyrirtæki sem framleiddu búnaðinn 
og framleiðsluland. 

 
Búnaður notaður við rannsókn Fyrirtæki

FACSCaliburIM BD Biosciences, U.S.A.

Magnet MOC-S Invitrogen Life Technologies, Bretland

Magnet MACS Miltenyi Biotech, Þýskaland

Countess® Automated Cell Counter Invitrogen Life Technologies, Bretland

Top Count NXT Packard, U.S.A.

Filtermate harvester Packard, U.S.A.  

2.2 Aðferðir 

Staðlaðar aðferðir við ónæmisfræðirannsóknir voru framkvæmdar. Ef þær eru ekki tilgreindar 

í texta þá var notast við verklagsreglur sem notaðar eru við ónæmisfræðideild landsspítala 

háskólasjúkrahús. Þær eru í samræmi við nýjustu uppfærslur Current protocols of 

immunology. 

2.2.1 Einangrun einkjarna blóðfrumna 

Blóðfrumur voru þynntar í hlutfallinu 1:3 í PBS. 10 ml Ficol þéttleikastiguls (histopaque) 

var sett í 50 ml glös og 25-30 mL af blóði látið renna varlega ofan á hann. Glösin voru sett í 

skilvindu og spunnin í 30 mínútur við 1400 rpm. Einkjarna frumulag var varlega sogað með 

glerpípettu og sett í 50 ml glös áður en það var þvegið með tilheyrandi þvottalausn.  

2.2.2 Talning og lifunargreining 

Frumufjöldi var mældur með talningatækji (countess frá invitrogen) ef um var að ræða 

eitilfrumur en með Neubauer gleri ef um var að ræða rækt með angafrumum einum eða 

angafrumu og eitilfrumusamrækt. Triptan blue var notað til að greina milli lifandi og dauðra 

frumna. Triptan blue hefur þann eiginleika að sjúga inn í dauðar frumur inn um litlar holur á 

umfrymi og lita þær bláar. Frumufjöldi var reiknaður eftir Neubauer talningu með eftirfarandi 

formúlu:  

frumufjöldi: N x þynningastuðull x 104 , þar sem N er fjöldi frumna  

2.2.3 Myndun CD8+ TSt frumna 

CD8+ CD25- CD45RA voru ræktaðar í mismunandi aðstæðum með tilliti til þess þær næðu 

TSt svipgerð. CD8+ TSt svipgerð var skilgreind sem CD8+ CD127- CD25high FoxP3+. 
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2.2.3.1 Eingagrun CD8+ CD25- CD45RA T-frumna 

Notast var við CD8+ T-stýrifrumulíkan hönnuðu eftir módeli fyrir þroskun CD4+ stýrifrumna 

sem sett hefur verið upp á rannsóknarstofu ónæmisfræðideildar á Landsspítalanum. (109) 

Óvirkjaðar CD8+ frumur, skilgreindar sem CD8+CD25- CD45RA, voru einangraðar úr 

einkjarna blóðfrumum. CD8+ frumur voru einangraðar með Dynabeads® CD8 Positive 

Isolation Kit frá Invitrogen. CD25- frumur voru einangraðar með Dynabeads® CD25 isolation 

kit frá Invitrogen. CD45RA frumur voru einangraðar með Dynabeads® FlowComp™ Human 

CD45RA isolation kit frá Invitrogen. Í öllum þrem tilfellum var einangrun framkvæmd eins 

og lýst er í meðfylgjandi aðferðarlýsingum frá Invitrogen. Hluti af frumunum var tekin frá til 

að mæla hreinleika hreinsunar áður en farið var í næsta skref. 

2.2.3.2 Þroskun CD8+ Stýrifrumna 

Óvirkjaðar CD8+ frumur voru ræktaðar i 96-brunna anti CD3 húðuðaðri ræktunarplötu. 

Húðunin var framkvæmd með því að setja 100 µl af 1µg/ml anti CD3 lausn í brunna og þeir 

geymdir við 37° í 90 mínútur. Plöturnar voru svo tvívegis þvegnar með 100 µl af 1 x PBS 

fyrir notkun. Frumurnar voru ræktaðar við 6 mismunandi aðstæður í fimm daga þar sem allar 

aðstæður voru ræktaðar með T-frumum í 1 M/ml styrk í Aim5 æti. Sjá má á töflu II hver 

munur er milli aðstæðna. Í aðstæðum eitt eru T-frumur í æti. Í aðstæðum tvö er bætt við CD28 

í 1 µg/ml styrk og IL-2 í 200IU styrk. Í aðstæðum þrjú er bætt við CD28 í 1 µg/ml styrk , IL-2 

í 200IU styrk auk TFG-β1 í 10 µg/ml. Í aðstæðum fjögur er bætt við CD28 í 1 µg/ml styrk , 

IL-2 í 200IU styrk auk TFG-β1 í 100 µg/ml. Aðstæður fimm eru sömu aðstæður og aðstæður 

þrjú en bætt hefur verið TNF-α í styrknum 10 µg/ml. Aðstæður sex eru sömu aðstæður og 

aðstæður þrjú en bætt hefur verið IL-1β í styrknum 2.5 µg/ml.  

Tafla 3 Örvun óvirkjaðra CD8 + frumna  

Allar aðstæður voru ræktaðar í 200 µl í 96 brunna anti-CD3 húðum ræktunarplötum í Aim5 
æti. Í aðstæðum númer 1 er ekki neinu bætt við. Í aðstæðum númeruðum 2 til 6 er IL-2 í 200 
IU styrk og CD28 í 1 µg/ml styrk. TGF-β1 er í 10 µg/ml styrk í aðstæðum númeruðum 3, 5 og 
6 á töflu en í 100 µg/ml styrk í aðstæðum númeruðum 4. Það er því merkt sem 10 x TGF-β1, 
það er tífaldur skammtur miðað við aðrar aðstæður. Í aðstæðum númeruðum 5 er TNF-α í 10 
µg/ml styrk og í aðstæðum númeruðum 6 er IL-1β í 2.5 µg/ml styrk. 

 
Aðstæður Efni

1 1M/ml  T frumur
2 1M/ml  T frumur með IL2 og CD28
3 1M/ml  T frumur með IL2 og CD28 auk TGFb
4 1M/ml  T frumur með IL2 og CD28 auk 10x TGFb
5 1M/ml  T frumur með IL2 og CD28 auk TGFb og TNFa
6 1M/ml  T frumur með IL2 og CD28 auk TGFb og IL1b 
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2.2.1 Bælivirkni T St frmna metin 

B frumur voru virkjaðar og þær settar í samrækt með einkjarna frumum og CD8+ T-frumum 

með annarvegar TSt svipgerð og hinsvegar án TSt svipgerð. Það var gert til að meta hæfni T-

frumna til að bæla virkjun einkjarna frumna í samrækt með virkjuðum B-frumum.  

2.2.1.1 Undirbúningur frumugerða 

EBV sýkt B frumulína var þvegin þrisvar 

með 20 ml sterílu 1 x PBS. Frumur voru 

svo leystar upp í 10 M/ml styrk í Aim5 með 

1% FCS. Frumum var skipt upp í tvennt. 

Annar hópurinn var púlseraður með þrem 

tegundum streptococcal súperantigena 

(SEA, SEE og SEB). B-frumur voru látnar 

vera með súperantigenum í 1 µg/ml styrk í 

2 klukkustundir við 37°C, hristar upp á 

hálftíma fresti. Þær voru svo þvegnar með 

10 ml Aim5 og enduruppleystar í 2 M/ml 

styrk.  

T frumum var safnað úr ræktum og þær 

spunnar niður og leystar upp í 1 M/ml. 

Einkjarna frumur voru annarsvegar 

litaðar með CFSE (carboxyfluorescein 

diacetate succinimidyl ester) til að meta 

fjölgun þeirra. Hinsvegar ekki neitt litaðar 

til samanburðar áður en þær voru settar í 

samrækt. CFSE er litur sem bindst 

frumuhimnum og verður við það 

flúrljómandi. Liturinn helst fastur við 

viðfrumuhimnu en þynnist um helming við 

hverja frumuskiptingu og getur styrkur 

flúrljómunar og fjöldi skiptinga til um 

fjögun frumna í aflestri með frumuflæðissjá 

eins og sýnt er á mynd 1. 

 

         Mynd 1 Fjölgun CFSE litaðra frumna 

    Efri hluti myndar sýnir hvernig litur dofnar      
við hverja skiptingu, neðri mynd sýnir hvernig  
mynd kemur við aflestur frumuflæðisjár. 
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 Við litun voru einkjarna frumur einangraðar úr blóði. Þær voru þynntar í Aim5 æti í 

styrknum 10 M/ml. Út í einkjarna frumurnar var blandað CFSE í 5 µM. Liturinn var látin 

blandast í nákvæmlega 5 mínútur við herbergishita. Svo voru frumur þvegnar þrisvar með 

tíföldu rúmmáli af 1 x PBS áður en þær voru leystar upp í Aim5 í styrknum 1 M/ml. Ólitaðar 

einkjarnafrumur voru teknar frá og fengu að öllu leyti sömu meðferð fyrir utan CFSE litun. 

2.2.1.2 Samrækt Púlseraðra B-frumna, T-frumna og einkjarna blóðfrumna 

Á töflu 4 sjást allar þær aðstæður sem voru ræktaðar. Í allar aðstæður voru settar 90 µl af 

einkjarna frumum. Púlseraðar og ópúlseraðar B-frumur voru settar í hlutföllum B-frumna 

1:10, T-frumna 1:1 á móti einkjarna frumum í fyrstu aðstæðum. T-frumur og einkjarna 

blóðfrumur voru svo settar í samrækt fyrir hverjar aðstæður T-frumna í þeim styrkjum sem 

sýndir eru á töflu 4. Þar má einnig sjá hvar settar voru púlseraðar B-frumur og hvar 

ópúlseraðar til samanburðs. Hverjar T-frumu aðstæður voru ræktaðar í tveim brunnum í hverri 

tilraun. Auk þess voru gerðar ræktir án T frumna, með og án CFSE litaðra einkjarna frumna, 

með púlseruðum B-frumum og ópúlseruðum B-frumum og ræktir án B-frumna með T-

frumum með CFSE lituðum einkjarna frumum og með ólituðum einkjarna frumum til 

stillingar flæðifrumusjár. 

Tafla 4 Aðstæður við bælitilraun 

Í öllum aðstæðum er 90 µl af einkjarna frumum. Í aðstæðum 1) eru 20 µl púlseraðra B-
frumna og 90 µl T-st frumna. Í aðstæðum 2) eru 12,25 µl púlseraðra B-frumna og 22,5 µl T-st 
frumna. Í aðstæðum 3) eru 11,12 µl púlseraðra B-frumna og 11,25 µl T-st frumna. Í aðstæðum 
4) eru 10,5 µl púlseraðra B-frumna og 5,63 µl T-st frumna. Í aðstæðum 5) eru 10,3 µl 
púlseraðra B-frumna og 2,8 µl T-st frumna. Í aðstæðum 6) eru 20 µl ópúlseraðra B-frumna og 
90 µl T-st frumnna. 

 
Aðstæður Þynningar rætaðar í tveim brunnum fyrir hverjar T-frumutýpu 

1 T-frumur í styrk 1:1 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum
2 T-frumur í styrk 1:4 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum
3 T-frumur í styrk 1:8 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum
4 T-frumur í styrk 1:16 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum
5 T-frumur í styrk 1:32 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum
6 T-frumur í styrk 1:1 á móti einkjarna fumum, með ópúlseruðum B-frumum  
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2.2.2 Ósamgena rækt óvirkjaðra CD8+ T-frumna og þroskaðra myeloid 
angafrumna 

Ósamgena rækt CD8+ CD25- CD45RA T-frumna með þroskuðum myeloid angafrumum 

var framkvæmd. Angafrumur voru skoðaðar með tilliti til samskipta þeirra við óvirkjaðar 

CD8+ T-frumur og CD8+ T-frumur með tilliti til TSt svipgerðar.  

2.2.2.1 Einangrun CD14 mónócyta og þroskun ImDC 

Notast var við angafrumulíkan sem búið er að setja upp á rannsóknarstofu í gigtsjúkdómum á 

Landsspítalanum.(110) 

CD14+ mónócýtar voru einangraður úr einkjarna manna blóðfrumum. Til þess var notast 

við CD14 Microbeads frá Miltenyi Biotech eins og lýst er í meðfylgjandi aðferðarlýsingu. 

CD14+ mónócytar voru ræktaðir 7 daga í 48-brunna ræktunarplötu ásamt 1,2 µg/ml af IL-4 og 

2,5 µg/ml af GM-CSF í RPMI með 10% FCS. 

2.2.2.2 Þroskun ImDC yfir í mDC 

ImDC var safnað saman úr frumuræktunarbrunnum með kröftulegri pípetteringu, þær voru 

svo þvegnar og leystar upp í rætunaræti í 2.5 × 105 frumur/ml og færðar yfir á 48 brunna 

ræktunarplötu, 0.5 ml á brunn. Þá var 10 ng/ml IL-1β og 50 ng/ml af TNF-α bætt út í 

brunnana auk 0.5 g/ml Lipopolysaccharide (LPS) úr E.coli, serotypu 055:B5. Eftir tvo daga í 

rækt var fullvissast um hvort imDC hefðu þroskast yfir í mDC áður en þær voru settar í 

samrækt með óvirkjuðum CD8+ T-frumum. Fjöldi frumna sem tjáðu yfirborðssameindirnar 

CD14, CD80, CD86 og HLA-DR var metinn með frumuflæðissjá á degi 0, 7, og 9 til að 

staðfesta að ræktir hefðu tekist og væru sambærilegar milli tilrauna. 

2.2.3 Samrækt Angafrumna með óvrikjuðum CD8+ frumum 

Angafrumur voru ræktaðar með ósamgena óvirkjuðum CD8+ T-frumum í fimm daga. 

Angafrumur voru í styrk 2 x 104/ml og T-frumur í styrk 1M/ml ræktaðar í RPMI með 10% 

FCS. Fimm mismunandi aðstæður voru prófaðar og sýnir tafla 5 hver munurinn er milli 

aðstæða. Í aðstæðum eitt eru angafrumur og T-frumur einar sér, í aðstæðum tvö eru 

angafrumur og T-frumur með IL-2 í 200IU styrk, í aðstæðum þrjú eru angafrumur og T-

frumur með IL-2 í 200IU styrk og TGF-β1 í 10 µg/ml styrk. Í aðstæðum fjögur og fimm voru 

svo annarsvegar angafrumur einar og hinsvegar T-frumur einar ræktaðar einar í RPMI með 

10% FCS til viðmiðunar. Fjöldi frumna sem tjáðu yfirborðssameindirnar CD14, CD80, CD86 

og HLA-DR var metinn með frumuflæðissjá og skoðaður munur milli aðstæðna. 
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Tafla 5 Ósmagena rækt angafrumna með óvirkjuðum CD8+ frumum 

Allar aðstæður voru ræktaðar í 200µl í 96 brunna ræktunarplötu í RPMI með 10% FCS æti. 
Í aðstæðum númeruðum 1 í töflu eru angafrumur og T-frumur einar. Í aðstæðum númeruðum 
2 og 3 er IL-2 í 200IU styrk. TGF-β1 er í 10 µg/ml styrk í aðstæðum númeruðum 3. Í 
aðstæðum númeruðum 4 eru angafrumur einar í æti og í aðstæðum númerðum 5 eru T-frumur 
einar í æti. 

 
Aðstæður Efni

1 T frumur (1M/ml ) og Angafrumur (20.000/ml)
2 T frumur (1M/ml ) og Angafrumur (20.000/ml) með IL2 (200IU)
3 T frumur (1M/ml ) og Angafrumur (20.000/ml) með IL2 (200IU) auk TGFb (10µg/ml)
4  Angafrumur (20.000/ml)
5 T frumur (1M/ml )  

2.2.4 Bælivirkni T St frmna metin 

B frumur voru virkjaðar og þær settar í samrækt með einkjarna frumum og CD8+ T-frumum 

með annarvegar TSt svipgerð og hinsvegar án TSt svipgerðar. Það var gert til að meta hæfni T-

frumna til að bæla virkjun einkjarna frumna í samrækt með virkjuðum B-frumum.  

2.2.4.1 Undirbúningur frumugerða 

EBV sýkt B frumulína var þvegin þrisvar með 20 ml sterílu 1 x PBS. Frumur voru svo leystar 

upp í 10 M/ml styrk í Aim5 með 1% FCS. Frumum var skipt upp í tvennt. Annar hópurinn var 

púlseraður með þrem tegundum streptococcal súperantigena (SEA, SEE og SEB). B-frumur 

látnar vera með súperantigenum í 1 µg/ml styrk í 2 klukkustundir við 37°C, hristar upp á 

hálftíma fresti. Þær voru svo þvegnar með 10 ml Aim5 og enduruppleystar í 2 M/ml styrk.  

T frumum var safnað úr ræktum og þær spunnar niður og leystar upp í 1 M/ml. 

Einkjarna frumur voru annarsvegar litaðar með CFSE (carboxyfluorescein diacetate 

succinimidyl ester) til að meta fjölgun þeirra. Hinsvegar ekki litaðar til samanburðar áður en 

þær voru settar í samrækt. CFSE er litur sem bindst frumuhimnum og verður við það 

flúrljómandi. Liturinn helst fastur viðfrumuhimnuna en þynnist um helming við hverja 

frumuskiptingu og getur styrkur flúrljómunar og fjöldi skiptinga til um fjögun frumna í 

aflestri með frumuflæðissjá eins og sýnt er á mynd 1. Litun fór þannig fram að einkjarna 

frumur voru einangraðar úr blóði. Þær voru þynntar í Aim5 í styrknum 10M/ml. Út í einkjarna 

frumurnar var blandað CFSE í 5µM. Liturinn var látin blandast í nákvæmlega 5 mínútur við 

herbergishita. Svo voru frumur þvegnar þrisvar með tíföldu rúmmáli af 1 x PBS áður en þær 

voru leystar upp í Aim5 í styrknum 1 M/ml. Ólitaðar einkjarnafrumur voru teknar frá og 

fengu að öllu leyti sömu meðferð fyrir utan CFSE litun. 
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2.2.4.2 Samrækt Púlseraðra B-frumna, T-frumna og einkjarna blóðfrumna 

Í öllum aðstæðum voru 90 µl af einkjarna frumum. Púlseraðar og ópúlseraðar B-frumur voru 

settar í 1:10, B-frumur á móti einkjarna blóðfrumum. T-frumur voru settar í styrk 1:1 á móti 

einkjarna frumum í fyrstu aðstæðum. T-frumur og einkjarna blóðfrumur voru svo settar í 

samrækt fyrir hverjar aðstæður T-frumna í þeim styrkjum sem sýndir eru á töflu IV. Á töflu 

IV má einnig sjá hvar settar voru púlseraðar B-frumur og hvar ópúlseraðar til samanburðs. 

Hverjar T-frumu aðstæður voru ræktaðar í tveim brunnum. Auk þess voru gerðar ræktir án T 

frumna, með og án CFSE litaðra einkjarna frumna, með púlseruðum B-frumum og 

ópúlseruðum B-frumum og ræktir án B-frumna með T-frumum með CFSE lituðum einkjarna 

frumum og með ólituðum einkjarna frumum til stillingar flæðifrumusjár. 

Tafla 6 Aðstæður við bælitilraun 

Í öllum aðstæðum er 90 µl af einkjarna frumum. Í aðstæðum 1) eru 20 µl púlseraðra B-
frumna og 90 µl T-st frumna. Í aðstæðum 2) eru 12,25 µl púlseraðra B-frumna og 22,5 µl T-st 
frumna. Í aðstæðum 3) eru 11,12 µl púlseraðra B-frumna og 11,25 µl T-st frumna. Í aðstæðum 
4) eru 10,5 µl púlseraðra B-frumna og 5,63 µl T-st frumna. Í aðstæðum 5) eru 10,3 µl 
púlseraðra B-frumna og 2,8 µl T-st frumna. Í aðstæðum 6) eru 20 µl ópúlseraðra B-frumna og 
90 µl T-st frumnna. 

 
Aðstæður Þynningar rætaðar í tveim brunnum fyrir hverjar T-frumutýpu 

1 T-frumur í styrk 1:1 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum

2 T-frumur í styrk 1:4 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum

3 T-frumur í styrk 1:8 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum

4 T-frumur í styrk 1:16 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum

5 T-frumur í styrk 1:32 á móti einkjarna fumum, með púlseruðum B-frumum

6 T-frumur í styrk 1:1 á móti einkjarna fumum, með ópúlseruðum B-frumum  
 

2.2.5 Fjölgunartilraun 

Frumufjölgun var metin með geislavirku Thymidini ( 6,3H). 25µl af 0,02 mCi/ml Thymidin 

var leyst upp í Aim5 og sett í hvern brunn, tvo brunna við hverja tilraun. Það var sett í 

frumuræktaðar í 18-20 síðustu klukkustundir ræktar. Þegar öðrum ræktum var safnað saman 

voru thymidin frumur frystar. Þegar aflestur fór fram voru frumur þýddar, svo þvegnar 

þvegnar með Filtermate harvester frumuhirði eins og lýst er í meðfylgjandi verklýsingu og 

þær settar á filterpappír. Þær voru svo settar í bakka með og lesnar með Top Count NXT 

talningartæki eins og lýst er í meðfylgjandi verklýsingu. Hver brunnur var talin í 30 sekúndur. 
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2.2.6 Aflesur með flæðifrumusjá 

Frumur voru þvegnar með staining buffer (PBS með 2mM EDTA, 0,5% BSA og 0,1% 

sodium asíð). Mótefni gegn yfirborðssameindum og tilheyrandi ísótýpuviðmið (Fylgiskjal 1) 

voru svo látin bindast við þau í 20 mínútur við 4°C og svo þvegin og leyst upp í 0,1% 

formalínlausn. Ef frumur voru einungis utanfrumulitaðarvoru þær settar í 0,5% formalín lausn 

annars var haldið áfram með innanfrumulitun fyrir umritunarþáttinn FoxP3. Innanfrumulitun 

var framkvæmd með FoxP3 litunar útbúnaðinum frá eBioscience eins og lýst er í 

meðfylgjandi leiðbeiningum. Frumur voru litaðar með fjórum mismunandi litum: Fluorescein 

isothiocyanate (FITC), phycoerythrine (PE), PerCP (Peridinin Chlorophyll) með cyanine 

Cy5.5(Cychrome5.5) (PerCP-Cy5.5) og allophycocyanine (APC). Við aflestur var notast við 

FACS calibur flæðifrumusjá frá BD bioscience og voru ísótýpuviðmið notuð til að útiloka 

bakgrunn (e. background staining) og compensation framkvæmd fyrir hverja tilraun. Um 

100.000 frumum var safnaðar úr hverju sýni og gögn greind með flowJo forriti (Treestar 

software) (Fyliskjal 2). CD14, CD80, CD86 og HLA-DR litun var notuð við greiningu 

angafrumna. CFSE litun var notuð við fjölgunargreiningu einkjarna blóðfrumna. CD8, CD4, 

CD127, C25, CD45RA, CD45RO og FoxP3 litun var notuð við greiningu eitilfrumna. Sjá má 

lista yfir flúrochrome og framleislufyrirtæki í viðhengi. 

2.2.7 Tölfræðileg úrvinnsla 

Til að meta marktækni milli aðstæðna var notast við parað t-próf eða ANOVA fyrir 

endurteknar mælingar með Tukey eftirprófi. Notast var við forritið Prism 5.útgáfu (GraphPad 

Software). Ef gögn eru stikuð (parametric) eru þau sýnd sem meðaltöl mælinga ± 

staðalskekkju meðaltals (e. standard error of the mean, SEM). Þegar gögn eru stiklaus (e.non-

parametric) eru þau sýnd sem miðgildi með 25 hundraðhlutum og 75 hundraðshlutum í 

skekkjubil. Munur var talinn tölfræðilega marktækur þegar p<0,05 tvíhliða (e. two tailed). 
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3 Niðurstöður 

3.1 Hreinleiki CD8 +CD25+CD45RA einangrunar 

Til að meta hreinleika svipgerðar hjá CD8+ CD25+CD45RA einangruðum frumum var 

hluti þeirra tekinn frá eftir einangrun og greindur með hjálp frumuflæðisjár. Hreinleikinn var á 

bilinu 91,5-99,5% og var meðaltal hreinleika 96,2%. Fjórar hreinleika tilraunir voru 

framkvæmdar. 

3.1 Áhrif örvunar á óvirkjaðar CD8 + frumur 

Til að meta sérhæfingu CD8+ TSt frumna með svipgerðina CD127-CD25highFoxP3+ var þeim 

safnað og þær skoðaðar eftir 120 klukkustundir. Tíminn var skilgreindur sem 120 

klukkustundir byggt á niðurstöðum úr CD4+ TSt tilraunum á rannsóknarstofu í ónæmisfræði 

Landsspítala háskólasjúkrahúss (109). 

3.1.1 Áhrif örvunar á lifun hjá óvirkjuðum CD8 + frumum 

Til að meta áhrif mismunandi örvunaraðstæðna á lifun hjá óvirkjuðum CD8+ T-frumum 

voru frumur taldar í lok ræktunar og hlutfall lifandi frumna reiknað. Eins og sjá má á mynd 2 

er lifun svipuð milli aðstæðna. Lifun er nálægt 100% við allar aðstæður. 

 

 

 

Mynd 2 Lifun eftir örvunaraðstæðum 

Lifun eftir mismunandi örvunaraðstæðum reiknuð af countess talningartæki. Ekki 

fannst marktækur munur á milli aðstæðna. n=4.  
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3.1.2 Áhrif örvunar á fjölgun hjá óvirkjuðum CD8 + frumum 

Til að meta áhrif örvunar á fjölgun hjá óvirkjuðum CD8+ T- frumum voru þær ræktaðar 

með geislavirku thymidini við hverjar örvunaraðstæður, í hverri tilraun, í 18-20 klukkustundir 

áður en þeim var safnað. Mynd 3 sýnir mun milli örvunaraðstæðna. Minnst fjölgun virðist 

vera þegar frumur eru ekkert örvaðar. Marktækt aukin fjölgun verður þegar IL-2 og CD28 er 

bætt út í rækt. Þegar TGF-β1 er bætt út í virðist það hamla fjölgun en við hærri skammt TGF-

β1 eykst fjölgun svo sem því nemur. Hvorki TNF-α né IL-1β virðast breyta fjölgun hjá 

frumum. 

 
 

 

 

Mynd 3 Áhrif mismunandi örvunar á fjölgun óvirkjaðr a CD8+ frumna 

Mynd sýnir fjölgun eftir mismunandi örvunaraðstæðum. Filtermate harvester telur 

útgeislun í cpm (count per minute), sýnt á y-ás. * AOVA fyrir endurteknar mælingar 

með Tukey eftirprófi sýndi marktækni. * táknar að fjölgun í aðstæðum sé marktækt 

hærri en í fyrstu súlu, n.s. táknar að svo sé ekki. n=4 í öllum súlum.  
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3.1.3 Áhrif IL-2 og TGF- β1 á TSt svipgerð hjá óvirkjuðum CD8+ frumum 

Óvirkjaðar CD8+-frumur voru einangraðar og örvaðar við mismunandi aðstæður í 5 daga. Þær 

voru svo greindar með flæðifrumusjá og hlutfall frumna með TSt svipgerð af öllum söfnuðum 

frumum reiknað. Á mynd 4 sést að marktækt fleiri frumur hafa TSt svipgerð þegar IL-2 og 

CD28 eru til staðar í samanburði við örvunaraðstæður þar sem engu er bætt út í. Marktæk 

aukning svipgerðar fæst ef frumur eru auk þess örvaðar með TGF-β1.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 4 Áhrif örvunar á tjáningu T St svipgerðar 

CD8+CD25-CD45RA frumur voru örvaðar með anti CD3, anti CD28 með eða án IL-

2 og TGF-β1 í 120 klukkustundir. CD8+ TSt svipgerð var svo skoðuð með 

frumuflæðisjá. Marktækni er sýnd með T-prófi. * stendur fyrir p=0,0184. ** stendur 

fyrir p=0,0125 . n=4. 
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3.1.4 Eru áhrif TGF- β1 skammtaháð? 

Hlutfall frumna með TSt svipgerð af heildarfjölda safnaðra frumna við tvo mismunandi styrki 

af TGF-β1 var reiknað. Eins og sjá má á mynd 4 jókst hlutfall CD8+ frumna með TSt svipgerð 

þó svo TGF-β1 væri aukið tífallt við upphaf sérhæfingarferils.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 5 TGF-β1 í einföldum og tíföldum skammti  

Frumur voru ræktaðar í anti-CD3 húðuðum bökkum ásamt IL-2, CD-28. Í „10µg/ml 

TGF-β1“ aðstæðum er auk þess 10 µg/ml TGF-β1 en í „100µg/ml TGF-β1“ 

aðstæðum er tíu sinnum meira TGF-β1 (100 µg/ml). Frumum var safnað eftir 5 daga 

í rækt og CD8+ TSt svipgerð skoðuð með frumuflæðisjá. Marktækni er sýnd með T-

prófi. n.s. táknar p=0,3747. n=4 
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3.2 Bælivirkni metin 

Til að meta bæligetu frumna með TSt svipgerð var þeim safnað og þær settar í mismiklum 

styrk með CFSE lituðum einkjarna blóðfrumum einangruðum úr mannablóði og súperantigen 

púlseruðum B-frumum. Fjölgun einkjarna blóðfrumna var svo metin eftir þrjá daga með 

frumuflæðisjá. 

3.2.1 Bælivirkni CD8 + frumna sem tjá TSt svipgerð metin 

Á mynd 6 má sjá niðurstöður bæligetu frumna með TSt svipgerð. Í 1:1 styrk á móti einkjarna 

blóðfrumum er sterk leitni til minni fjölgunar einkjarna blóðfrumna miðað við þær aðstæður 

þar sem T-frumur eru í minni styrk, 1:8 og 1:16, á móti einkjarna blóðfrumum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 Bælivirkni frumna með T St svipgerð 

Mynd sýnir T-frumur með TSt svipgerð í bælitilraun. Hvíta súlan táknar aðstæður þar 

sem B-frumur eru ekki púlseraðar með súperantigenum en hæstur styrkur er af T-

frumum. Í hinum súlunum þremur eru púlseraðar B-frumur. Græni liturinn táknar 

hlutfall T-frumna á móti einkjarna frumum. Dekksti græni liturinn er þar sem mest er 

af T-frumum, ljósasti græni liturinn þar sem minnst er af T-frumum. Marktækni var 

sýnd með T-prófi. * táknar p=0.002, ** táknar p<0.0001. n=3 
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3.2.2 Samanburður á bælivirkni frumna með eða án TSt svipgerðar 

Til að athuga hvort bæligeta frumanna væri háð TSt svipgerð voru frumur án TSt svipgerðar 

einnig settar í bælitilraun. Reynt var að meta hvort munur væri á milli bæligetu frumnurækta 

með mismikið hlutfall frumna með TSt svipgerð. Svo reyndist ekki vera. Því var bæligeta 

frumna með og án TSt svipgerðar bornar saman. Mynd 7 sýnir að marktækur munur er á milli 

þess þegar T-frumur með TSt sviðgerð eru í rækt í samanburði við þegar frumur eru ekki með 

neina TSt svipgerð. Það er sambærilegt við þann marktæka mun sem finnst milli aðstæðna þar 

sem mikil fjölgun er vegna þess að engar B-frumur eru til staðar til að virkja ónæmissvar og 

þeim aðstæðum þar sem einungis eru T-frumur til að bæla bólgusvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 Bæling eftir hlutfallslegri CD25highFoxP3+ tjáningu T-frumna 

Hvíta súlan sýnir samrækt T-frumna með TSt svipgerð og einkjarna 

blóðfrumna án púlseraðra B-frumna. Í gráu súlunni eru púlseraðar B-frumur 

og einkjarna blóðfrumur án T-frumna. Í hinum tveim súlunum eru T-frumur, 

einkjarna blóðfrumur og púlseraðar B-frumur. Í dekkri súlunni hafa frumur 

TSt svipgerð en í ljósari súlunni hafa þær ekki TSt svipgerð. Marktækni er 

sýnd með T-prófi fyrir endurteknar mælingar. * stendur fyrir p=0.018 ** 

stendur fyrir p=0,0054 . n=3 í öllum súlum nema súlu með TSt frumum, þar 

er n=9. 
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3.1 Áhrif bólguboðefna ósérhæfða ónæmiskerfisins á CD8 TSt 

3.1.1 Áhrif TNF- α og IL-1β á TSt svipgerð hjá óvirkjuðum CD8+ frumum 

Til að meta áhrif bólguboðefna ósérhæfða ónæmiskerfisins á sérhæfingu CD8+ TSt voru 

frumur ræktaðar í aðstæðum sem gáfu mesta TSt sérhæfingu bornar saman við sömu aðstæður 

með TNF-α eða IL-1β. Á mynd 9 eru svipgerðir hópanna bornar saman. Hvorki TNF-α né IL-

1β hafa marktæk áhrif á svipgerðina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 Áhrif bólguboðefna á TSt svipgerð 

CD8+CD25-CD45RA frumur voru örvaðar með anti CD3, anti CD28 með IL-2 og 

TGF-β1 í 120 klukkustundir. Græna súlan táknar frumur örvaðar í sömu aðstæðum 

auk TNF-α og rauða súlan frumur örvaðar í sömu aðstæðum auk IL-1β. CD8+ TSt 

svipgerð var skoðuð með frumuflæðisjá. Marktækni er sýnd með T-prófi. n.s.1 

stendur fyrir p=0,9256, n.s.2 stendur fyrir p=0,4357. n=4. 
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3.1.2 Áhrif bólguboðefna á bæligetu CD8+ frumna með TSt svipgerð 

Til að athuga hvort bólguboðefni ósérhæfða ónæmiskerfisins hafi áhrif á bæligetu frumna 

með TSt svipgerð voru þær settar í bælitilraun og niðurstöður þeirra bornar saman við frumur 

sem ekki voru ræktaðar með bólguboðefnum og höfðu ýmist fengið CD8+ TSt svipgerð eða 

ekki. Ekki er marktækur munur á milli bæligetu frumna með CD8+ TSt svipgerð ræktuðum 

með eða án bólguboðefna. Hinsvegar er marktækur munur á frumum án TSt svipgerðar borið 

saman við aðstæður án T-frumna, með T-frumum án TSt svipgerðar og frumum með TSt 

svipgerð ræktuðum með IL-1β . Það virðist því vera leitni til þess að bæligetan minnki þegar 

frumur eru í samrækt með IL-1β.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 9 Áhrif bólguboðefna ósérhæfða ónæmiskerfisins á bæligetu T-frumna 

Hvít og grá súla eru samsvarandi súlum í sama lit á mynd 7. Ljós-fjólublá súla sýnir 

bæligetu frumna án TSt svipgerðar. Rauð súla sýnir bæligetu frumna sem örvaðar eru 

með TNF-α. Græn súla táknar bæligetu frumna með IL-1β. Dökk-fjólublá súla táknar 

bæligetu frumna með TSt
 svipgerð. Marktækni var sýnd með ANOVA fyrir 

endurteknar mælingar. * merkir að súlur undir striki séu marktækt hærri en „Án B-

frumna“. n.s. stendur fyrir að súlur undir striki séu ekki marktækt hærri en „TSt 

svipgerð“ súlan. 
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3.1 Áhrif ósamgena ræktar CD8+ T-frumna og angafrumna á sérhæfingu 

Til að meta áhrif ósamgena ræktar T-frumna og angafrumna voru angafrumur skoðaðar með 

tilliti til viðtaka sem vitað er að séu mikilvægir í angafrumu-eitilfrumu samskiptum. T-frumur 

hinsvegar með tilliti til CD8+ TSt svipgerðar.  

3.2 Áhrif ósamgena ræktar óvirkjaðra CD8+ T-frumna og angafrumna á 
T-frumur 

Hlutfall frumna af heildarfjölda safnaðra frumna með CD8+ TSt svipgerð var mæld og sýnd á 

mynd 13. Marktækt fleiri T-frumur fá TSt svipgerð þegar þær eru í samrækt með angafrumum. 

Þegar auk þess IL-2 er bætt út í rækt hækkar hlutfall frumna með svipgerð og enn frekar ef 

bætt er út í rækt IL-2 og TGF-β. Sú hækkun er þó ekki tölfræðilega marktæk.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Áhrif samræktar á TSt svipgerð 

CD8+CD25-CD45RA frumur voru settar í rækt með eða án angafrumum, með 

angafrumum og IL-2 eða með angafrumum IL-2 og TGF-β. Frumum var safnað eftir 

5 daga í rækt og þær greindar í frumuflæðisjá með tilliti til T St svipgerðar. Munur 

milli hópa er sýndur með ANOVA fyrir endurteknar mælingar. * stendur fyrir að 

martækur munur sé milli aðstæðna með T-frumum einum í rækt borið saman við 

aðrar aðstæður. Engin marktækur munur fannst milli þeirra aðstæðna sem tjáðu TSt 

svipgerð. n=4 í öllum aðstæðum. 
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3.2.1 Áhrif ósamgena ræktar óvirkjaðra CD8+ T-frumna og angafrumna á 
angafrumur 

Til að meta svipgerð angafrumna var hluti þeirra tekinn frá eftir einangrun á núllta, 7. og 9. 

degi ræktar, samsvarandi einangruðum CD14+ mónocytum, imDC og mDC. Á 15. degi voru 

svo teknar angafrumur einar og angafrumur úr angafrumu og T-frumu samrækt til að meta 

breytingu sem hafði orðið við samrækt með CD8+CD25-CD45RA frumum. Í öll skipti voru 

CD80, CD86, HLA-DR og CD14 yfirborðssameindatjáning angafrumna greind með 

frumuflæðisjá. Á mynd 12 sést hlutfall frumna sem tjá sameindirnar. Táknar hver litur á 

súlum milli mynda einn tímapunkt, og litbrigði fjólubláa litarins tákna mismunandi 

örvunaraðstæður á 15. degi. 

3.2.1.1 Breyting á CD14 tjáningu hjá angafrumum 

Þegar mónocýtar sérhæfast í angafrumur dregur úr tjáningu CD14. Á mynd 11a sést að T-

frumur hafa engin áhrif á það. 

3.2.1.2 Breyting á HLA-DR tjáningu hjá angafrumum 

Mynd 11b sýnir að HLA-DR tjáning eykst þegar angafrumur þroskast. Tjáningin er mest 

þegar þær eru orðnar fullþroskaðar. Það virðist vera leitni til hærri tjáningar á HLA-DR þegar 

angafrumur eru þroskaðar einar í samanburði við þegar þær eru í samrækt með T-frumum. 

3.2.1.3 Breyting á CD80 tjáningu hjá angafrumum 

Sjá má á mynd 11c að CD80 tjáning eykst þegar angafrumur þroskast. Tjáningin minnkar 

marktækt frá 9. til 15. dags. Það er leitni til þess að tjáningin minnki meira þegar 

angafrumurnar eru í samrækt með CD8+CD25-CD45RA T-frumum. Það virðist þó ekki vera 

neinn munur á hvort til staðar séu boðefni eður ei í angafrumu og T-frumu samræktinni. 

3.2.1.4 Breyting á CD86 tjáningu hjá angafrumum 

Á mynd 11d sést að tjáning CD86 eykst þegar angafrumur þroskast. Hún minnkar ekkert 

þótt angafrumur fái enga örvun frá 9. til 15. dags. Hinsvegar er marktæk minnkun þegar þær 

eru settar í samrækt með óvirkjuðum CD8+ T-frumum. Það virðist ekki vera neinn munur á 

hvort boðefnum sé bætt við í angafrumu og T-frumu samræktinni. 
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Mynd 11 Tjáning yfirborðssameinda á angafrumum á núllta, 7. og 9. degi og við 
fjórar mismunandi aðstæður á 15. degi. 

Hver mynd sýnir magn yfirborðstjáningar einnar sameindar: CD14 á mynd a), HLA-

DR á mynd b), CD80 á mynd c) og CD86 á mynd d). Á mynd a) táknar * að 

ANOVA fyrir endurteknar mælingar sýni marktækan mun milli núllta dags og allra 

annarra daga. Á mynd c) táknar * að ANOVA fyrir endurteknar mælingar sýni 

marktækan mun milli 9. dags og 15. dags við allar aðstæður. Á mynd d) táknar * að 

ANOVA fyrir endurteknar mælingar sýni marktækan mun milli „ Engin örvun“ 

aðstæðna og allra annarra aðstæðna á 15. degi.  
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4 Umræða 

Rannsókn þessi til B.Sc. í læknisfræði var framkvæmd til að sýna fram á áhrif örvunar 

bæliboðefna, lykilboðefna ósérhæfða ónæmiskerfisins og angafrumna á sérhæfningu CD8+ 

TSt. Sýnt er fram á tilvist CD8+ CD127- CD25high FoxP3+ TSt frumna. Sérhæfing er háð TGF-

β1 og IL-2 en ósamgena rækt angafrumna með T-frumum leiðir ein og sér einnig til TSt 

sérhæfingar. Bælingarhæfni CD8+ TSt sýnir jákvæða fylgni milli fjölda þeirra og 

bælingargetu. Bólgumiðlarnir TNF-α og IL-1β hafa ekki afgerandi neikvæð áhrif á 

sérhæfingarferil CD8+ TSt þótt bælingargeta frumanna sé minnkuð með IL-1β.  

4.1 Áhrif örvunar á T St svipgerð hjá óvirkjuðum CD8+ frumum 

Vitað er að örvun TGF-β1 og IL-2 leiði til TSt svipgerðar hjá CD4+ frumum. Aukinn 

skilningur er á því að CD8+ frumur geti einnig þroskast í bælifumur, og eru nokkur dæmi um 

að einnig sé hægt að gera það með TGF-β1 og IL-2 (38, 41). Staðfesting þess að hægt sé að fá 

fram TSt svipgerð með þessum hætti í þessari rannsókn er því mikilvæg. Þótt TGF-β1 auki TSt 

sérhæfingu hjá CD8+ frumum er ekki hægt að auka áhrifin við aukinn TGF-β1 styrk. Það 

bendir til að örvunin mettist. Betur mætti skoða við hvaða hækkaða styrk það mettast og við 

hvaða minnkaða styrk örvunin hættir. Með þessari rannsókn var heldur ekki svarað hvort 

TGF-β1 án IL-2 örvi óþroskaðar CD8+ T-frumur til að tjá TSt.  

4.2 Bæligeta CD8+ T-frumna sem tjá TSt svipgerð 

Bælingarhæfni CD8+ TSt sýnir jákvæða fylgni milli fjölda þeirra og bælingargetu. Bælingin er 

augljósust þegar CD8+ TSt eru í jöfnu hlutfalli við einkjarna blóðfrumur. Bælingin minnkar 

eftir því sem minna er af T-frumum miðað við einkjarna blóðfrumur. Þó fengin hafi verið 

fram mismikill fjödi frumna með CD25highFoxP3+ svipgerð eftir mismunandi örvun virðist 

bæligeta þeirra ekki vera í hlutfalli það magn. Ef greina ætti á milli slíkra frumna sem 

meðferðarúrræði í sjúkdómum er því ólíklegt að svipgerðin CD8+CD127-CD25highFoxP3+ 

myndi nægja. Er því þörf á fleiri tilraunum til að fullvissa sig um að ekki sé munur á 

bælivirkni milli þeirra frumurækta sem tjá mismikið af svipgerðinni. Þörf er líklega á að 

skoða fleiri yfirborðsvaka og finna betri sértækari skilgreiningu á CD8+ TSt.       
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4.3 Áhrif lykilboðefna ósérhæfða ónæmiskerfisins á TSt svipgerð og 
bæligetu 

Hvorki TNF-α né IL-1β hafa áhrif á myndun TSt svipgerðar með TGF-β1 og IL-2 hjá CD8+ 

frumum. Má því spyrja sig hvort þar sé um að ræða enn eitt dæmi þess að bólguboðefni 

ósérhæfða ónæmiskerfisins hafi bælivirkni (93, 94, 100). Bæligeta frumna virtist þó minnkuð, 

hjá IL-1β augljóslega og TNF-α líklega. Vekur það upp spurningar hvort enn fremur sé þörf á 

sértækari svipgerð til að greina CD8+ TSt frumur. Þessar niðurstöður eru þeim takmörkunum 

háðar að áhrif bólguboðefnanna voru prufuð við aðeins einar aðstæður. Þyrfti að prufa 

styrkháða bælingu á bæligetu. Þá sérstaklega með tilliti til þess að sýnt hefur verið fram á að 

svipgerðin geti aukist við litla skamta en minnkað við háa skammta bólguboðefnanna í 

þroskun CD4+ TSt (109).  

4.4 Samskipti angafrumna og óvirkjaðra CD8+ T-frumna í ósamgenarækt 

Gilliet et al. sýna fram á að þroskun CD8+TSt frumna verði ekki fyrir tilstilli angafrumna af 

monocyta uppruna (40). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru á skjön við það. Sýnt er fram á 

TSt svipgerð hjá CD8+ frumum í kjölfar ósamgenaræktar með angafrumum af mónocyta 

uppruna. Þó þarf að athuga að bælivirkni frumanna hefur ekki verið prufuð og eru því TSt 

eiginleikar þeirra ekki sannaðir (15). Eiginleikar angafrumna í þessari rannsókn eru 

hugsanlega frábrugðnir þeim sem voru í rannsókn Gilliet et al. Þroskunarstig angafrumna er 

ekki skilgreint eins (81) og mögulegt er að samskiptin fari ekki fram með sama hætti. Í þeirra 

rannsókn var komið í veg fyrir frumu-frumu bælingu í bælitilraun og því aðeins prufuð 

boðefnaseytunar bæling. Getur verið að bæling í þessarri tilraun sé orsökuð af frumu-frumu 

samskiptum. 

Það verður augljós minnkuð tjáning á yfirborðssameindum angafrumna sem mikilvægar 

eru til að þær geti haft samskipti við T-frumur. Sú niðurstaða er studd af öðrum 

sambærilegum rannsóknum með CD4+ TSt. Og mætti því athuga hvort um sé að ræða 

þyrpingsbælingu sem lýst hefur verið í því samhengi (105, 106). 
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5 Ályktanir 

Niðurstöður benda til að CD8+ TSt og ósértæka ónæmiskerfið hafi áhrif hvert á annað í 

mannslíkamanum.  

Hægt er að rækta óþroskaðar CD8+ frumur með TSt svipgerð ex-vivo úr blóðfrumum 

einangruðum úr mannablóði. Virðast TGF-β1 og IL-2 spila þar mikilvægt hlutverk. 

Frumur með svipgerðina bæla og virðist bæligeta þeirra vera háð magni þeirra á 

bólgusvæði.  

Þar sem frumurnar virðast vera þolnar gagnvart bólguáhrifum lykilboðefna ósérhæfða 

ónæmiskerfisins er hugsanlegt að þær geti gagnast í meðferð sjálfsofnæmissjúkdóma. Þó er 

þörf á að meta bæligetu þeirra betur þar sem IL-1β virðist minnka bæligetu þótt frumur fái TSt 

svipgerð. Bæligetan er því ekki í réttu hlutfalli við magn TSt svipgerðar, CD25high FoxP3+, á 

T-frumum. Af því má leiða að þörf sé á sértækari leiðum til að mæla CD8+ TSt frumur.  

Óþroskaðar CD8+ frumur fá TSt svipgerð í ósamgena rækt með angafrumum af monocýta 

uppruna. Lítill munur er á því hvort þær séu ræktaðar með angafrumum einum eða með 

angafrumum og boðefnum. Því er líklegt að angafrumur gegni leiðandi hlutverki í myndun 

CD8+ TSt frumna í líkamanum.  

Angafrumur í ósamgena rækt með óvirkjuðum CD8+ frumum virðast minnka tjáningu 

yfirborðssameinda. Má hugsa sér að þótt þroskaðar angafrumur geti þroskað T-frumur til TSt 

svipgerðar missi þær þroskunina eða breyti henni. Kannski er um að ræða undiflokk bælandi 

angafrumna sem tjái minnkað magn yfirborðssameinda? Væri athyglisvert að skoða hvort þær 

tjái og þá hve mikið bælisameindirnar CDTA-4 og PD1 og hvort einhver munur sé á þeirri 

tjáningu með tilliti til örvunar. Dýpri skilningur á samskiptum TSt og angafrumna er eflaust 

grundvöllur þess að hægt verði að skilja og nota TSt frumur sem meðferðarúrræði. 

Það virðist vera mikið samspil milli CD8+ TSt frumna og ósérhæfða ónæmiskerfisins. 

Samskipti þessi virðast leiða bæði til bælivirkni og bólguvirkni. Enn eru þó margir þættir 

óljósir og undirstrika niðurstöður rannsóknar mikilvægi þess að skilja hvern þátt betur til að 

hægt sé að finna upp ný meðferðarúrræði handa þeim fjölda sjúklinga sem þjást af 

sjúkdómum sem eiga rætur að rekja til röskunar í samvægi ónæmiskerfisins. 
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Fylgiskjöl 

Mótefni Flúorochrome Fyrritæki Katalóg númer 

CD8 FITC R&D systems 345772 

CD8 PE R&D systems FAB1509P 

CD8 PerCP R&D systems FAB1509C 

CD8 APC R&D systems FAB1509A 

CD127 FITC eBioscience 11-1278-42 

FoxP3 APC eBioscience 17-4777-42 

CD25 PE R&D systems FAB1020P 

CD25 PerCP Ebioscience 45-0259-42 

CD45RA FITC BD Bioscience 555488 

CD45RO PE BD Bioscience 555493 

CD80 FITC BD Pharmigen 557226 

CD86 PE eBioscience 12-0869-71 

HLA-DR PerCP R&D systems FAB4869C 

CD14 APC eBioscience 17-0149-73 

IgG1 FITC eBioscience 11-4714-73 

IgG2a PerCP eBiscience 45-4724-82 

IgG1 APC eBiscience 17-4714-42 

IgG2b PE Miltenyl Biotech 130-092-215 

IgG2a PE R&D systems IC003P 

IgG2b PerCP R&D systems IC0041C 

IgG2b κ PE BD Pharmigen 559529 

IgG1 PerCP BD Bioscience 345817 

    

Fylgiskjal 1 Listi yfir yfir flúrochrome, framleisl ufyrirtæki og númer. 

Listi yfir þá liti og isotýpuviðmið sem notuð voru í Flæðifrumusjá.  
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Fylgiskjal 2 Dæmi um gagnavinnslu með FlowJo 1 – Greining svipgerðar T-St 

Efri mynd til vinstri er mynd af öllum frumum á SSC (y-ás, side scatter), FSC (x-ás, 

forvard scatter) þar sem búið er að gera gate umhverfis eitilfrumur. Efri mynd til hægri er af 

eitilfrumum þar sem búið er að gera gate umhverfis CD8+CD127- frumur, (y-ás CD8, x-ás 

CD127). Báðar neðri myndirnar hafa FoxP3 á y-ás og CD25 á x-ás. Þær eru af sömu frumum 

sýnt með mismunandi hætti. Vinstri mynd sýnir þéttleika frumna með litum (rauður mikill 

þéttleiki – blár lítill þéttleiki) og hægri mynd í hæðalínum þar sem hver hópur táknar einn 

frumuhóp. Rauður hringur er í kringum frumur með TSt svipgerð: CD8+CD127-

CD25highFoxP3+ á hægri neðri mynd. 
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Fylgiskjal 3 Samþykki vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal 4 Samþykki persónuverndar            
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