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ÁGRIP 
Áhrif lýkópódíum alkalóíða úr lyngjafna og skollafingri á 
angafrumur og getu þeirra til að virkja ósamgena CD4+ frumur in 
vitro 
Inngangur: Jafnar innihalda mikið magn af lýkópódíum alkalóíðun, en lýkópódíum 

alkalóíðar eru merkilegur flokkur náttúruefna vegna fjölbreytileika þeirra og lífvirkni. 

Angafrumur eru öflugustu sýnifrumur ónæmiskerfisins og eru mikilvægur hlekkur á 

milli ósérhæfða og sérhæfða ónæmiskerfisins. Þeirra hlutverk er að taka upp vaka og 

sýna óreyndum T frumum sem ræsast og bregðast við með sérhæfðu ónæmissvari. 

Markmið: Var að kanna áhrif lýkópódíum alkalóíða, flestum ættuðum úr íslenskum 

jöfnum, á þroskun angafrumna og getu þeirra til að ræsa ósamgena CD4+ T frumur in 

vitro. 

Aðferðir: Angafrumur sem sérhæfst höfðu in vitro úr mónócýtum úr mönnum voru 

þroskaðar með eða án prófefnanna. Áhrif prófefnanna voru metin með því að mæla 

IL-10 og IL-12p40 boðefnaseytingu angafrumnanna með ELISA aðferð og tjáningu 

yfirborðssameinda þeirra í frumuflæðisjá. Ákveðið var að rannsaka áhrif annotíns 

nánar með því að kanna áhrif angafrumna þroskaðra með annotíni á ræsingu 

ósamgena CD4+ T frumna. Áhrifin voru metin með því að mæla tjáningu ýmissa 

yfirborðssameinda með frumuflæðisjá og seytingu boðefna með ELISA aðferð. 

Niðurstöður: Annotín og húperzin A höfðu áhrif á þroska angafrumnanna. 

Angafrumur sem voru þroskaðar með húperzíni A seyttu minna af bæði IL-10 og IL-

12p40, en angafrumur sem voru þroskaðar með annotíni seyttu minna af IL-10 án 

þess að hafa áhrif á IL-12p40 sem leiddi til hækkaðs IL-12p40/IL-10 hlutfallsstuðuls. 

Þegar þessar angafrumur voru samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum leiddi 

það til hækkunar á IL-6 og IL-12p40 seytunar og hærra hlutfall af frumum tjáðu ýmsar 

ræsisameindir, s.s. HLA-DR og CD86. Samræktin leiddi einnig til hærra hlutfals af T 

frumum sem tjáðu ræsisameindina CD69 og það var tilhneiging til hærri seytunar á 

IFN-γ og IL-13. 

Umræður og ályktanir: Niðurstöður úr samrækt benda til þess að annotín geti leitt til 

aukinnar bólgusvörunar angafrumnanna. Þrátt fyrir það var sérhæfing T frumna yfir í 

Th1 frumur ekki afgerandi og er þörf á áframhaldandi rannsóknum til að staðfesta 

þessar niðustöður. 
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ABSTRACT 
Effects of lycopodium alkaloids from Lycopodium annotinum and 
Huperzia selago on human dendritic cells and their ability to 
activate allogeneic CD4+ T cells in vitro 
Introduction: Five species belonging to Lycopodiaceae (club mosses) have been 

found in Iceland. Club mosses contain a large amount of lycopodium alkaloids, which 

is an important class of natural products due to their diversity and their varied 

biological activities. Dendritic cells (DCs) are the most capable inducers of both 

primary and secondary immune responses and act as an essential link between 

innate and adaptive immunity system. They capture and present antigens to naive T 

cells, which activates the adaptive immune response. 

Objective: To examine the effects of lycopodium alkaloids, mostly isolated from club 

moss species collected in Iceland, on maturation of dendritic cells and their ability to 

activate allogeneic CD4+ T cells in vitro.  

Methods: Human monocyte-derived DCs were maturated in the absence or 

presence of the test reagents. The effects of the extracts on dendritic cell maturation 

were assessed by measuring their expression of surface molecules by flow cytometry 

and secretion of IL-10 and IL-12p40 by ELISA. The effect of anntotin was examined 

further by co-culturing DCs matured in the presence of annotine with allogeneic CD4+ 

T cells. The effect was determined by measuring expression of various surface 

molecules  by flow cytometry and secretion of cytokines by ELISA. 

Results: Annotine and huperzine A affected the maturation of the DCs. DCs matured 

in the presence of huperzine A secreted reduced levels of both IL-10 and IL-12p40, 

and DCs matured in the presence of annotine secreted reduced levels of IL-10, 

which resulted in increased IL-12p40/IL-10 proportional index. DCs matured with 

annotine and co-cultured with allogeneic CD4+ T cells secreted increased levels of IL-

6 and IL-12p40 and increased proportion of the DCs expressed various activation 

molecules, such as HLA-DR and CD86. The co-culture also resulted in an increase in 

the expression of the early activation molecules CD69 and there was a tendency 

towards an increase in the secretion of IFNγ and IL-13. 

Discussion and conclusions: The results from the co-culture studies suggest that 

annotine can induce inflammatory effects by DCs. However, the differentiation of the 

T cells towards a Th1 type was not convincing and need to be confirmed in a further 

study. 
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ANOVA  Breytileikagreining (e. analysis of variance) 

BSA   e. Bovine serum albumin 

DMSO  e. Dimethyl sulfoxide 
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ELISA   e. Enzyme-linked immunosorbent assay 
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MFI   Meðaltal flúrljómunar (e. Mean fluorescence intensity) 
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NK   Náttúrulegar drápsfrumur (e. natural killer cells) 

NGS   e. Normal goat serum 

PAMPs  Endurtakanleg sameindamunstur 

PBMC   e. Peripheral blood mononuclear cell 

PBS   e. Phosphate buffered saline 
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RPMI   e. Rosswell park memorial institute medium 

SEM   Staðalskekkja meðaltals (e. Standard error of the mean) 
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TNF   e. Tumor necrosis factor 
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1 INNGANGUR 

1.1 Ónæmiskerfið 
Hlutverk ónæmiskerfisins er að verja líkamann fyrir sýklum og skaðlegum efnum. 

Ónæmiskerfi mannsins skiptist í ósérhæfða eða náttúrulega (e. innate) og sérhæfða 

(e. adaptive) ónæmiskerfið, sem bæði vinna saman að vörnum líkamans. Hvítu 

blóðkorn ósérhæfða ónæmiskerfisins bera kennsl á sýkil og til þess að ráða 

niðurlögum sýkingar vekja þau ónæmissvar hjá eitilfrumum sérhæfða 

ónæmiskerfisins. Leitast er eftir ýmsum svörum svo sem komplímentkerfisins, 

framleiðslu mótefna frá eitilfrumum og sóst er eftir nægum krafti eitilfrumna og 

annarra hvítra blóðkorna til dráps, án þess að líkaminn hljóti sjálfur skaða af.  

Ónæmiskerfið samanstendur af mörgum frumum og sameindum. Allar frumur 

ónæmiskerfisins koma frá blóðmyndandi stofnfrumum í beinmerg (e. hematopoietic 

stem cells) og ýmist frá mergfrumuforvera eða eitilfrumuforvera. Frumur ósérhæfða 

ónæmiskerfisins koma flestar frá mergfrumuforvera, nema NK frumur (e. natural killer 

cells) sem, eins og frumur sérhæfða ónæmiskerfisins, B og T frumur, koma frá 

eitilfrumuforvera. Samspil þátta ónæmiskerfisins viðheldur innra jafnvægi, en bilun í 

kerfinu getur leitt til ýmissa sjúkdóma, svo sem ofnæmis og sjálfsofnæmis (Murphy, 

Travers, & Walport, 2012).  

 

1.1.1 Ósérhæfði hluti ónæmiskerfisins 

Ósérhæfða ónæmiskerfið ræsist samstundis þegar sýkill kemst inn fyrir varnir 

líkamans. Helsta hlutverk þess er að bera kennsl á sýkla, framandi efni og skemmdir 

af þeirra völdum og senda viðeigandi boð til frumna sérhæfða ónæmiskerfisins 

(Banchereau et al., 2000). Líkamlegar varnir eru hluti af ósérhæfða ónæmiskerfinu, 

svo sem húðin og er hún byggð upp af þekjufrumum (e. epithelial cells) sem liggja 

þétt saman og hamla því að sýklar eigi greiða leið í gegn. Slímhimnur seyta slími og 

bifhár varna því að óvelkomnar agnir dragist inn í líkamann með innöndun (Chaplin, 

2010). Varnir ósérhæfða ónæmiskerfisins eru m.a. átfrumur, komplíment og 

interferón. Einnig eru NK fumur yfirleitt taldar með ósérhæfða ónæmiskerfinu. Frumur 

ósérhæfða ónæmiskerfisins tjá margs konar viðtaka (e. pattern recognition receptors, 
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PRR) sem þekkja endurtakanleg sameindamunstur (e. pathogen-assocated 

molecular patterns, PAMP) sem finnast í ýmsum sýklum (Banchereau, et al., 2000).  

Frumur ósérhæfða ónæmiskerfisins, t.d. neutrófílar, makrófagar og 

angafrumur, tjá mikið af PRR viðtökum, s.s. scavenger og lektín-líka (e. C-type lectin) 

viðtaka, sem þær nota til að útrýma sýklum. Toll-líku viðtakarnir (e. toll-like receptors, 

TLR), sem einnig eru PRR viðtakar eru lykilviðtakar ósérhæfða ónæmiskerfisins og 

binding þeirra getur leitt til ræsingu umritunarþáttarinss NF-κB sem vekur tjáningu 

boðefnanna TNF-α, IL-1β og IL-6. Ósérhæfða ónæmiskerfið er mikilvægt sem fyrsta 

vörn líkamams, en mikilvægt er að bera kennsl á sýkla og vekja ónæmisminni til þess 

að forðast endurteknar sýkingar  (Murphy, et al., 2012). 

 

1.1.2 Sérhæfði hluti ónæmiskerfisins 

Með tímanum hefur sérhæfða ónæmiskerfið þróast, en helsta hlutverk þess er að 

endurraða genum vakasértæku viðtakanna og fá margbreytilegar klónur og 

ónæmisminni (Banchereau, et al., 2000). Sértækt ónæmisminni er einstakur eiginleiki 

sérhæfða ónæmiskerfisins, sem þýðir að ef einstaklingur hefur verið útsettur fyrir 

ákveðnum sýkli, þá mun ónæmiskerfið sjá til þess að í návist sama sýkils verði til 

skjótt og kröftugra ónæmissvar (Murphy, et al., 2012). Til þess að virkja sérhæfða 

ónæmiskerfið þurfa sýnifrumur að miðla til þess upplýsingum, en angafrumur eru 

öflugustu sýnifrumur ónæmiskerfisins (Banchereau, et al., 2000). Aðal frumur 

sérhæfða ónæmiskerfisins eru eitilfrumur, sem skiptast í B frumur og T frumur. 

Eitilfrumur verða til í beinmerg og þær koma frá sama eitilfrumuforveranum. B 

frumurnar fara ekki úr beinmergnum fyrr en þær eru orðnar fullþroska en óþroskaðar 

T frumur fara úr beinmerg og klára þroskaferil sinn í hóstarkirtli (e. thymus). 

Fullþroskaðar eitilfrumur hafa farið í gegnum strangt val, en að því loknu ferðast þær 

á milli blóðæða og eitilvefja í leit að vaka (Murphy, et al., 2012). 

 B frumur myndast og þroskast út alla ævina hjá heilbrigðum einstaklingum, en 

T frumur verða til á yngri árum og því þarf að viðhalda þeim út ævina. Þegar vaki 

binst vakaviðtaka á B frumum í gegnum B frumu viðtakann (e. B cell receptor, BCR) 

ræsast þær, fjölga sér og verða að mótefnaseytandi B verkfrumum (e. effector cells) 

sem kallast plasmafrumur eða að B minnisfrumum sem eru búnar að fara í gegnum 

flokkaskipti og sækniþroskun og geta myndað öflugra ónæmissvar í endursýkingu 

(Murphy, et al., 2012). 
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1.1.3 T frumur 

Þegar T frumur hafa lokið þroskun sinni í hóstarkirtli skiptast þær í tvo megin flokka 

óreyndra T frumna, annan sem tjáir CD8 prótein á yfirborði sínu sem hjálpar til við 

frumudráp þegar þær virkjast og hinn sem tjáir CD4 prótein sem við vikjun nýtast við 

virkjun annarra frumna í ónæmissvari og eru kallaðar T hjálparfrumur (Th frumur). T 

hjálparfrumur skiptast í a.m.k. fimm undirflokka og fer sérhæfing óreyndra T frumna í 

mismunadi flokka eftir því hvaða boðefni eru seytt af sýnifrumum og öðrum nálægum 

frumum. Flokkarnir eru Th1, Th2, Th17, follicular T hjálparfrumur (Tfh) og T 

bælifrumur (T reg) og hafa þær mismunandi hlutverk (mynd 1).  

Th1 frumur seyta m.a. IFN-γ sem virkjar makrófaga til áts og dráps og eru því 

mikilvægar í vörn gegn innanfrumubakteríum, en einnig hafa þær það hlutverk að 

hjálpa B frumum við mótefnamyndun. Th2 frumur seyta boðefnunum IL-4, IL-5 og IL-

13 og virkja eosínófíla, mastfrumur og basófíla ásamt því að hvetja B frumur til 

mótefnamyndunar, sérstaklega til framleiðslu IgE og eru því mikilvægar frumur í 

slímhúðarsýkingum og til varnar gegn sníkjudýrum. Th17 frumur taka þátt í að draga 

að neutrófíla að sýkingarstað snemma í sérhæfðu ónæmissvari með því að seyta 

boðefnum, m.a. IL-17 og eru því mikilvægar í vörnum gegn utanfrumusýkingum. Þær 

hafa einnig fundist í viðvarandi bólgum. Tfh eru lykilfrumur í B frumuhjálp í eitlum til 

mótefnamyndunar. T bælifrumur eru ólíkar hinum T frumunum að því leiti að þær 

bæla svörun annarra frumna og koma t.d. í veg fyrir sjálfsofnæmissjúkdóma. T 

bælifrumur skiptast í náttúrulegar T bælifrumur sem þekkja sjálfsvaka og sjá um að 

viðhalda þoli gegn eigin sameindum og afleiddar T bælifrumur sem verða að 

bælifrumum eftir að hafa yfirgefið hóstarkirtil (Murphy, et al., 2012). 

Á sama tíma og verkfrumur myndast, myndast langlífar minnisfrumur sem 

viðhalda vörn gegn endursýkingum (Murphy, et al., 2012). 

T frumur þekkja aðeins vaka sem eru sýndir í gegnum vefjaflokkasameindir (e. 

major histocompatibility complex, MHC). Vefjaflokkasameindirnar eru af tveimur 

gerðum, gerð I (MHC I) og gerð II (MHC II). CD8+ T frumur þekkja peptíð sem eru 

bundin í MHC I og vegna þess að allar frumur líkamans sem hafa kjarna tjá MHC I á 

yfirborði sínu er það ferli mikilvægt í veirusýkingum og í vörnum gegn 

krabbameinsfrumum. CD4+ T frumur þekkja peptíð sem eru sýnd í MHC II á 

sýnifrumum, en aðal sýnifrumurnar eru angafrumur, en makrófagar og B frumur geta 

líka gegnt hlutverki sýnifrumna (Murphy, et al., 2012). 
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Mynd 1: Hlutverk mismunandi T verkfrumna 
Mynd aðlöguð úr: (Murphy, et al., 2012). 

 

1.2 Angafrumur 
Paul Langerhans lýsti fyrst angafrumum í húð manna árið 1868, en hélt að þær væru 

taugafrumur. Árið 1973 fundust þær einnig í milta og þeim var gefið nafnið 

angafrumur vegna einstaks útlits þeirra (Merad & Manz, 2009; Palucka & 

Banchereau, 1999; Rossi & Young, 2005). Síðar kom í ljós að angafrumur væri að 

finna í öllum eitilvefjum ásamt því að vera til staðar í flestum öðrum vefjum líkamans 

(Lipscomb & Masten, 2002). 

Óþroskaðar angafrumur ferðast með blóði frá beinmerg í vefi og taka upp 

agnir með frumuáti ásamt því að innbyrgða mikið magn utanfrumuvökva. Líkt og 

makrófagar og neutrofílar brjóta þær niður sýkla sem þær taka upp, en þeirra 

sérstaða er ekki að útrýma sýklunum heldur að sérhæfast yfir í þroskaðar angafrumur 

sem virkja T frumur, þá kallaðar sýnifrumur. Vegna þessa hlutverk er oft talað um að 

þær brúi bilið á milli ósérhæfða og sérhæfða ónæmiskerfisins. Angafrumur eru einu 

sýnifrumurnar sem geta ræst fyrsta ónæmisviðbragð (e. primary immune response) 
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og náð fram ónæmisminni (Banchereau, et al., 2000; Banchereau & Steinman, 1998; 

Murphy, et al., 2012). 

 

1.2.1 Uppruni og flokkun 

Angafrumur verða til bæði frá mergfrumu- og eitilfrumuforverum í beinmerg. Þær sem 

eru af mergfrumuuppruna eru kallaðar hefðbundnar angafrumur (CD14+ CD11+ 

forverar) og tjá CD11c og lítið af CD123. Hins vegar eru angafrumur af 

eitilfrumuuppruna kallaðar plasmacýtóíð angafrumur og eru CD11c neikvæðar og tjá 

mikið af CD123 (O'Neill, Adams, & Bhardwaj, 2004). Mynd 2 sýnir báða flokkana. 

 

 
Mynd 2: Hefðbundin angafruma borin saman við plasmacýtóíð angafrumu 
Myndin sýnir helstu yfirborðssameindir þeirra. Mynd aðlöguð úr: (Murphy, et al., 2012). 

 

Hefðbundnar angafrumur og plasmacýtóíð angafrumur eru ólíkar á margan 

hátt, dreifa sér í mismunandi vefi, framleiða mismunandi boðefni og þurfa ólík 

vaxtarskilyrði (O'Neill, et al., 2004). Hefðbundnar angafrumur sýna örverur sem þær 

hafa innbyrgt, ræsa T frumur og koma af stað áunnu ónæmissvari (Murphy, et al., 

2012). Plasmacýtóíð angafrumum var gefið nafn út frá útliti þeirra, en þeim svipar til 

plasmafrumna í útliti. Plasmacýtóíð angafrumur seyta interferónum I (α og β) í miklu 

magni og eru mikilvæg vörn gegn veirusýkingum en eru ekki öflugar sýnifrumur 

(Chaplin, 2010; Colonna, Trinchieri, & Liu, 2004; Murphy, et al., 2012). 
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1.2.2 Upptaka vaka og þroski angafrumna 

Frá forverum angafrumna verða til angafrumur sem berast út í blóðrásina og fara til 

útvefja og eitla þar sem þær vinna sem óþroskaðar angafrumur (e. immature 

dendritic cells). Þær tjá lítið af B7 og MHC sameindum á yfirborði sínu og hafa því 

litla hæfni þil þess að ræsa óreyndar T frumur. Óþroskaðar angafrumur eru í stöðugri 

leit að framandi vökum í umhverfi sínu sem þær grípa með frumudrykkju, agnaáti eða 

innfrumum (e. endocytosis) og bera vaka til eitla þar sem þær hitta T frumu með 

sértækni fyrir vakanum. Eftir að angafrumur hafa komist í snertingu við vaka þroskast 

þær yfir í þroskaðar angafrumur og fara í eitilvef (Banchereau, et al., 2000; Murphy, 

et al., 2012). Frumur ósérhæfða ónæmiskerfisins geta einnig ræst angafrumur með 

því að seyta ýmsum boðefnum (Ueno et al., 2007). 

 Angafrumur tjá marga viðtaka sem leiða til agnaáts, s.s. C-gerð lektín viðtaka 

sem bindast ýmsum gerðum af sykrum og geta þá tekið upp sýkla beint og Fc viðtaka 

(FcγRI og FCγRII) sem bindast halahluta mótefna og komplímentviðtaka sem hjálpa 

til við upptöku á mótefnafléttum og áthúðuðum sýklum. Angafrumur brjóta vaka niður 

í peptíð og sýna óreyndum T frumum á yfirborði sínu í MHC sameindum. Angafrumur 

tjá líka PRR viðtaka sem leiða til ræsingar en ekki til agnaáts svo sem toll-líku 

viðtakana (Kumar, Kawai, & Akira, 2009; Murphy, et al., 2012; O'Neill, et al., 2004). 

Um leið og angafrumur ræsast breytist tjáning á ýmsum sameindum. Þær 

hætta t.d. að tjá flakkboðaviðtaka sem halda þeim í vefjum og þær fara að tjá 

flakkboðaviðtakann CCR7 sem binst CCL19 og CCL21 flakkboðunum sem eru tjáðir í 

eitli og draga þær þangað. Angafrumurnar slökkva á átfrumuviðtökum og fara að tjá 

hjálparsameindirnar B7 og CD40 ásamt miklu magni MHC sameinda og verða að 

öflugum sýnifrumum. Sýnifrumurnar seyta CCL18 sem dregur fleiri óreyndar T frumur 

inn í eitilvefinn ásamt því að þær tjá mikið magn viðloðunarsameinda sem hjálpa til 

við að bindast T frumunum, svo sem ICAM-1, ICAM-2, LFA-1 og CD58 (De Jong, 

Smits, & Kapsenberg, 2005; Murphy, et al., 2012; Palucka & Banchereau, 1999). 

 

1.2.3 Ræsing T frumna og sérhæfing 

Til þess að virkja óreyndar T frumur þurfa sýnifrumur að gefa þrjú mismunandi boð. 

Fyrsta boð (e. signal 1) er ræsing sem á sér stað þegar T fruman binst í gegnum T 

frumu viðtakann við peptíð sem hún þekkir í MHC sameind á angafrumu. Til þess að 

ræsing geti átt sér stað þarf T fruman annað boð (e. signal 2) sem er boð um lifun 
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sem er miðlað í gegnum B7 hjálparsameindirnar (CD80/CD86). Eftir ræsingu verður 

endurröðun á IL-2 viðtakanum ásamt því sem T fruman fer að framleiða IL-2 fyrir 

sjálfa sig sem keyrir hana í skiptingu (Kaliński, Hilkens, Wierenga, & Kapsenberg, 

1999; Murphy, et al., 2012; Wikstrom & Kenrick, 2001). Þriðja boð (e. signal 3) ræður 

mestu um sérhæfingu T frumunnar í fimm undirflokka T verkfrumna, Th1, Th2, Th17 

og Tfh frumur og T bælifrumur, en því er miðlað af boðefnum sem angafrumur og 

nálægar frumur seyta, s.s. IL-1β, IL-6, IL12, IL-23, IL-10 og TGF-β (mynd 3) (Joffre, 

Nolte, Sporri, & Sousa, 2009; Lange, Durr, Doster, Melms, & Bischof, 2007). 

 

Mynd 3: Boðefnasamsetning sýnifrumu ræður sérhæfingu óreyndra  
CD4+ T frumna 
Mynd aðlöguð úr: (Murphy, et al., 2012). 

  

Angafrumur sem framleiða IL-12 í miklu magni við ræsingu, oft ásamt TLR3, 

TLR4, TLR7, TLR8, TLR9 og TLR11 eða aðeins með TLR í návist interferóna af 

tegund I, IFN-γ eða CD40L, stuðla að Th1 sérhæfingu og fjölgun (Zhu & Paul, 2008). 

IL-12 myndun stuðlar að bólgu í vefjum og eykur seytun IFN-γ af Th1 frumum og NK 

frumum (De Jong, et al., 2005), en IFN-γ er einnig mikilvægt fyrir sérhæfingu Th1 

frumna. Helstu boðefni sem Th1 frumur framleiða eru IL-2, IFN-γ og TNF-β (De Jong, 

et al., 2005; Zhu & Paul, 2008). 

Boðefnið IL-4 veldur því að T frumur sérhæfast í Th2 frumur, en því er ekki 

seytt af angafrumum heldur er talið að því sé seytt af mastfrumum og NKT frumum. 

Þar sem angafrumur tjá ekki IL-4 er ekki ljóst hvort eða hvernig þær taka þátt í 

sérhæfingu Th2 frumna, en talið er að ef bæling verður á IL-12 seytingu þá styrkist 

sérhæfing yfir í Th2 frekar en í Th1 svar (Lipscomb & Masten, 2002; O'Neill, et al., 

2004). Th2 frumur skipta miklu máli í astma og öðrum ofnæmissjúkdómum og seyta 
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mörgum boðefnum, svo sem IL-4, IL-5, IL-13 og IL-25 og hafa áhrif á IgE seytingu B 

frumna (Jelley-Gibbs, Strutt, McKinstry, & Swain, 2008; Zhu & Paul, 2008). 

Sérhæfing verður í Th17 frumur þegar boðefnin IL-6 og TGF-β eru til staðar í 

músum en ekkert af IL-4 og IL-12. Í mönnum eru IL-6, IL-1β og IL-23 boðefnin sem 

skipta mestu máli fyrir sérhæfingu Th17 frumna (Romagnani, 2008). Th17 frumur tjá 

viðtakann fyrir boðefnið IL-23 sem er nauðsynlegur fyrir frekari sérhæfingu, en einnig 

seyta Th17 frumur boðefnunum IL-17 og IL-6. Th17 frumur taka þátt í að draga 

neutrófíla að bólgustað og eru mikilvægar í vörnum gegn utanfrumusýklum (Murphy, 

et al., 2012). 

Boðefnin IL-10 og TGF-β valda því að T frumur sérhæfist í T bælifrumur (Treg) 

(Weaver, Harrington, Mangan, Gavrieli, & Murphy, 2006). T bælifrumur seyta einnig 

IL-10 og TGF-β og eru mikilvægar í að viðhalda sjálfsþoli ásamt því að koma í veg 

fyrir hugsanlega ræsingu sjálfsnæmra T frumna og koma þannig í veg fyrir 

sjálfsofnæmi (Murphy, et al., 2012; Zhu & Paul, 2008). 

Ekki er ennþá vitað með fullri vissu hvað veldur sérhæfingu Tfh frumna, en 

boðefnið IL-6 virðist vera nauðsynlegt fyrir sérhæfingu þeirra (Murphy, et al., 2012). 

 

1.2.4 In vitro Angafrumulíkan 

Rannsóknir á eiginleikum angafrumna hófust fyrir 40 árum. Vegna þess að lítið er um 

angafrumur í blóði þá var erfitt að einangra þær í nægilega miklu magni til rannsókna 

en ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar til þess að safna þeim in vitro til þess að bera 

kennsl á þær og kanna ýmsa líffræðilega og sameindafræðilega eiginleika þeirra 

(Ueno, et al., 2007). Fyrstu 20 árin voru þær yfirleitt einangraðar úr vefjum fyrir 

rannsóknir. Miklar framfarir urðu á rannsóknum á angafrumum úr mönnum þegar í 

ljós kom að hægt var að sérhæfa mónócýta úr blóði yfir í angafrumur með ýmsum 

boðefnum svo sem GM-CSF og IL-4 (Cella, Sallusto, & Lanzavecchia, 1997; Tang, 

Zhang, Zheng, Sheng, & Liu, 2005). Þá fást óþroskaðar angafrumur sem síðan má 

ræsa/þroskaða í þroskaðar angafrumur með bólguboðefnum t.d. TNF-α og IL-1β og 

ýmsum sýklum eða sýklaafurðum, s.s. lípópólýsakkaríði (e. lipopolysaccharide, LPS) 

(Cella, et al., 1997). 

Í dag eru þrjár aðferðir mest notaðar til þess að rækta angafrumur in vitro og 

hver aðferð notar mismunandi forverafrumur. Ein aðferðin er að einangra CD34+ 

stofnfrumur úr naflastreng eða beinmerg, önnur er að notast við plasmacýtóíð frumur 
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úr blóði og sú þriðja er að einangra CD14+ mónócýta úr blóði (Osugi, Vuckovic, & 

Hart, 2002; Shortman & Liu, 2002). Svipgerð og starfsemi angafrumna ræktuðum frá 

CD14+ og CD34+ forverum er svipuð, en tjáning þeirra er breytileg á sumum 

yfirborðssameindum, eins og CD86 og HLA-DR. Bæði CD14+ mónócýtar og CD34+ 

stofnfrumur eru álitnar jafn góðar fyrir rannsóknir á angafrumum in vitro (Syme, Bajwa, 

Robertson, Stewart, & Gluck, 2005). 

Sett hefur verið upp rannsóknaraðferð á Rannsóknarstofu í gigtsjúkdómum, 

Landspítala sem byggir á notkun angafrumna sérhæfðum úr CD14+ mónócýtum úr 

mönnum til að skima eftir ónæmisstýrandi áhrifum náttúruefna in vitro (Freysdottir et 

al., 2011; Omarsdottir, Olafsdottir, & Freysdottir, 2006). 

 

1.3 Jafnar 
Jafnar er forn hópur plantna með langa og víðtæka steingervingasögu. Í hópi jafna 

eru nokkrar af elstu landplöntum sem finnast á jörðinni. En þrátt fyrir langa 

þróunarsögu hafa þeir lítið breyst frá upphafi þar sem lauf greinar og könglar núlifandi 

tegunda hafa mjög líka lögun og elstu steingerfingarnir (Wikstrom & Kenrick, 2001).  

Jafnar tilheyra flokki byrkninga og finna má yfir 500 tegundir víðsvegar í 

heiminum en á Íslandi vaxa aðeins fimm tegundir, en þær eru burstajafni 

(Lycopodium clavatum), mosajafni (Selaginella selaginoides), lyngjafni (Lycopodium 

annotinum), skollafingur (Huperzia selago) og litunarjafni (Diphasiastrum alpinum). 

Burstajafni er mjög sjaldgæfur á Íslandi og er friðaður samkvæmt 

náttúruverndarlögum. Hann hefur aðeins fundist á einum stað á Austfjörðum 

(Kristinsson, 2012). 

 

1.3.1 Hefðbundin notkun jafna 

Meira en þriðjungur allra lyfja á markaði í dag á uppruna sinn í plönturíkinu (Harvey, 

2000; Li & Vederas, 2009). Plöntur hafa skipað stórt hlutverk frá örófi alda sem 

uppspretta fyrir lyf mannsins og í þróunarlöndunum er hefðbundin notkun plantna til 

lækninga mikilvæg og leiðir gjarnan til rannsókna nýrra lyfjaefna gegn ýmsum 

sjúkdómum (Koehn & Carter, 2005; Orhan, Kupeli, Sener, & Yesilada, 2007). Algengt 

er að notast sé við plöntur í alþýðulækningum við ýmsum bólgusjúkdómum, en 

yfirleitt er ekki nægileg þekking á virku efni eða verkunarmáta (Erdemoglu, Küpeli, & 

Yesilada, 2003). 
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Jafnar hafa verið notaðar í alþýðulækningum víðs vegar í heiminum. 

Burstajafni hefur verið notaður til græðandi meðhöndlunar á sárum og bleyju 

útbrotum. En talið var að gróin hefðu verndandi áhrif og þeim dreift á húðina. Einnig 

hefur hann verið notaður við magaverkjum í Nýju Gíneu. Í Malasíu voru notaðar 

ýmsar jafnategundir til þess að meðhöndla brennda húð. Í Bandaríkjunum var notað 

útdrátt laufa Lyocopodium obscurum til þess að lina vöðvaverki og gigt og sama 

tegund í suðaustur Asíu sem hitalækkandi og til þess að lina gigtverki í liðum og baki 

(Orhan, et al., 2007). 

 

1.3.2 Lyngjafni 

Lyngjafni er fremur sjaldgæfur á landsvísu, en finnst nokkuð víða í ákveðnum 

landshlutum. Hann vex í lyngdældum eða lyngmóum, einkum í bláberjalyngsmóum 

og oft innan um aðalbláberjalyng. Lyngjafni myndar langa, jarðlæga stöngla með 

uppréttum, þéttblöðóttum greinum (mynd 4) (Kristinsson, 2012). Útbreiðslu 

plöntunnar á Íslandi má sjá á mynd 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 4: Lyngjafni (Lycopodium annotinum)  
(Kristinsson, 2004) 
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Mynd 5: Útbreiðsla lyngjafna á Íslandi  
(Kristinsson, 2004) 

 

1.3.3 Skollafingur 

Skollafingur er fjölær jurt og er skipt í tvær tegundir, Huperzia arctica sem hefur 

æxliskorn niður eftir öllum stöngli og Huperzia selago með æxliskorn aðeins efst á 

stönglinum. Skollafingur myndar toppa sem líkjast fingrum og rísa upp af stuttum, 

láréttum jarðstöngli. Topparnir eru settir oddmjóum, gljáandi blöðum og ofanvert á 

stönglinum bera blöðin gróhirslur (mynd 6) (Kristinsson, 2012). Útbreiðslu plöntunnar 

á Íslandi má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 6: Skollafingur (Huperzia selago)  
(Kristinsson, 2004) 
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Mynd 7: Útbreiðsla skollafingurs á Íslandi  
(Kristinsson, 2004) 

 

1.4 Alkalóíðar 
Alkalóíðar eru skilgreindir sem hringtengd lífræn efnasambönd, sem innihalda nitur á 

neikvæðu oxunarstigi og hafa takmarkaða útbreiðslu í lífríkinu. Alkalóíðar finnast 

aðeins í ákveðnum plöntuættum og þá sérstaklega í tvíkímblöðungum. Þó finnast 

þeir einnig í einkímblöðungum og í frumstæðari gróðri eins og jöfnum.  

Lítið er vitað um hlutverk alkalóíða fyrir plöntur en líkt og með önnur annars 

stigs efnasambönd þá eru þau mynduð í plöntunni en taka ekki þátt í efnaskiptum 

sem nauðsynleg eru fyrir líf og þróun plöntunnar. Líklegasta hlutverk þeirra er talið 

vera vörn gegn dýrum og örverum. Alkalóíðar eru oft bitrir á bragðið og sýnt hefur 

verið fram á að dýr forðist að éta þessar plöntur (Samuelsson, 2004). 

Mörg þekkt lyf hafa fundist í hópi alkalóíða, en morfín var fyrsti lífvirki 

alkalóíðinn sem fannst, en einnig má nefna kódein og galantamín. Sömuleiðis eru 

krabbameinslyfin vínblastín og paklitaxel alkalóíðar (Cragg & Newman, 2005; 

Kutchan, 1995). 

 

1.4.1 Lýkópódíum alkalóíðar 

Lýkópódíum alkalóíðar er flokkur efnasambanda sem voru upphaflega einangraðir úr 

plöntum af jafnaættkvíslinni Lycopodium. Efnasamböndin eru byggingalega skyld en 

eru þó fjölbreytt hvað varðar bæði kolefnisgrunnbyggingu og sethópa. Lýkópódíum 

alkalóíðar eru áhugaverður flokkur náttúruefna vegna fjölbreytileika og lífvirkni 

(Halldorsdottir, Jaroszewski, & Olafsdottir, 2010; Ma & Gang, 2004; Nakamura, Burke, 
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Kotani, Ziller, & Rychnovsky, 2010). Jafnar innihalda fjöldan allan af lýkópódíum 

alkalóíðum (Tori et al., 2000). Efnabygging þeirra er sérstök og hafa þeir einstakt 

heteróhringkerfi. Þeir hafa því vakið áhuga út frá líferfðafræðilegu (e. biogenetic) og 

líffræðilegu sjónarmiði ásamt því að vera spennandi flokkur til efnasmíða (Ishiuchi et 

al., 2009; Koyama et al., 2005). 

Sumir lýkópódíum alkalóíðar eru öflugir asetýlkólínesterasa hindrar og svo 

dæmi sé tekið þá hefur húperzín A, sem er einn þekktasti og mest rannsakaði 

lýkópódíum alkalóíðinn sýnt fram á jákvæð áhrif á minni og lærdóm í klínískum 

prófunum og gæti því mögulega dregið úr einkennum Alzheimersjúkdómsins (Ma & 

Gang, 2004). 

Lýkópódíum alkalóíðar eru úr hópi quinólizín eða pýridín og α-pýridón 

alkalóíðum. Grunnbyggingin samanstendur yfirleitt af 16 kolefnisatómum, en þó geta 

þeir innihaldið allt að 32 (dímerar) eða færri en 16 kolefnisatóm (sökum klofningu 

tengja). Hægt er að rekja fyrstu rannsóknir lýkópódíum alkalóíða til ársins 1881, en 

þá var fyrsti lýkópódíum alkalóíðinn einangraður og fékk heitið lýkópódín (Ma & Gang, 

2004).  

Fleiri en 250 lýkópódíum alkalóíðar eru nú þekktir og listinn yfir fjölda 

áhugaverða alkalóíða fer sífellt vaxandi (Yan, Dagorn, Gravel, Seon-Meniel, & 

Poupon, 2012). Þeim er skipt í fjóra flokka eftir grunnbyggingu. Flokkarnir fjórir eru 

lýkópódín, lýkódín, favsettimín og blandaður flokkur, leiddur af felgmarín (Ma, Tan, 

Zhu, Gang, & Xiao, 2007). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á lífmyndun lýkópódíum 

alkalóíða og er það helsta ástæða fyrir þekkingarleysi á lífmyndun þessara 

efnasambanda (Ma & Gang, 2004). 

Lýkópódín hópurinn er stærsti flokkurinn og sá sem virðist vera dreifðastur. 

Lýkópódín sem fyrst var uppgvötaður tilheyrir þessum flokki. Það sem einkennir 

þennan flokk eru fjórir sexliða hringir, með hringjum A og C sem eru í quinólizín 

hringkerfi. Karbónýl hópur í hring B er venjulega staðsettur við kolefni númer 5, en 

getur þó verið á kolefni númer 6 í sumum tilfellum, sjá mynd 5. Hringir A, B og C eru 

efnafræðilega stöðugir en hringur D er óstöðugri. Til dæmis getur hringur D klofnað á 

milli kolefnis númer 7 og kolefnis númer 8 í annotín (mynd 8) (Ma & Gang, 2004). 
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Mynd 8: Grunnbygging lýkópódín (mynd höfundar) 

 

Alkalóíðar sem tilheyra lýkódín flokknum samanstanda af fjórum hringjum, A, 

B, C og D hringjum líkt og grunnbygging lýkópódíum flokksins, sjá mynd 9. En hringur 

A er opnanlegur og myndar ýmist pýridín eða púrín hring. Margir alkalóíðar sem 

tilheyra þessum flokki t.d. húperzín A, búa yfir andkólínesterasa virkni (Ma & Gang, 

2004).  

 

 
Mynd 9: Grunnbygging lýkódín (mynd höfundar) 

 

Favsettimín hópur lýkópódíum alkalóíða er efnafræðilega áhugaverður. 

Hópurinn inniheldur efnið favsettimín, ásamt ýmsum öðrum alkalóíðum (Elliott, El 

Sayed, & Paine, 2008). Grunnbyggingin inniheldur fjóra hringi (e. tetracyclic) með eitt 

fjórða stigs kolefni í miðjunni og er leidd af lýkópódíum kjarnanum með tilfærslum 

sem hafa orðið við oxun (Linghu, Kennedy-Smith, & Toste, 2007). Tilfærsla hefur 
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orðið á tengi á milli kolefnis 4 og kolefnis 13 yfir í tengið á milli kolefnis númer 4 og 12, 

frá forverum úr lýkópódín hópnum (mynd 10) (Ma & Gang, 2004). 

 

 

 
Mynd 10: Grunnbygging favsettimín (mynd höfundar) 

 

Alkalóíðar sem tilheyra þessum hóp hafa fjölbreyttar efnabyggingar sem falla 

ekki inn í hina þrjá ofangreindu flokka, en kolefni 4 tengist ekki kolefni 12 eða 13 eins 

og í hinum þremur flokkunum. Efnin í þessum flokki innihalda einnig einungis þrjá 

hringi í grunnbyggingu sinni, en ekki fjóra eins og í hinum flokkunum. Felgmarín er 

fulltrúi flokksins og allir alkalóíðar flokksins hafa verið leiddir út frá felgmaríni í 

lífmyndun sinni, sjá mynd 11 (Ma & Gang, 2004). 

 

 
Mynd 11: Grunnbygging felgmarín (mynd höfundar) 

 

 



 16 

1.4.2 Lýkópódíum alkalóíðar í lyngjafna 

Íslenskur lyngjafni hefur nokkuð verið rannsakaður með tilliti til alkalóíðinnihaldsefna. 

Til þessa hafa alls ellefu alkalóíðar verið einangraðir, en það eru annotínín, annotín, 

lýkódólín, lýkóposerramín M, anhýdrólýkódólín, gnídíoídín, lýkófólín, lannotinidín D, 

akrófólín og fysóstigmín ásamt hinu áður óþekkta N-oxíði af alkalóíðanum annotín. 

Allir alkalóíðarnir tilheyra lýkópódín flokknum og hafa sýnt litla hamningu á 

asetýlkólínesterasa. Þrír alkalóíðanna, lýkóposeramín M, anhýdrólýkódólín og 

gnidíoídine höfðu ekki fundist í lyngjafna áður  (Halldorsdottir, et al., 2010). 

 

1.4.2.1 Annotín 

Efnabygging annotíns er nokkuð frábrugðin öðrum hefðbundnum efnabyggingum 

alkalóíða úr lýkópódíum flokknum, þar sem D hringurinn er brotinn á milli kolefnis 7 

og 8 (Hughes, Gerard, & Maclean, 1989; Ma & Gang, 2004). 

Annotín var fyrst einangrað úr lyngjafna af kanadískum uppruna en alkalóíðinn 

hefur verið staðfestur í evrópsku plöntunni m.a. á Íslandi. Efnabyggingin er fimm 

hringja, inniheldur þrígildan hýdroxýl hóp og laktón hring (Szarek, Adams, Curcumelli-

Rodostamo, & MacLean, 1964). Sömuleiðis þá er tvítengi á milli kolefnis 10 og 11, 

sjá mynd 12 (Hughes, et al., 1989). 

 

 
Mynd 12: Grunnbygging annotíns (mynd höfundar) 

 

1.4.3 Lýkópódíum alkalóíðar í skollafingri 

Huperzín A er áhrifaríkur, afturkræfur og sértækur asetýlkólínesterasahindri. 

Huperzín A sem upphaflega var einangrað úr kandískum Huperzia selago en seinna 

úr kínversku jurtinni Huperzia serrata, er þekktasti alkalóíði skollafingurs. Síðan 
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andkólínesterasa verkun hans var uppgvötuð af kínverskum vísindamönnum hefur 

áhugi á efninu aukist mikið. Huperzín A er nú í klínískum prófunum sem lyf við 

Alzheimer í Evrópu (Barbosa-Filho et al., 2006; Ma, et al., 2007).  

 Alkalóíðar sem fundist hafa í íslenskum skollafingri eru huperzín A, lýkópódín, 

selagólín og serratidín (Ma, et al., 2007; Staerk et al., 2004). 

 

1.4.4 Galantamín 

Galantamín er asetýlkólínesterasa hindri og var samþykkt af FDA árið 2001 sem lyf 

gegn Alzheimersjúkdómi og er á markaði í dag. Galantamín er alkalóíði og er að 

finna í vetrargosa og skyldum plöntum af páskaliljuætt. Galantamín hefur einnig verið 

notað við annars konar elliglöpum, svo sem æðahrörnun (Ma & Gang, 2004).  

Mynd 13: Galantamín (mynd höfundar) 

 

Galantamín flokkast ekki sem lýkópódíum alkalóíði heldur er það flokkað sem 

isóquinólín, sem er stór flokkur alkalóíða úr plöntum. Grunn-efnabyggingin er afleidd 

frá tetrahýdroisóquinolín, sem hægt er að efnasmíða frá fenýlalaníne og týrosín. 

Þessir alkalóíðar eru arómatískir basar og innihalda 15 kolefna grunnbyggingu (mynd 

13) (Dall'Acqua, 2013). 
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2 MARKMIÐ 
 

Jafnar eru forn hópur gróplanta sem framleiða lýkópódíum alkalóíða, sem eru þekktir 

fyrir lífvirkni og efni úr þeim flokki hafa sýnt fram á andkólínesterasavirkni. Áhrif þeirra 

á ónæmiskerfið hafa lítið verið rannsökuð. 

 Markmið þessa verkefnis var að rannsaka frekar áhrif lýkópódíum alkalóíða 

ásamt galantamíni á þroskun og ræsingu angafrumna og getu þeirra til virkjunar 

ósamgena CD4+ T frumna in vitro. 

 

 Afmörkuð markmið voru að athuga áhrif prófefna á: 

a. Þroska angafrumna in vitro með því að meta boðefnaseytun þeirra 

og tjáningu á yfirborðssameindum 

b. Getu angafrumna þroskaðra í návist valinna prófefna að virkja 

ósamgena CD4+ T frumur með því að meta boðefnaseytun T 

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

3.1 Efni 
Notast var við hvítkornaþykkni (e. buffy coat) tólf heilbrigðra blóðgjafa frá 

blóðbankanum á Landspítala. Annotín, acrofólín og óþekkt_22.9 voru fengin úr 

doktorsverkefni Nataliu Magdalenu Pich og hrár úrdráttur úr skollafingri var fenginn úr 

verklegri kennslu fjórða árs nema í lyfjafræði. Efnin voru þurrkuð vel á frostþurrkara 

og vegin nákvæmlega. Önnur efni eru útlistuð hér að neðan. 

Heiti efnis       Framleiðandi 

Albúmín úr nautasermi (Bovine Serum Albumine) Millipore 

Boðefni: 

 Recombinant human CM-CSF   R&D Systems 

 Recombinant human IL-4    R&D Systems 

 Recombinant human TNF-α   R&D Systems 

Recombinant human IL-1β    R&D Systems 

Einstofna mótefni: 

Mouse anti-human CD14:APC   AbD Serotec 

Mouse anti-human CD86:FITC   AbD Serotec 

Mouse anti-human HLA DR-PE   Biosciences 

Mouse IgG1 negative control:FITC  AbD Serotec 

Mouse IgG2a negative control:APC  AbD Serotec 

Mouse IgG2a negative control:RPE  AbD Serotec    

EDTA; Ethylenediamineteraacetic acid   Sigma 

ELISA duoset: 

 Greiningarmótefni: 

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

Biotinylated goat anti-human IL-12p40  R&D Systems 

Biotinylated goat anti-human IL-6   R&D Systems 

Biotinylated goat anti-human IL-13  R&D Systems 

Biotinylated goat anti-human IL-17  R&D Systems 

 Biotinylated goat-anti-human IFN-γ  R&D Systems 

Húðunarmótefni: 

 Purified mouse anti-human IL-10   R&D Systems 
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 Purified mouse anti-human IL-12p40  R&D Systems 

 Purified mouse-anti-human IL-6   R&D Systems 

 Purified mouse-anti-human IL-13   R&D Systems 

 Purified mouse anti-human IL-17   R&D Systems 

Purified mouse anti-human IFN-γ   R&D Systems 

Staðlar 

 Recombinant human IL-10    R&D Systems 

 Recombinant  human IL-12p40   R&D Systems 

 Recombinant human IL-6    R&D Systems 

 Recombinant human IL-13    R&D Systems 

 Recombinant human IL17    R&D Systems 

 Recombinant human IFN-γ    R&D Systems 

Frumuæti (RPMI 1640 með L-Glútamín)   Gibco, Invitrogen 

Geitasermi (Normal Goat Serum, NGS)   AbS Sertotec 

Histopaque vökvi      Sigma 

Hvarfefnalausn; 3,3’5,5’-tetrametýlbenzidín   Kem-En-Tec Diagnostics 

Kálfasermi (Fetal Calf Serum, FCS)   Gibco, Invitrogen 

Lípópólýsakkaríð (LPS)     Fluka  

Penicillin/Streptomycin (Pen/Strep)   Gibco, Invitrogen 

Prófefni: 

 Annotín 

 Acrofólín 

 Óþekkt_22.9 

 Galantamín hýdróklóríð (6659) 

 Húperzín A (3368) 

 Hrár úrdráttur 

Segulkúlumerkt mótefni; CD14 Microbeads  Miltenyi Biotec 

Segulkúlumerkt mótefni; CD4 Microbeads  Miltenyi Biotec 

Skolvökvi fyrir frumuflæðisjá    BD Biosciences  

Sodium azide (NaN3)     Sigma 

Stopplausn; 0,18 M Brennisteinssýra, H2SO4 

Streptavidín-HRP      R&D Systems 

Súkrósi       Sigma 

Trypan blue lausn (0,4%)     Sigma 
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3.1.1 Framleiðsluforskriftir lausna 

Blokkunarlausn 
 - 5 g BSA 

 - 25 g súkrósi 

 - 0,25 g NaN3 

 - 500 ml PBS 

 - Geymt í kæli 

 
ELISA-buffer 
 - 5 g BSA 

 - 500 ml PBS 

 - Geymt í kæli 

 

FACS-litunar-buffer 
 - 440 ml PBS 

 - 12,5 ml 20% BSA í PBS, síað 

 - 50 ml 20mM sterílt EDTA 

 - 0,5 g NaN2 eða 5 ml af 10% lausn 

- Geymt í kæli 

 

MACS-buffer 
 - 440 ml PBS 

 - 12,5 ml 20% BSA í PBS, síað 

 - 50 ml 20 mM EDTA, sterílt 

 - Geymt í kæli 

 
RPMI æti 
 - RPMI 1640 æti með L-Glútamín 

 - 50 ml af FCS (10%) 

 - 5 ml Pen/Strep 

 - Geymt í kæli 
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TRIS ELISA-buffer 
 - 0,2 g BSA 

 - 0,1 ml Tween 20 

 - 200 ml TRIS Buffer Saline 

 - Geymt í kæli 

 

Þvottalausn, PBS með 0,05% Tween-20 
 - 40 g NaCl 

 - 5,75 g NaHPO4 

 - 1,0 g KCl 

 - dH2O að 5L 

 - 2,5 ml Tween-20 

 - Geymt í kæli 

 

20 mM EDTA 
 - 2,72 g EDTA 

 - 500 ml PBS 

 - Sett í gufusæfi og geymt við stofuhita 

 
1% Paraformaldehýð 
 - 20 ml af 10% paraformaldehýðlausn 

 - 180 ml PBS 

 - Geymt í kæli 

 

20% BSA í PBS 
 - 500 ml ósteríl flaska notuð 

 - 40 g BSA leyst upp í PBS að 180 ml og látið jafna sig yfir nótt 

 - Fyllt upp að 200 ml marki daginn eftir með PBS 

 - Lausn síuð með 0,22 µm síu yfir í fjögur steríl 50 ml glös 

 - Geymt í kæli 
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3.2 Áhöld 
Áhöld        Framleiðandi  

ELISA-plötur (96-brunna); MaxiSorp   Nunc 

Eppendorf glös (1,5 ml)     Sarstedt 

FACS-glös       Sarstedt  

Frumuræktunarplötur: 

48-brunna ræktunarplötur    Nunc 

96-brunna ræktunarplötur með kúptum botn Nunc 

Geymsluglös fyrir frumuflot (2 ml)    Sarstedt 

Glös fyrir FACS litun (5 ml)    BD Bioscience 

Mæliglös: 

 50 ml       Sarstedt 

 15 ml       BD Falcon 

Mælipípettur (10 ml, 25 ml)     Sarstedt 

MACS segull; MACS Midi     Miltenyi Biotec 

MACS standur; MACS Multi Stand   Miltenyi Biotec 

MACS súlur; MACS Separation Colums 25 LS   Miltenyi Biotec 

Pasteur belgpípettur (3,5 ml)    Sarstedt 

Pípettur: 

5-50 µl      Finpipette 

10-100 µl      Finpipette 

40-200 µl      Finpipette 

50-200 µl      Finpipette 

100-1000 µl      Finpipette 

Pípettuoddar       Sarstedt 

Plötu innsigli; Bar-Seal     Nunc 

Talningargler; Neubauer Improved   Assistent 

Universal glös (20 ml)     Nunc 
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3.3 Tæki 
Tæki (tegund)      Framleiðandi 

ELISA UV ljósmælir; Original Multiscan EX  Thermo electron C. 

ELISA-þvottatæki; Elx405     BioTek 

Frumuræktunarskápur; Steri-Cult CO2 Incubator Thermo scientific 

Frumuflæðisjá; FACS Calibur    BD Biosciences 

Frumuhúdd       Nuaire 

Frystar: 

 Glacier -86°C     Nuaire 

 Gram       Gram 

Hrista; Autovortex SA6     Stuart Scientific 

Rafmagnspípetta; Pipetboy IBS    Integra Biosciences 

Skilvindur: 

Beckman GS-15R Centrifuge   Thermo Scientific 

Sorvall® T6000B Centrifuge   Thermo Scientific 

Multifuge 35R+ Cenntrifuge   Thermo Scientific 

Smásjár: 

 Leica DMSL      Leica Microsystems 

 Fluovert      Leitz Wetzler 

Vog        Sartorius 
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3.4 AÐFERÐIR 

3.4.1 In vitro angafrumulíkan 

Angafrumurnar sem notaðar voru í rannsókninni voru ræktaðar með notkun 

angafrumulíkans sem þróað hefur verið á rannsóknarstofu í gigtsjúkdómum á LSH 

(Freysdottir, et al., 2011; Omarsdottir, et al., 2006). 

Angafrumulíkanið er unnið á níu dögum og er skipt í mörg skref. Í upphafi, á 

degi 0 voru CD14+ mónócýtar einangraðir og látnir sérhæfast í óþroskaðar 

angafrumur á sjö dögum með viðeigandi boðefnum. Á degi sjö voru óþroskuðu 

angafrumurnar ræstar með prófefnunum og á degi níu var þroskuðum angafrumum 

safnað og yfirborðssameindir þeirra skoðaðar í frumuflæðisjá (e. fluorescence-

activated cell sorter, FACS) og gerðar boðefnamælingar með ELISA (e. enzyme-

linked immunosorbent assay) aðferð. Framkvæmdar voru sex tilraunir og meðaltal 

þeirra notað til þess að meta áhrif prófefnanna. Í verkefninu voru notuð prófefnin 

annotín, acrófólín, óþekkt_22.9, húperzín A og hrár úrdráttur úr skollafingri. 

 

3.4.1.1 Einangrun einkjarna frumna 

Hver tilraun hófst á degi núll, en þá voru einkjarna frumur einangraðar úr 

hvítkornaþykkni heilbrigðs blóðgjafa úr Blóðbankanum. Þykknið var þynnt, t.d. 15 ml 

þykkni í 30 ml PBS og 11,25 ml settir varlega ofan á 10 ml af Histopaque vökva í 

fjórum glösum. Glösin voru síðan spunnin í skilvindu sem stillt var á 400 g (1600 rpm) 

í 30 mínútur við 22°C án bremsu. Að því skrefi loknu höfðu einkjarna frumurnar skilið 

sig frá öðrum blóðfrumum og voru staðsettar á milli Histopaque vökvans og plasmans, 

sjá mynd 14. 

Einkjarna frumulaginu var safnað með pasteur pípettu í tvö 50 ml steríl glös, 

fyllt upp að 50 ml með MACS buffer og sett í skilvindu í 10 mínútur við 300 g (1300 

rpm) við 4°C. Þvegið er með þessum hætti þrisvar sinnum og í seinasta skiptið voru 

frumurnar úr báðum glösum sameinaðar í annað glasið og þegar það hafði verið fyllt 

upp að 50 ml voru frumurnar teknar til talningar. Við talningu var tekið 10 µl sýni og 

því blandað við 90 µl trypan blue lit og komið fyrir á talningargleri. Talið var undir 

smásjá í fjórum hornum og notast við formúluna:  
 

 Frumur/ml = Talning/4 x Rúmmál PBMC x Þynning x 104 
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Eftir lokaþvott voru frumurnar leystar upp í MACS buffer þannig að styrkur 

þeirra yrði 12,5 x 107 frumur/ml. 
 

Mynd 14: Einangrun einkjarna frumna 
Vinstri mynd sýnir áður en búið er að spinna í skilvindu, hægri mynd sýnir lagskiptingu 
eftir skilvindun. Mynd aðlöguð úr (Murphy, et al., 2012). 

 

3.4.1.2 Einangrun CD14+ mónocýta 

Mónócýtar tjá CD14 á yfirborði sínu og því var CD14 MicroBeads mótefnum sem búið 

er að hengja segulkúlur á bætt út í frumulausnina í hlutföllunum 1:10. Mótefnin voru 

látin bindast frumunum á ís í 15 mínútur. Næst voru frumurnar þvegnar með 20 ml 

MACS buffer, spunnar í skilvindu við 300 g í 10 mínútur við 4°C og frumuflotinu hellt 

ofan af. Frumurnar voru hristar upp og bætt við 500 µl af MACS buffer  fyrir hverjar 1 

x 108 frumur, þó aldrei minna en 500 µl. MACS súlu var komið fyrir í segulsviði og 

sterílt 15 ml glas sett undir. Byrjað var á því að þvo súluna með 3 ml af MACS buffer 

og síðan var frumulausninni hellt á súluna. Í því runnu CD14- frumurnar í gegnum 

súluna en CD14+ mónócýtarnir festust í segulsviðinu. Súlan var næst skoluð með 3 

ml af MACS buffernum, alls þrisvar sinnum. Eftir það var súlan tekin af segulsviðinu 

og undir hana sett annað sterílt 15 ml glas. Þá var 5 ml MACS buffer settur á súluna 

og CD14+ frumunum þrýst í gegn með súlu-stimplinum, sjá mynd 15.  
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Mynd 15: Einangrun CD14+ mónócýta með súlu  
í segulsviði 
Mynd aðlöguð úr (Murphy, et al., 2012) 

 

Frumurnar voru taldar á sama hátt og áður í hlutföllunum 1:10 og eftir talningu 

spunnar niður við 300 g í 10 mínútur við 4°C. Frumurnar voru þá þynntar í því æti 

þannig að styrkur þeirra yrði 0,5 x 106 frumur/ml. Úr frumulausninni voru 100 µl teknir 

til hliðar og litað fyrir flæðifrumusjá sem framkvæmd var innan sjö daga (sjá 3.4.3). 

Þá voru frumurnar settar í 48 brunna ræktunarplötur, 1 ml í hvern brunn. Í brunnana 

var einnig sett boðefni sem sérhæfa CD14+ mónócýtana yfir í óþroskaðar angafrumur, 
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10 µl af IL-4 í styrknum 1,25 µg/ml og 10 µl af GM-CSF í styrknum 2,5 µg/ml. Að 

lokum voru ræktunarplöturnar settar í frumuræktunarskáp með 5% CO2 við 37°C og 

90% raka. 

Á degi þrjú voru frumurnar skoðaðar í smásjá og 500 µl af æti og boðefnum í 

sama styrk bætt út í alla brunnana.  

 

3.4.1.3 Óþroskaðar angafrumur örvaðar yfir í þroskaðar angafrumur  

Dagur sjö hófst á því að skoða frumurnar í smásjá og útlit þeirra metið. Því næst var 

frumunum safnað í 50 ml glös. 10 µl sýni var tekið til talningar og þynnt í trypan blue í 

hlutföllunum 1:1. Eftir talningu voru frumurnar spunnar niður við 300 g í 10 mín og 

4°C. Rúmlega 1 ml af frumufloti var tekinn til hliðar og skipt niður í fjögur geymsluglös 

og glösin fryst við -80°C fyrir boðefnamælingar (sjá 3.4.4). Frumurnar voru þá hristar 

upp og æti bætt við þannig að styrkur þeirra yrði 2,5 x 105 frumur/ml. Frumurnar voru 

settar á 48 brunna ræktunarplötur og í alla brunnana var bætt við 10 µl af IL-1β í 

styrknum 0,5 µg/ml, TNF-α í stykrnum 2,5 mg/ml og LPS í styrknum 25 µg/ml. 

Prófefnin voru leyst upp í styrknum 25 mg/ml í DMSO og síðan í æti. Prófefnin voru 

prófuð í tveimur styrkleikjum, 100 µg/ml og 10 µg/ml. DMSO þynnti í æti var notað 

sem viðmið. Að lokum voru ræktunarplatan sett í frumuræktunarskáp með 5% CO, 

37°C og 90% raka og höfð þar í tvo daga. 

Á áttunda og níunda degi var fylgst reglulega með útliti frumnana í smásjá til að 

meta sjónrænt hvaða áhrif prófefnin hefðu á útlit og vöxt frumnanna. Á níunda degi 

höfðu frumurnar þroskast yfir í þroskaðar angafrumur. Þá var frumunum safnað með 

pípettu í eppendorf glös sem voru höfð á ís. Eppendorf glösin voru næst spunnin við 

300 g í 10 mín við 4°C. Frumuflotinu var safnað í geymsluglös og fryst við -80°C fyrir 

boðefnamælingar (sjá 3.4.4). Frumurnar voru ýmist endurleystar í 150 µl af litunar-

buffer og tjáning yfirborðssameinda mæld í frumuflæðisjá (sjá 3.4.3) eða þeim var 

safnað og settar í samrækt með ósamgena CD4+ T frumum (sjá 3.4.2.3). 

 

3.4.2 Samrækt angafrumna og ósamgena CD4+ T frumna 

Þar sem annotín hafði áhrif á þroskun angafrumna var ákveðið að meta hvaða áhri 

angafrumur þrosakaðar í návist annotíns hefði á ræsingu ósamgena CD4+ T frumna. 
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3.4.2.1 Einangrun CD4+ T frumna 

CD4+ T frumur  voru einangraðar úr hvítkornaþykkni þriggja blóðgjafa á sama hátt og 

mónócýtar, nema í stað þess að nota CD14 MicroBeads mótefni var notast við CD4 

MicroBeads mótefni. Eftir einangrun CD4+ T frumna voru þær þynntar í æti til þess að 

ná styrknum 2 x 106 frumur/ml áður en frumurnar voru settar í samrækt með 

angafrumum (T1, T2 og T3). Eitt hundrað µl af frumulausninni voru teknir til hliðar til 

mælinga í frumuflæðisjá (sjá 3.4.3). 

 

3.4.2.2 Þroskun angafrumna 

Óþroskaðar angafrumur úr tveimur blóðgjöfum voru örvaðar yfir í þroskaðar 

angafrumur á sama hátt og áður með hjálp IL-1β, TNF-α og LPS og var helmingur 

frumnanna var látin þroskast með annotíni í styrknum 100 µg/ml (DCA1 og DCA2) og 

hinn helmingurinn með DMSO kontróli (DCC1 og DCC2).  

 Á degi 9 var frumunum safnað í 50 ml glas og taldar í með sama hætti og áður. 

Frumurnar voru spunnar við 300 g við 4°C í 10 mínútur, frumufloti hellt af og 

frumurnar þynntar í æti í styrk 2 x 105 frumur/ml. Þá voru þær tilbúnar til samræktunar 

með T frumunum. 

 

3.4.2.3 Samrækt angafrumna og CD4+ T frumna  

Frumurnar voru samræktaðar á 96-brunna U-laga ræktunarplötum. Angafrumur úr 

tveimur blóðgjöfum sem voru látnar þroskast með og án annotíns voru settar í 

samrækt með CD4+ T frumum þriggja blóðgjafa. Fjöldi CD4+ T frumna í samræktinni 

var 2 x 105 frumur/brunn og fjöldi angafrumna 2 x 104 frumur/brunn (þ.e. í hlutfallinu 

1:10). Til viðmiðunar voru bæði T og angafrumur ræktaðar sér í sömu styrkjum. 

Plöturnar voru settar í frumuræktunarskáp við 37°C, 5% CO2 og 90% raka í 6 daga 

(dagar 9 – 15 frá upphafi ræktunar). 

 Á degi 15 voru frumurnar skoðaðar í smásjá og frumum og floti safnað í 

eppendorf glös. Eppendorf glösin voru spunnin við 300 g við 4°C í 10 mínútur og 

frumufloti safnað og geymt við -80°C til boðefnamælinga (sjá 3.4.4). 
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Tafla 1:  Skematísk uppsetning sýna á 96-brunna ræktunarplötum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tafla 2: Skematísk uppsetning sýna á 96-brunna ræktunarplötu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plata 1: Raðir 1-6 

A DCA1 (100 µl DCA1 + 100 µl æti) 

B DCC1 (100 µl DCC1 + 100 µl æti) 

C DCA2 (100 µl DCA2 + 100 µl æti) 

D DCC2 (100 µl DCC2 + 100 µl æti) 

E  

F T1 (100 µl T1 + 100 µl æti) 

G T2 (100 µl T2 + 100 µl æti) 

H T3 (100 µl T3 + 100 µl æti) 

Plata 2: Raðir 1-6 

A DCA1 + T1 (100 µl DCA1 + 100 µl T1) 

B DCA1 + T2 (100 µl DCA1 + 100 µl T2) 

C DCA1 + T3 (100 µl DCA1 + 100 µl T3) 

D  

E DCC1 + T1 (100 µl DCC1 + 100 µl T1) 

F DCC1 + T2 (100 µl DCC1 + 100 µl T2) 

G DCC1 + T3 (100 µl DCC1 + 100 µl T3) 

H  
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Tafla 3: Skematísk uppsetning sýna á 96-brunna ræktunarplötu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Litun og greining frumna með frumuflæðisjá 

Á mismunandi stigum ræktunar voru tekin sýni í þar til gerð FACS-glös til þess að 

fylgjast með þróun ræktunar. Sýni voru tekin á degi 0 eftir hreinsun CD14+ mónócýta, 

á degi 7 eftir sérhæfingu yfir í óþroskaðar angafrumur og á degi 9 til þess að meta 

áhrif prófefnana á þroskun þeirra yfir í þroskaðar angafrumur. Tekin voru sýni eftir 

söfnun T frumna og einnig eftir samrækt ósamgena CD4+ T frumna með angafrumum. 

 Í hverju FACS glasi var miðað við 100 µl af frumulausn sem innihélt 

mismunandi magn af frumum. Flúrskinsmerkt einstofna mótefni voru þynnt 1:10 í 

litunar-buffer og 5 µl settir í viðeigandi glös (sjá tölfur 4 og 5). Til viðmiðunar voru 

frumurnar litaðar með ósértækum músamótefnum af sömu ísótýpu. 

Yfirborðssameindir sem mældar voru á óþroskuðum angafrumum og þroskuðum 

angafrumum voru CD14, CD86, HL-DR, CD80, CD40, CCR7, PD1L, TLR4 og CD1c 

og fyrir ósamgena CD4+ T frumur voru mældar PD1, CD44, CD40L, CD54, CTLA-4 

og CD69. Einnig var mælt CD4 og CD14 á einangruðum CD4+ T frumum og CD14+ 

mónócýtum.  
 

 

 

 

 

 

Plata 3: Raðir 1-6 

A DCA2 + T1 (100 µl DCA2 + 100 µl T1) 

B DCA2 + T2 (100 µl DCA2 + 100 µl T2) 

C DCA2 + T3 (100 µl DCA2 + 100 µl T3) 

D  

E DCC2 + T1 (100 µl DCC2 + 100 µl T1) 

F DCC2 + T2 (100 µl DCC2 + 100 µl T2) 

G DCC2 + T3 (100 µl DCC2 + 100 µl T3) 

H  
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Tafla 4: Mótefnasamsetningar til greiningar yfirborðssameinda óþroskaðra og 
þroskaðra angafrumna og angafrumna sem verið höfðu í samrækt með 
ósamgena CD4+ T frumum 

Glas 1 Glas 2 Glas 3 Glas 4 

IgG1-viðmið-FITC CD86-FITC CD80-FITC PD1L-FITC 

IgG2a-viðmið-PE HLA-DR-PE CD40-PE TLR4-PE 

IgG2a-viðmið-APC CD14-APC CCR7-APC CD1c-APC 

 

 

Tafla 5: Mótefnasamsetningar til greiningar yfirborðssameinda á CD4+ T 
frumum eftir samrækt með ósamgena angafrumum 

Glas 1 Glas 2 Glas 3 

IgG1-viðmið-FITC PD1-FITC CD54-FITC 

IgG2a-viðmið-PE CD44-PE CTLA-4-PE 

IgG2a-viðmið-APC CD40c-APC CD69-APC 

  

 

Glösin voru látin vera á ís í 20 mínútur (meðan mótefnin voru látin bindast 

frumunum). Að þeim tíma loknum voru frumurnar þvegnar með 2 ml af litunar-buffer 

og spunnar við 300 g í 5 mínútur við 4°C. Eftir það var flotinu hellt af, frumurnar 

endurleystar og festar (e. fixated) með 300 µl af 1% paraformaldehýði. Þá var 

álpappír settur yfir glösin og þau geymd í kæli fram að mælingu (hámark í eina viku). 

Frumuflæðisjá greinir stærð og kyrningu frumna vegna endurkasts ljóss frá 

leysisgeisla sem fellur á frumurnar, ýmist beint áfram (e. forward scatter) fyrir stærð 

eða frá hlið (e. side scatter) fyrir kyrningu. Auk þess greinir tækið flúrljómun af 

flúrskinsmerktum mótefnum sem hafa tengst yfirborðssameindum á frumum. 

Endurkasti af ljósi og flúrljómuninni er safnað með linsum og ljósmerkjunum er 

umbreytt í rafboð og gögnunum safnað í skjöl (mynd 16) (Macey, 2007). 
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Mynd 16: Skematísk mynd af frumuflæðisjá.  
Mynd aðlöguð úr: (Invitrogen, 2012) 

 

Við flæðifrumusjárskoðunina var notast við tölvuforritið CellQuest Pro til þess að 

safna upplýsingum úr flæðifrumusjánni og við mat á niðurstöðum. Tíu þúsund 

frumum var safnað úr hverju FACS-glasi. Við mat á niðurstöðum var skilgreint var 

hversu stór prósenta frumuhópsins sem skoðaður var væri jákvæður miðað við 

frumur sem voru litaðar með viðmiðunarmótefnum. Meðalstyrkur flúrljómunar (e. 

mean fluorescence, MFI) var einnig skilgreindur en hann gefur til kynna hve mikið af 

sameindinni er tjáð á frumunni.  

 

3.4.4 ELISA boðefnamælingar á frumufloti 

Samloku ELISA (e. sandwich enzyme-linked immunosorbent assay) mæling var gerð 

á frumufloti til þess að mæla áhrif prófefnanna á styrk boðefnaseytingar. Boðefnin IL-

10 og IL-12p40 voru mæld á frumufloti angafrumna á degi 9 og IL-6, IL-10, IL-12p40, 

IL-13, IL-17 og IFN-γ á frumufloti samræktunar angafrumna og ósamgena CD4+ T 

frumna. Notast var við mótefni úr DuoSet® pakka frá R&D Systems og ELISA aðferðin 

framkvæmd í samræmi við upplýsingar frá framleiðanda, sjá mynd 17. 
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 Fyrir hvert boðefni var byrjað á því að húða plötuna með því að setja 100 µl af 

húðunarmótefni (e. capture antibody) þynntu með PBS í alla brunna á ELISAplötu, 

filma látin yfir og platan látið standa við herbergishita yfir nótt. Daginn eftir var 

húðunarmótefninu skvett af og óbundin bindiset blokkuð með 300 µl af 

blokkunarlausn og platan látin standa í herbergishita í klukkustund. Þá var þvegið 

með PBS-T þvottalausn í þvottatæki. Sýnunum í viðeigandi þynningum ásamt sjö 

stöðlum sem voru þynntir með tvöfaldri raðþynningu í af staðal-mótefnunum í ELISA-

buffer. 

 

Mynd 17: Samloku ELISA aðferð.  
DuoSet® pakkinn sem er fenginn frá R&D systems er byggður á fjórum skrefum. Fyrsta 

skrefið er að húða 96-brunna ELISA plötu með húðunarmótefni og síðan er sett greiniefnið 

(eða staðlnana) í brunnana og greiniefnið bindst á húðunarmótefnið. Skref 2; Bíótínmekt 

greiningarmótefni er bætt í og bindst á greiniefnið sem hefur bundist húðunarmótefninu. 

Skref 3; Streptavidín er bætt á sem bindst greiningarmótefninu. Skref 4; Hvarfefnalausn er 

bætt í brunnana og er umbreytt með HPR ensími í litað myndefni t.d. blár litur myndast í 

hlutfalli við magn greiniefna sem voru til staðar í sýninu. Myndun bláa litarins er stöðvuð með 

stopplausn, sem breytir litnmum yfir í gulann, sem síðan er mældur með UV ljósmæli við 450 

nm. (Mynd tekin og aðlöguð af höfundi af heimasíðu R&D systems). 

 

ELISA-buffer var komið fyrir á plötunni, 100 µl per brunn. Brunnar sem 

innihéldu aðeins ELISA-buffer voru notaðir sem viðmið (e. blanks). 
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Eftir að sýnin höfðu fengið að bindast á plötunni í tvo tíma við herbergishita 

voru plöturnar þvegnar og 100 µl af bíótínmerktu greiningarmótefni (e. detection 

antibody) þynntu í ELISA-buffer settir í alla brunna. Plöturnar voru látnar standa í 2 

tíma við herbergishita og þvegnar á sama hátt og áður. 

Streptavidín merkt með ensíminu HRP (e. horseradish peroxidase) var þynnt í 

ELISA-buffer og 100 µl af þeirri lausn sett í alla brunna. Þá var útbúið myrkur með 

álpappír og platan var látin standa í myrkri í 20 mínútur og að lokum þvegið á sama 

hátt og áður. Loka skrefið var að bæta 100 µl af litlausri hvarfefnalausn út í alla 

brunna og platan látin standa í myrkri þar til dökkur blár litur hafði myndast í hæsta 

staðli. Þá var ensímhvarfið stoppað með 50 µl af stopplausn sem gerði litinn í 

brunnunum gulann og ljósgleypni litarins lesin strax í UV ljósmæli við 450 nm. 

 

Tafla 6: Skematísk uppsetning á 96-brunna ELISA plötu 
 Dálkar 1-2 Dálkar 3-4 Dálkar 5-6 Dálkar 7-8 Dálkar 9-10 Dálkar 11-12 

A Staðall 1 Sýni 1 Sýni 9 Sýni 17 Sýni 25 Sýni 33 

B Staðall 2 Sýni 2 Sýni 10 Sýni 18 Sýni 26 Sýni 34 

C Staðall 3 Sýni 3 Sýni 11 Sýni 19 Sýni 27 Sýni 35 

D Staðall 4 Sýni 4 Sýni 12 Sýni 20 Sýni 28 Sýni 36 

E Staðall 5 Sýni 5 Sýni 13 Sýni 21 Sýni 29 Sýni 37 

F Staðall 6 Sýni 6 Sýni 14 Sýni 22 Sýni 30 Sýni 38 

G Staðall 7 Sýni 7 Sýni 15 Sýni 23 Sýni 31 Sýni 39 

H Blankur Sýni8 Sýni 16 Sýni 24 Sýni 32 Sýni 40 

 

Út frá stöðlum var útbúin staðalkúrfa í Microsoft Excel þar sem styrkur staðla í 

pg/ml var á x-ás og ljósgleypni staðla á y-ás og jafna bestu línu notuð til þess að 

reikna styrki boðefna í frumufloti í pg/ml. Þar sem boðefnaseyting þroskaðra 

angafrumna er mismunandi eftir einstaklingum og var reiknaður seytistuðull (SS) (e. 

secretion index) en þá er boðefnastyrkur angafrunma sem voru þroskaðar með 

DMSO kontróli deildur upp í styrk boðefna angafrunma sem voru þroskaðar með 

prófefnum. Sama var gert fyrir T frumur sem voru samræktaðar með angafrumum 

þroskuðum með eða án prófefna. Til þess að kanna hvort prófefnin væru 

bólguvaldandi var hlutfallsstuðull (e. proportional index) milli seytistuðuls IL-12p40 og 
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IL-10 reiknaður en hlutfallsstuðull < 1 bendir til minni bólgusvörunar og hlutfallsstuðull 

> 1 bendir til meiri bólgusvörunar en viðmið. 

 

3.4.5 Tölfræði úrvinnsla 

Framkvæmdar voru alls 6 tilraunir þar sem metin voru áhrif mismunandi prófefna á 

þroskun angafrumna. Í samræktinni voru notaðar angafrumur frá tveimur 

einsaklingum og hvor þeirra samræktaður með ósamgena CD4+ T frumum frá þremur 

einstaklingu, þannig að samræktir voru einnig 6 talsins. Meðaltal, staðalfrávik og 

staðalskekkja meðaltals (e. standard error of the mean, SEM) allra mælinga var 

reiknað í Microsoft Excel. Notast var við tölfræðiforritið SigmaStat 3.1 við 

tölfræðiútreikninga og samanburður niðurstaðna metinn með einstefnu 

breytileikagreiningu (e. one-way ANOVA). Forritið athugar hvort tölfræðilega 

marktækur munur sé til staðar, en hann telst til staðar ef p-gildi er lægra en 0,05. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Áhrif prófefna á þroskun angafrumna in vitro 
Þrjár tilraunir voru framkvæmdar í in vitro angafrumulíkani þar sem angafrumur úr sex 

einstaklingum voru þroskaðar með og án prófefnanna annotíns, acrófólíns, 

óþekkts_22.9, galantamíns, húperzín A og hráum úrdrátti úr skollafingri. Áhrif 

prófefnanna á þroska angafrumnanna voru könnuð með boðefnamælingum og 

athugun á yfirborðssameindum frumnanna. Öll efnin voru prófuð í tveimur styrkleikum 

(10 µg/ml og 100 µg/ml). Í framhaldi af þessum rannsóknum var ákveðið að rannsaka 

ónæmisfræðileg áhrif annotíns nánar og var það gert með því að samrækta 

angafrumur meðhöndlaðar með annotíni og ósamgena CD4+ T frumur og voru áhrif 

metin með boðefnamælingum og athugunum á yfirborðssameindum frumnanna. 

 

4.1.1 Áhrif prófefna á tjáningu yfirborðssameinda angafrumna 

Áhrif prófefnanna annotíns, acrófólíns, óþekkts_22.9, húperzín A og hráum úrdrátti úr 

skollafingri á tjáningu yfirborðssameinda voru könnuð í in vitro angafrumulíkani. 

Sömu yfirborðssameindir voru einnig mældar á mónócýtum fyrir sérhæfingu (dagur 0) 

og á óþroskuðum angafrumum (dagur 7). Niðurstöður eru sýndar á myndum 18-20. 

Gögnin í heild sinni eru í Viðauka A. 

Eftir að mónócýtar höfðu verið einangraðir (dagur 0) var athugað hvort þeir 

tjáðu sameindina CD14 til þes að staðfesta að hvort um mónócýta væri að ræða og 

voru 48.3% frumnanna jákvæðar fyrir þessarri sameind (mynd 18). Eftir sérhæfingu 

mónócýta yfir í óþroskaðar angafrumur tjáðu undir 4% frumnanna CD14. Þroskun 

angafrumnanna hafði engin áhrif á hlutfall angafrumna sem tjáðu CD14 og prófefnin 

höfðu ekki heldur áhrif á hlutfallið. Meðalflúrljómun (MFI) mónócýta var lág og 

hækkaði aðeins lítilega við sérhæfingu í óþroskaðar angafrumur og þroskun þeirra í 

þroskaðar angafrumur. Prófefnin höfðu engin áhrif á meðalflúrljómunina nema hrái 

útdrátturinn úr skollafingri í 100 µg/ml sem olli hækkun.  
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Mynd 18: Tjáning angafrumna á yfirborðssameindinni CD14  

Tjáning  á CD14 var mæld á mónócýtum (MC), óþroskuðum angafrumum (imDC), 

angafrumum þroskuðum í návist DMSO eða með prófefnunum annotíni (An), acrófólíni (Ac), 

óþekktu_22.9 (Un), galantamíni (Ga), húperzín A (Hu) og hráum úrdrætti úr skollafingri (Cr) í 

styrkjunum 100 og 10 µg/ml. Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og 

meðalflúrljómun (MFI). Marktækur munur (p-gildi < 0,05) miðað við viðmið (DMSO) er 

tilgreindur með stjörnu (*). 
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Mynd 19: Tjáning angafrumna á yfirborðssameindinni CD86 

Tjáning  á CD86 var mæld á mónócýtum (MC), óþroskuðum angafrumum (imDC), 

angafrumum þroskuðum í návist DMSO eða með prófefnunum annotíni (An), acrófólíni (Ac), 

óþekktu_22.9 (Un), galantamíni (Ga), húperzín A (Hu) og hráum úrdrætti úr skollafingri (Cr) í 

styrkjunum 100 og 10 µg/ml. Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og 

meðalflúrljómun (MFI). Marktækur munur (p-gildi < 0,05) miðað við viðmið (DMSO) er 

tilgreindur með stjörnu (*). 
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CD86 og HLA-DR. Mónócýtarnir tjáði lítið af CD86 (mynd 19) og þrátt fyrir að um 

80% þeirra tjáðu HLA-DR var meðalflúrljómun þeirra mjög lág (mynd 20). 

 

 
Mynd 20: Tjáning angafrumna á yfirborðssameindinni HLA-DR 

Tjáning  á HLA-DR var mæld á mónócýtum (MC), óþroskuðum angafrumum (imDC), 

angafrumum þroskuðum í návist DMSO eða með prófefnunum annotíni (An), acrófólíni (Ac), 

óþekktu_22.9 (Un), galantamíni (Ga), húperzín A (Hu) og hráum úrdrætti úr skollafingri (Cr) í 

styrkjunum 100 og 10 µg/ml. Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og 

meðalflúrljómun (MFI). 
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Við sérhæfingu mónócýta yfir í óþroskaðar angafrumur varð lítil breyting á 

tjáningu CD86 en hlutfall þeirra sem tjáðu HLA-DR minnkaði. Meðalfúrljómunin jókst 

lítillega. Við þroskun jókst hlutfall frumna sem tjáðu CD86 og HLA-DR verulega og 

meðalstyrkur flúrljómunar hækkaði. Prófefnin höfðu engin áhrif á hlutfall CD86 og 

HLA-DR jákvæðra frumna né meðalflúrljómunina nema hrái útdrátturinn úr skollafingri 

í 100 µg/ml olli lækkun á hlufalli CD86 jákvæðra frumna. 
 

4.1.2 Áhrif prófefna á boðefnaframleiðslu angafrumna 

Áhrif prófefnanna annotíns, acrófólíns, óþekkts_22.9, galantamíns, húperzín A og 

hráum úrdrátti úr skollafingri á boðefnaframleiðslu angafrumna voru könnuð með 

ELISA aðferð. Gögnin eru sýnd í heild sinni í Viðaukum B-D.  

Angafrumur sem þroskaðar voru með annotíni og húperzín A í hæsta styrk 

(100 µg/ml) seyttu minna af IL-10 miðað við angafrumur sem voru þroskaðar með 

DMSO viðmiði og það var tilhneiging til lækkunar hjá angafrumum sem voru 

þroskaðar með hráa útdrættinum úr skollafingri í 100 µg/ml (mynd 21).  

 
Mynd 21: Seytun angafrumna á boðefninu IL-10 

IL-10 boðefnaseytun var mæld hjá angafrumum sem voru þroskaðar í návist DMSO eða 

annotíni (An), acrófólíni (Ac), óþekktu_22.9 (Un), galantamíni (Ga), húperzín A (Hu) og 

hráum úrdrætti úr skollafingri (Cr) í styrkjunum  100 og 10 µg/ml. Niðurstöðurnar eru sýndar 

sem meðaltal og staðalvilla af meðaltali af seytistuðli. Marktækur munur (p-gildi < 0,05) á 

boðefnaseytun angafrumna þroskaðra með prófefni og angafrumna þroskaðra með viðmiði 

er tilgreindur með stjörnu (*). 
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 Angafrumur sem voru þroskaðar með húperzín A og hráa útdrættinum úr 

skollafingri í hæsta styrk (100 µg/ml) seyttu minna af IL-12p40 miðað við angafrumur 

sem voru þroskaðar með DMSO viðmiði (mynd 22). 

 

 
Mynd 22: Seytun angafrumna á boðefninu IL-12p40 

IL-12 boðefnaseytun var mæld hjá angafrumum sem voru þroskaðar í návist DMSO eða 

annotíni (An), acrófólíni (Ac), óþekktu_22.9 (Un), galantamíni (Ga), húperzín A (Hu) og 

hráum úrdrætti úr skollafingri (Cr) í styrkjunum  100 og 10 µg/ml. Niðurstöðurnar eru sýndar 

sem meðaltal og staðalvilla af meðaltali af seytistuðli. Marktækur munur (p-gildi < 0,05) á 

boðefnaseytun angafrumna þroskaðra með prófefni og angafrumna þroskaðra með viðmið er 

tilgreindur með stjörnu (*). 

 

 Hlutfallsstuðull, sem segir til um hlutfall milli seytistuðuls IL-12p40 og IL-10, var 

martækt hærri fyrir angafrumur þroskaðar með annotíni í hæsta styrk (100 µg/ml) 

miðað við angafrumur þroskaðar með DMSO viðmiði (mynd 23). 

 

0	  

0.2	  

0.4	  

0.6	  

0.8	  

1	  

1.2	  

1.4	  

1.6	  

Se
yt
is
tu
ðu
ll	  
(S
I)
	  

IL-‐12p40	  

*

*



 43 

 
Mynd 23: Hlutfall á milli IL-12p40 og IL-10 boðefnaframleiðsla angafrumna  

Hlutfallið á milli IL-12p40 og IL-10 var skoðað hjá angafrumum sem voru þroskaðar í návist 

DMSO annotíni (An), acrófólíni (Ac), óþekktu_22.9 (Un), galantamíni (Ga), húperzín A (Hu) 

og hráum úrdrætti úr skollafingri (Cr) í styrkjunum  100 og 10 µg/ml.  Niðurstöðurnar eru 

sýndar sem meðaltal og staðalvilla meðaltals af hlutfallsstuðli. Marktækur munur (p-gildi < 

0,05) milli þroskaðra angafrumna ræktaðra með og án prófefna er tilgreindur með stjörnu (*). 

 

4.2 Áhrif annótíns á hæfni angafrumna til að ræsa ósamgena CD4+ T 
frumur in vitro 

Þar sem annotín jók hlutfallsstuðul angafrumna var ákveðið að meta hvaða áhrif 

angafrumur þroskaðar með annotíni hefðu á ræsingu ósamgena CD4+ T frumna og 

jafnframt var kannað hvaða áhrif samræktin hefði á ræsingu angafrumnanna sjálfra.  

 

4.2.1 Áhrif samræktar angafrumna þroskaðra með annotíni og  ósamgena CD4+ T 

frumna á ræsingu angafrumnanna 

Áhrif þess að samrækta anafrumur sem voru þroskaðar með eða án annotíns með 

ósamgena CD4+ T frumum voru metin með  því að mæla yfirborðssameindir á 

angafrumum (CD14, CD86, HL-DR, CD80, CD40, CCR7, PD1L, TLR4 og CD1c) og 

seytun þeirra á boðefnum. Sjá nánar í Viðauka E. 

Þegar angafrumur voru þroskaðar með annotíni og síðan samræktaðar með 

ósamgena CD4+ T frumum jókst hlutfall frumna sem tjáðu ýmsar sameindir tengdar 
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vakasýningu (HLA-DR), ræsingu þeirra og/eða T frumna (CD86, CD40 og TLR4) og 

viðloðun (CD54) en hlutfall CD80 jákvæðra frumna lækkaði miðað við angafrumur 

sem voru þroskaðar án annotíns og samræktaðar með sömu ósamgena CD4+ T 

frumunum. Auk hækkaðs hlutfalls jókst meðalflúrljómun angafrumnanna fyrir HLA-DR, 

CD86, TLR4 og CD54. Engin breyting varð á meðalflúrljómun angafrumnanna fyrir 

CCR7, CD40 og CD80 (myndir 24 - 30). 

 

  
Mynd 24: Tjáning CD86 á angafrumnum sem voru látnar þroskast með (DC-A) og án 

(DC-C) annotíns og síðan samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og meðalflúrljómun (MFI). Marktækur 

munur milli þroskaðra angafrumna ræktaðra með og án prófefna er tilgreindur með stjörnu (*) 

fyrir p-gildi < 0,05. 
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Mynd 25: Tjáning CD40 á angafrumnum sem voru látnar þroskast með (DC-A) og án 

(DC-C) annotíns og síðan samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og meðalflúrljómun (MFI). Marktækur 

munur milli þroskaðra angafrumna ræktaðra með og án prófefna er tilgreindur með tveimur 

stjörnum (**) fyrir P-gildi < 0,01 
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Mynd 26: Tjáning TLR4 á angafrumnum sem voru látnar þroskast með (DC-A) og án 

(DC-C) annotíns og síðan samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og meðalflúrljómun (MFI). Marktækur 

munur milli þroskaðra angafrumna ræktaðra með og án prófefna er tilgreindur með þremur 

stjörnm (***) fyrir p-gildi < 0,001. 
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Mynd 27: Tjáning CD54 á angafrumnum sem voru látnar þroskast með (DC-A) og án 

(DC-C) annotíns og síðan samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og meðalflúrljómun (MFI). Marktækur 

munur milli þroskaðra angafrumna ræktaðra með og án prófefna er tilgreindur með þremur 

stjörnm (***) fyrir p-gildi < 0,001. 
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Mynd 28: Tjáning CD80 á angafrumnum sem voru látnar þroskast með (DC-A) og án 

(DC-C) annotíns og síðan samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og meðalflúrljómun (MFI). Marktækur 

munur milli þroskaðra angafrumna ræktaðra með og án prófefna er tilgreindur með tveimur 

(**) fyrir P-gildi < 0,01. 
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Mynd 29: Tjáning HLA-DR á angafrumnum sem voru látnar þroskast með (DC-A) og án 

(DC-C) annotíns og síðan samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og meðalflúrljómun (MFI). Marktækur 

munur milli þroskaðra angafrumna ræktaðra með og án prófefna er tilgreindur með stjörnu (*) 

fyrir p-gildi < 0,05 og tveimur stjörnum (**) fyrir P-gildi < 0,01. 
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Mynd 30: Tjáning CCR7 á angafrumnum sem voru látnar þroskast með (DC-A) og án 

(DC-C) annotíns og síðan samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og meðalflúrljómun (MFI).  

 

Áhrif samræktar með ósamgena CD4+ T frumum á boðefnaseytun angafrumna 

sem voru þroskaðar með eða án annotíns voru metin og niðurstöður gefnar sem 

pg/ml og seytistuðull (myndir 31 - 34). Angafrumur sem höfðu þroskast með annotíni 

og voru samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum seyttu meira af IL-12p40 og IL-

6 og það var tilhneigin til aukinnar seytunar af IL-10 miðað við angafrumur sem höfðu 

þroskast án annotíns og voru samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum. Sjá gildi 

í Viðauka F – H. 
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Mynd 31: IL-12p40 seyting angafrumna sem voru þroskaðar með (DC-A) og án (DC-C) 

annotíns og samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöðurnar eru sýndar sem meðaltal og staðalvilla meðaltals af pg/ml og seytistuðli. 

Marktækur munur (p-gildi < 0,05) milli angafrumna þroskaðra eða án annotíns er tilgreindur 

með stjörnu (*).  

 

 

 

  
Mynd 32: IL-6 seyting angafrumna sem voru þroskaðar með (DC-A) og án (DC-C) 

annotíns og samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöðurnar eru sýndar sem meðaltal og staðalvilla meðaltals af pg/ml og seytistuðli. 

Marktækur munur (p-gildi < 0,05) milli angafrumna þroskaðra eða án annotíns er tilgreindur 

með stjörnu (*).Svigi utan um stjörnuna táknar p<0.1 (tilhneiging til þess að munurinn sé 

marktæku). 
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Mynd 33: IL-10 seyting angafrumna sem voru þroskaðar með (DC-A) og án (DC-C) 

annotíns og samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

Niðurstöðurnar eru sýndar sem meðaltal og staðalvilla meðaltals af pg/ml og seytistuðli. Svigi 

utan um stjörnuna táknar p<0.1 (tilhneiging til þess að munurinn sé marktæku). 

 

4.2.2 Áhrif angafrumna þroskaðra með annotíni á ræsingu ósamgena CD4+ T 

frumna  

Ósamgena CD4+ T frumur (99% hreinar) voru samræktaðar með angafrumum sem 

höfðu verið þroskaðar án annotíns (DC-C) eða með annotíni (DC-A) og áhrifin metin 

með því að mæla tjáningu ýmissa yfirborðssameinda (PD1, CD44, CD40L, CD54, 

CTLA-4 og CD69) og styrk boðefna í frumuætinu. 

 Samræktun með angafrumum sem voru þroskaðar með annotíni leiddi til 

hærra hlutfalls af T frumum sem tjáðu ræsisameindina CD69 miðað við samræktun 

með angafrumum sem voru þroskaðar án annotíns og meðalflúrljómunin var einnig 

hærri (mynd 34). Engin sjáanleg áhrif voru á tjáningu annarra sameinda (niðurstöður 

ekki sýndar nema í Viðauka I). 
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Mynd 34: Tjáning CD69 á ósamgena CD4+ T frumum sem voru látnar þroskast einar sér 

eða með (DC-A) og án (DC-C) annotíns og síðan samræktaðar með angafrumum 

Niðurstöður eru sýndar sem prósent jákvæðra frumna og meðalflúrljómun (MFI). Marktækur 

munur milli þroskaðra angafrumna ræktaðra með og án prófefna er tilgreindur með tveimur 

stjörnum  (**) fyrir P-gildi < 0,01. 
 

 

 Ósamgena CD4+ T frumur sem voru samræktaðar með angafrumum sem voru 

þroskaðar með annotíni höfðu tilhneigingu til að seyta meira af IFN-γ og IL-13 en 

ósamgena CD4+ T frumur sem voru samræktaðar með angafrumum sem voru 

þroskaðar án annotíns (myndir 35 og 36). Enginn munur var á seytun IL-17 hvort 

sem angafrumur voru þroskaðar með annotíni eða ekki (mynd 37). Sjá gildi í Viðauka 

J – L). 
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Mynd 35: IFN-γ seytun CD4+ T frumna sem voru samræktaðar með (DC-A) eða án (DC-

A) annotíns 

Niðurstöðurnar eru sýndar sem meðaltal og staðalvilla meðaltals af pg /ml og seytistuðli. 

Svigi utan um stjörnuna táknar p<0.1 (tilhneiging til þess að munurinn sé marktæku). 

 

  
Mynd 36: IL-13 seytun CD4+ T frumna sem voru samræktaðar með (DC-A) eða án (DC-

A) annotíns 

Niðurstöðurnar eru sýndar sem meðaltal og staðalvilla meðaltals af seytistuðli. Svigi utan um 

stjörnuna táknar p<0.1 (tilhneiging til þess að munurinn sé marktæku). 

 

  
Mynd 37: IL-17 seytun CD4+ T frumna sem voru samræktaðar með (DC-A) eða án (DC-

A) annotíns 

Niðurstöðurnar eru sýndar sem meðaltal og staðalvilla meðaltals af seytistuðli.  
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5 UMRÆÐUR 
 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif lýkópódíum alkalóíða úr lyngjafna 

og skollafingri á angafrumur og voru áhrif bæði hreinna efna, s.s. annotíns, acrófólíns, 

galantamíns, óþekkts_22.9, húperzíns A og hrás úrdráttar úr skollafingri könnuð. 

Ákveðið var að ef eitthvert efnanna sýndi áhugaverð áhrif á angafrumurnar að kanna 

áhrif þess nánar í samrækt angafrumna með ósamgena CD4+ T frumum.  

 Notast var við in vitro angafrumulíkan til skimunar efnanna en niðurstöður úr 

því geta gefið vísbendingu um ónæmisfræðileg áhrif þeirra in vivo. Sú aðferð er 

tiltölulega fljótvirk og ódýr miðað við dýratilraunir og hægt að nota til að velja þau efni 

sem hægt að halda áfram með í áframhaldandi rannsóknum. Þetta líkan hefur t.d. 

verið notað til að skima eftir ónæmisfræðilegum áhrifum útdrátta úr íslenskum 

plöntum sem hafa verið notaðar í alþýðulækningum og voru útdrættir frá tveimur 

plöntum, horblöðku og vallhumli, valin til áframhaldandi rannsókna (Jonsdottir, 

Omarsdottir, Vikingsson, Hardardottir, & Freysdottir, 2011). 

Eftir að angafrumurnar höfðu verið þroskaðar með prófefnunum í in vitro 

angafrumulíkani kom í ljós með boðefnamælingum á IL-10 og IL-12p40 að 

angafrumur sem þroskaðar höfðu verið með annotíni eða húperzín A seyttu marktækt 

minna af IL-10 en angafrumur þroskaðar með viðmiðinu DMSO. Það er þekkt að nota 

hlutfall seytunar á bólguboðefninu IL-12 og bólguhamlandi boðefninu IL-10 til að 

meta hvort heildaráhrif efnis hafi bólguvekjandi (IL-12/IL-10 >1) eða bólguhamlandi 

IL-12/IL-10 <1) áhrif (Aihara et al., 2000; Stax et al., 2008; Villiers et al., 2009) Þegar 

hlutfallsstuðull á milli IL-12p40 og IL-10 var kannaður kom í ljóst að hlutfallstuðullinn 

var marktækt > 1 sem bendir til aukinnar bólgusvörunar miðað við viðmið og að 

annotín ætti að geta ræst Th1 svar. Því var þetta efni valið til áframhaldandi 

rannsókna.  

 Þegar angafrumur voru þroskaðar í návist annotíns hafði það engin áhrif á 

tjáningu þeirra á CD14, CD86 og HLA-DR. Þegar angafrumurnar sem höfðu verið 

þroskaðar með annotíni voru samræktaðar með T frumum í 6 daga breyttist aftur á 

móti tjáning þeirra á ýmsum yfirborðssameindum, sem bendir til þess að þær hafi 

fengið auka ræsingu frá ósamgena CD4+ T frumunum. Hlutfall jákvæðra frumna 

og/eða meðalflúrljómun var hærri fyrir CD86, HLA-DR, CD40, TLR4 og CD54, þ.e. 

sameindir sem tengjast vakasýningu, ræsingu og viðloðun, en hjá viðmiðunarfrumum. 
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Þetta gerir þessum angafrumum betur kleyft að eiga samskipti við T frumur og ræsa 

þær. 

Þar sem CD80 og CD86 tengjast báðar sömu sameindinni á T frumum, CD28 

og miðla til hennar ræsiboðum (Murphy, et al., 2012), var athyglisvert að marktækt 

hærra hlutfall annotín-þroskaðra angafrumna í samrækt tjáðu CD86 en marktækt 

minna hlutfall tjáði CD80, miðað við viðmiðunar angafrumur. Þetta bendir til þess að 

hugsanlega hafi CD80 og CD86 ekki endilega sama hlutverkið þrátt fyrir að oft sé 

talað um það (Sansom, Manzotti, & Zheng, 2003). 

 Til að kanna áhrif annotín-meðhöndlaðra angafrumna á ræsingu ósamgena 

CD4+ T frumna var tjáning ýmissa sameinda sem tengjast ræsingu eða stjórnun á 

ræsingu mæld. Hærra hlutfall CD4+ T frumna sem voru ræstar með annotín-

meðhöndluðum angafrumum tjáðu CD69 en CD4+ T frumur sem voru ræstar með 

viðmiðuar-angafrumum. CD69 ræsist snemma í T frumu svari (e. early activation 

marker) og því má draga þá ályktun að hugsanlega hafi T frumu ræsing verið byrjuð. 

Hlutfall T frumna sem ræsast við ósamgena ræsingu er á bilinu 1 til 10% (Murphy, et 

al., 2012), og þar sem að meðaltali 10% T frumnanna var farinn að tjá CD69 má 

reikna með að flestar hafi verið orðnar ræstar eftir þessa samrækt í sex daga. 

 IL-12p40 er önnur keðjan af bæði IL-12 og IL-23 boðefnunum (Kroenke, 

Carlson, Andjelkovic, & Segal, 2008). Einhver hluti af IL-12p40 seytun sem mæld var 

í þessu verkefni gæti verið vegna ræsingar fá bæði IL-12 og IL-23. Þar sem IL-23 

veldur m.a.  hækkun á IL-17 bendir það ekki til þess að svo sé raunin (Zheng et al., 

2006). Ekki voru gerðar mælingar á IL-23 og því ekki hægt að staðfesta þetta. 

 Þrátt fyrir að angafrumur sem voru þroskaðar í návist annotíns hafi seytt minna 

af IL-10 en angafrumur þroskaðar með DMSO var styrkur IL-10 hærra í floti frá 

samræktum CD4+ T frumna og annotín-meðhöndlaðra angafrumna miðað við flot frá 

samræktum CD4+ T frumna og viðmiðunar-anagafrumum. Þar sem bæði angafrumur 

og T frumur seyta IL-10 er ekki gott að segja hvor frumugerðin seyti boðefninu. Ef 

gert væri ráð fyrir að allt IL-10 magnið í flotinu væri seytt af angafrumum má nefna að 

seytistuðull fyrir IL-12p40 var mun hærri en seytistuðull fyrir IL-10 fyrir annotín-

meðhöndlaðar angafrumur og því hlutfallsstuðullinn mikið hærri en 1 sem bendir til 

bólgusvörunar. 

Tilhneiging var til hækkunar á styrk IL-13 í floti frá samræktum CD4+ T frumna 

og annotín-meðhöndlaðra angafrumna miðað við flot frá samræktum CD4+ T frumna 

og viðmiðunar-angafrumum. IL-13 er aðallega seytt af T frumum þótt til séu greinar 



 57 

sem sýna að angafrumur geta, við ákveðin ræsiskilyrði, seytt IL-13 (de Saint-Vis et al., 

1998) IL-13 er líffræðilega líkt IL-4 og  skiptir máli í ofnæmi og leiðir til IgE 

flokkaskiptingar og Th2 sérhæfingar (de Vries, 1998; Jiang, Harris, & Rothman, 2000).  

Annotín-meðhöndlaðar angafrumur samræktaðar með ósamgena CD4+ T frumum 

seyttu mun meira af IL-6 og IL-12p40 en viðmiðunar-angafrumurnar. Þrátt fyrir að 

annotín hafi leitt til hækkunar á IL-6 þá virtist sú hækkun ekki áhrif á IL-17 tjáninguna, 

sem kom á óvart þar sem IL-6 ýtir undir Th17 sérhæfingu T frumna (Kimura & 

Kishimoto, 2010; Korn et al., 2008). Í upphafi sýkinga seyta angafrumur IL-6 miklu 

magni sem veldur Th17 sérhæfingu T frumna sem seyta svo IL-17 sem tekur þátt í að 

draga neutrófíla að sýkingastað. Miðað við niðurstöður þessarar tilraunar virðist 

hækkun á IL-6 ekki leiða til þessarar Th17 sérhæfingu T frumnanna. 

IL-12 ýtir undir Th1 sérhæfingu T frumna. Aðeins tilhneiging til hækkunar á 

IFN-γ mældist í floti samræktar með annotín-meðhöndluðum angafrumum miðað við 

viðmiðunar-angafrumur. Hugsanlega gæti verið tímaspursmál hvenær hápunkti 

hækkunar á IFN-γ er náð og gæti verið fróðlegt að skoða IFN-γ á fleiri tímapunktum 

samræktarinnar. Einnig er nauðsynlegt að endurtaka samræktina til að kanna hvort 

tilhneigingin til hækkunar haldist eða hverfi þegar fjöldi gilda er aukinn. En þrátt fyrir 

það er styrkur IFN-γ mjög hár í samræktunum miðað við IL-10, IL-13 og IL-17 og má 

reikna með að það hafi töluverð áhrif í átt til Th1 sérhæfingar. 
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6 ÁLYKTANIR 
 

Niðurstöður verkefnisins benda til þess að annotín hafi áhrif á bólgusvörun með því 

að hafa áhrif á angafrumur sem síðan, þegar þær hitta fyrir T frumur, fara að seyta 

miklu magni af IL-6 og IL-12p40. Auk þess að seyta miklu magni af bólguboðefnum 

þá tjáðu angafrumurnar sem höfðu verið meðhöndlaðar með annotíni mikið af ýmsum 

ræsisameindum sem taka þátt í samskiptum við T frumur og ræsingu þeirra. Vegna 

þessa miklu áhrifa annotíns á angafrumurnar kom á óvart hversu lítil áhrifin voru á 

samræktuðu ósamgena CD4+ T frumurnar, bæði hvað varðar tjáningu á 

ræsisameindum og boðefnaseytingu en hún var oftast ekki marktækt hærri en en hjá 

ósamgena CD4+ T frumum samræktuðum með viðmiðunar-angafrumum.  

Efni sem leiða til aukins IL-6 og IL-12p40 seytun væri mögulega hægt að nota 

sem ónæmisglæðar í bólusetningum gegn alvarlegum sýkingum og krabbameini. 

Það er því mikilvægt að endurtaka samræktartilraunirnar og ganga úr skugga hvort 

hægt sé að staðfesta þær niðurstöður sem sýndu tilhneigingu í átt að Th1 svari.  

Í áframhaldandi rannsóknum væri hægt að rannsaka hvaða áhrif annotín hefur 

á B og T frumur, einar og sér og saman, en hægt er að setja T frumur með B frumum 

og sjá hvaða áhrif tiltekin T frumuhjálp hefur á B frumur. Þá er líka hægt að skoða 

áhrif annotín-meðhöndlaðra frumna á ræsingu CD8+ T frumna. Einnig væri hægt að 

gera innanfrumulitun á IL-10 til þess að sjá hvort T frumurnar eða angafrumurnar séu 

að framleiða IL-10. Einnig er hægt að meta áhrif annotín-meðhöndlaðra angafrmuna 

á óreyndar CD4+ T til að losan við minnisfrumur sem þegar eru búnar eru að 

sérhæfast (e. polarize).  

Einnig gæti verið áhugavert að skoða huperzin A í samrækt, þar sem það dró 

verulegar úr seytun bæði IL-10 og IL-12p40. Það gæti því hugsanlega verið að bæla 

ónæmiskerfið og áhugavert að skoða hvaða ferlar liggja þar að baki og hvaða áhrif 

það hefði á ónæmissvör. 
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