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Iktsýki og infliximab Tengjast virkjaðar T-frumur og T-stýrifrumur meðferðarárangri? 

 Inngangur: Iktsýki er sjálfsofnæmissjúkdómur sem áður fyrr gat valdið því að fólk varð 

óvinnufært langt fyrir aldur fram. Með tilkomu nýrra líftæknilyfja (m.a. infliximab) sem 

hamla boðefninu TNFα hefur meðferð við iktsýki tekið stakkaskiptum og lífsgæði margra 

iktsýkisjúklinga stórbatnað. Meðferðarsvörun við líftæknilyfjunum er misgóð og því gagnast 

þessi lyf aðeins hluta sjúklinga. Ástæður misgóðrar svörunar eru ekki að fullu þekktar. 

Markmið: Í rannsókninni var leitast við að finna tengsl mismunandi meðferðarárangurs 

við infliximab hjá iktsýkisjúklingum við mismun í T-frumu prófíl eða virkni T-stýrifrumna. 

Efniviður og aðferðir: Þátttakendur sem uppfylltu þátttökuskilyrði voru sex. Þrír 

einstaklingar voru í hópi sem svaraði meðferð vel og þrír sem svöruðu meðferð illa. 

Samanburðarsýni fengust frá blóðgjöfum Blóðbankans.  

Blóð var tekið rétt fyrir lyfjagjöf, 48 klst síðar og 7 sólarhringum síðar. Annarsvegar var 

gerð heilblóðslitun á öllum blóðsýnum til að meta frumugerðir og tíðni þeirra. Hins vegar 

voru einkirnisfrumur einangraðar með ficoll lausn og skipt í tvo hluta, annar frystur til 

áframhaldandi rannsókna en hinn settur í örvun T-frumna (aCD3+aCD28) í mismunandi 

aðstæðum; með infliximab eða intralípíðum auk viðmiðunarsýna. Frumurnar voru litaðar 

morguninn eftir til mats á hlutfalli T-frumu undirhópa eftir örvunina. Frystu frumurnar voru 

þíddar, CD4+CD25- frumur einangraðar og settar í rækt með IL-2 og TGFβ í bökkum 

húðuðum með bæði aCD3 og aCD28, og sérhæfing í afleiddar T-stýrifrumur (iTreg) metin. Í 

sitt hverri rækt var TNFα, IL-1β, infliximab og intralípíð auk viðmiðunarrækta. Á 5. degi voru 

frumurnar teknar, þvegnar og hluti tekinn til T-stýrifrumu litunar en afgangurinn settur í hvíld 

í nýjum bökkum ásamt nýju IL-2. Næst voru T-stýrifrumurnar settar í samrækt með CFSE 

merktum einkirnisfrumum og superantigen púlseruðum Epstein-Barr sýktum B-frumum í 2 

daga. Að þeim tíma liðnum voru frumurnar litaðar og bælihæfni T-stýrifrumna  metin.  

Frumugreining eftir litanir var framkvæmd á Beckman Coulter Navios flæðifrumusjá. 

Úrvinnsla fór fram í Kaluza Analysis, og tölfræðiúrvinnsla og gerð grafa í GraphPad Prism. 

Niðurstöður: Frumúrvinnsla gagna hefur ekki sýnt fram á marktækan mun milli hópa eða 

aðstæða en getur gefið vísbendingar um hvað þurfi að rannsaka nánar í frekari úrvinnslu.  

Ályktanir: Nauðsynlegt er að leita að ástæðum misgóðrar svörunar við infliximab hjá 

iktsýkisjúklingum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sem og frekari úrvinnsla gagna munu 

hjálpa við að þrengja leitina að mögulegum birtingarmyndum mismunarins og hvað þarf að 

rannsaka nánar. 
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Listi yfir skammstafanir 

Ab  Antibody / mótefni 

Ag  Antigen / mótefnavaki 

AimV Sermislaust æti 

ANOVA  Analysis Of Variance / Fervikagreining 

APC Antigen Presenting Cell / sýnifruma 

aTreg Adaptive T-regulatory cells / afleiddar T-stýrifrumur 

Bcl6  B-Cell Lymphoma 6 protein / B-frumu eitlakrabbameins prótín 6 

BrefA Brefeldin A 

CCR C-C Chemokine Receptor / C-C smáboðaviðtaki 

CCP Cyclic citrullinated peptide 

CD  Cluster of Differentation / Hjálparsameind 

CFSE CarboxylFluorescein diacetate Succinimidyl Ester 

CI  Confidence Interval / öryggisbil 

COP-1 COat Protein complex 1  

CRP C-reactive protein / C-viðbragðsnæmt prótín 

CU Colitis Ulcerosa / sáraristilbólga 

CXCR CXC chemokine receptor / CXC boðefnaviðtaki 

DAS28CRP Disease Activity Index 28 C-reactive protein   

DMARD Disease Modifying AntiRheumatic Drugs / bremsulyf 

DNA Deoxyribonucleic acid / Deoxýríbósakjarnsýra 

EBB Epstein-Barr sýktar B-frumur 

EULAR The European League Against Rheumatism / Grunnstoðir 

Evrópusamtaka gigtarfélaga 

FCS Fetal Calf Serum / kálfasermi 

FITC Fluorescein Isothiocyanate 

FOXP3 Forkhead Box Protein 3 / Forkhead Box Prótín 3 umritunarþáttur 

GATA3 GATA3 umritunarþáttur 

GM-CFS Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor 

Hbk Hvít blóðkorn 

HIV Human Immunodeficiency Virus / eyðniveira, alnæmisveira 

HÍ Háskóli Íslands 

HLA Human Leukocyte Antigen / vefjaflokkasameind manna, HLA-flokkur 

IceBio Icelands Biologics register / Líftæknilyfjaskrá Íslands 

ICOS Inducible T-cell COStimulator (CD278) / ræsanlegur hjálparvirkjari T-

frumna, umritunarþáttur 

IFN Interferon / interferón, veiruvarnarboði 

Ig Immunoglobulin / ónæmisglóbúlín 
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IL Interleukin / hvítfrumuboði 

iTreg Induced T-Regulatory cells / afleiddar T-stýrifrumur 

LSH Landspítali Háskólasjúkrahús 

MHC Major Histocompatibility Complex / klasi vefjaflokkagena 

mRNA Messanger RNA / mótandi RNA 

MS Multiple Sclerosis / heila- og mænusigg 

MTX Methotrexat 

NK cells  Natural Killer cells / náttúrulegar drápsfrumur 

NSAID Non-Steroidal AntiInflammatory Drugs / bólgueyðandi verkjalyf 

nTreg Natural T-regulatory cells / náttúrulegar T-stýrifrumur 

PBMC Peripheral Blood Mononuclear Cells / einkirningar úr blóði 

PBS Phosphate-Buffered Saline 

PD-1 Programmed cell Death 1 / Prótín stýrðs frumudauða 1 

PD-L Programmed cell Death – Ligand / PD - viðtaki 

PenStrep  Penicillin Streptomycin 

RA   Rheumatoid Arthritis / iktsýki 

RBK  Rauð blóðkorn 

RF   Rheumatoid Factor / gigtarþáttur 

RORγT  RAR-related Orphan Receptor gamma,  umritunarþáttur 

RPMI  Rosewell Park Memorial Institute medium, æti 

SEE/SEB/SEA SuperAntigen / mismunandi gerðir súper-antigena 

SMOF lipid  Soya oil, Medium chain triglycerides, Olive oil and Fish oil 

T-bet  T-box transcription factor TBX21 / T-box umritunarþáttur TBX21 

TCR   T-cell receptor 

TGFb   Tumor growth factor beta 

Th   T-helper cells / T-hjálparfrumur 

TNFα  Tumor Necrosis Factor alpha 

TNFR  Tumor Necrosis Factor Receptor / Viðtaki TNF 

Tregs   T-regulatory cells / T-stýrifrumur 

UP    Unpulsed / Ópúlseraðar 
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1 Inngangur  

 

Aðalheimild í inngangi er kennslubókin Janeway„s en annarra heimilda er getið sérstaklega 

þegar það á við. (1) 

1.1 Ónæmiskerfi mannsins 

Mannslíkaminn stendur frammi fyrir því að þurfa að verjast og eyða ýmsum ógnum sem 

annars myndu raska samvægi (e. homeostasis) hans. Ónæmiskerfið, sem ver líkamann gegn 

þessum sýklum og öðrum þeim hlutum sem líkaminn þekkir ekki, skiptist í tvö undirkerfi, 

ósértækan hluta og sértækan hluta. Jafnvægi í viðbrögðum þessara kerfa er mjög mikilvægt. 

Hlutverk þeirra er að eyða eða halda í skefjum öllu því sem ekki er hluti eðlilegrar 

likamsstarfsemi. Viðbrögðin verða því að vera bæði markviss og kröftug til að koma í veg 

fyrir skaða af völdum utanaðkomandi sýkla. Hins vegar mega þau ekki vera of sterk eða 

ósértæk, því þá myndi líkaminn verða fyrir skaða af völdum varnarkerfisins. Viðeigandi 

viðbrögð verða því að vera hárnákvæm og miða að því að valda líkamanum sem minnstum 

skaða, en utanaðkomandi ógnum sem mestum skaða. Til þess að sinna hlutverki sínu þarf 

ónæmiskerfið enn fremur að geta aðgreint hættur frá meinlausum fyrirbærum, og mistök í 

þessari aðgreiningu geta valdið sjúkdómum ef svarið er á einhvern hátt rangt.  Of lítil 

viðbrögð leiða til verri varnarkerfis og aukinnar sýkingarhættu en of mikil viðbrögð til 

skemmda á líkamsvefjum samhliða eyðingu meinvalds. Ófullkomin aðgreining ógna frá 

líkamsþáttum veldur svo því að ónæmiskerfið snýst gegn líkamanum sjálfum. Það er einmitt 

sameiginleg meinmynd  sjálfsofnæmissjúkdóma sem verður fjallað nánar um á eftir. En ef 

litið er nánar á tvo flokka ónæmiskerfisins, ósértæka og sértæka hlutann, þá sést að mismunur 

þeirra er talsverður. (1) 

1.1.1 Ósértæka ónæmiskerfið 

Ósértæki hluti ónæmiskerfisns sér um almennar varnir og kerfið er fyrsti varnarþáttur 

líkamans (e. “first line of defense”).  Það veitir skjót en ósérhæfð viðbrögð við ósérhæfðu 

áreiti. Til ósértæka ónæmiskerfisins teljast m.a. lífeðlisfræðilegir varnarveggir (s.s. húð og 

slímhúðir), almenn bólguviðbrögð, komplementkerfið og fleira, auk þess sem kerfið leikar 

hlutverk í blóðstorkuferlinu. Kerfið þekkir utanaðkomandi ógnir út frá algengum mynstrum 

og sameiginlegum þáttum þeirra sem ekki finnast í líkamanum. Kerfið þekkir ekki ákveðna 
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undirhópa sýkingavalda. Fyrir þær ólíku ógnir sem hafa sameiginleg mynstur notar það sama 

breiðvirka svarið. Kerfið er til staðar frá fæðingu, breytist hvorki né þroskast í gegnum 

æviferilinn og erfist á milli foreldris og afkvæmis. (1)  Þróunarfræðilega er það eldra en 

sértæki  hlutinn, en vísi að ósértæka kerfinu er að finna í öllum fjölfruma lífverum (2) 

 Hluti ósértæka ónæmiskerfisins er efnamiðlaður, s.s. komplement kerfið (öðru nafni 

magnakerfið, e. complement) og boðefni (e. cytokine/chemokine) en hluti er frumumiðlaður. 

Til frumumiðlaða hlutans teljast m.a. smáætur og stórætur (e. monocytes and macrophages), 

lútfíklar/basafrumur, sýrufrumur og dauffrumur (e. basophils, eosinophils and neutrophils), 

mastfrumur, náttúrulegar drápsfrumur (NKcells) og fleiri frumur. (1) Smáæturnar breyta um 

nafn og kallast stórætur þegar þær hafa komist inn í vefi líkamans, en þessar átfrumur eru afar 

stórtækar í eyðingu skaðvalda með frumuáti (e. phagocytosis). Frumurnar þekkja algeng 

mynstur sem einkenna utanaðkomandi skaðvalda og seyta við áreiti efnum sem kveikja á 

ónæmiskerfinu og/eða eyða skaðvöldunum beint með ýmsum hætti. Viðbrögð haldast söm 

óháð tíðni sýkinga og eru því hraðvirk en ónákvæm. 

Gallar í ósértæka ónæmiskerfinu leiða til alvarlegra ónæmisgalla þar sem sýkingar eru tíðar 

og alvarlegar, en of mikil viðbrögð geta aftur á móti valdið hættulegu bólguástandi þar sem 

líkaminn skaðast í ofsafengnu ónæmissvari. (1) 

1.1.2 Sértæka ónæmiskerfið 

Sértæka ónæmiskerfið, ólíkt því ósértæka, aðlagar sig að aðstæðum og man eftir fyrri 

sýkingum. Það lærir að þekkja sérstakar ógnir og veitir sterkari og markvissari vörn ef það 

hefur komist í tæri við þær áður. Kerfið er aðallega frumumiðlað, og spila þar meginhlutverk 

T-frumur og B-frumur (hér eftir eitilfrumur). Báðar þessar frumugerðir eiga uppruna sinn í 

beinmerg. B-frumur sjá um að mynda og seyta mótefnum (e. antibodies) sem bindast 

óþekktum mótefnavökum (e. antigens) og merkja þær til eyðingar, á meðan T-frumur sjá um 

að eyða óþekktum og hugsanlegum skaðvöldum bæði beint eða með því að efla svörun 

annarra hluta kerfisins. Flókið samspil er einnig til staðar þar sem T-frumur ræsa og viðhalda 

virkni þeirra B-frumna sem framleiða mótefni gegn meinvöldum sem komist hafa inn í 

líkamann, bæði með beinum hætti og með efnaboðum. Aðrar frumugerðir eru einnig 

mikilvægar innan kerfisins, s.s sýnifrumur (e. APC, antigen presenting cells) frumur, sem 

sýna T- og B-frumum öll efni eða efnishluta sem finnast innan líkamans. Helsti undirflokkur 

þeirra eru angafrumur (e. dendritic cells). Eitilfrumurnar fá þannig að sjá alla hluti innan 

líkamans, hvort sem þeir eru eðlilegir eða hlutar mögulegra skaðvalda.  Til þess að eitilfruma 

virkist þarf hún að þekkja efnið eða efnisbrotið sem hún fær að sjá, og geri hún það ræðst hún 
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gegn efninu. Þroski frumnanna byrjar á því að erfðamengi þeirra endurraðast og hver og ein 

eitilfruma þekkir sitt einstaka efni. Þetta veldur því að frumuflóran þekkir gífurlegt magn 

fjölbreyttra efna. Til þess að þroskaðar eitilfrumur virkist og valdi ónæmissvari þurfa þær þó 

einnig aðstoð frá sýnifrumum. Aðstoðarboðið ætti eingöngu að fylgja ef um raunverulega ógn 

er að ræða, og kemur þetta að hluta í veg fyrir óæskilega virkjun eitilfrumnanna. (1) 

1.1.3  Grunnþol og útþol (e. central and peripheral tolerance) 

Í þroskun er mikilvægt að eyða þeim eitilfrumum sem þekkja sína eigin líkamsþætti til að 

koma í veg fyrir það mikla tjón sem myndi skapast ef þær þekktu eðlileg efni líkamans (hér 

eftir er talað um sjálfsvaka (e. self Ag(antigen)). Eitilfrumur ganga því í gegnum flókið 

útsláttarferli þar sem þeim frumum sem þekkja sjálfsvaka er eytt áður en þær hefja formleg 

störf. Þeim frumum sem þekkja eðlileg efnasambönd líkamans er því í stórum dráttum eytt í 

þroskaferlinu til að koma í veg fyrir sjálfsofnæmi. Þannig skapast frumuflóra sem á að þekkja 

eins mörg utanaðkomandi efni og hægt er, án þess þó að þekkja nokkurn sjálfsvaka. Þessi 

eyðing á B- og T-frumum í þroskun þeirra kallast grunnþol (e. central tolerance). Eyðingin er 

nauðsynleg til að fyrirbyggja sjálfsofnæmissjúkdóma því að öðrum kosti snýst ónæmiskerfið 

gegn líkamanum sjálfum. 

Útslátturinn er þó ekki óbrigðull, og annað kerfi, útþol (e. peripheral tolerance), er til staðar 

sem eyðir eða óvirkjar ónæmishvetjandi T-frumur sem þekkja sjálfsvaka eftir þroskun þeirra. 

Þessu varnarkerfi er í aðalatriðum miðlað með tvennum hætti; beinni hömlun á virkjaðar 

ónæmishvetjandi frumur, eða með virkjun bælisvars. Sýnt hefur verið fram á að T-stýrifrumur 

(e. regulatory T-cells, Tregs) miðli bælisvari. Hlutverk T-stýrifrumna hefur verið mikið 

skoðað á undanförnum árum í sjálfsofnæmissjúkdómum en til að skilja þær betur er 

nauðsynlegt að útskýra fyrst hlutverk og þróun T-frumna sértæka ónæmiskerfisins. (3) 

 

1.2 Frumur ónæmiskerfisins 

Hér á eftir verður fjallað nánar um helstu gerðir ónæmisfrumna sem tengjast rannsókninni. 

1.2.1 Einkjarna frumur ónæmiskerfisins 

Hnattkjarna einkirningar blóðs (e. PBMC‟s, peripheral blood mononuclear cells, hér eftir 

verður talað um PBMC‟s) er samheiti yfir allar einkjarna frumur sem fengnar eru úr blóði. 

PBMC‟s eru mikilvægur hluti frumubundna og mótefnabundna ónæmissvarsins og til þeirra 
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teljast m.a. eitilfrumur úr blóði (T-frumur, B-frumur, NK-frumur) og smáætur, en ekki þær 

frumur sem hafa flóknari kjarna (s.s. dauffrumur, sýrufrumur ofl.). Hér á eftir er fjallað nánar 

um eitilfrumurnar. (1) 

1.2.2 B-frumur 

B-frumur sjá um mótefnabundna hluta ónæmissvarsins. Þær framleiða mótefni (e. 

immunoglobulin, Ig) sem bindast þeim efnum sem viðkomandi B-fruma þekkir. Með 

mótefnabindingu er efnið eða sýkillinn merktur til eyðingar. Til að virkjast þurfa B-frumur 

hjálparboð frá sýnifrumu samfara því að þær þekki viðkomandi mótefnavaka (e. antigen) , en 

einnig þurfa þær hjálparboð frá T-frumum til þess að halda mótefnaframleiðslu áfram. Ferlið 

er nokkuð flókið og fyrstu viðbrögð við nýjum mótefnavaka taka nokkra daga. Hluti virkjaðra 

B-frumna breytist í plasmafrumur sem eru í raun mótefnaframleiðsluverksmiðjur og framleiða 

gífurlegt magn mótefna sem seytt er í blóðið til dreifingar. Annar hluti þeirra getur svo orðið 

að minnisfrumum. Þær frumur láta lítið á sér bera þar til sami mótefnavaki lætur á sér kræla 

aftur, og verða viðbrögð ónæmiskerfisins þá mun skjótari en áður þar sem minnisfrumurnar 

eru tilbúnar til leiks á hliðarlínunni. Mótefnin sem B-frumurnar seyta eru í nokkrum 

undirflokkum (fyrst mynda þær IgD og IgM, en skipta síðar yfir í IgG, IgA eða IgE), og fer 

gerð þeirra bæði eftir þroska B-frumnanna og gerð sýkingarinnar, en hjálparboð sem B-

frumurnar fá frá öðrum ónæmisfrumum hafa áhrif á Ig gerð mótefnanna. Þáttur B-frumna og 

samspil þeirra við aðra þætti ónæmiskerfisins er flókinn og verður ekki farið ítarlega í hann 

hér. Hins vegar ber að geta þess að B-frumur framleiða m.a. gigtarþátt (e. rheumatoid factor) 

sem nánar er fjallað um síðar. Einnig geta þær gengt hlutverki sýnifrumna og sýnt T-frumum 

mótefnavaka.(1) 

1.2.3 Angafrumur  

Þáttur angafrumna og annarra sýnifrumna í iktsýki hefur verið mikið rannsakaður. Þær eru 

þær nauðsynlegar í ónæmissvari og T-frumur háðar þeim í virkjun. Bæði hafa rannsóknir 

verið gerðar á tengslum frumnanna við meingerð sjúkdómsins, mismun í sjúkdómsvirkni og í 

tengslum við hugsanleg meðferðarúrræði. (4–8)  Fróðlegt hefði verið að bæta þeim þætti í 

rannsóknina en þar sem það var ekki gert verður umfjöllun um þær ekki lengri að sinni.  

1.2.4 T-frumur 

T-frumur miðla einnig frumubundnu ónæmi sértæka ónæmiskerfisins. Þær eiga það 

sameiginlegt að hafa þroskast í hóstakirtli (e. thymus) og gangast þar undir útsláttarferli sem 
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eyðir að mestu T-frumum sem þekkja sjálfsvaka. Allar T-frumur einkennast af CD3 

yfirborðsviðtaka, en þær skiptast svo í undirflokkana CD4+ og CD8+ Tfrumur. CD8+ frumur 

(e. cytotoxic T cells) hafa bein áhrif á markfrumur og drepa þær með frumubundnum 

samskiptum. Þær bregðast við efnum sem þeim er sýnt á viðtakanum MHC I en sá viðtaki er 

staðsettur á öllum líkamsfrumum og sýnir niðurbrotsefni innan úr viðkomandi frumum. Þær 

leika því stórt hlutverk í krabbameinum og veirusýkingum. CD4+ frumurnar (e. Thelper cells) 

miðla áhrifum sínum með víðtækari hætti, s.s. seytingu boðefna og efnamiðla sem og 

hvatningu eða áhrifum á tegund og gerð ónæmisviðbragða (e. modulation). Þessar frumur 

virkjast við það að sjá efni sem sýnd eru á MHC II viðtaka, en sá viðtaki er á sýnifrumum, en 

ekki öllum frumum, og sýnir efni sem sýnifruman hefur melt og koma því utanfrá. Þær leika 

því stærra hlutverk í utanfrumusýkingum. Í báðum tilfellum er það T-frumuviðtakinn (e. 

TCR) sem á í samskiptum við MHC viðtaka hinnar frumunnar, en CD3 viðtakinn sem 

einkennir T-frumur er einmitt hluti T-frumu viðtakans.(1) 

Líkt og B-frumurnar þurfa óreyndar T-frumur tvenns konar boð til að ræsast, annars vegar 

þurfa þær að þekkja viðkomandi MHC viðtaka og efnið sem hann ber, en einnig þurfa þær 

bindingu við CD28 yfirborðsviðtaka sinn. Sú binding veitir nauðsynlegt stuðningsboð (e. co-

stimulatory signal) sem virkjar T-frumuna. Tjáning ýmissa yfirborðssameinda er breytileg 

eftir þroskastigi frumnanna og eru þær sameindir notaðar til þess að ákvarða þroskasti frumna 

í tilraunum. (1) 

CD4+ frumurnar eru mun fleiri en CD8+, og nú þegar fleiri undirflokkar CD8+ frumna eru 

stöðugt að koma í ljós hafa rannsóknir sýnt að sambærilegir undirflokkar þessara tveggja T-

frumugerða eru ólíkir að ýmsu leyti. Hér verður því eingöngu fjallað nánar um CD4+ frumur 

og undirflokka þeirra en hafa ber í huga að rannsaka þyrfti sambærilega undirflokka CD8+ í 

framtíðinni. 

1.2.4.1 CD4+ frumur 

CD4+ frumuflokkurinn, einnig kallaður hjálparT-frumur, skiptist niður í undirflokka eftir 

hlutverki, yfirborðsviðtökum og boðefnaframleiðslu. Samspil þessara undirflokka hefur m.a. 

áhrif á hvers eðlis ónæmisviðbrögðin verða, hvort þau eru harkaleg eða væg, og ekki verka 

allir undirflokkar hvetjandi á ónæmissvarið heldur bæla sumir undirflokkar það. Mikilvægi 

CD4+ frumna má meðal annars sjá í alnæmi, þar sem HIV sýkir CD4+ frumur, en á síðari 

stigum sjúkdómsins fækkar CD4+ frumum mjög og leiðir ónæmisbælingin til afar skæðra 

sýkinga. (1,9)  
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 Auk yfirborðsviðtakanna og boðefnaframleiðslunnar hafa fundist einkennandi 

umritunarþættir sem eru virkir í hverri undirgerð, en virkni þeirra er ekki endilega séreinkenni 

hvers undirflokks. Nánari aðgreining undirflokkanna fer því fram með greiningu út frá 

sameiginlegri tjáningu yfirborðsviðtaka, umritunarþátta og boðefnaframleiðslu. CD4+ 

flokkurinn skiptist svo í  eftirfarandi þekkta undirflokka, en hafa ber í huga að rannsóknir 

leiða stöðugt í ljós fleiri gerðir og hlutverk í frumuflokkum ónæmisfrumna. (1) 

Undirflokkarnir hér að neðan eru því ekki tæmandi listi. 

1.2.4.2 Th1 

Th1 (T-helper 1) undirflokkurinn einkennist auk viðtakanna CD3+CD4+ af seytingu IFNγ 

(interferon γ) og IL-2. Þessar frumur eru hvetjandi á ónæmissvarið og eru m.a. nauðsynlegar 

til að B-frumur skipti um undirgerð mótefnis (e. class switching). Svarið leiðir til 

frumubundins ónæmissvars og virkjunar stóræta (e. macrophages), og er oft ráðandi eftir 

innanfrumusýkingar og veirusýkingar. (1)   

1.2.4.3 Th2 

Th2 (T-helper 2) undirflokkurinn einkennist auk viðtakanna CD3+CD4+ af seytingu 

boðefnanna IL-4, IL-5, IL-10 og IL-13 sem hvetja til mótefnamyndunar, virkjunar sýrufrumna 

(e. eosinophils) og bælingu á vissum þáttum stóræta (e. macrophages), og leiða þannig í raun 

til bælingar á frumuáti (e. phagocytosis) og hvatningu ónæmissvarsins til eyðingar sýkils á 

annan hátt. Svarið er tengt öðrum skaðvöldum en Th1-svar, og má þar sérstaklega nefna 

sýkingar ákveðinna ormategunda í meltingarvegi. Svarið miðast meira að eyðingu þess efnis 

sem veldur viðbrögðum (e. allergen) en sýkils. (1) 

1.2.4.4 Th17 

Th17 frumur, sem komu fram á sjónarsviðið seinna en tveir fyrrgreindu undirflokkarnir, 

einkennast auk CD3+CD4+ af framleiðslu IL-17 og IL-22, og hafa gríðarlega víðtæk áhrif þar 

sem afar margar frumur hafa viðtaka fyrir þessi tvö efni. Einnig seyta þær IL-21, en 

eitilfrumur hafa viðtaka fyrir þeim. Umritunarþátturinn RORγT hefur enn fremur verið 

tengdur við Th17 (en fleiri umritunarþættir koma til sögunnar). (10) Þær gegna hlutverki í 

vörnum gegn þekjulags- og slímhúðarsýkingum, og geta hvatt til eyðingar sýkla á borð við 

Candida og Staphylococus. Skortur eða vanstarfsemi leiðir aftur á móti til aukinna 

tækifærissýkinga. Þar sem Th17 sérhæfing krefst IL-6 og hliðrar IL-6 jafnframt hlutfalli 

Th17/T-stýrifrumu þroskunar til Th17 fruma er virkni líftæknilyfsinsð Tocilizumab, IL-6-

viðtakahindra, sérstaklega tengdur þessum undirflokki. (10–12)  
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Þessi undirflokkur hefur verið sérstaklega tengdur bólgu og vefjaskemmdum í 

sjálfsofnæmissjúkómum, t.a.m. MS, sórasýki og iktsýki. Tilkoma þessara frumna kollvarpaði 

því fyrri kenningum um að allt skiptist upp í Th1 / Th2 svar. (13,14) 

1.2.4.5 T follicular helper 

Næst í upptalningunni er tiltölulega nýfundin undirgerð T-hjálparfrumna; T-follicular 

helper cells (Tfh). Þetta eru CD4+ T-frumur sem hafa virkjast af mótefnavaka (e. antigen, Ag) 

en halda til í eitlum á B-frumu svæðum. Helsta yfirborðssameind þeirra er CXCR5 (sem er 

viðloðunarsameind nauðsynleg til frumuskriðs á B-frumu svæði eitla) og PD-1 en einnig tjá 

þær CD40L. Þær framleiða m.a. IL-4 og IL-21, og hafa umritunarþáttinn ICOS en stjórnandi 

umritunarþáttur (e.master regulator transcription factor) er Bcl6. Einnig hefur verið sýnt fram 

á þátt þeirra í sjálfsofnæmi. (15,16)  

1.2.4.6 T-stýrifrumur 

T-stýrifrumur (e. Tregs) eru undirhópur CD4+ T-frumna. Þær einkennast, auk tjáningar 

CD3 og CD4, af mikilli tjáningu CD25 en lítilli tjáningu CD127, og jafnframt hafa þær mikla 

tjáningu umritunarþáttarins FoxP3. Einnig hafa fundist CD8+ stýrifrumur sem líkjast CD4+ 

stýrifrumunum, en þar sem þær eru CD8+ og eru að sumu leyti frábrugðnar CD4+ 

stýrifrumunum verður ekki fjallað nánar um þær hér.  

CD4+FoxP3
high

CD25+CD127- T-stýrifrumur (hér eftir CD4+ T-stýrifrumur) gegna því 

hlutverki að bæla viðbrögð ónæmiskerfisins og halda t.d. í skefjum ónæmisfrumum sem 

þekkja sjálfsvaka. Virkist ónæmiskerfið af sjálfsvökum eru þær því mikilvægur hluti útþols. 

Sýnt hefur verið fram á þetta mikilvægi  á afgerandi hátt í músatilraunum, þar sem mýs sem 

ekki höfðu CD4+CD25+ T-frumur (CD4+CD25+ depleated) fengu fjöllíffæra-sjálfsofnæmi. 

(17)  

T-stýrifrumum má skipta í tvo hópa eftir uppruna. Annars vegar eru náttúrulegar T-

stýrifrumur (e. natural T-regulatory cells, nTregs) og hins vegar afleiddar T-stýrifrumur (e. 

induced T-regulatory cells, iTregs, eða adaptive T-regulatory cells, aTregs). 

Náttúrulegu T-stýrifrumurnar eru upprunnar í hóstakirtli (e. thymus) þar sem T-frumur 

þroskast. (18) Þær þekkja sjálfsvaka í meiri mæli en aðrar T-frumur og gegna hlutverki í 

bælingu óæskilegs ónæmissvars gegn þeim sjálfsvökum sem þær þekkja. Náttúrulegu T-

stýrifrumurnar tjá enn fremur umritunarþáttinn helios ólíkt þeim afleiddu.  Þó aðgreining 

hópanna sé enn talin erfið er hún hugsanlega möguleg skv. heimildum með aðgreiningu út frá 

tjáningu helios. (19)   
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Afleiddu T-stýrifrumurnar taka ólíkt þeim náttúrulegu breytingum eftir umhverfi innan 

líkamans, og myndast eftir þroskun í hóstakirtli. Aðstæður og boðefni sem hvetja þessa 

þroskun eru m.a. sýning mótefnavaka án bólgu eða við veikar ónæmisvirkar aðstæður. Einnig 

geta þær sérhæfst í krónískri bólgu eða sýkingu. Þessar frumur er hægt að sérhæfa in vitro 

með ræktun í æti ásamt IL-2 og TGF-β1, en þessi tvö boðefni eru nauðsynleg til sérhæfingar 

afleiddra T-stýrifrumna, viðhaldi þeirra og lífsvilja. (20) 

Misvísandi niðurstöður hafa komið fram varðandi ýmsa þætti í lífeðlisfræði T-stýrifrumna 

og eru nokkur dæmi þess nefnd hér að neðan. Líklegt má telja að með frekari rannsóknum 

skýrist þessi breytileiki, en þetta minnir á að starfsemi ónæmiskerfisins og samspil allra þátta 

þess eru enn í dag ekki þekkt að fullu. 

PD-1:PD-L ferlið er sambærilegur þáttur útþols og T-stýrifrumulíkanið. Ferlið virkar við 

fyrstu sýn mótsagnakennt. Eftirfarandi skýring á því gefur hins vegar innsýn í hve flóknir 

ferlar ónæmiskerfisins geta verið og von um að sambærilegar skýringar finnist á öðrum 

mótsagnakenndum ferlum. Bælivirkni beggja kerfa, PD-1:PD-L og T-stýrifrumulíkansins, er 

svo mikil að skorti annað hvort ferlið getur komið fram sjálfsofnæmi. Þessi kerfi spila einnig 

saman. PD-1 : PD-L hefur áhrif á bæði T-stýrifrumur og ónæmishvetjandi undirflokka T-

frumna. PD-1 er m.a. tjáð á ónæmisfrumum af B-frumu, T-frumu, T-stýrifrumu, NK-frumu og 

angafrumugerðum. Það að viðtakinn sé bæði til staðar á ónæmishvetjandi og ónæmisletjandi 

frumum virkar mótsagnarkennt. PD-1 hefur hins vegar mismunandi áhrif þessa undirhópa; 

hann er hvetjandi á sérhæfingu T-stýrifrumna en letjandi áhrif á ónæmishvetjandi  T-frumur. 

Samvirkniáhrifin verða því ónæmisbælandi. (3) 

Einnig er  TNFα viðtakinn mikilvægur í þessum undirflokki frumna. T-stýrifrumur hafa 

hækkaða tjáningu TNFR2 (sjá nánar í undirkafla „TNFα“) miðað við aðrar frumur 

ónæmiskerfisins. Áhrif bindingar TNFα á T-stýrifrumum virðist einnig hafa önnur áhrif á 

ónæmissvar en binding þess við TNFR2 á öðrum ónæmisfrumum. Þannig virðist TNFα í 

stórum dráttum hvata virkjun og bælisvar T-stýrifrumna, en einnig hvetja virkjun annarra 

ónæmishvetjandi frumna. Niðurstöður rannsókna á áhrifum TNFα á fjölgun og virkjun T-

stýrifrumna eru því misvísandi, og verður að hafa í huga að lesa greinar með gagnrýnni 

hugsun. Máli skiptir  hvernig frumurnar eru skilgreindar hverju sinni, í hvers konar 

dýramódeli tilraunirnar eru framkvæmdar, hvort tekið er tillit til mögulegra mismunandi 

áhrifa eftir því hvort bindingin er á TNFR1 eða TNFR2, og hvort aðgreining er gerð á 

mismunandi undirflokkum T-stýrifrumna. Fram hefur þó komið sú kenning að TNFα valdi 



  

12 

virkjun ónæmishvetjandi T-frumna í byrjun bólgusvars en dragist svarið á langinn valdi það 

ónæmisbælingu með bindingu á TNFR2 viðtakann á T-stýrifrumum. (21–23) 

Hlutverk T-stýrifrumna í sjálfsofnæmissjúkdómum hefur verið og er enn í dag mikið 

rannsakað, enda getur brenglun á starfsemi T-stýrifrumna valdið ójafnvægi í ónæmissvari og 

skorti á eðlilegri ónæmisbælingu. Þessi skekkja getur þá leitt af sér sjálfsofnæmissjúkdóma. 

(24,25) Iktsýki er einmitt dæmi um slíkan sjúkdóm, en sýnt hefur verið fram á þátt CD4+ T-

stýrifrumna í meingerð iktsýki. Rannsóknir hafa ekki verið á einu máli varðandi fjölda T-

stýrifrumna, og ýmist sýnt fram á sambærilegan eða ósambærilegan fjölda í iktsýkisjúklingum 

miðað við heilbrigða. Ekki virðist tölulegur fjöldi þeirra þó í öllum tilfellum skipta höfuðmáli, 

heldur virðist virknin skipta gríðarlegu máli, og hafa rannsóknarniðurstöður sýnt fram á 

vanvirkni náttúrulegra T-stýrifrumna í iktsýkisjúklingum. (26–30) 

Þess má einnig geta í lok upptalningar á undirflokkum T- hjálparfrumna að ekki eru alltaf 

skýr skil á milli hópa. Rannsóknir hafa til að mynda sýnt að T-stýrifrumur geta undir vissum 

kringumstæðum í gigt umbreyttst yfir í Th17-frumur og hliðrar sú umbreyting ónæmissvarinu 

í kjölfarið. (31) 

1.2.4.7 Hlutföll undirhópa CD4+ frumna 

Fram hefur komið í ýmsum rannsóknum að ekki er það einungis fjöldi frumna hvers 

undirflokks sem skiptir máli, heldur hafa hlutföll þeirra innbyrðis gífurleg áhrif á 

ónæmissvarið.  

Áhugavert er að skoða hlutfall Th1- svars á móti Th2-svari, en jafnvægi í þessum tveimur 

þáttum virðist hafa mikil áhrif á lokamynd ónæmissvarsins, og var lengi einblínt á hlutfall 

þessara tveggja svara innan greinarinnar. (13) Lýsandi dæmi um mikilvægi Th1/Th2 svarsins 

eru viðbrögð við sýklinum Mycobacterium leprae. Einstaklingar sem sýkjast geta fengið 

tvenns konar birtingarmyndir sama sjúkdóms eftir því hvort Th1- eða Th2-svar verður 

ráðandi. Th1 leiðir til meingerðar sem kallast tuberculoid leprosy, þar sem sýkingin er í 

meginatriðum bundin við myndun bólguhnúðs  (e.granuloma) í lungum en húðskemmda (e. 

skin lesions) og frekari útbreiðsla sýkilsins er stöðvuð. Boðefni (e. cytokine) af gerð 1 eru 

ráðandi í svarinu. Th2 svarið leiðir aftur á móti til lepromatous leprosy þar sem CD8+ T-

frumur og boðefni af gerð 2 eru ráðandi (m.a. IL-4 og IL-10), en þar er húðsýkingin ráðandi 

og sjúklingum tekst ekki að hefta útbreiðslu sýkilsins. (32) Þó verður að athuga að hvorugt 

svarið er betra en hitt, og er það aðstæðum háð hvort svarið er viðeigandi hverju sinni.  

Hlutfall Th17/T-stýrifrumna er líkt hlutfalli Th1/Th2 svars að því leyti að mismunandi 

heildarsvar fæst eftir því hvor þátturinn er ráðandi. Þannig hefur verið sýnt fram á það að 
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Th17/T-stýrifrumu hlutfall með Th17 ráðandi þætti tengist sjálfsónæmissjúkdómum, bæði í 

músum og mönnum.  (13,25,33,34)  

Hvað hlutfall Th17/T-stýrifrumna varðar er rétt að taka fram að þroskun T-frumna í aðra 

áttina útilokar um leið hina. Frumur geta því ekki tjáð einkennandi viðtaka fyrir báða 

flokkana. Í þroskun beggja frumugerða er IL-2 og TGF-β1 nauðsynlegt, en Th17 þarfnast enn 

fremur IL-6 sem, ef til staðar, hamlar þá T-stýrifrumu séræfingu. Enn fremur má segja að 

umritunarþættirnir séu í hreinni samkeppni, sé FoxP3 tjáður slekkur hann á tjáningu RORγT 

og öfugt. (1) 

 

1.3 TNFα 

Áhrif TNFα, eins aðal bólgumiðils líkamans hafa verið mikið rannsökuð. Boðefnið er í 

líkamanum á tvennu formi, himnubundið eða frjálst. Það er aðallega framleitt af 

ónæmisfrumum. Enn fremur binst það tveimur viðtökum; TNFR1 og TNFR2. Allar frumur 

með kjarna tjá TNF viðtaka, en mismunandi tjáning er eftir frumugerðum. TNFR1 er tjáður 

tiltölulega stöðugt, en tjáning TNFR2 sem er tjáður innan ónæmiskerfisins, er breytileg og 

kalla ákveðnar aðstæður og boðefni hann t.a.m. fram (e. induced). TNFα getur jafnframt haft 

mismunandi áhrif eftir því hvort bindingin verður á TNFR1 eða TNFR2. (22,23)  Þau  miklu 

bólguhvetjandi áhrif sem efnið hefur virðast tengjast bindingu á TNFR1, en binding TNFR2 

hefur óskýrari áhrif. Mikilvægt er að taka hér fram að TNFR1 hefur dauðasetur (e. death 

domain) sem við virkjun hvetur til stýrðs frumudauða (þó virkjast dauðasetrið ekki alltaf við 

virkjun viðtakans). TNFR2 hefur ekki sambærilegt dauðasetur og getur þetta að hluta útskýrt 

mismun í virkni viðtakanna. (35)  

Þannig hvetur TNFα vissulega ónæmisfrumurnar í að svara áreiti þegar það er nauðsynlegt 

og getur ofgnótt TNFα jafnframt valdið vefjaskemmdum og hliðarskaða (e. collateral damage) 

sem fylgir of sterku bólgusvari. Einnig hefur komið fram að T-stýrifrumur hafa mun hærri 

hlutfallslega tjáningu á TNFR2 en aðrar ónæmisfrumur sem kemur við fyrstu sýn á óvart. 

TNFα virðist enn fremur, þó það sé mótsagnakennt, hvetja sérhæfingu T-stýrifrumna og 

bælisvars. Þetta gerist hvað helst í langvinnum bólguaðstæðum og upp hafa komið kenningar 

um að jafnvægi í TNFR1/TNFR2 virkjun eigi þar hlut að máli. (22,23,36)  

En áhrif TNFα eru ekki bundin við stýrifrumurnar eingöngu heldur hvetur það ójafnvægi í 

Th17/T-stýrifrumusvari í átt að ónæmishvetjandi Th17 svari á kostnað ónæmisbælandi T-
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stýrifrumusvars. Þetta getur haft í för með sér auknar líkur á sjálfsofnæmi og vanköntum þess 

að hafa of sterkt Th17 svar. (25) 

 

1.4 Sjálfsofnæmissjúkdómar 

Sjálfsofnæmissjúkdómar stafa eins og áður segir af röskun í eðlilegi starfsemi 

ónæmiskerfisins, þegar það snýst gegn líkamanum sem það á að verja. Þetta gerist vegna 

hverskyns skorts á eðlilegri ónæmisbælingu, bæði göllum í grunnþoli eða útþoli. Brestir í 

útslætti ónæmisfrumna sem þekkja sjálfsvaka í þroskun þeirra getur til að mynda valdið 

alvarlegum ónæmisgöllum, sem og skert ónæmisbæling  í útþoli. (19,30,37)  

1.4.1 Iktsýki 

Iktsýki, eða RA (e. rheumatoid arthritis) er sjálfsofnæmissjúkdómur sem  leggst á um 1% 

fóks í hinum vestræna heimi. Sjúkdómurinn stafar af samspili erfða og umhverfis, þar sem 

hvorugur þátturinn er allsráðandi. Þannig hefur sjúkdómurinn sterkan erfðaþátt (m.a. tengdum 

HLA gerð) en einnig eru auknar líkur vegna reykinga (og í því tilfelli eru CCP (cyclic 

citrullinated peptides) algeng auk þess að hafa verið tengdur ákveðnum sýkingum.(38)  Í dag 

álíta sumir enn fremur að iktsýki sé ekki einn eiginlegur sjúkdómur heldur sameiginleg 

birtingarmynd ólíkra orsaka og meingerðar. Þessu til stuðnings má nefna tengsl við reykingar 

og aCCP annars vegar, og hins vegar tengsl sjúkómsins við erfðaþátt sem vissulega er til 

staðar þó tengslin séu fjarri því algild.  

Klínísk einkenni iktsýki eru sársaukafullir, stirðir og bólgnir liðir, og þeir liðir sem oftast 

verða fyrir áhrifum eru smáliðir handa, úlnliðir og tábergsliðir. Bólgan er oftast samhverf. 

Morgunstirðleiki sem minnkar við hreyfingu en versnar við hvíld er jafnframt einkennandi. 

Einnig hafa sumir jákvæðan gigtarþátt í blóði. Sjúkdómurinn er algengari meðal kvenna og 

virðist tvöfalt algengari í reykingarfólki þar sem CCP mælist oft í blóði. (39) 

Áður fyrr var sjúkdómurinn þess valdandi að fólk á besta aldri varð óvinnufært og lífsgæði 

þeirra versnuðu mjög. Einnig var og er dánaraldur sjúklinga lægri en samanburðarhópa, og er 

aðaldánarorsök hjarta- og æðasjúkdómar. Þess má geta að frekari rannsóknir hafa sýnt fram á 

að iktsýki er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma. (40,41) 
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1.4.2 Sjúkdómsþróun og meingerð 

Fyrstu skref sjúkdómsins felast í skriði hvítra blóðkorna í liðpoka og bólgu (e. synovitis) 

ýmissa liða, bólgur eru oft samhverfar og getur staðsetning liðanna sem fyrir áhrifum verða 

verið notuð til aðgreiningar frá öðrum gigtarsjúkdómum. Meiri tjáning verður á 

viðloðunarsameindum og boðefnum (e. chemokines) auk fleiri viðbragðsþátta sem draga að 

fleiri bólgufrumur bæði sértæka og ósértæka ónæmiskerfisins. (38) Upphafsskrefin leiða því 

til bólgusvörunar og vítahrings ónæmisviðbragða sem leiðir að lokum til brjósk- og 

beinskemmda í liðum og að lokum til örkumls. Sjúkdómurinn einkennist enn fremur af 

myndun sjálfsvaka í formi gigtarþátta (rheumatoid factor). (42) 

Meingerð sjúkdómsins í heild og þáttur T-frumna í henni er ekki að fullu þekkt, en 

liðpokabólgan á rætur að rekja til rangra viðbragða ónæmiskerfisins og mótefnaframleiðslu 

gegn sjálfsvökum. Sýnt hefur verið fram á oftjáningu TNFα, eins öflugasta bólgumiðils 

líkamans, í blóði og liðvökva iktsýkisjúklinga bæði á fyrstu stigum sjúkdómsins og þegar 

hann er lengra genginn. (22,26,43) Því hefur verið haldið fram að TNFα spili þátt í upphafi 

með bindingu við TNFR1 í þekju liðpokans (lining layer) og orsakar þannig bólguna (e. 

synovitis). (44) 

Rannsóknir á mismuni TNFR1 og -2 í iktsýkisjúklingum eftir sjúkdómsvirkni hafa þó sýnt 

fram á tilhneigingu tengsla ákveðins genabreytileika í viðtökunum. Enn fremur hefur 

breytileikinn tengsl við misgóða meðferðarsvörun. (45,46) Rannsókn sem tók tillit til 

mismunandi undirflokka viðtakans í Chron„s sjúkdómi  (ísl. svæðaristilbólga) og 

sáraristilbólgu (e. CU / Colitis Ulcerosa) sjúklingum fann hins vegar mun á tjáningu 

undirhópanna miðað við heilbrigða og bendir það til þess að áhugavert væri að skoða 

samskonar rannsókn á iktsýkisjúklingum. (47) Einnig hafa fleiri rannsóknir á viðtökunum 

tveimur í hópum sjálfsofnæmissjúkra verið gerðar. Höfundi er þó ókunnugt um að rannsóknir 

sem beinast sérstaklega að iktsýkisjúklinga á infliximab og tjáningu viðtakans á T-frumum 

eða T-stýrifrumum hafi tekið tillit til skiptingar í TNFR1 og TNFR2. Þó má álykta að áhrif 

TNFα í meingerð iktsýki séu margslungin. 

Þekkt er að auki ójafnvægi í Th1/Th2-svari sem og í Th17/Treg-svari á þá leið að Th1 og 

Th17 eru ráðandi þættir ónæmissvars í iktsýki. Jafnframt hefur verið sýnt fram á að við 

meðferð minnkar þetta ójafnvægi innan beggja hlutfalla. (13,48)  

Upphaflega var einblínt á hlutfall Th1/Th2 svars í iktsýki, og virtist það hafa tengsl við 

sjúkdómsvirkni og mögulega meingerð sjúkdómsins. Með tímanum og uppgötvunum nýrra 

undirflokka CD4+ T-frumna varð Th17/T-stýrifrumuhlutfallið hins vegar vinsælla í 
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rannsóknum. (25) Nýjustu rannsóknir sýna þó fram á að ójafnvægið í Th1/Th2 haldist í langt 

genginni iktsýki þrátt fyrir meðferðarárangur (43)  

Einnig hefur skortur á T-stýrifrumum eða skert starfsemi þeirra verið tengd við ýmsa 

algengari sjálfsofnæmissjúkdóma, s.s. iktsýki, MS og sóra (e. psoriasis). (28,49) Hins vegar er 

áhugavert að niðurstöður rannsókna hafa bent til aukins fjölda T-stýrifrumna í sórasýki og 

bæði hafa niðurstöður bent til lækkunar í fjölda T-stýrifrumna í iktsýki, og að fjöldi sé ekki 

áhrifaþáttur en að virknin sé skert. Þetta er því mótsagnarkennt umræðuefni og enn skiptar 

skoðanir um þessi mál. (23,28)  

Th17 virðist vera ráðandi svar í iktsýki líkt og mörgum öðrum sjálfsónæmissjúkdómum, og 

mælist IL-21 m.a. hækkað í blóði og liðum sjúklinga.(25) Hvað hlutfall Th17/T-stýrifrumna 

varðar hafa rannsóknir sýnt fram á að í virkri iktsýki er hlutfallið hækkað, þ.e. færri T-

stýrifrumur en fleiri frumur af Th17 gerð. Hlutfallið var skoðað með tilliti til þess að 

líftæknilyfið tocilizumab, sem er anti-IL-6-viðtaka-mótefni og hamlar þroska Th17, dragi 

einmitt úr þessu hlutfalli og tengist það lækkun í sjúkdómsvirkni.  (28,50) Áhugavert má telja 

að í rannsóknum á Th17/T-stýrifrumu hlutfalli virðist almennt ekki vera sýnt fram á skerta 

virkni T-stýrifruma líkt og í mörgum öðrum rannsóknum, og eru þær jafnvel í mótsögn við 

margar T-stýrifrumu rannsóknir hvað það varðar að virknin haldist óskert. 

Th17 svar hefur einnig verið rannsakað í antiTNFα meðferð við hryggikt (e. ankylosing 

spondylitis) með þeim niðurstöðum að meðferðin virðist skila árangri tengdum lækkun í 

hlutfallinu. (33) Hafa verður þó í huga að iktsýki og hryggikt eru ekki sami sjúkdómur þótt 

þeir séu skyldir.  

 

1.5 Meðferð við iktsýki 

Sjúkdómsmeðferðin fólst áður fyrr í að gefa stera, NSAID eða önnur hægvirk 

sjúkdómsdempandi lyf (hér eftir verður talað um bremsulyf, e. DMARD (disease modifying 

antirheumatic drugs), sem skilaði árangri en var þó fjarri því fullnægjandi. Með tilkomu 

antiTNFα líftæknilyfjanna á 10. ártug síðustu aldar varð gjörbreyting í meðferð iktsýki. Þau 

eiga það sameiginlegt að koma í veg fyrir virkni TNFα sem eins og áður kom fram er oftjáð í 

sjúkdóminum. (21)(51) 

Fyrsta meðferð við iktsýki er í dag meðferð með ónæmisbælandi sterum og bremsulyfjum. 

Sterarnir lina einkennin en hafa ekki bein áhrif á sjúkdómsvirkni eða –gang á meðan 
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bremsulyfin hafa áhrif á sjúkdóminn sjálfan.(52) Til bremsulyfja teljast öll þau lyf sem hafa 

áhrif á gigtarsjúkdóma, en öll voru þau upprunalega notuð við öðrum sjúkdómum en 

gigtarsjúkdómum. Til bremsulyfja teljast einnig antiTNFα-lyfin sem fjallað verður um hér á 

eftir. Með tilkomu líftæknilyfjanna stórbatnaði meðferð, en þó virka þau eingöngu á um 

þriðjung þeirra iktsýkisjúklinga sem hljóta meðferð. (53) Ástæður þessa mismuns í 

meðferðarárangri eru ekki að fullu þekktar.  

Áður fyrr var sjúklingum að öllu jöfnu ekki veitt mikil meðferð snemma í sjúkdómsferlinu 

vegna mikilla hættu á aukaverkunum með þeim lyfjum sem þá voru á markaði. Í dag er hins 

vegar veitt meðferð við iktsýki eins fljótt og auðið er eftir greiningu. Líftæknilyfjum er 

einungis bætt við meðferð hjá þeim sem hafa töluvert svæsinn sjúkdóm. Líftæknilyfin er því 

erfitt að skoða án samhliða meðferðar.  

Þess skal getið að ekki er til læknandi meðferð við iktsýki, en miðar sú meðferð sem veitt 

er að því að ná sjúkdómshléi og halda sjúkdóminum niðri, auk þess að koma í veg fyrir 

óafturkræfar skemmdir.(52) 

1.5.1 Sterar 

Hefðbundin meðferð við lágvirkri iktsýki felst í gjöf sykurstera (oft Prednisolon) og 

bremsulyfja (oft Methotrexat) að því gefnu að ekki séu frábendingar fyrir notkun þeirra og að 

sjúklingur þoli meðferðina. Sykursterar eru notaðir við fjölmörgum sjúkdómum, og hafa 

kröftug bólgudempandi áhrif. Þeir eru langvirkir og lágskammta meðferð sem notuð er í dag 

þolist almennt vel. EULAR (evrópsku gigtlæknasamtökin) mæla einmitt með lágskammta 

gjöf sykurstera (5-7,5 mg/dag). (54,55) Sykursteragjöf á árum áður olli hins vegar miklum og 

oft alvarlegum aukaverkunum, sérstaklega þegar meðferð var háskammta meðferð og í langan 

tíma. Meðal aukaverkana eru hækkaður blóðþrýstingur, bjúgsöfnun, aukin hætta á sýkingum 

og beinþynning (e. osteoporosis). (52,54) 

1.5.2 Bremsulyf (DMARDs) – Methotrexat 

Bremsulyfin hafa fjölbreyttari verkun sem beinist gegn sjúkdóminum. Þessi lyf eru þó 

oftast ekki sérhæfð fyrir liðbólgusjúkdóma heldur flest upprunalega notuð við öðrum 

sjúkdómum. (56) Markmiðið með notkun þeirra er að draga úr bólgu, verkjum, liðskemmdum 

og langvinnum fylgikvillum.  Nánar er fjallað um eitt aðal bremsulyf við iktsýki, Methotrexat, 

hér að neðan, en auk þess eru lyfin sulfasalazin, malaríulyfið Plaquenil og leflunomid notuð, 

sitt í hverju lagi eða saman.(52) (55,57) 
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Methotrexat (hér eftir MTX) er upprunalega krabbameinslyf. Virkni þess felst í að bæla 

fólatefnaskipti með því að hemja ensímið dihydrofolate reductasa, og stöðvar myndun 

tetrahydrofólats og þar með nýmyndun núkleótíða og DNA. Lyfið hemur því áhrif á 

nýmyndun frumna, og með því vöxt krabbameina en einnig skiptingu annarra frumna í örri 

skiptingu, og þá ber helst að nefna ónæmisfrumur. 

Áhrif MTX felast m.a. í áhrifum á stýrðan frumudauða (e. apoptosis) virkjaðra eitilfrumna, 

boðefnamiðluðum þáttum og áhrifum á viðloðunarsameindir ónæmisfrumna. Þessu er m.a. 

miðlað með minnkaðri virkni dauffrumna, minnkuðu æðagegndræpi og með hömlun á 

dihydrofolate reductasa sem leiðir af sér lækkun í framleiðslu IL-4, IL-6, IL-13, TNFα, GM-

CSF. Í grófum dráttum eru þau því ónæmisbælandi. (42) Skammtagjöf er 7,5-25 mg einu 

sinni í viku, og verður að vera strangt eftirlit með lifrarprófum og blóðprufum vegna hættu á 

aukaverkunum. (52)  

1.5.3 AntiTNFa: infliximab við iktsýki 

Í klínískum leiðbeiningum var mælt með gjöf infliximab (sérlyfjaheiti Remicade) sem 

fyrsta líftæknilyfs við svæsinni iktsýki og því rökrétt að velja það lyf til þess að geta skoðað 

meðferðarárangur sem stærst þýðis. Haustið 2013 var leiðbeiningum hins vegar breytt, og nú 

er lyfið adalimumab gefið sem fyrsta líftæknilyf. Infliximab er IgG 25% músakímera en þess 

má geta að adalimumab er 100% mannamótefni (e. humanized) og því líklegra til þess að 

valda ekki ónæmissvari. Áætlað er að um 15-20% liðbólgusjúklinga þurfi 

líftæknilyfjameðferð. (52) 

Infliximab er eins og önnur lyf í flokknum hindri á bólgumiðilinn TNFα. Það binst TNFα, 

hvort tveggja frjálsu og viðtakabundnu og óvirkjar það. Etanercept binst eingöngu frjálsu 

TNFα, en adalimumab og infliximab báðum gerðum.  Infliximab er enn fremur gefið á 6-8 

vikna fresti, etanercept tvisvar sinnum í viku en adalimumab á tveggja vikna fresti. Af 

fyrrgreindu má sjá að ekki eru lyfin að öllu leyti sambærileg, og niðurstöður þessarar 

rannsóknar og annarra rannsókna á einstökum lyfjum því ekki alhæfanlegar með öllu á önnur 

lyf.(36) 

Fram hefur komið að TNFα er oftjáð í iktsýki. Hins vegar eru rannsóknir ekki einhljóma 

um hvaða áhrif TNFα hefur á sjúkdómsganginn. Hvort tveggja hefur því komið fram að TNFα 

hvetji sérhæfingu T-stýrifrumna og að antiTNFα-meðferð (og TNFα bæling þar með) auki 

virkni og fjölda T-stýrifrumna. Enn fremur hafa rannsóknir ýmist sýnt fram á antiTNFα 

meðferð skili einungis betri virkni án fjölgunar T-stýrifrumna, eða að fjölgun verði með 
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meðferðinni. Rökfræðilega er því hægt að álykta að þar sem TNFα hemur ónæmissvar þá ýti 

það einnig undir bælisvar með fjölgun og virkjun T-stýrifrumna, en ekki má gleymast að 

mögulega tapast sú T-stýrifrumu aukning sem TNFα veldur í langvinnum bólgusjúkdómum 

samhliða meðferð. Meðferðin getur valdið einkennum sem líkjast sjálfsofnæmissjúkdómnum 

rauðir úlfar. Styður það kenningar um að T-stýrifrumur tapist vegna antiTNFα meðferðar þar 

sem meingerð rauðra úlfa hefur einnig verið tengd við vanvirkni eða skort á T-stýrifrumum.  

Hugsanlegt er að þessar misvísandi upplýsingar stafi að hluta af því að lyfjameðferðin hafi 

mismunandi áhrif á náttúrulegar og afleiddar T-stýrifrumur. (22,58) 

Fram hafa einnig komið rannsóknir þar sem nTreg eru skilgreindar CD62L+ en sú gerð T-

stýrifrumna sem antiTNFα meðferð örvar in vitro er það ekki. (21) Fleiri rannsóknir hafa sýnt 

að T-stýrifrumur eru vanvirkar í iktsýki, og að antiTNFα meðferð leiði til bættrar virkni 

afleiddra T-stýrifrumna en hafi ekki áhrif á náttúrulegar T-stýrifrumur. Því hefur í framhaldi 

verið haldið fram að meðferðarárangurinn stafi einmitt af bættri virkni afleiddu T-

stýrifrumnanna þó þær náttúrulegu haldist vanvirkar. (21,58,59)  

Enn fremur hefur komið fram að meðferðarárangur antiTNFα meðferðar, sem vissulega 

hefur skilað gríðarlegri lækkun á sjúkdómsvirkni margra sjálfsofnæmissjúkdóma, er ekki 

algildur, ekki einu sinni innan hvers sjúkdóms. Þannig virka lyfin ekki í rauðum úlfum og 

geta gert MS verri, enda getur meðferðin hamlað T-stýrifrumuþroska í gegnum TNFα hömlun 

eins og fjallað var um hér að ofan. Ekki er enn að fullu þekkt af hverju þessi mismunur stafar 

þó rannsóknir komist nær því með hverju árinu.  (23,36)  Sumar rannsóknir hafa þó bent til 

þess að misgóður meðferðarárangur sé mögulega tengdur öðrum boðferlum sem ekki er 

miðlað um TNFα. (60) 

1.5.3.1 IceBio gagnagrunnurinn 

IceBio gagnagrunnurinn var settur á stofn hérlendis árið 2008 að danskri fyrirmynd (þar 

DanBio). Honum er ætlað að halda saman upplýsingum um meðferðargang allra sjúklinga á 

líftæknilyfjum hvort tveggja til að tryggja meðferðaröryggi þar sem meðferð er mjög sérhæfð 

og þar sem kostnaður við lyfin mikill.  Upplýsingar um sjúkdómsvirkni skulu færðar inn 

reglulega af gigtarlæknum, og er þá sérstaklega litið til DAS28CRP-stuðuls. DAS28CRP er í 

aðalatriðum samsett tölugildi sem tekur tillit til bæði mats sjúklingsins sjálfs og mats læknis á 

sjúkdómsvirkninni auk fleiri þátta til mats á sjúkdómsvirkni. Talan 28 stendur fyrir fjölda liða 

sem skoðaðir eru í úrvinnslu gildisins. Í grunninum eru enn fremur upplýsingar um samhliða 

meðferð, fyrri lyfjameðferð, ýmsa lífsstílsþætti og aðra sjúkdóma sem einstaklingur hefur, 
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sem og rannsóknarniðurstöður sem tengjast sjúkdómnum. Úr þessum grunni var fenginn listi 

mögulegra þátttakenda í eftirfarandi rannsókn. (52) 

 

1.6 Önnur efni 

Eftirtalin efni voru hluti rannsóknarinnar en eru ekki hluti af ónæmiskerfinu, iktsýki eða 

meðferð við iktsýki. 

1.6.1 Intralípíð 

Intralípíð er næringarblanda sem helst er gefin ungbörnum sem ekki geta nærst sjálf, en 

einnig öðrum sjúklingum sem glíma við sama vanda. Þessi fitusýrublanda er gífurlega 

orkurík, en fitusýrurnar eru úr sojabaunaolíu. 

Í dag eru á Landspítala gefin SMOF-lípíð (e. Soya oil, Medium chain triglycerides, Olive 

oil and Fish oil), önnur næringarblanda intralípíða sem samsett er úr fjölbreyttari blöndum 

fitusýra í stað Intralipid-lausnar. Rannsóknir hafa sýnt fram á ónæmisbælingu, sérstaklega hjá 

ungbörnum, við gjöf intralípíða af báðum gerðum (en SMOF lípíðin virðast almennt breyta 

ónæmissvari, á meðan Intralipid bæla það nokkuð ósértækt). 

Sú ónæmisbæling sem tengist Intralipid-næringarblöndu virðist m.a. falin í minnkaðri 

framleiðslu á IL-2 sem er naðusynlegt T-frumu virkjun og sérhæfingu, en einnig öðrum 

þáttum sem ættu skilið heila ritgerð út af fyrir sig. Þótti rannsakendum því áhugavert að 

athuga hvort þessi lausn hefði áhrif á örvaðar T-frumur eða T-stýrifrumu in vitro. (61–63) 

1.6.2 Brefeldin A 

Brefeldin A (hér eftir BrefA) er Golgi-stoppari sem hamlar prótíninu COP-1 og þar með 

útflutningi efnabóla úr Golgi kerfi frumna. Hann er notaður til þess að auka magn efna sem 

fruma framleiðir innan viðkomandi frumu. Þetta auðveldar greiningu á efnamyndun hverrar 

frumugerðar við litun frumnanna. BrefA hefur þekkta frumudrepandi virkni, og því er 

nauðsynlegt, sé það notað í rannsóknum, að gera samhliða litun án BrefA til að sannreyna 

lifun frumnanna. (64,65) Efnið var notað í T-frumu örvun yfir nótt. 

1.6.3 Samantekt inngangs 

Markmið rannsóknarinnar er að reyna að finna hvort munur sé á lífvirkniþáttum, 

undirþáttum í hlutfalli frumugerða eða virkni ákveðinna ónæmisfrumugerða eftir 
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meðferðarárangri iktsýkisjúklinga á infliximab. Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa þætti sem 

virðast tengjast meingerð sjúkdómsins og áhrifum lyfjameðferðar, en þess ber að geta að í 

mörgum tilfellum hafa niðurstöður rannsókna verið í mótsögn hverjar við aðrar. Þó má leiða 

að því líkur að bæði T-stýrifrumur og hlutföll ólíkra undirflokka T-frumna hafi áhrif á 

sjúkdóminn. Einnig gegna fleiri frumur mjög veigamiklu hlutverki, s.s. B-frumur og 

angafrumur en í þessari yfirferð gefst ekki tækifæri á að fara eins ítarlega yfir það og 

höfundur myndi vilja. 

Í stærra samhengi gætu svör við þessum spurningum síðar hjálpað við að beina augum 

rannsakenda í átt að mögulegum meingerðarferlum sjúkdómsins. Að endingu fást vonandi 

svör um hvernig bæta megi meðferð þeirra sjúklinga sem ekki svara meðferð með 

líftæknilyfjum á annan hátt, og einnig koma í veg fyrir að óþarfa meðferð sé veitt. Þó þetta 

verkefni stígi aðeins lítið skref í þá átt vonar höfundur að rannsóknir í framtíðinni skili 

svörum við þeim spurningum. 
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2 Markmið 

 

Iktsýki er langvinnur sjálfsofnæmissjúkdómur. Sjúkdómstilurð er flókin en grundvallast 

m.a. á röskun T-frumu miðlaðs ónæmissvars, offramleiðslu bólgumiðla (TNFα) og 

framleiðslu á gigtarþáttum. Tilurð sjúkdómsins er óljós en m.a hefur verið lagt til að T-

stýrifrumur, sem eru ónæmisbælandi, hafi skerta virkni í iktsýkissjúklingum. Nýlegar 

rannsóknir á Ónæmisfræðideild LSH hafa sýnt fram á neikvæð áhrif bólgumiðla á sérhæfingu 

og virkni T-stýrifrumna. Ekki er vitað á hvaða hátt T-stýrifrumur dragi úr styrk ónæmissvars 

eða hvort bólgumiðlar í umhverfi þeirra hafi áhrif á virknina. Í þessari rannsókn verður 

kannað m.t.t. virkni TNFα-hemjandi lyfja út frá árangri infliximab meðferðar sem er 

fyrirliggjandi í Icebio gagnagrunninum. Einnig verður hlutfall undirhópa T-frumna skoðað 

eftir örvun T-frumna, og hlutföll ákveðinna ónæmisfrumna í blóðlitun milli fyrrgreindra hópa 

iktsýkisjúklinga borin saman. 

Hér verður því leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

Að meta hvort að hægt sé að finna lífvirkniþætti sem endurspegla meðferðarárangur 

infliximab 

a. Meta fjölda Th1, Th2, Th17 og T-stýrifrumna fyrir meðferð, 48 klst eftir 

meðferð og 7 dögum með tilliti til mismunandi meðferðarárangurs 

b. Meta hvort sérhæfing T-stýrifrumna hafi fylgni við svörun við antiTNFα-

meðferð 
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3 Efni og aðferðir 

 

Að fengnu leyfi Vísindasiðanefndar,  Persónuverndar og Rannsóknarnámsnefndar var haft 

samband við þátttakendur, sem samþykktu þátttöku með undirritun samþykktaryfirlýsingar 

eftir kynningu á rannsókninni.  

 

3.1 Þátttaka 

Listi var fenginn yfir mögulegum þátttakendur úr IceBio gagnagrunninum og gengið úr 

skugga um að einstaklingarnir féllu undir skilmerki þátttöku skv. upplýsingum í Sögukerfi 

Landspítalans. Til þátttöku voru hæfir þeir iktsýkisjúklingar sem höfðu verið á infliximab 

meðferð í a.m.k. 6 mánuði, höfðu ekki hlotið sykurstera meðferð í meira en 3 mánuði (að 

undanskildu Prednisolon ≤ 5 mg/viku), voru ekki á bremsulyfjum/DMARDs (að undanskildu 

MTX ≤ 20 mg/viku), þjáðust ekki af öðrum sjálfsofnæmissjúkdómum og höfðu ekki greinst 

með aukaverkanir vegna antiTNFα meðferðar. Þeim sem féllu undir fyrrgreind skilmerki var 

skipt í 2 hópa, mtt svörunar við infliximab meðferð eftir upplýsingum úr IceBio. 

Betri svörun: einstaklingar með DAS28CRP <2,6 

Verri svörun: einstaklingar með DAS28CRP >3,2 

Blóðsýnum úr fyrrgreindum hópum var safnað þrisvar sinnum; rétt fyrir infliximab 

meðferð, 48klst eftir meðferð og 7 sólahringum eftir meðferð. 

Til samanburðar voru fengin 3 blóðsýni úr heilbrigðum blóðgjöfum frá Blóðbankanum. 

Helstu skilyrði fyrir blóðgjöf eru að vera heilbrigður, 18-60 ára, +50 kg og ekki á lyfjum. 

Samanburðarblóðsýnin voru notuð til einangrunar einkirninga og fengu sömu meðhöndlun og 

blóðsýni þátttakendahópsins utan blóðlitunar. Einnig var fengið blóð til einangrunar 

einkirninga sem voru CFSE litaðir og settir í samrækt (sjá nánar á eftir). Litun á heilblóði lá 

fyrir á blóði 2 heilbrigðra einstaklinga frá Blóðbankanum. 

Fjöldi sjúklinga sem hægt var að vinna með á rannsóknartímabilinu voru 3 einstaklingar í 

hvorum hópi. Í heild féllu 9 manns á tímabilinu undir fyrrgreind skilmerki, en þar af voru 2 

útilokaðir vegna búsetu utan höfuðborgarsvæðisins og einn einstaklingur færðist auk þess 

undan þátttöku. Þessi fjöldi er vissulega ekki nægur til þess að tölfræðileg úrvinnsla sé eins 

áreiðanleg og höfundur myndi vilja, en getur þó vissulega gefið vísbendingar um hvað þurfi 
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að rannsaka nánar í þessum tveimur hópum. Nánar er fjallað um þátttakendur og annað þeim 

tengt í Viðauka 1. 

 

3.2 Rannsóknarsnið 

Aðferðir þær sem lýst er hér á eftir hafa verið framkvæmdar áður á Ónæmisfræðideild 

LSH. Rannsóknirnar eru nokkuð margar og erfitt að átta sig á röð þeirra út frá orðum 

eingöngu. Í þeirri trú að myndir segi meira en mörg orð, sýnir Mynd 1 hér að neðan 

einfaldaða uppsetningu af rannsóknarframkvæmdinni í heild, en nánar er farið í hvern lið þar 

á eftir. Þess skal geta að blóðtaka fyrir hvern þátttakanda var framkvæmd á 3 tímapunktum 

m.t.t. meðferðar, og fóru allar blóðtökur á öllum tímapunktum í gegnum sömu tilraunir. 

Einnig skal geta þess að örvun T-frumna og T-stýrifrumna var gerð í nokkrum ólíkum 

aðstæðum hvor. Niðurstöður þær sem unnið er úr eru allar á formi litana í flæðifrumusjá og 

því eru þeir kassar merktir sérstaklega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Myndin sýnir einfaldað flæðirit af röð tilraunanna í rannsókninni. Nánar er fjallað um hvern lið í 

viðkomandi undirkafla Efna og aðferða. Þær upplýsingar sem unnið er úr eru á formi frumulitana og 

því eru þeir kassar innan flæðiritsins merktir sérstaklega. 

Blóðtaka Blóðlitun 

Einangrun 

einkirninga 

Frysting ÖrvunT-frumna Litun á örvun T-frumna 

Þíðing Einangrun 

CD4+CD25- frumna 

Örvun T-stýrifrumna 

Samrækt 

Litun á örvun T-stýrifrumna 

CFSE litun á samrækt 
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3.2.1 Blóðtaka 

 

Tekin voru blóðsýni úr öllum sex þátttakendum auk þess sem blóðsýni voru fengin frá 

Blóðbankanum.  Blóðgjöf úr hópi iktsýkisjúklinga var á 3 tímapunktum fyrir hvern 

einstakling; rétt fyrir lyfjagjöf, 48 klst eftir lyfjagjöf og 7 sólahringum (168 klst) eftir 

lyfjagjöf. Þess má geta að allar lyfjagjafir voru kl 8 að morgni. Sýni voru tekin á deild 

lyfjagjafar á Landspítala Fossvogi. Leitast var við að taka 100 mL blóðs í hverri blóðtöku en 

unnið með það magn sem fékkst hverju sinni. Blóð til einangrunar einkirninga var tekið í 

græntappa heparinglös, en auk þess tekið blóð í rauðtappa sermisglas til frystingar sermis og 

sérstakt mRNA glas til frystingar. 

mRNA glösin voru látin standa í herbergishita í að lágmarki 2 klst og svo fryst í -20°C í 

amk sólahring. Þau munu verða send á rannsóknarstofu erlendis til frekari greiningar. 

Rauðtappa sermisglösin voru spunnin niður og sermið einangrað og fryst í 300 μL 

skömmtum innan 2 klst frá blóðtöku, í -80°C frysti. Þeir munu verða þíddir og frekari 

rannsóknir gerðar í framhaldi af rannsókninni. 

Blóð úr græntappa heparinglösum var notað til þess að lita heilblóðslitun og einkirningar 

úr því einangraðir til frekari úrvinnslu. 

3.2.2 Einangrun einkirninga og frysting 

 

Allt eftirfarandi ferli var gert við herbergishita til þess að fyrirbyggja kekkjun (e. 

aggregation). Blóðinu, þynntu til helminga með PBS, var bætt á ficoll lausn og spunnið niður 

til að aðskilja frumulag einkirninga. Lagi einkirninga var safnað og það þvegið tvisvar sinnum 

í PBS, það þynnt og talið. Nauðsynlegum fjölda fyrir örvun T-frumna (a.m.k. 14 milljón 

frumur) var safnað í sér glas sem beið við stofuhita meðan afgangurinn var leystur upp í 

frystilausn (10 milljónir/mL) til frystingar. Frumulausnin var fryst í 2mL glösum í Mr.Frosty 

(ílát sem jafnar hraða hitastigslækkunar) í -80°C frysti í sólahring. Þá voru glösin flutt í 

fljótandi köfnunarefni til geymslu. 
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3.2.3 Örvun T-frumna 

 

Einkirningarnir sem höfðu verið fráteknir voru leystir upp (2milljónir/mL) í 

RPMI+Pen/Strep+10%FCS æti og geymdar í stofuhita meðan mismunandi örvunaraðstæður 

voru útbúnar. Mismunandi örvunaraðstæður voru sjö talsins, þar af 4 viðmiðunaraðstæður, og 

sést lokastyrkur efna í Töflu 1 hér að neðan. Frumur voru í styrknum 1 milljón/mL. 

 

Tafla 1 

Aðstæður í örvun T-frumna 

Aðstæður Frumur 

(10
6
/mL) 

aCD3 

(1μg/mL) 

aCD28 

(1μg/mL) 

Infliximab 

(100μg/mL) 

Intralípíð 

(100μg/mL) 

Intralípíð 

(500μg/mL) 

BrefA 

(1μg/mL) 

 

1 +      +  

2 + +     +  

3 + + +      

4 + + +    +  

5 + + + +   +  

6 + + +  +  +  

7 + + +   + +  

 

Aðstæður í örvun T-frumna voru 7 talsins. Viðmiðunaraðstæður voru þrjár (án anti-CD3 

(aCD3), anti-CD28 (aCD28) og BrefA) en aðstæður til skoðunar 4: örvunaraðstæður (aCD3 

og aCD28 (1 μg/mL)) og við þær bætt í sitt í hverju lagi infliximab (100 μg/mL) og 

intralípíðum  í tveimur styrkjum (100 μg/mL og 500 μg/mL). Við allar örvunaraðstæður var 

BrefA (1 μg/mL) bætt við nema einar viðmiðunaraðstæður. 

Tilgangur aCD3 og aCD28 var að virkja T-frumur. Infliximab var bætt út í til þess að meta 

áhrif þess in vitro á ræktina. Intralípíðum var bætt við í 2 styrkjum til að athuga möguleg áhrif 

þess á ræktirnar og gefa hugmynd um mögulega skammtaháð áhrif. 

 Örvunaraðstæður voru útbúnar í tvöföldum styrk í 1 mL á hverja aðstæðu, og að því loknu 

var 1mL af frumulausn í tvöföldum styrk bætt út í. 2μL Golgi kerfis stopparans Brefeldin A 

(hér eftir BrefA) var bætt út í hvert glas að þessu loknu og frumurnar settar í 37°C hitaskáp í 

16 klst. 
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Infliximab lausnin (0,8 mg/mL)fékkst gefins frá deild lyfjagjafar og var einangruð úr 

leiðslum notaðra 250 mL lyfjagjafarpoka.  

Til að meta frumufjölgun í ólíkum aðstæðum var auk þess gerð tilraun með geislavirku 

thymidine. Geislavirkt thymidine var sett í ræktina í 96 holu bakka.  Bakkinn var settur í 37°C 

í 18 klst og því næst fryst í -20°C til frekari úrvinnslu. Ekki gafst tími til að ljúka þeirri 

úrvinnslu fyrir þessa ritgerð, en mun það verða gert síðar. 

3.2.4 Örvun T-stýrifrumna 

Efni og aðferðum er lýst hér að neðan, en frystir einkirningar voru þíddir, óreyndar T-

frumur (CD3+CD4+CD25-) einangraðar úr þeim og settar í örvunaraðstæður sem hvöttu 

sérhæfingu á afleiddum T-stýrifrumum (e. iTreg). Æti í örvuninni var AimV (án sermis) nema 

annað sé tekið fram. 

 

3.2.4.1 Þíðing einkjarna frumna 

Einangruð PBMC„s voru tekin úr geymslu í fljótandi köfnunarefni og sett í hitabað (37°C) 

þar til þau voru þídd. Hituðu æti (37°C RPMI+PenStrep+10%FCS) var bætt varlega út í, 

frumurnar þvegnar tvisvar í PBS, taldar, og leystar upp í AimV. 

 

3.2.4.2 Einangrun CD4+ CD25- frumna 

CD4+ einangrun: Frumur voru leystar upp í einangrunarlausn og CD4 mannamótefni bætt 

við (25 μL/50*10
6
 frumur). Þessu var blandað vel saman og látið standa í 10 mín (við 

herbergishita). Lausnin var þvegin og spunnin niður, floti hent, frumur leystar aftur upp og 

blandaðar vel við segulkúlur (75 μL/50*10
6
 frumur) til frumueinangrunar. Glösin voru sett á 

veltara í 15 mínútur til að CD4+ frumurnar festust á segulkúlurnar. Næst var glasið í tvígang 

sett á segul (>1mín) þar sem kúlurnar leituðu upp að hliðum glassins og flotið (ásamt CD4- 

frumum) fjarlægt, en kúlurnar leystar upp í millitíðinni í einangrunarlausn. FlowComp release 

buffer (leysir frumurnar frá kúlunum) var bætt út í eftir síðari fjarlægingu flots og, glösin sett í 

veltara í 10 mín. Glösin voru því næst í tvígang sett á segul (>1mín) og flotið (með CD4+ 

frumum) flutt í nýtt glas. Frumur voru taldar, spunnar niður og floti hent. 

CD25- einangrun: Frumur voru leystar upp í einangrunarbuffer en nú blandaðar dynabeads 

25 (50μL/25M), og settar á veltara í 30 mín (við stofuhita). Glasið var sett á segul (>2mín) og 

frumuflot (CD25- frumur sem ekki bundust segulkúlunum) færðar í nýtt glas og taldar. Þessar 
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CD4+CD25- frumur voru því næst leystar upp í AimV í tvöföldum styrk og blandaðar til 

helminga aðstæðu-lausnum í tvöföldum styrk. 

 

3.2.4.3 Aðstæður í örvun T-stýrifrumna 

Aðstæður í örvun T-stýrifrumna voru 7 talsins og sjást í Töflu 2 hér að neðan.  

Tafla 2 

Aðstæður í örvun T-stýrifrumna 

(æti var AimV, aCD3(1μg/mL), aCD28(1μg/mL) húðuðum bakka) 

Aðstæður Frumur 

(10
6
/mL) 

TGF-β1 

(10ng/mL) 

IL-2 

(10μg/mL) 

TNFα 

(50ng/mL) 

IL-1β 

(10ng/mL) 

Infliximab 

(100μg/mL) 

Intralípíð 

(500μg/mL) 

 

1 +        

2 + + +      

3 +      +  

4 + + + +     

5 + + +  +    

6 + + +   +   

7 + + +    +  

 

Viðmiðunaraðstæður voru þrjár; 1. AimV án TGF-β1 og IL-2, 2. AimV með TGF-β1 og 

IL-2 og 3. AimV með intralípíðum án TGF-β1 og IL-2 en aðstæður til skoðunar 2; 

örvunaraðstæður (AimV með TGF-β1 (10ng/mL), IL-2 (10μg/mL)) og við þær bætt í sitt í 

hverju lagi TNFα  (50 ng/mL), IL-1β (10ng/mL),   infliximab (100 μg/mL) og intralípíðum 

(500 μg/mL). Lokastyrkur frumna var 10
6
/mL. 

IL-2 og TGF-β1 eru nauðsynleg boðefni til hvatningar í örvun T-stýrifrumna. TNFα er 

bólgumiðill sem áður var greint frá. Sýnt hefur verið fram á hömlun í sérhæfingu T-

stýrifrumna í sömu tilraun með IL-1β á Ónæmisfræðideild LSH. Infliximab var með til að 

ákvarða áhrif antiTNFα lyfs in vitro og intralípíð af sömu ástæðum og í örvun T-frumna. 

Eftir fimm daga örvun var flot tekið af ræktum og fryst til frekari úrvinnslu síðar. 

Frumurnar voru settar í nýtt æti og sama styrk af nýju IL-2 og í upprunalegu aðstæðunum, og 

hvíldar þannig í tvo daga.  
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3.2.5 Undirbúningur samræktar 

Púlsering B-frumna með súperantigenum: 

Epstein-Barr sýktar B-frumur (hér eftir EBB) úr rækt voru notaðar, og tekið frá ópúlserað 

sýni til viðmiðunar sem hlaut sömu meðferð utan blöndun með súperantigenum.  

EBB voru taldar í PBS og þvegnar í þrígang, leystar upp í AimV+1%sermi og blönduð 

súperantigenum (hér eftir sAg) (SEE/SEB/SEA, 0,1 μg/mL). Frumulausnin var sett í hitaskáp 

(37°C í 2klst, blandað á 30 mín fresti), þvegin með AimV og leyst upp í AimV (1 M/mL)  

CFSE litun einkirninga: 

Einangraðir voru einkirningar úr heilbrigðum blóðgjafa líkt og áður var lýst. 

Einkirningarnir voru því næst litaðir með CFSE, ólitað viðmiðunarsýni fékk sömu meðferð 

utan litun með CFSE. CFSE (5 μM) var blandað frumunum í 5 mínútur og því næst þvegið í 

þrígang: tvisvar með PBS en að lokum með AimV. Lausnin var spunnin niður og leyst upp í 

AimV (1 M/mL) 

 

3.2.5.1 Aðstæður í samrækt 

Hlutföll samræktar voru 1:1 af afleiddum T-stýrifrumum : PBMC„s, og 1:10 af B-frumum í 

ræktir til skoðunar. Útbúnar voru viðmiðunarræktir með/án T-stýrifrumna, CFSE merktra 

PBMC„s, ómerktum PBMC„s, sAg púlseruðum EBB og ópúlseruðum EBB. Tilbúið dæmi um 

uppröðun þessara aðstæða fyrir T-stýrifrumur úr einni örvunaraðstæðu sést hér að neðan í 

Töflu 3. Raunveruleg uppsetning var í 96 holu bakka og tók til allra aðstæðna í örvun T-

stýrifrumna. Jafnframt voru mun fleiri brunnar af þeim samræktaraðstæðum sem skoða átti, 

en 2-3 brunnar control aðstæðna voru látnir duga (þ.e. jafn margir og T-stýrifrumurnar úr 

örvuninni leyfðu hverju sinni). Þar sem fáar frumur einangruðust úr örvun T-stýrifrumna 

sumra einstaklingra voru þar að auki látin duga control frá öðrum þátttakendum ef ekki var 

nægur fjöldi frumna í allar samræktaraðstæður. Frumur voru litaðar fyrir flæðifrumusjá eftir 3 

daga í samrækt. 
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Tafla 3 

Aðstæður samræktar (tilbúið dæmi) 

+Treg 

+CFSE PBMC‘s 

+sAgEBB  

-Treg 

+CFSE PBMC„s 

+sAgEBB  

-Treg 

+CFSE PBMC„s 

-sAgEBB  

+Treg 

+CFSE PBMC„s 

-sAgEBB  

 

+Treg 

+ PBMC‘s 

+sAgEBB  

-Treg 

+ PBMC„s 

+sAgEBB  

 +Treg 

+ PBMC„s 

-sAgEBB 

-Treg 

+ PBMC„s 

-sAGEBB 

 

+Treg 

+CFSE PBMC‘s 

+UP  

-Treg 

+CFSE PBMC„s 

+UP  

+Treg 

-CFSE PBMC„s 

+UP  

-Treg 

-CFSE PBMC„s 

+UP  

 

-Treg 

+ PBMC„s 

+ UP  

-Treg 

+CFSE PBMC„s 

-sAgEBB  

-Treg 

-CFSE PBMC„s 

+sAgEBB  

+Treg 

-CFSE PBMC„s 

-sAgEBB 

 

         

Tafla 3: Tilbúið dæmi fyrir eina örvunaraðstæðu T-stýrifrumna, aðstæður til skoðunar eru feitletraðar en 

ekki viðmið: aðstæður samræktar ásamt viðmiðunarsýnum. Treg: T-stýrifrumur,  sAgEBB: súperantigen 

púlseraðar EBB. UP: ópúlseraðar EBB. CFSE PBMC‘s: CFSE merktir einkirningar. Raunveruleg uppsetning 

var í 96 holu bakka og tók til allra aðstæðna í örvun T-stýrifrumna. 

 

3.2.6 Frumulitun og úrvinnsla upplýsinga 

Niðurstöður til úrvinnslu voru í formi frumulitana í flæðifrumusjá. Notast var við 

flæðifrumusjá Ónæmisfræðideildar af gerð Navios frá Beckman & Coulter. Þannig var hægt 

að aðgreina frumugerðir eftir utan- og innanfrumuviðtökum sem litað var fyrir. Litanir voru 

framkvæmdar á heilblóði, eftir örvun T-frumna og T-stýrifrumna og á samræktum. Taka skal 

fram hér að fram kom hugsanleg mengun eða skemmd í nokkrum glösum, og þar sem 

þátttakendur eru einungis 3 í hvorum hóp enn sem komið er hafði það þau áhrif á úrvinnslu að 

ekki var hægt að reikna p-gildi fyrir þá tímapunkta og aðstæður sem sýnið stóð fyrir. Frekari 

úrvinnsla var gerð í forritinu Kaluza Analysis, og tölulegar upplýsingar fengnar úr því settar í 

Excel en tölfræðiúrvinnsla og gröf unnin í GraphPad Prism. Notast var við One-way og two-

way ANOVA (e. analysis of variance) í tölfræðiútreikningum eftir því hvort var viðeigandi 

hverju sinni. 
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Þar sem þátttakendafjöldi er takmarkaður þá er ekki hægt að reikna P-gildi ef staka 

mælingu vantar. Falli ein mæling út úr tölfræðiúrvinnslu, s.s. vegna þess að lit skorti eða 

mælingin var ómarktæk vegna mengunar eða frumufæðar sést það því vel í úrvinnslu.  

 

3.2.6.1 Litun á blóði 

1 mL blóðs úr heparinglösum var tekinn frá að lokinni blóðtöku og litaður með utan og 

innanfrumulitun. Litað var fyrir þeim viðtökum sem sjást í Töflu 4 hér að neðan. Mismunandi 

glös voru útbúin til aðgreiningar eftirfarandi undirflokka blóðfrumna: helstu undirflokka T-

frumna og þroskastig, NK-frumur, basophila, eosinophila og undirhópa B-frumna. Keyrð voru 

isotypu viðmiðunarsýni og ólituð sýni til að meta óspesifíska bindingu og glösin keyrð á 

aðstæðum settum upp fyrir heilblóð í flæðifrumusjánni. 

Tafla 4 

Litunarglös í blóðlitun  

T-frumur CD3 CD4 CD8 CD28 CD62L CD45RA CCR7 CD27 

Þroskastig 

T-frumur 

CD3 CD4 CD8 FoxP3 CD25 CD127   

T-stýrifrumur CD3 CD4 CD8 CD45RA CD45RO CD38 CD31  

NK og basophilar
 

CD3 CD4 CD8 CD16 CD56 CD203 HLA-

DR 

 

Eosinophilar og 

T-frumur 

α/β  γ/δ CD3 CD4 CD8 CD45 CD14  

B-frumur IgD IgM CD38 CD138 CD5 CD19 CD20 CD27 

 

 

3.2.6.2 Litun á örvun T-frumna 

 

Eftir örvun voru frumur spunnar niður og frumuflot einangrað og fryst í -80°C til síðari 

úrvinnslu. Frumur voru leystar upp og litaðar með utanfrumulitun. Þær voru því næst gerðar 

gegndræpar og innanfrumulitaðar. Litað var fyrir mismunandi utan og innanfrumumarkerum 

til þess að aðgreina mismunandi undirflokka T-frumna. Tafla 5 sýnir litunarglösin og hvaða 

frumum litað var fyrir. 
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Tafla 5 

Litunarglös eftir örvun T-frumna 

T-stýrifrumur CD3 CD4 CD8 CD25 CD127 FoxP3 IL17 

Th1  CD3 CD4 CD8 T-bet IFNγ IL17  

Th2 CD3 CD4 CD8 GATA3 IL4 CCR4  

Th17 CD3 CD4 CD8 RORγT IL17 IL22 IL23R 

Tfh CD3 CD4 CD8 ICOS CXCR5 CXCR3 PD-1 

Taflan sýnir fyrir hvaða litum var litað fyrir og hægt er að nota í úrvinnslu gagnanna. Litað var fyrir þeim 

viðtökum hér að framan með undantekningu á því að ekki var alltaf litað fyrir CD3, CD4 og CD8 (þó var alltaf 

litað fyrir amk tveimur af þessum þremur) og ekki var alltaf hægt að lita fyrir CXCR5 og ICOS.  

 

Að litun lokinni voru glösin keyrð á sérstökum aðstæðum settar upp fyrir  innanfrumulitun 

á flæðifrumusjánni. Með voru isotypu viðmiðunarsýni og ólituð sýni til gæðastjórnar. 

Ekki var alltaf hægt að lita fyrir CXCR5 og ICOS og verður því ekki gerð úrvinnsla að svo 

stöddu á glasinu fyrir Tfh undirflokk. Einnig var ekki alltaf notast við CD3, CD4 og CD8 en 

þó var alltaf litað fyrir a.m.k. tveimur af þessum þremur. 

 

3.2.6.3 Litun á örvun T-stýrifrumna 

 

Eftir örvun voru frumur spunnar niður og frumuflot einangrað og fryst í -80°C til síðari 

úrvinnslu. Frumur voru leystar upp og litaðar með utanfrumulitun. Þær voru því næst 

innanfrumulitaðar. Litað var fyrir mismunandi utan og innanfrumuviðtökum til þess að 

aðgreina mismunandi undirflokka T-stýrifrumna. Tafla 6 sýnir litunarglasið. 

Að litun lokinni voru glösin keyrð á uppsetningu fyrir innanfrumulitun á flæðifrumusjánni. 

Með voru isotypu viðmiðunarsýni og ólituð sýni með til gæðastjórnar. 

Tafla 6 

Litun eftir örvun T-stýrifrumna 

T-stýrifrumur CD4 CD25 CCR7 CD62L FoxP3  
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3.2.6.4 CFSE litun 

 

CFSE litun var framkvæmd eftir 3 daga í samrækt. Þar sem CFSE litast á geislann FITC og 

smitast auk þess á PE var ekki litað með fluorochromum fyrir þá geisla. Ekki var unnt að lita 

innanfrumulitun þar sem CFSE merkingin er innanfrumulitun. Á Töflu 7 má sjá litunarglasið. 

Að lokinni utanfrumulitun voru glösin keyrð á flæðifrumusjánni á sérstakri uppsetningu fyrir 

CFSE litun. Með voru viðmiðunarsýni og ólituð sýni með til gæðastjórnar. 

 

Tafla 7 

Litun á samrækt 

T-stýrifrumur CFSE CD3 CD4 CD8 CD25   
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4 Niðurstöður 

 

Niðurstöður sem hér eru birtar eru frumúrvinnsla úr hluta gagnanna. Nokkur sýni þarf að 

skoða betur til að þau teljist áreiðanleg og var þeim því sleppt í þessari úrvinnslu. Til þess að 

niðurstöður úr frumulitun teljist fullkomlega áreiðanlegar þarf einnig bæði reynslu og tíma í 

yfirferð og úrvinnslu, en hvoru tveggja var af skornum skammti eins og áður var greint frá. 

Þegar fjöldi mælinga var nægur til að reikna p-gildi kom í ljós að þau voru oftast >0.05 (þ.e. 

ekki tölfræðilega marktækur munur á því sem borið er saman). Þegar um marktækni var að 

ræða er það sérstaklega tekið fram. 

Þessari frumúrvinnslu ber því að taka með þeim fyrirvara að vinna þarf frekar með gögnin 

áður en heildarmynd fæst af niðurstöðum rannsóknarinnar. Hún getur þó vissulega gefið 

hugmyndir um hvað þarf að skoða betur í framhaldinu. 

Hér eftir verður alla jafna vísað til hóps iktsýkisjúklinga í textaumfjöllun sem svara 

meðferð vel sem R (e. responder), þeim sem svara illa sem NR (e. nonresponder) og 

heilbrigðra blóðgjafa sem C (e. control). Á myndum er vísað til tímapunkta blóðtöku með D0, 

D2, D7. D0 á við um blóðtöku fyrir meðferð, D2 um blóðtöku 48 klst síðar og D7 á við um 

blóðtöku 7 dögum eftir meðferð. 

 

4.1 Niðurstöður blóðlitunar  

  

Tilgangur blóðlitunar var að ákvarða hlutfall mismunandi frumna ónæmiskerfisins í blóði. 

Ekki liggur fyrir úrvinnsla úr öllum glösum og verða því tekin dæmi af frumúrvinnslu úr þeim 

glösum sem T-hjálparfrumur (CD3+CD4+) og B-frumur og undirflokka þeirra eru ákvarðaðar 

út frá. 

Ekki voru reiknuð p-gildi fyrir niðurstöður blóðlitunar þar sem oft voru mælingar færri en 

3 í hverjum hópi sem til skoðunar var. Meðaltöl eru gefin upp sem línur á mismunandi 

tímapunktum eftir meðferðarsvörun. Allar mælingar eru sýndar með punktum. 

 

 



  

35 

4.1.1.1 CD3+CD4+ frumur af T-frumum 
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Mynd 2 Prósenta CD4+ frumna af T-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 

 

Niðurstöður í mynd 2 sýna hversu margar T-hjálparfrumur (CD3+CD4+) eru af T-frumum. 

Fáar mælingar eru á fyrri tveimur tímapunktum  (D0: n=1 fyrir báða hópa. D2: n=1 í NR, n=2 

í R. D7:  n=3 fyrir báða hópa). Fleiri mælingar þyrfti til að ákvarða hvort tilhneiging er til 

fjölgunar meðal CD3+CD4+frumna með meðferð infliximab. 

 

4.1.1.2 T-virknifrumur af CD4+ frumum 
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Mynd 3 Prósenta T-virknifrumna af T-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 
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Á mynd 3 má sjá fjölda T-virknifrumna af T-frumum, (CD4+CD45RA-CD27-). Þeir sem 

svara meðferð vel virðast hafa tilhneigingu til að hafa meðaltali fleiri T-virknifrumur. Þetta er 

þó ekki marktækt 

 

4.1.1.3 Undirhópar T-frumna eftir þroskastigi 

 

Mynd 4 Prósenta óreyndra T-frumna af T-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 

 

Á mynd 4 má sjá fjölda óreyndra (e. naive) T-frumna (naive T-cells, 

CD4+CD45RA+CCR7+)  af T-frumum. Þeir sem svara meðferð vel virðast hafa tilhneigingu 

til að hafa að meðaltali fleiri óreyndar T-frumur. Ekki er þó marktækur munur. Taka skal fram 

að um hugsanlegt ofmat á prósentu er að ræða. 
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Mynd 5 Prósenta þroskaðra T-frumna af T-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 
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Á mynd 5 má sjá fjölda af T-frumum sem klárað hafa þroskaferlið (e. terminally 

differentiated, CD4+CD45RA+CCR7-). Tilhneiging virðist til fækkunar innan frumuflokksins 

eftir antiTNFα meðferð hjá þeim sem svara meðferð illa. Ekki er fækkun þó marktæk. Fáar 

mælingar eru þó á fyrri tveimur tímapunktum (D0: n=1 fyrir báða hópa. D2: n=1 í NR, n=2 í 

R. D7:  n=3 fyrir báða hópa). 
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Mynd 6 Prósenta miðlægra T-minnisfrumna af T-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 

 

Á mynd 6 má sjá fjölda af miðlægum T-minnisfrumum (e. central memory T-cells), 

(CD4+CD45RA-CCR7+). Ekki sést mikil breyting meðal iktsýkisjúklinga sem svara meðferð 

vel, en hlutfall þeirra virðist hafa tilhneigingu til hækkunar eftir meðferð hjá hópi þeirra sem 

svara illa. Ekki er tilhneigingin marktæk. 
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4.1.1.4 Hlutföll undirhópa B-frumna þátttakenda fyrir og eftir meðferð 

% B-frumna
%

 B
-f

ru
m

u
r 

a
f 

H
b

k

D0 D2 D7
0

5

10

15
Responders

Nonresponders

 

Mynd 7 Prósenta B-frumna af hvítum blóðkornum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 

 

Á mynd 7 má sjá fjölda B-frumna (CD19+CD20+) af hvítum blóðkornum. Hvítu 

blóðkornin voru skilgreind eftir frumustærð og kirningu (e.complexity, mælt með forward og 

side scatter) í Kaluza. Fjöldi þeirra virðist hafa tilhneigingu til að lækka viku eftir meðferð hjá 

báðum hópum og vera meiri fyrir meðferð hjá R. Ekki er þetta þó marktækt. 

 

4.1.1.5 B-frumu undirhópar 
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Mynd 8 Prósenta óreyndra B-frumna af B-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 
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Á mynd 8 má sjá fjölda óreyndra B-frumna (CD19+CD20+IgM+IgD+CD27-) af B-

frumum. Líklegur útlagi á D0 togar meðaltal R niður fyrir meðferð, og hafa skal það í huga 

þegar breyting á tíma er skoðuð innan R hóps. Svo virðist sem hlutfall óreyndra B-frumna af 

heildar B-frumum hafi tilhneigingu til að vera lægra hjá þeim sem svara lyfinu illa. 

Tilhneigingin er þó ekki marktæk. 
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Mynd 9 Prósenta virkjaðra B-frumna af B-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 

 

Á mynd 9 má sjá fjölda virkjaðra B-frumna (CD19+CD20+38+) af B-frumum. Fjöldi 

þeirra virðist svipaður milli hópanna á fyrri tveimur tímapunktum en hafa tilhneigingu til að 

lækka meira viku eftir lyfjagjöf hjá þeim sem svara lyfinu vel, en munur er ekki marktækur. 
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Mynd 10 Prósenta B-minnisfrumna sem ekki hafa skipt um Ig-keðju af B-frumum úr blóðlitun 

iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 
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Á mynd 10 má sjá fjölda B-minnisfrumna sem ekki hafa skipt um Ig keðju (CD19+CD20+ 

IgD+CD27+) af B-frumum. Gildin eru mjög dreifð og ekki munur á milli hópanna. 
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Mynd 11 Prósenta B-minnisfrumna sem skipt hafa um Ig-keðju af B-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga 

fyrir og eftir meðferð. 

 

Á mynd 11 má sjá fjölda B-minnisfrumna sem hafa skipt um Ig keðju (CD19+CD20+ IgD- 

CD27+) af B-frumum. Fækkunartilhneigingu (ómarktæka) er hægt að greina hjá góðum 

svarendum eftir meðferð, en skoða þyrfti gildin sem liggja lengst frá meðaltalinu og greina 

hvort þau eru útlagar eða réttar mælingar. 

 

4.1.1.6 Plasmafrumur 
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Mynd 12 Prósenta plasmafrumna af B-frumum úr blóðlitun iktsýkisjúklinga fyrir og eftir meðferð. 
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Á mynd 12 má sjá fjölda plasmafrumna (CD19-CD20-IgD-CD38+CD27+). Sambærileg 

gildi fást á milli hópa en hafa ber í huga að gilin eru fá og taka skal því þessari úrvinnslu með 

fyrirvara um að betra væri að hafa fleiri gildi. Líklegur útlagi togar meðaltal innan R hóps upp 

á D0. 

 

4.2 Niðurstöður eftir T-frumuörvun 

 

Ekki tókst alltaf að lita fyrir öllum þeim sameindum sem lagt var upp með af ýmsum 

ástæðum og því ekki alltaf þrjár mælingar á bak við hvert gildi. Frekari úrvinnslu og yfirferð 

gagna er auk þess nauðsynleg áður en hægt er að ábyrgjast niðurstöðurnar að öllu leiti. 

 

4.2.1 T-frumu undirhópar á D0 

 

Eftirfarandi myndir sýna % hlutfall T-frumu undirhópa eftir 16 klst T-frumuörvun (æti + 

aCD3 + aCD28), úr blóðtöku fyrir meðferð hjá þátttakendum og blóðsýnum heilbrigðra 

blóðgjafa til samanburðar. Gefin er upp spönn mælinga. Ekki var marktækur munur milli 

samanburðarhópa. 

% Th1 eftir T-frumuörvun D0

%
 T

h
1
 a

f 
C

D
4
+

Control Responder Nonresponder
0

5

10

15

20
Control

Responder

Nonresponder

 

Mynd 13 Prósenta Th1 af CD4+ T-frumum á D0. 
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Á mynd 13 eru bornar saman prósentur Th1 frumna af CD4+ T-frumum á D0 eftir T-frumu 

örvun. Þar virðast allir hópar sambærilegir en þó mögulega aðeins hærra hlutfall innan hóps 

R. Gefin eru upp spönn mælinga. 
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Mynd 14 Prósenta Th2 af CD4+ T-frumum á D0. 

 

Á mynd 14 eru bornar saman prósentur Th2 af CD4+ T-frumum á D0 eftir T-frumu örvun. 

Þar virðast allir hópar sambærilegir og meðaltal nær jafnt þó spönn sé breytileg.  
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Mynd 15 Prósenta Th17 af CD4+ T-frumum á D0. 

 

Á mynd 15 eru bornar saman prósentur Th17 frumna af CD4+ T-frumum á D0 eftir T-

frumu örvun. Heilbrigðir blóðgjafar virðast hafa hæst hlutfall Th17, en þar er mikill 
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breytileiki á milli einstaklinga, sem sést út frá spönninni. NS virðast hafa örlítið lægri 

prósentur Th17 frumna af CD4+ T-frumum en R. 
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Mynd 16 Prósenta T-stýrifrumna af CD4+ T-frumum á D0. 

 

Á mynd 16 eru bornar saman prósentur Tstýrifrumna af T-frumum á D0 eftir T-frumu 

örvun. Þar virðist hópur R hafa lægstu hlutföllin fyrir meðferð, en taka verður tillit til þess að 

bæði C og NS hópar hafa mun meiri breytileika. Einnig verður að nefna hér að prósentur C og 

NR eru hærri en ætla má og grafið því sett fram með fyrirvara um mögulegt ofmat. 

 

4.2.2  Samanburður á aðstæðum á tímapunkti 0 

 

Í eftirfarandi gröfum eru mismunandi aðstæður T-frumu örvunar bornar saman. 

Þáttakendum er sem fyrr skipt upp eftir hópum C, R, NR. Meðaltal er sýnt með striki, en öll 

mæligildi með punktum. Undirflokkar T-frumna eru gefin upp sem prósentur af CD4+ T-

frumum. 
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4.2.2.1 Samanburður á % Th1 í mismunandi aðstæðum 
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Mynd 17 Prósentur virkjaðra Th1-frumna í mismunandi örvunaraðstæðum á D0 eftir hópum þátttakenda. 

 

Mynd 17 sýnir prósentu Th1 virknifrumna (CD4+IFNγ+Tbet+) af T-frumum í heild, eftir 

mismunandi aðstæðum. Tekið er tillit til skiptingar þátttakenda í hópa. Ekki sést mikill munur 

á meðaltali Th1 prósentu innan hópa eftir aðstæðum örvunar. Þó sést ómarktæk tilhneiging á 

þá leið að meðaltal heilbrigðra blóðgjafa sé lægra en iktsýkisjúklinga. 

 

4.2.2.2 Samanburður á % Th2 í mismunandi aðstæðum 
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Mynd 18 Prósentur virkjaðra Th2-frumna í mismunandi örvunaraðstæðum á D0 eftir hópum þátttakenda. 
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Mynd 18 sýnir prósentu Th2 virknifrumna (CD4+IL4+GATA3+) af T-frumum í heild, eftir 

mismunandi aðstæðum. Tekið er tillit til skiptingar þátttakenda í hópa. Ekki sést mikill munur 

á meðaltali Th2 prósentu innan hópa eftir aðstæðum örvunar. Útlagi í örvunaraðstæðum með 

intralípíði af lægri styrk virðist toga upp meðaltal controla.  

 

4.2.2.3 Samanburður á % Th17 í mismunandi aðstæðum 
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Mynd 19 Prósentur virkjaðra Th17-frumna í mismunandi örvunaraðstæðum á D0 eftir hópum þátttakenda. 

 

Mynd 19 sýnir prósentu Th17 virknifrumna (CD4+IL17+RORγT+) af T-frumum í heild, 

eftir mismunandi aðstæðum. Tekið er tillit til skiptingar þátttakenda í hópa. Ekki virðast 

aðstæðurnar hafa mikil áhrif á örvunina. Sjá má tilhneigingu á þá leið að NR virðast hafa færri 

Th17 frumur af T-frumum og C fleiri miðað við hina hópana. Ekki er þó marktækur munur. 
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4.2.2.4 Samanburður á % T-stýrifrumum í mismunandi aðstæðum 

% T-stýrifrumna af CD4+
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Mynd 20 Prósentur virkjaðra T-stýrifrumna í mismunandi örvunaraðstæðum á D0 eftir hópum þátttakenda. 

 

Mynd 20 sýnir prósentu T-stýrifrumna (CD4+CD25hiCD127-FoxP3+) af T-frumum í 

heild, eftir mismunandi aðstæðum. Tekið er tillit til skiptingar þátttakenda í hópa. Ekki sést 

mikill munur á meðaltali T-stýrifrumna eftir örvunaraðstæðum. Svo virðist sem heilbrigðir 

blóðgjafar hafi tilhneigingu til að vera með fæstar T-stýrifrumur eftir örvunina, þeir sem svara 

meðferð illa næstfæstar en góðir svarendur flestar. Ekki er marktækur munur. 

 

4.2.3 T-frumu undirhópar fyrir og eftir meðferð 

 

Eftirfarandi niðurstöður eru úr örvunaraðstæðum eftir 16 klst T-frumuörvun. Myndirnar 

eru tvískiptar en sýna sama hlut; til vinstri má sjá breytingu í meðaltölum innan hópanna 

tveggja, en hægri myndin sýnir breytingu hvers einstaklings. 
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Mynd 21 Prósentur virkjaðra Th1 frumna eftir 16 klst T-frumu örvun, m.t.t. meðferðarsvörunar. Vinstra megin 

eru meðaltöl en hægra megin sýnd gildi hverrar mælingar. 

 

Mynd 21 sýnir prósentu Th1 virknifrumna fyrir og eftir meðferð hjá iktsýkisjúklingunum. 

Töluverður breytileiki er milli einstaklinga og virðist prósenta Th1 frumna hækka hjá einum 

einstakling í hópi R. Meðaltöl beggja hópa virðast hafa tilhneigingu til að lækka eilítið eftir 

meðferð, en lækkun er ekki marktæk.   
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Mynd 22 Prósentur virkjaðra Th2 frumna eftir 16 klst T-frumu örvun, m.t.t. meðferðarsvörunar. Vinstra megin 

eru meðaltöl en hægra megin sýnd gildi hverrar mælingar. 

 

Mynd 22 sýnir þróun Th2 frumna  milli einstaklinganna og hópa fyrir og eftir meðferð. 

Ekki virðast vera miklar breytingar þegar maður skoðar þróun hvers einstaklnings. Mælingar 

vantar fyrir þrjá einstaklinga á D2 og er sá dagur í meðaltali innan hópa því ekki áreiðanlegur. 

Hlutfallið virðist hafa tilhneigingu til að lækka eilítið meðal beggja meðferðarhópa frá D0 til 

D7, lækkun er þó ekki marktæk. 
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Mynd 23 Prósentur virkjaðra Th17 frumna eftir 16 klst T-frumu örvun, m.t.t. meðferðarsvörunar. Vinstra 

megin eru meðaltöl en hægra megin sýnd gildi hverrar mælingar. 

 

Mynd 23 sýnir breytingar á Th17 undirhópi fyrir og eftir meðferð. Ekki sjást skýrar 

breytingar og virðist það fara eftir einstaklingum frekar en meðferðarsvörun hvort hlutföll 

frumnanna lækka eða hækka frá D0 til D7. 
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Mynd 24 Prósentur virkjaðra T-stýrifrumna eftir 16 klst T-frumu örvun, m.t.t. meðferðarsvörunar. Vinstra 

megin eru meðaltöl en hægra megin sýnd gildi hverrar mælingar. 

 

Mynd 24 sýnir próstentu T-stýrifrumna af heild. Miklar breytingar eru á milli mælinga hjá 

hverjum einstaklingi og dregur það úr áreiðanleika grafanna. Líklega er því um skekkju að 

ræða en ekki tilhneigingu innan hópanna. 
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4.2.4 Hlutföll T-frumu undirhópa 

 

4.2.4.1 Hlutfall Th1/Th2 fyrir og eftir meðferð 

Th1/Th2

H
lu

tf
ö

ll
  
T

h
1
/T

h
2

D0 D2 D7
0

1

2

3

4

5
Responders

Nonresponders

 

Mynd 25 Prósentur Th1/Th2 eftir 16klst T-frumu örvun, m.t.t. meðferðarsvörunar. 

 

Mynd 25 sýnir hlutfall Th1/Th2 frumna fyrir og eftir meðferð. Þrátt fyrir að töluverður 

breytileiki sé milli einstaklinga þá virðist hlutfallið lækka eða haldast í stað meðal hóps R (ath 

að mælingu á D0 vantar fyrir einn einstakling með góða svörun, og virðist mæling hans draga 

hlutföll seinni tveggja punkta upp). Meðaltal í hópi NR hækkar hins vegar (en ein mæling þar 

virðist einnig draga síðasta tímapunktinn upp). Hvort munur er á breytingu hlutfallsins með 

meðferð verður því að skoða nánar. 

 

4.2.4.2 Hlutfall Th17/T-stýrifrumna fyrir og eftir meðferð 
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Mynd 26 Prósentur Th17/T-stýrifrumna eftir 16klst T-frumu örvun, m.t.t. meðferðarsvörunar. 
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Mynd 26 sýnir hlutfall Th17/T-stýrifrumna fyrir og eftir meðferð. Hlutfallið virðist haldast 

tiltölulega stöðugt meðal þeirra sem svara meðferð vel en meiri breytileiki sést meðal þeirra 

sem svara illa. Meðaltal virðist jafnframnt hafa ómarktæka tilhneigingu til að hækka með 

meðferðinni. 

 

4.3 Niðurstöður eftir örvun T-stýrifrumna 

Litur fyrir CD127 virðist hafa verið bilaður eða mengaður og meira eða minna allar frumur 

lituðust jákvæðar fyrir honum. Ekki er því tekið tillit til CD127 tjáningar í þessari litun. 

Taka verður einnig fram að mismargar frumur fengust úr einangrun CD4+CD25- frumna. 

Þetta hafði þau áhrif að ekki var alltaf mögulegt að framkvæma tilraunir á öllum aðstæðum. 

Enn fremur hafa tilraunir á frystum einkirningum úr einungis fyrstu blóðtöku fyrir meðferð 

verið gerðar að svo stöddu. Ekki er því unnt að bera saman mögulega breytingu fyrir og eftir 

meðferð. Einnig voru hér 4 blóðgjafar með, og því n=4 í hópi C. 

4.3.1 Mismunandi aðstæður örvunar, D0. 
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Mynd 27 Prósentur T-stýrifrumna eftir 5 daga T-stýrifrumuörvun í hópi R. Mismunandi aðstæður örvunar eru 

sýndar. 

 

Mynd 27 sýnir mismunandi aðstæður í T-stýrifrumuörvun. Samkvæmt þessari 

frumúrvinnslu virðast bæði TNFα og antiTNFα hafa tilhneigingu til að hvetja þessa 
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sérhæfingu. Munur er ekki marktækur. Intralípíð og IL-1β virðast ekki hafa örvunaráhrif. 

Jafnframt virðast intralípíð ekki hafa áhrif ein og sér miðað við æti.  
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Mynd 28 Prósentur T-stýrifrumna eftir 5 daga T-stýrifrumuörvun í hópi NR. Mismunandi aðstæður örvunar 

eru sýndar. 

 

Mynd 28 er í stórum dráttum sambærileg mynd 27, bæði TNFα og antiTNFα virðast hafa 

tilhneigingu (ómarktækt) til að auka sérhæfingu en intralípíð og IL-1β ekki. Gildi sérhæfingar 

eru há miðað við hóp R, og athuga verður betur hvort um er að ræða raunveruleg hlutföll eða 

ofmat á sérhæfingu. 
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Mynd 29 Prósentur T-stýrifrumna eftir 5 daga T-stýrifrumuörvun í hópi C. Mismunandi aðstæður 

örvunar eru sýndar. 
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Mynd 29 sýnir sérhæfingu T-stýrifrumna meðal blóðgjafa (n=4) í mismunandi 

örvunaraðstæðum. Gildin eru þónokkuð dreifð, en sömu tilhneigingu má sjá hér varðandi 

aðstæðurnar og í hinum hópunum, nema hvað að hvorki TNFα né antiTNFα virðast hvetja 

sérhæfingu T-stýrifrumna. Ekki er þó marktækur munur. Intralípíðin virðast einnig hamla 

örvuninni sem felst í TGFβ og IL-2 og er meðaltal úr þeim aðstæðum á svipuðu róli og í 

aðstæðum án örvunar. 

 

4.3.2 Mismunur á milli hópa þátttakenda 

 

Fjöldi stýrifrumna eftir 5 daga örvun er sýndur meðal allra hópa þátttakenda, úr blóðgjöf 

fyrir meðferð. Spönn mælinga er sýnd. 
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Mynd 30 Prósentur T-stýrifrumna eftir 5 daga T-stýrifrumuörvun. Sýndar eru örvunaraðstæður. 

 

Mynd 30 sýnir sérhæfingu T-stýrifrumna meðal allra hópa í T-stýrifrumuörvun. 

Tilhneiging til að T-stýrifrumur þeirra sem svara meðferð illa fjölgi meira en hinna hópanna 

sést en er ekki marktæk. 
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Mynd 31 Prósentur T-stýrifrumna eftir 5 daga T-stýrifrumuörvun. Örvunaraðstæður ástamt TNFα eru sýndar. 

 

Mynd 31 sýnir sérhæfingu T-stýrifrumna meðal allra hópa í T-stýrifrumuörvun ásamt 

TNFα. Svo virðist sem T-stýrifrumur þeirra sem svara meðferð illa hafi tilhneigingu til að 

fjölga meira en T-stýrifrumur hinna hópanna. Ekki er þó marktækur munur. 
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Mynd 32 Prósentur T-stýrifrumna eftir 5 daga T-stýrifrumuörvun. Örvunaraðstæður ásamt antiTNFα 

(infliximab) eru sýndar. 

 

Mynd 32 sýnir sérhæfingu T-stýrifrumna eftir hópum í aðstæðum örvunar ásamt 

infliximab. Svo virðist sem T-stýrifrumum í NR hópi hafi enn og aftur ómarktæka 

tilhneigingu til að fjölga meira en R og C, en taka skal fram að gildi innan R eru mjög dreifð.  
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Mynd 33 Prósentur T-stýrifrumna eftir 5 daga T-stýrifrumuörvun. Örvunaraðstæður ásamt intralípíðum eru 

sýndar. 

 

Mynd 33 sýnir sérhæfingu T-stýrifrumna eftir hópum í aðstæðum örvunar+intralípíða. 

Marktækur munur (One way ANOVA, p=0.0198, n=3) reyndist vera á milli hópa. Munurinn 

er marktækur milli heilbrigðra og hóps NR, þar sem hærra hlutfall T-stýrifrumna hefur örvast 

hjá þeim iktsýkisjúklingum sem ekki svara meðferð, en þeir sem svara vel liggja þar á milli. 
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5 Umræða 

 

 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að munur tengdur meðferðarsvörun 

geti verið á fjölda afleiddra T-stýrifrumna eftir T-stýrifrumuörvun. Ómarktæk tilhneiging sást 

á þá leið að fleiri T-stýrifrumur virtust sérhæfast eftir T-stýrifrumusérhæfingu meðal 

iktsýkisjúklinga sem svara meðferð illa en hinna hópanna. Niðurstöðurnar benda einnig til 

þess að hlutföll Th1/Th2 og Th17/T-stýrifrumna geti verið mismunandi eftir 

meðferðarsvörun. Enn fremur þarf að skoða betur í stærra þýði mögulegan mun í T-frumu og 

B-frumu undirhópum, fyrir og eftir meðferð, með tilliti til meðferðarsvörunar þó ekki hafi 

verið marktækur munur á þeim niðurstöðum sem hér komu fram.  

Ekki hefur verið unnið úr gögnum um mismunandi seytun frumnanna en þær niðurstöður 

koma líklega til með að skipta miklu varðandi mat á virkni undirflokkanna. Fyrir T-

stýrifrumuörvun var nauðsynlegt, út frá framkvæmdarlegu sjónarmiði, að frysta frumurnar. 

Frysting er ekki gerð að öllu jöfnu og mögulega hefur það áhrif á niðurstöður úr T-

stýrifrumuörvun. Gott hefði einnig verið að sjá niðurstöður um bælivirkni T-stýrifrumanna og 

mögulegan mismun á milli hópa. Enn fremur var hugsanlegum útlögum (þ.e. mæligildi sem 

eru fjarri meðaltali) haldið inni við þessa frumúrvinnslu og getur það skekkt meðaltöl í 

niðurstöðum. Frekari úrvinnslu og fleiri mælingar þarf til þess að ákvarða niðurstöður af meiri 

nákvæmni.  

Tímapunktar blóðtaka voru vissulega með stuttu millibili, og hefði verið gaman að sjá 

hvort breyting yrði yfir lengra tímabil, t.d. 4 vikur í stað viku. Tími gafst ekki til þess í BS 

verkefninu en gott væri að hafa það í huga í áframhaldi rannsóknarinnar. 

Betra væri að mati höfundar að notast við hlutfallslega lækkun DAS28CRP gildis, þ.e.  

gildi eftir meðferðina á D0 dregið frá upphafsgildi (eða hæsta gildi). Það myndi vonandi gefa 

betri mynd af beinum tengslum meðferðarárangurs við mögulegar breytingar. Einnig væri 

æskilegt að hægt væri að nálgast upplýsingar um mat læknis og mat sjúklings sitt í hvoru lagi 

til þess að gagntékka hvort munur væri á þessu þrennu. 

Hlutverk angafrumna í iktsýki hefur verið rannsakað og sjást breytingar í þessum 

undirflokki frumna eftir antiTNFa meðferð. Gaman hefði verið að taka þær inn í rannsóknina 

en við það hefði rannsóknin auðvitað stækkað töluvert.  
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5.1 Niðurstöður úr blóðlitun 
 

Ekki sást marktækur munur á milli hópa eftir meðferðarsvörun úr niðurstöðum blóðlitunar. 

Fáir einstaklingar voru á bak við tölurnar og því ekki unnt að reikna p-gildi. Fjölmennari þýði 

þyrfti til að staðfesta hugsanlegan breytileika. Eftirfarandi umræður eru því hugsaðar með 

tilliti til þess hvað þarf að skoða betur í áframhaldandi rannsóknum frekar en að álykta eða 

búa til kenningar út frá niðurstöðunum. 

 

5.1.1 Hlutföll T-frumu undirhópa 

 

NR hópur virtist hafa færri virkniT-frumur en fleiri óreyndar T-frumur bæði fyrir og eftir 

meðferð. Jafnframt virtust hlutföll T-frumna sem langt eru komnar í þroskaferlinu lækka hjá 

þeim en sama tilhneiging sást ekki í hópi R. Lækkun varð hins vegar í R hópi á T-frumum 

sem lokið hafa þroskaferlinu. Þetta er í mótsögn við hvað höfund grunaði, en T-

virknifrumurnar og þær sem eru langt komnar í þroskaferlinu eru líklegri til að valda 

einkennum iktsýki en þær sem eru óreyndar þar sem þær óreyndu geta enn þroskast í t.d. T-

stýrifrumur. Einstaklingsbreytileiki þátttakenda getur vissulega skýrt þetta að einhverju leiti. 

Þessum niðurstöðum ætti því að taka með fyrirvara um lítið þýði. Ekki var hægt að sjá mikinn 

mun á T-minnisfrumu undirflokkum fyrir og eftir meðferð.  

 

5.1.2 Hlutföll B-frumu undirhópa 

 

Ekki sást skýr munur á milli hópa í B-frumu fjölda. Þó virtist hlutfall þeirra af hvítum 

blóðkornum hafa tilhneigingu til lækkunar í báðum hópum og meira í hóp R. Þetta er í 

samræmi við það að með fækkun B-frumna fækki mögulega þeim undirhópum sem eru hluti 

meingerðarinnar í iktsýki. Hlutfall óreyndra B-frumna virtist jafnframt hækka í hópi R og 

gefur það til kynna að aðrir undirflokkar hafi staðið á bak við fækkunina B-frumna í heild hjá 

þessum hópi, en taka skal því með fyrirvara um lítið þýði. 
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5.2   Niðurstöður úr T-frumu örvun 
 

Helstu umræður um niðurstöður T-frumu örvunar eru raktar hér að neðan. Þessi umræða er 

eins og umræða um blóðlitun hugsuð til þess að gefa hugmyndir um hvað skuli rannsaka betur 

frekar en að slá neinu föstu.  

 

5.2.1 Mismunandi aðstæður T-frumu örvunar 

 

Munurinn á aðstæðum var minni en búist var við. Ekki kom fram eins skýr munur á 

örvunaraðstæðum og æti og vonast var eftir. Þetta dregur einnig úr áreiðanleika 

samanburðarins á hinum aðstæðunum.  Enn fremur voru meðaltölin reiknuð út frá mjög 

dreifðum gildum og því ekki mjög nákvæm. Umræðum um áhrif mismunandi 

örvunaraðstæðna á T-frumuörvun verður því ekki lengri að sinni. 

Munur milli hópa sést í öllum aðstæðum fyrir undirflokka Th17 og T-stýrifrumna. Það 

gefur til kynna að rannsaka þurfi þá undirhópa frekar. Sjúklingar sem svara meðferð illa höfðu 

lægra hlutfall en þeir sem svara meðferð vel af bæði Th17 og T-stýrifrumum. Ekki var þó 

marktækur munur á milli hópa í undirflokki Th17 né í undirflokki T-stýrifrumna. Æskilegt er 

því að líta á hlutföll Th17/T-stýrifrumna. 

Það kom á óvart að ómarktæk tilhneiging sást í frumúrvinnslu á þá leið að heilbrigðir 

blóðgjafar hafa hærra hlutfall af Th17 en iktsýkisjúklingar og lægra hlutfall T-stýrifrumna, en 

þetta er í mótsögn við rannsóknir sem gerðar hafa verið á hlutföllunum. Ekki hafa fundist 

skýringar á þessu og fara þyrfti yfir gögnin aftur, og rannsaka betur hvort þessi tilhneiging er 

fyrir hendi í stærra þýði. 

 

5.2.2 Breyting á hlutföllum T-frumu undirflokka eftir meðferð 

 

Ekki sáust skýr áhrif meðferðar á hvern undirflokk T-frumna fyrir sig. Þó skal nefna að í 

báðum hópum sjúklinga mátti sjá tilhneigingu til lækkunar Th1 og Th2 undirflokka eftir 

meðferð.  

Áhugavert má teljast að ekki komu fram skýrari niðurstöður milli hóps heilbrigðra og 

iktsýkisjúklinga hvað varðar Th1/Th2 hlutfall og Th17/T-stýrifrumuhlutföll en slíkur munur 
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er vel þekktur eftir antiTNFαmeðferð. Tilhneiging var þó fyrir hendi; hlutfall Th1/Th2virtist 

hækka meðal þeirra sem ekki svara meðferð í meira mæli en þeirra sem svara meðferð. Skoða 

þyrfti nánar í stærri hóp hvort þetta tengist meðferðarsvörun, en hækkun hlutfallsins er tengd 

aukinni sjúkdómsvirkni. 

Hlutfall Th17/T-stýrifrumna hafði hinsvegar ómarktæka tilhneigingu til að hækka hjá þeim 

sem svöruðu meðferð vel og stangast það á við hvað þekkt er í rannsóknum. Líklegra hefði 

verið að hlutfallið lækkaði hjá þeim. Taka verður fram að munur í einstökum mælingum var 

talsverður og ekki hægt að reiða sig á þessar niðurstöður án frekari úrvinnslu og yfirferðar 

gagna sem og stærra þýðis. 

 

5.3   Niðurstöður úr T-stýrifrumuörvun 
 

T-stýrifrumuörvunin var skoðuð á blóðsýnum teknum fyrir meðferð hjá báðum hópum 

iktsýkisjúklinga og borin saman við heilbrigða blóðgjafa. Hér er því ekki hægt að bera saman 

áhrif meðferðar á örvun afleiddra T-stýrifrumna. Eins og fyrri niðurstöður eru þær lýsandi og 

gefa hugmynd um hvað skuli skoða nánar frekar en að lesa skuli mikið í þær enn sem komið 

er.  

5.3.1 Áhrif mismunandi aðstæðna á T-stýrifrumuörvun 

 

Tilhneiging sást í öllum hópum á þá leið að örvun hefði heppnast miðað við óörvaðar 

aðstæður. Einnig virtist tilhneiging til þess að intralípíð drægju úr örvuninni. Tilhneiging sást 

í aðstæðum með bæði TNFα og antiTNFα in vitro til hvatningar sérhæfingu T-stýrifrumna 

meðal beggja sjúklingahópa en ekki sáust þess merki meðal blóðgjafa. Enn fremur sást ekki 

sú bæling sem sýnt hefur verið fram á af IL-1β í hópi blóðgjafa, heldur kom andstæðan fram. 

Þetta gefur til kynna að niðurstöðum, a.m.k. meðal blóðgjafa, beri að taka með miklum 

fyrirvara.  

Við samanburð á mismunandi aðstæðum örvunar kom í ljós að flestar T-stýrifrumur 

sérhæfðust í hópi iktsýkisjúklinga sem ekki svara meðferð. Ekki var marktækur munur miðað 

við iktsýkisjúklinga sem svara meðferð vel en þessa tilhneigingu þyrfti að skoða síðar. 

Ótímabært er að halda nokkru fram um hugsanlegar ástæður þessa. Þó má hugsa sér þá tilgátu 

að T-stýrifrumur sjúklinga sem svara ekki meðferð sérhæfist auðveldlegar af náttúrunnar 

hendi. Hægt væri að skýra verri meðferðarsvörun með tilliti til rannsókna á antiTNFα meðferð 
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þar sem sýnt var fram á að meðferðin dragi mögulega úr sérhæfingu T-stýrifrumna. Einnig 

gæti langvarandi hækkun TNFα í virkari sjúkdómi en hjá þeim sem svara meðferð vel skýrt 

hugsanlegan mun á milli hópanna. 

Taka skal fram að marktækur munur var á sérhæfingu T-stýrifrumna í örvunaraðstæðum 

með intralípíðum, en þar sérhæfðust marktækt fleiri T-stýrifrumur í hópi þeirra sem ekki svara 

lyfjameðferð miðað við heilbrigða blóðgjafa. Fram hafði komið að intralípíðin virtust draga úr 

sérhæfingunni hjá öllum hópum, en áhrif þessa eru því hugsanlega minni hjá 

iktsýkisjúklingum sem ekki svara meðferð. Engar ástæður hafa verið fundnar á þessu, en það 

væri áhugavert að skoða nánar. 

 

6 Ályktanir 

 

Eins og fram hefur komið var þátttakandfjöldi lítill og rannsóknartímabilið stutt. Ekki gafst 

því tími til að fullvinna úrvinnslu þeirra gagna sem var safnað og ekki hefur verið sýnt fram á 

marktækan mun á milli hópa. Þess verður einnig að gæta að oftúlka ekki mun milli hópa eða 

tímapunkta, þar sem hann er ekki marktækur. Einnig gæti raunverulegur munur verið í 

andstæðu við niðurstöður frumúrvinnslunnar. Það er ekki tímabært að álykta um það. 

Hinsvegar gefur hún eftirfarandi hugmyndir um hvað þarf að skoða nánar. 

Betur þyrfti að skoða mismun í T-stýrifrumuörvun milli hópa með tillit til meðferðarárangurs, 

og skoða í framhaldinu hvort mismunur sé í bælivirkni frumnanna. Einnig þarf að skoða nánar 

hlutföll T-frumu undirhópa og þá sérstaklega Th17/T-stýrifrumna. Niðurstöðurnar benda 

einnig til hugsanlegs mismuns milli hópa í sumum undirflokkum T-frumna og B-frumna úr 

blóðlitun sem skoða þyrfti frekar. Rannsóknin virðist gefa í skyn að intralípíð hafi áhrif á T-

stýrifrumuörvun og nánari rannsókn á því er æskileg. 

Það er því margt sem vert er að skoða í framhaldi rannsóknarinnar. 
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Þakkir 

Ég vil koma á framfæri kærum þökkum til Björns Rúnars Lúðvíkssonar
1,2,3

 

aðalleiðbeinanda míns, Unu Bjarnadóttur
3
 og Björns Guðbjörnssonar

1,2
 meðleiðbeinenda 

minna fyrir aðstoð við gerð og útfærslu verkefnisins. Unu vil ég þakka sérstaklega fyrir 

endalausa þolinmæði, hjálp og ráðleggingar í gegnum allt rannsóknartímabilið. Einnig vil ég 

þakka Axeli Leplat Ágústssyni
3
 meistaranema og samstarfsmanni mínum, og Snæfríði 

Halldórsdóttur
3
, höfundi verkefnisins sem þetta BS verkefni er fyrsti hlutinn af, vil ég þakka 

innilega fyrir að hugsa það upp og skipuleggja. Þetta var ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt 

tímabil. 

 Ég þakka Önnu Margréti, Ingu, Stefaníu og allra hinna á Ónæmisfræðideildinni fyrir 

ómetanlega hjálp og aðstoð, ég efast stórlega um að hægt sé að finna deild með hjálplegra og 

yndislegra fólki. Önnu Margréti þakka ég mikla hjálp í úrvinnslu og afnot af litunarpanel sem 

hún tók saman. Sæmundi Rögnvaldssyni, bekkjarbróðir mínum, sem einnig gerði verkefni við 

deildina vil ég þakka allan andlega stuðninginn og góða félagsskapinn á rannsóknarstofunni. 

Elínborg Stefánsdóttur hjúkrunarfræðingi á Landspítala vil ég þakka kærlega fyrir 

gagnasöfnun og hjálp við alla vinnu tengda IceBio gagnagrunninum.  

Sérstakar þakkir fá Vallý og Sigríður, og aðrir hjúkrunarfræðingar á deild lyfjagjafar 

LSH Hringbraut fyrir ómetanlega hjálp í öllu því sem viðkom blóðtökunum, sem og vil ég 

þakka starfsmönnum á dagdeild gigtar fyrir liðlegheitin. 

Blóðmeinafræðideild Landspítala vil ég þakka sérstaklega fyrir aðstoð við úrlausn 

vandamála. 

Fjölskyldu minni vil ég þakka allan stuðninginn og hjálp við bæði verkefnið og annað 

í gegnum tíðina, og móður minni Elínborgu sérstaklega fyrir yfirlestur. 

Ingvari þakka ég fyrir allan ómetanlega stuðninginn, hjálpina, félagsskapinn, 

þolinmæðina og hvatninguna bæði meðan á tilraunum og ritgerðarskrifum stóð sem og á 

öðrum tímum.  

Blóðbankanum og þeir blóðgjöfum sem gáfu blóð í rannsóknina þakka ég kærlega. 

Og síðast en ekki síst þá þakka ég þátttakendum innilega fyrir blóðgjafirnar og tímann 

sem þeir gáfu rannsókninni. 
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Læknadeild Háskóla Íslands,  

2
Landspítali Háskólasjúkrahús, 

3
Ónæmisfræðideild Landspítala 
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Fylgiskjal 1 - Þátttakendur 

 

Fjöldi sjúklinga sem hægt var að vinna með á rannsóknartímabilinu voru 3 einstaklingar í 

hvorum hópi. Í heild féllu 9 manns undir fyrrgreind skilmerki, en þar af voru 2 útilokaðir 

vegna búsetu utan höfuðborgarsvæðisins og einn einstaklingur færðist undan þátttöku. Þessi 

fjöldi er vissulega ekki nægur til þess að tölfræðileg úrvinnsla sé eins áreiðanleg og höfundur 

myndi vilja, en getur þó vissulega gefið vísbendingar um hvað þurfi að rannsaka nánar í 

þessum tveimur hópum. Ástæður lítils fjölda þátttakenda eru raktar hér að neðan. 

Þar sem lyfjagjöf infliximab er á 6-8 vikna fresti og úrvinnsla á sýnum miðuð við þá 

tímapunkta var úrtakið sem kom til greina á rannsóknartímabilinu tiltölulega lítið. Upphaflega 

stóð til að hafa þátttökuskilmerki enn strangari. Tilgangur þess var að önnur lyfjagjöf hefði 

sem minnstu skekkju eða gruggandi áhrif á niðurstöður. Enn fremur var leitast við að fá 

þátttakendur sem ekki voru á sterum þar sem þeir eru innanfrumuvirkir og áhrif þeirra 

langvarandi. Upphaflegu skilmerkin voru strangari m.t.t. Methotrexat (hér eftir MTX) 

skammts (<10 mg/viku) og sterameðferðar (sem skyldi vera engin), en annars eins og lýst er 

hér að ofan.  Þar sem steragjöf og bremsulyfjagjöf (s.s. MTX) samhliða antiTNFα lyfjum er 

álitin góð meðferð og jafnframt mælt með henni í klínískum leiðbeiningum fundust nær engir 

þátttakendur við fyrstu yfirferð. Eftir útvíkkun skilyrða var þó leitast við að hafa hópinn á eins 

lágri samhliða meðferð og hægt var. Einn þátttakandi í hópi þeirra sem svara meðferð illa var 

á 5 mg prednisolon á viku, en að öðru leyti voru þátttakendur ekki á sterum eða öðrum 

bremsulyfjum en MTX. 

Sjúklingum, sérstaklega í hópinum sem svarar meðferð illa, er auðvitað veitt öll meðferð 

sem gæti bætt árangur. Breyting á meðferð felst t.a.m. í hækkun MTX gjöf samhliða 

infliximab til að auka svörun og hækka sterainntöku sjúklinga í sama skyni, eða þá að breyta 

um TNFα hamla, en allar þessar breytingar sem skila sjúklingnum vonandi bættri heilsu verða 

þess óhjákvæmilega valdandi að hann fellur út úr skilmerkjum rannsóknarinnar. Það að annar 

hópur þátttakenda sé með meira MTX magn en hinn getur því vissulega valdið skekkju og 

verður að hafa það í huga við túlkun niðurstaðna. Sá breytileiki fælist þó væntanlega í aukinni 

ónæmisbælingu og getur því einnig valdið því að munur á milli hópanna virðist minni en hann 

er í raun þegar áætlað er að skoða einungis áhrif infliximab. 

Þar sem infliximab er ekki lengur fyrsta líftæknilyf sem gefið er við iktsýki munu færri 

verða settir á infliximab í kjölfarið og því mun líklega reynast erfiðara með tímanum að bæta 
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þátttakendum við þessa rannsókn. Sérstaklega skiptir hér máli að svari sjúklingur ekki 

meðferð nægilega þá er annarra meðferða leitað og því mun líklega reynast erfiðara með 

tímanum að ná þátttakendum í hóp sem svarar meðferð illa. Ekki getur talist öruggt að bera 

saman árangur á milli mismunandi lyfjategunda innan antiTNFα líftæknilyfja, þar sem 

vissulega er breytileiki eftir lyfjum. 

Einnig skal tekið fram að notast var við tölulegt gildi á DAS28CRP út frá síðustu skráðu 

mælingum þátttakenda, með það í huga að meta sjúkdómsvirkni út frá því. Þetta var gert þar 

sem eingöngu þeir sem hafa töluvert slæman sjúkdóm (og því væntanlega hátt DAS28CRP 

gildi) fá meðferð með líftæknilyfjum. Fram hefur þó komið að DAS28CRP getur verið 

misvísandi og sýndi japönsk rannsókn fram á marktækan mun á fjölda í hópi sem taldist góðir 

svarendur eftir því hvort notast var við DAS28CRP eða DAS28ESR. Leitt var að því líkum að 

DAS28CRP gildin væru gegnumgangandi lægri en DAS28ESR. Hins vegar verður að hafa 

það í huga að sökk (erythrocyte sedmentation rate, botnfallshraði Rbk) er tekið með í 

DAS28ESR en það gildi getur einnig skekkt mat á  meðferðarárangri. (Matsui, T., et al. (2007)) 

Æskilegra væri því að notast við útreiknaða hlutfallsbreytingu hvers þátttakanda frá 

upphafi meðferðar, eða hlutfallsbreytingu á gildinu frá því áhrifa síðustu lyfjagjafar hættir að 

gæta. Betra væri einnig að notast við DAS28CRP mælingu sem gerð væri eftir þá lyfjagjöf 

sem skoðuð er. Ekki liggja fyrir við gerð þessarar ritgerðar aðgengilegar upplýsingar um neitt 

þessara þriggja gilda. Til þess að ganga úr skugga um að rétt flokkun í hópa væri til staðar var 

því reiknuð út hlutfallsleg breyting út frá upphafsgildum fyrir meðferð sem liggja fyrir í 

IceBio borið saman við meðaltal síðustu 3 mælingar. Sumir þátttakenda höfðu hafið 

infliximab meðferð fyrir tíma gagnagrunnsins og var þá notast við hæstu mælingu í stað 

upphafsmælingar. Niðurstöður þessar ættu því að gefa skýrari hugmynd um tengsl 

lyfjasvörunar og DAS28CRP gildis. 

 

 

Árangur 

meðferðar 

Meðaltal 

síðustu 3 

mælinga 

Staðal-

frávik 

Gildi fyrir 

meðferð - 

hæsta gildi 

Lægsta 

gildi 

Hæsta - 

lægsta 

gildi 

Gildi fyrir 

meðferð - 

meðaltal Athugasemdir 

1 Lítill 3,27 0,90 4 2,4 1,8 0,73 

 2 Lítill 4,33 0,65 5 3,7 1,3 0,67 

 3 Lítill 4,63 1,12 5,9 3 2,9 1,27 byrjar fyrir skráningu 

4 Mikill 1,87 0,21 4 1,7 2,3 2,13 

 5 Mikill 1,70 

 

4,2 1,7 2,5 2,50 

 6 Mikill 2,13 0,42 2,6 1,1 1,5 0,47 byrjar fyrir skráningu 
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Taflan sýnir skiptingu þátttakenda í hópa og völd DAS28CRP gildi. Til þess að reikna 

hlutfallsbreytingu frá upphafi meðferðar var meðaltal síðustu 3 mælinga dregið frá 

upphafsmæligildi fyrir meðferð (hæsta gildi kemur í stað upphafsgildis séu ekki upplýsingar 

um það). Í stórum dráttum sést að iktsýkisjúklingar sem svara meðferð vel eru með lægri tölur 

en þeir sem svara meðferð illa. Undantekning frá þessu er í sjöttu línu, en þar sem 

upphafsgildi lá ekki fyrir verður að taka þeim mismun með fyrirvara um það að líklega var 

það hærra en hæsta mælda gildi (2,6). Þar sem þátttakendur eru enn sem komið er fáir var 

ekki farið í frekari tölfræðiúrvinnslu á töflunni. Svo virðist þó sem skipting í hópa eftir 

meðferðarsvörun hafi gengið vel. 
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