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Útdráttur 

Sumarexem er húðofnæmi af gerð I í hrossum með framleiðslu á IgE. Exemið orsakast af biti 

smámýs (Culicoides tegundir) en í munnvatnskirtlum flugnanna eru prótein sem verða 

ofnæmisvakar í sumum hestum. Smámýið lifir ekki á Íslandi og þess vegna þekkist 

sjúkdómurinn ekki hérlendis. Öll hrossakyn geta fengið exemið en það er sérlega algengt í 

hestum fæddum á Íslandi sem fluttir eru út. Þetta verkefni er hluti af stærra samstarfsverkefni 

milli Keldna og Háskólans í Bern í Sviss sem hefur það markmið að þróa ónæmismeðferð, 

þ.e. forvörn og lækningu gegn exeminu. Til þess þarf að einangra ofnæmisvakagenin og 

framleiða hreinsuð ofnæmisvakaprótein.  

Búið er að einangra fjölmarga ofnæmisvaka og tjá í E. coli. Til greiningar á exeminu og til að 

meta árangur ónæmismeðferðar er nauðsynlegt að tjá ofnæmisvakana á sem næst upprunalegu 

formi t.d. í skordýrafrumum. Fyrst var notast við tegundina C. nubeculosus til að mynda 

genasafn þar sem hægt er að rækta hana á tilraunastofu og því nægilegt aðgengi að 

munnvatnskirtlum. Einangraðir voru ellefu ofnæmisvakar, Cul n 1 – Cul n 11. 

Sumarexemshestar eru næmir gagnvart biti frá öllum gerðum smámýstegunda en þar sem C. 

nubeculosus er ekki algeng tegund í Evrópu er mikilvægt að rannsaka aðrar tegundir smámýs. 

C. obsoletus er ein algengasta smámýstegundin í Evrópu og nýverið voru níu gen úr henni 

klónuð og tjáð í E. coli. Í verkefninu var unnið með Cul o 1 (Kunitz próteasa hindra) og Cul o 

2 (D7 prótein). 

Búið var að gera Cul o 1 endurraðaðar klónaðar baculoveirur með HBM (honey bee melittin) 

seytimerki (rBac-HBM-Cul o 1) og klóna Cul o 2 genið inn á pFastBac plasmíð. Markmið 

þessa verkefnis var að framleiða Cul o 1 ofnæmisvakann í skordýrafrumum, hreinsa próteinið 

og prófa afurðina. Einnig var ráðgert að framleiða Cul o 2 endurraðaðar baculoveirur (rBac-

HBM-Cul o 2) með Bac-to-Bac baculoveiru tjáningarkerfinu og prófa fyrir framleiðslu á Cul 

o 2. 

rBac-HBM-Cul o 2 veirur voru búnar til, klónaðar og ræktaðar upp. rBac-HBM-Cul o 1 og 

rBac-HBM-Cul o 2 prótein voru framleidd í High-5 skordýrafrumum og prófuð með 

ónæmisþrykki en ekki tókst í þessari fyrstu atrennu að hreinsa próteinin. Þegar tekist hefur að 

hreinsa próteinin verður ofnæmisvirkni þeirra prófuð og þau notuð til að mæla árangur 

ónæmismeðferðar í hestum. 
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Abstract 

Insect bite hypersensitivity (IBH), also known as summer eczema, is a type I allergic 

dermatitis of horses with production of IgE. IBH is caused by the bite of Culicoides midges 

but in their salivary glands are proteins which are allergens in some horses. The midges are 

not found in Iceland and therefore the disease is not known there. IBH can be found in all 

horse breeds but it is most prevalent in Icelandic horses that are exported to the continent. 

This project is a part of a larger collaboration project between Keldur and the University of 

Bern in Switzerland, aiming at developing an effective immunotherapy against IBH. To do so 

it is important to isolate the allergen genes and produce purified allergen proteins. 

Many allergens have already been isolated and expressed in E. coli. To detect IBH and to 

evaluate the process of the immunotherapy it is important to express the allergens close to 

their native form, for example in insect cells. First the C. nubeculosus  midge was used to 

make a cDNA gene library because it can be bred in a laboratory and therefore provides a 

good source of salivary glands. Eleven allergens were isolated, Cul n 1  - Cul n 11. Horses 

with IBH respond to all species of Culicoides midges but since C. nubeculosus is not a 

common midge in Europe it is important to examine other species. 

C. obsoletus is one of the most common midge in Europe and recently nine genes from it 

were cloned and expressed in E. coli. In this project we worked with Cul o 1 (Kunitz protease 

inhibitor) and Cul o 2 (D7 protein). 

Cul o 1 recombinant cloned baculoviruses with honey bee melittin signal sequence (rBac-

HBM-Cul o 1) were ready and the Cul o 2 gene had been cloned into a pFastBac vector. The 

aim of this project was to produce the Cul o 1 allergen in insect cells, purify the protein and 

test the product. The second aim was to produce Cul o 2 recombinant baculoviruses (rBac-

HBM-Cul o 2) with the Bac-to-Bac baculovirus expression system and test for production of 

Cul o 2. 

rBac-HBM-Cul o 2 viruses were prepared, cloned and cultured. rBac-HBM-Cul o 1 and rBac-

HBM-Cul o 2 proteins were produced in High-5 insect cells and tested in western blot, but 

were not successfully purified in this first attempt. When the proteins will be successfully 

purified they will be tested for allergenicity and they used to measure effectiveness of 

immunotherapy in horses. 
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1. Inngangur 

1.1 Sumarexem í hestum 

Sumarexem er ofnæmisviðbragð í hestum sem stafar af bitflugum af ætthvíslinni Culicoides. 

Um leið og flugan bítur þá spýtir hún próteinum úr munnvatnskirtlum og inn í blóðrás 

hestsins sem veldur IgE framleiðslu hjá B frumum í leðurhúð og losun ýmissa bólguþátta s.s. 

histamíni og leukótrínum frá mastfrumum (Baselgia et al., 2006; Fadok & Greiner, 1990; van 

der Haegen et al., 2001). 

Í upphafi eru einkenni sumarexems ofnæmisútbrot og húðbólgur, mikill kláði og ofurnæmi í 

húð. Þessi einkenni valda því að hesturinn klórar sér og hárlausir blettir myndast sem eru 

aðgengilegir fyrir sýkingu. Eftir því sem exemið ágerist myndast þykkildi í húðinni vegna 

ofvaxtar og þykknunar á hornlaginu, stundum með þeim afleiðingum að húðin flettist af. 

(Baker & Quinn, 1978; Schaffartzik et al., 2012). Exemið hefur einkennandi dreifingu á 

miðlínu baks, á herðakambi og við rót fax og tagls en þetta eru þau svæði sem flugan nærist 

helst á. Hrossin sýna einkenni frá vori fram á haust en það er sá tími ársins sem flugan er 

virkust. Í flestum tilfellum eru hrossin einkennalaus yfir veturinn (Marti et al., 2008; 

Schaffartzik et al., 2012). 

Útflutt íslensk hross eru í mun meiri hættu en önnur hross á að fá exemið eða í yfir 30% 

tilvika. Einnig hefur komið í ljós að þegar hross eru á svæsnum flugusvæðum án nokkurrar 

varnar í 2 ár eða meira er tíðni exemsins orðin nánast 50%. Til samanburðar fá íslensk hross 

sem fæðast á meginlandi Evrópu exemið í mun minna mæli eða u.þ.b. 5-10%. Þessi tíðni er 

ekki frábrugðin því sem sést hjá öðrum hrossakynjum (Bjornsdottir et al., 2006; Marti et al., 

2008).  

Ástæðan fyrir þessari háu tíðni sumarexems meðal íslenskra hrossa er talin vera sú að á 

Íslandi alast hrossin ekki upp með smámýið í umhverfi sínu þar sem það þrífst ekki hér á landi 

(Halldorsdottir & Larsen, 1991). Sumarexem veldur miklum óþægindum hjá hestum þar sem 

einkennin geta verið mjög sársaukafull. Þau haldast nokkuð stöðug í gegnum sumarmánuðina 

og valda því m.a. að í einhverjum tilfellum er ekki hægt að þjálfa hrossin né nota þau til 

útreiða. Í verstu tilfellunum geta einkennin orðið svo slæm að það þarf að aflífa hrossin 

(Anderson et al., 1988). 

Sumarexem er að mestu leyti greint út frá einkennum en það má einnig greina það með 

húðprófi eða með in vitro prófum. In vitro prófin eru annað hvort gerð á IgE í sermi eða 

hvítfrumur eru örvaðar in vitro með fluguseyti og losun histamíns eða sulfidoleukótríns mæld. 

Bæta mætti prófin til muna með því að nota einungis þau prótein sem valda ofnæminu en ekki 

heilar flugur (Ferroglio et al., 2006; Marti et al., 2008). 
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Eins og staðan er í dag er einungis hægt að meðhöndla einkenni sumarexems en ekki hægt að 

koma í veg fyrir það. Besta leiðin til að koma í veg fyrir einkenni er að verja hestana fyrir 

flugunni með því að nota skordýraúða og teppi og hýsa þau við sólsetur og sólarupprás þegar 

flugan er sem virkust. Einkennin má meðhöndla með sterameðferð en sjaldgæft er að 

meðferðin skili fullkomnum árangri auk þess sem alvarlegar hliðarverkanir geta fylgt henni 

(Anderson et al., 1996). 

1.2 Smámý 

Culicoides tegundir eða smámý eins og það kallast á íslensku eru litlar bitflugur sem tilheyra 

Ceratopgonidae fjölskyldunni sem er af Diptera ættbálkinum. Smámýið vegur um 0,5 µg og 

hefur minna en 2 mm vænghaf. Til eru yfir 1400 smámýstegundir og þrífast þær alls staðar í 

heiminum að Íslandi, Nýja Sjálandi, Norðurheimskautinu, Suðurskautslandinu og syðsta hluta 

Ameríku undanskildum (Featherstone, 2010; Mordue & Mordue, 2003).  

 

 

Mynd 1. Smámý (Culicoids spp.) 

Einungis kvenfluga bítur en þær þarfnast blóðsins til eggmyndunar. Flugurnar bíta bæði menn 

og dýr og eru smitberar sjúkdóma í kindum, hestum og nautgripum. (Mordue & Mordue, 

2003).  

Þegar smámýið bítur notar það sérhæfða kjálka til að bíta í gegnum húðina. Þá seytir það 

ákveðinni efnablöndu sem kemur í veg fyrir blóðstorknun á meðan hún sýgur blóðið. Ákveðin 

prótein í þessari efnablöndu geta svo valdið ofnæmisviðbrögðum (Bishop et al., 2006; Russell 

et al., 2009). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að smámý sé ofnæmisvaldur sumarexems (Anderson et 

al., 1993; Hellberg et al., 2006) og eru þær undirtegundir sem helst hafa verið rannsakaðar 

m.t.t. sumarexems C. obsoletus (Anderson et al., 1991; Townley et al., 1984), C. pulicaris 

(Mellor & McCraig, 1974; Townley et al., 1984), C. imicola (Braverman et al., 1983) og C. 

nubeculosus (Schaffartzik et al., 2011). 

Sumar tegundir smámýs, t.d. C. nubeculosus og C. sonorensis er hægt að rækta á 

rannsóknarstofum en aðrar eins og C. obsoletus þarf að fanga villtar í náttúrunni þar sem ekki 

hefur gengið að rækta þær (Boorman, 1985; van der Meide et al., 2012). 
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1.3 Ónæmiskerfið 

Ónæmiskerfið er þróað kerfi sem líkaminn notar til að verjast sýklum. Það gerir greinamun á 

sameindum líkamans og óþekktum sameindum, þekkir örverur og eiturefni. Ónæmisvakar 

ræsa kerfið til varnar. Hlutverk kerfisins er að skynja nærveru þessara boðflenna og ráða 

niðurlögum þeirra. Það hefur ónæmisfræðilegt minni gegn ónæmisvökum sem það hefur 

komist í tæri við áður. Ónæmiskerfið hefur ákveðna gagnvirkni sem kemur í veg fyrir að það 

bregðist of sterkt við skaðlausum umhverfisþáttum eða eigin sameindum (Murphy et al., 

2012). 

Ónæmiskerfinu er skipt í tvennt, meðfædda ónæmiskerfið og það áunna. Meðfædda 

ónæmiskerfið er fyrst til varnar og bregst mjög fljótt við án minnis. Áunna ónæmiskerfið 

tekur lengri tíma að virkja en er mun sérhæfðara og hefur getu til að muna eftir vakanum 

(Murphy et al., 2012). 

1.3.1 Meðfædda ónæmiskerfið 

Meðfædda ónæmiskerfið kemur fyrst til varnar gegn sýkingum, húð á yfirborði líkamans og 

slímhúð koma í veg fyrir að sýklar komist inn í líkamann. Komist sýkill á annað borð í 

gegnum þessar hindranir eru önnur varnarkerfi sem taka við, t.d. leysanleg prótein og litlar 

lífvirkar sameindir sem finna má í utanfrumuvökva. Frumur í meðfædda ónæmissvarinu eru 

mónócýtar, makrófagar (forverar þeirra eru mónócýtar), angafrumur, granulócýtar 

(neutrófílar, eósínófílar og basófílar), mastfrumur, NK frumur (e. natural killer cells) og 

sértækar eitilfrumur (Murphy et al., 2012). 

Þrátt fyrir að hafa tilölulega fáar gerðir af viðtökum getur meðfædda ónæmiskerfið varist 

fjölmörgum sýklum. Viðtakarnir á makrófögum, neutrófílum og angafrumum þekkja ákveðna 

yfirborðsbyggingu einfaldra sameinda sem kallast á ensku „pathogen-associated molecular 

patterns“ eða PAMPs sem eru til staðar á fjölmörgum örverum en ekki á okkar eigin 

sameindum. Viðtakarnir sem þekkja PAMPs kallast á ensku „pattern recognition receptors“ 

eða PRRs. Algengastir þeirra eru svokallaðir Toll-líkir viðtakar (e. Toll-like receptors, TLR) 

og þeir þekkja PAMPs á yfirborði og inni í sýklum og bregðast við með myndun boðefna og 

efnatoga. PAMPs eru t.d. mannósaríkar fásykrur, slímpeptíð (e. peptidoglycan) og 

fitufjölsykrur (e. lipopolysaccharides) í frumuvegg auk ómetýlaðra CpG kirna og einþátta 

RNA (Murphy et al., 2012). 

Mest er af neutrófílum í blóðrásinni en þeir eru skammlífar frumur sem koma fyrstar á 

vettvang við innrás sýkla. Þeir gleypa sýkla með frumuáti og eyða þeim með ensímum. 

Angafrumur eru sérhæfðar í að taka upp ónæmisvaka til að sýna eitilfrumum sem bera kennsl 

á þá. Angafrumur eru því oft sagðar vera brúin á milli meðfædda og áunna ónæmiskerfisins. 

Frumur sem sýna vakana eru kallaðar sýnifrumur (e. antigen presenting cells, APCs).  Þegar 

mastfrumur hafa verið virkjaðar gefa þær frá sér efni sem hefur áhrif á gegndræpi æða og eru 

því meginþáttur í ónæmisviðbragði. NK frumur eru stórar, kornóttar frumur sem líkjast 

eitilfrumum og tilheyra eitilfrumulínu. Hlutverk þeirra er að gefa frá sér smákorn sem sundra 

og drepa veirusýktar frumur. Ólíkt eitilfrumunum eru þær þó ekki með sértækan vakaviðtaka 

(Murphy et al., 2012). 
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Boðefni eru litlar sameindir sem frumur seyta eða losa himnubundið og hafa áhrif á hegðun 

nálægra frumna sem tjá viðtaka fyrir boðefnið. Boðefni getur haft mismunandi áhrif eftir því 

hver markfruman er og geta annað hvort valdið skammdrægum eða langdrægum áhrifum. 

Boðefni valda ónæmisáhrifum og eru nauðsynleg í varnarsvari líkamans gegn sýklum. 

Boðefni má nota sem ónæmisglæða en ónæmisglæðar eru efni sem efla ónæmissvarið 

(Murphy et al., 2012). 

1.3.2 Áunna ónæmiskerfið 

Áunna ónæmiskerfið hefur svokallað ónæmisminni. Helstu frumur kerfisins eru B- og T- 

eitilfrumur og þær geta greint gríðarlegan margbreytileika og þekkja þ.a.l. allar mögulegar 

gerðir vaka og geta varið líkamann fyrir öllum sýklum. Minnisfrumur eru langlífar og geta 

haldist við í líkamanum í mörg ár eftir sýkingu svo líkaminn geti verið sneggri í viðbrögðum 

komist sami sýkill inn á ný (Murphy et al., 2012). 

Þegar eitilfrumur þroskast í beinmerg eða týmus verður endurröðun á genabútum sem mynda 

starfhæf gen fyrir breytilega hluta B- eða T frumu viðtaka. Fjölbreytileikinn myndast með 

öllum mögulegum samsetningum margra genabúta og samsetningunni er stýrt þannig að hver 

eitilfruma tjáir aðeins eina gerð af sértækum viðtaka, B- eða T frumu viðtaka. Endurröðun 

genabúta felur í sér óafturkræfa breytingar í DNA og þ.a.l. tjá allir afkomendur frumunnar 

viðtaka með sömu sértækni og móðurfruman (Murphy et al., 2012). 

T- eitilfrumur greina vaka sem sýndir eru á vefjaflokkasameindum (e. major 

histocompatibility complex, MHC) annað hvort á sýnifrumum eða líkamsfrumum (e. somatic 

cells). Þegar eitilfruma virkjast byrjar hún að skipta sér og mynda dótturfrumur sem eru 

nákvæmlega eins, þ.e. hafa eins vakaviðtaka og sömu sértækni. Eftir virkjun skiptast þær í 

CD8 T drápsfrumur og CD4  T hjálparfrumur. CD8 T drápsfrumur drepa veirusýktar frumur 

og krabbameinsfrumur á meðan CD4 T frumur virkja aðallega makrófaga og B-frumur. CD4 

T óreyndar (e. naive) frumur skiptast upp í flokka eftir því hvaða boðefnum þær seyta eftir 

örvun (mynd 2) (Murphy et al., 2012). 
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Mynd 2. Þroskun CD4 T frumu í verkfrumur og T stjórnfrumur. Óreynd T fruma þroskast í 

mismunandi frumutegundir eftir því hvaða boðefni eru í umhverfi hennar. Á myndinni má 

sjá helstu virkni frumna og boðefni sem þær seyta (Soyer et al., 2013). 

B frumur hafa viðtaka sem binda utanfrumuvaka. Þær verða að plasmafrumum eftir virkjun 

og framleiða ónæmisglóbúlín (e. immunoglobulin) eða mótefni og eru þau flokkuð í IgA, IgD, 

IgE, IgG og IgM eftir mismunandi virkni þeirra. (Murphy et al., 2012). 

Ónæmissvörun í hestum er stjórnað af sömu ferlum,  hvítfrumutegundum og sameindum bæði 

í músum og mönnum (Lunn et al., 1998). 

1.3.3 Ofnæmi 

Ofnæmi er ónæmisviðbragð gegn annars skaðlausum próteinum. Ofnæmissvör (e. 

hypersensitivity) eru flokkuð í fjórar gerðir og eru I-III mótefnamiðlaðar. Gerð I er 

bráðaofnæmi sem er miðlað af IgE mótefnum. Einkenni ofnæmis eru breytileg og fara m.a. 

eftir því hvernig og hversu mikið af ofnæmisvökum berst inn í líkamann (Murphy et al., 

2012). 

Flestir ofnæmisvakar eru prótein og talið er að ákveðnir lífefnafræðilegir eiginleikar séu 

sameiginlegir meðal þessara ofnæmisvaka. Tilraunir til að finna þessa sameiginlegu þætti eða 

líkindi hafa verið gerðar án mikils árangurs. Þó er talið mikilvægt að ensímvirkni eða lípíð-

bindi virkni séu til staðar eða þá eiginleikar til að verka á ósérhæfða ónæmiskerfið í gegnum 

PRR eða að þeir vinni sem tvenndir til að ræsa verkfrumur (Deifl & Bohle, 2011). 
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Sumarexem er IgE miðlað ónæmissvar af gerð I en í hestum sem hafa  ofnæmið má sjá 

ójafnvægi milli Th1, Th2 og Treg frumna bæði í blóði og í húð (Hamza et al., 2007; Heimann 

et al., 2011). IgE mótefnin bindast Fc mótefnaviðtökum á mastfrumum og basófílum og virkja 

eósínófíla en þegar mótefnavaki krossbindur IgE á yfirborði mastfruma verður losun á 

bólgumiðlandi efnum. Bólgusvarið skiptist í snemmbúið og síðbúið svar. Í snemmbúnu svari 

eru efni sem endast stutt eins og histamín en í síðbúna svarinu eru leukótrín, boðefni og 

bólguboðar sem laða að sér og virkja eósínófíla og basófíla. Við þetta geta myndast þrálátar 

bólgur (mynd 3) (Murphy et al., 2012). 

 

 

 

Mynd 3. IgE miðlað svar í hestum með sumarexem. Flugan spýtir próteinunum inn í 

blóðrás hestsins. Í hestum sem fá sumarexem tekur sýnifruma upp próteinið og sýnir 

Th0-frumu og beinir henni með boðefnum inn á Th2 braut ónæmissvars. Th2-fruman 

skipar þá B-frumu með boðefnum að hefja framleiðslu á IgE ofnæmismótefnum. IgE 

mótefnin raða sér utan á mastfrumur í húð sem hafa sértæka IgE viðtaka. Þegar flugan 

bítur hestinn aftur þá krossbindur ofnæmisvakinn IgE mótefnin á yfirborði 

mastfrumunnar með þeim afleiðingum að hún ræsist og seytir bólgumiðlum sem valda 

ofnæmiseinkennum. 

1.4 Ofnæmisvakar smámýs 

Ofnæmisvakar eru annars skaðlaus prótein sem binda IgE og valda þannig skaðlegu 

ónæmisviðbragði. Ofnæmsvakar eru flokkaðir í tvennt, meiriháttar ofnæmisvakar eru þeir sem 

binda IgE mótefni í yfir 50% ofnæmissjúklinga og minniháttar eru þeir sem binda IgE í minna 

en 50%  (Deifl & Bohle, 2011). 

Sumarexem orsakast af próteinum úr munnvatnskirtlum smámýs og hafa rannsóknir verið 

gerðar til að bera kennsl á þessi prótein (Russell et al., 2009). Mismunandi prótein í 
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mismunandi tegundum smámýs valda þessum IgE ónæmisviðbrögðum. Þó hefur verið sýnt 

fram á með in vitro húðprófum að einhverjir ofnæmisvakar eru sameiginlegir í 

smámýstegundum. Hestar með sumarexem sýndu viðbrögð í húðprófi hvort sem þeir voru 

sprautaðir með seyði úr smámýi úr þeirra náttúrulega umhverfi eða með framandi tegundum 

af smámýi (Anderson et al., 1993). Einnig hefur verið sýnt fram á að yfir 50% hesta sem svara 

seyði úr smámýi svara einnig seyði úr bitmýi (Simulium) (Cupp et al., 1998) sem bendir til 

þess að ofnæmisvakar geta verið sameiginlegir á milli skordýrategunda. 

Með massagreini og 2D rafdrætti voru borin kennsl á 54 próteinraðir (e. novel protein 

sequenses) úr munnvatnskirtlum C. nubeculosus og eru margar þeirra skilgreindar sem 

ofnæmisvakar í sumarexemi (Russell et al., 2009). 

Tíu ofnæmisvakar voru einangraðir með fögugenasafni (e. phage surface display library). Til 

að einangra genin sem skrá fyrir næmi þurfti að útbúa cDNA safn úr munnvatnskirtlum 

smámýs. Mjög erfitt var að fá nægilegt magn kirtla þar sem flugurnar eru svo smáar. Það sem 

ruddi brautina var að það tókst að búa til  fögugensasafn úr C. nubeculosus og þar með er 

hægt að finna gen úr öðru smámýi með því að bera saman samsvarandi genaraðir. Notast var 

við 1400 munnvatnskirtla úr C. nubeculosus sem ræktaðar voru á rannsóknarstofu. Þessir tíu 

ofnæmisvakar voru nefndir Cul n 2 – Cul n 11 þar sem áður hafði tekist að einangra 

ofnæmisvakann Cul n 1 (tafla 1). Ofnæmisvakarnir voru tjáðir í E. coli  og var eiginleiki 

þeirra til að binda IgE úr sermi hesta með sumarexem kannað með húðprófi og í IgE ELISA 

prófi. IgE úr sermi sýndi að 13-57% hesta batt próteinin og kom í ljós að Cul n 1 – Cul n 4 eru 

meiriháttar ofnæmisvakar (tafla 1) (Schaffartzik et al., 2011). 
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Tafla 1. Ofnæmisvakar smámýs tegunda. Þeir ofnæmisvakar sem unnið var með í þessari 
rannsókn eru feitletraðir. 

Ofnæmisvaki Samsvarar Mólmassi (kDa) % jákvæðra serma 

Cul s 1 
A
 Maltasi 68,6 87,5

A
 / 22

E
 

    

Cul n 1 
B
 Ónæmisvaka 5 lík prótein 25,4 35

B
 / 18

D
 

Cul n 2
 C

 Hýalúróníðasi 46,7 56,5
C
 

Cul n 3 
C
 

Meintur systein 

próteininnkljúfur 
44,6 47,8

C 
/ 25

D
 

Cul n 4 
C
 Seytt munnvatnsprótein 17,5 45,7

C
 / 44

D
 

Cul n 5 
C
 Seytt munnvatnsprótein 45,7 43,5

C
 / 15

D
 

Cul n 6 
C
 Seytt munnvatnsprótein 16,9 34,8

C
 

Cul n 7 
C
 Óþekkt munnvatnsprótein 20,9 30,4

C
 / 15

D
 

Cul n 8 
C
 Maltasi 68,7 21,7

C
 / 4

D
 

Cul n 9 
C
 D7-skyld munnvatnsprótein 15,5 26,1

C
 

Cul n 10 
C
 Seytt munnvatnsprótein 47,8 15,2

C
 / 18

D
 

Cul n 11 
C
 Trypsín 30,1 13,0

C
 

    

Cul o 1 
D
 Kunitz próteasa hindri 23,3 45

D
 

Cul o 2 
D
 D7 prótein 17,5 40

D
 

    

Cul o 1 
E
 Maltasi (Cul s 1) 66,8 43

E
 

Cul o 2 
E
 Hýalúróníasi (Cul n 2) 42,3 62

E
 

Cul o 3 
E
 

Mótefnavaka 5 líkt prótein 

(Cul n 2) 27,9 60
E
 

Cul o 4 
E
 Trypsín (Cul n 11) 27,1 39

E
 

Cul o 5 
E
 

Óþekkt munnvatnsprótein 

(Cul n 7) 17,9 67
E
 

Cul o 6 
E
 

D7-skyld munnvatnsprótein 

(Cul n 9) 15,2 38
E
 

Cul o 7 
E
 

Seytt munnvatnsprótein 

(Cul n 4) 15,0 43
E
 

ALangner et al., 2009                          Tafla sett saman af Söru Björk Stefánsdóttur 
BSchaffartzik et al., 2010 
CSchaffartzik et al., 2011 
DPeeters et al., 2013 
Evan der Meide et al., 2013 

 

Nýlega birtist grein eftir van der Meide (van der Meide et al., 2013) þar sem einangruð voru 

sjö gen úr C. obsoletus, Cul o 1 – Cul o 7 (tafla 1). Ofnæmisvakarnir voru tjáðir sem 

endurröðuð prótein í E. coli  og bundust IgE í sumarexemshestum í 38-67% tilvika prófuð 

með IgE ELISA- og húðprófum. Þegar niðurstöður allra 7 ofnæmisvakanna voru sameinaðar 
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fékkst 92% næmi og 85% sérvirkni. Ofnæmisvakinn Cul o 1 (maltasi) var einnig tjáður í 

skordýrafrumum með baculoveirukerfinu ásamt maltasanum Cul s 1 úr Culicoides sonorensis 

sem hafði áður verið einangraður (Langner et al., 2009). IgE úr fleiri sumarexemshrossum 

batt Cul o 1 (41%) en  Cul s 1 (22%) (van der Meide et al., 2013) sem sýnir að mikilvægt er 

að finna helstu ofnæmisvakana í algengustu smámýstegundunum.  

Áður en van der Meide birti sína grein höfðu birst aðrar genaraðir 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JX512273 og 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JX512274), afurðir þeirra tjáðar í E. coli  og nefndar 

Cul o 1 (Kunitz próteasa hindri) og Cul o 2 (D7 prótein). Þetta eru ekki sömu prótein og Cul o 

1 (maltasi) og Cul o 2 (hýalúróníasi) sem van der Meide et al. einangruðu. Cul o 1 (Kunitz 

próteasa hindri) og Cul o 2 (D7 prótein) eru meiriháttar ofnæmisvakar (Peeters et al., 2013) 

svo áríðandi er að tjá þá í skordýrafrumum en það var gert í þessu verkefni (tafla 1). 

1.5 Baculo tjáningarkerfið 

Baculoveirur eru ætt af stórum staflaga kápuveirum með tvíþátta, hringlaga DNA sem sýkja 

skordýr og hafa verið notaðar í áratugi sem ferjur fyrir próteintjáningarkerfi. Veirunum er 

skipt í tvær ætthvíslir, nucleopolyhedroveirur (NVP) og granuloveirur (GV) og er Autographa 

californica multicapsid nucleopolyhedrovirus (AcMNPV) algengasta tegundin. Genamengi 

AcMNPV er u.þ.b. 134 kbp og er fjölfaldað og umritað í kjarna hýsilfrumunnar. Það er 

sýkingarhæft og er pakkað inn í staflaga kjarnhylki (e. nucleocapsid). Stærð hylkisins er 

sveigjanlegt og í samræmi við stærð genamengisins og getur þ.a.l. rúmað mikið 

utanaðkomandi DNA. Eftirmyndunarferlið skiptist upp í tvo fasa. Í fyrri fasanum losa sýktu 

frumurnar veiruagnir sem knappskjótast (e. viral budding) af frumuhimnunni. Í seinni 

fasanum myndast innlyksur (e. occlusion bodies) eða innlyksuveirur sem safnast saman í 

kjarna. Þessum samsettu ögnum er haldið saman af polyhedrin próteini og losna út þegar 

fruman sundrast. Próteinin sem safnast upp í seinni fasanum eru notuð til að framleiða 

endurröðuð prótein og það er stýrill polyhedrin próteins veirunnar sem veldur þessari miklu 

tjáningu innskotsgena. Próteinin eru því næst framleidd í Sf-9 frumum og High-5 frumum úr 

fiðrildalirfunum Spodoptera frugiperda og Trichoplusia ni (Kost et al., 2005). 

Í þessu verkefni var notast við Bac-to-Bac® baculoveiru tjáningarkerfið frá Invitrogen til að 

tjá ofnæmisvaka úr smámýi. Ofnæmisvakagenin eru klónuð inn á pFastBac plasmíð og því 

næst inn í erfðaefni bakuloveirunnar (bakmíð) með endurröðun í DH10Bac™ E. coli og Sf-9 

frumur eru svo innleiddar með endurröðuðu bakmíði. Við þetta myndast nýjar bakuloveirur 

og ofnæmisvakapróteinin safnast upp í frumunni.  
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Mynd 4. Bac-to-Bac Baculoveiru tjáningarkerfið. Skematísk mynd af framleiðslu 
endurraðaðra baculoveira og ofnæmisvakatjáningu með Bac-to-Bac tjáningarkerfinu 

(Invitrogen, 2009). 
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2 Tilgangur tilraunar 

Langtímamarkmið rannsókna á sumarexemi í hestum er að þróa ónæmismeðferð, þ.e. forvörn 

og lækningu, gegn exeminu. Til þess þarf að einangra og framleiða hreinsaða ofnæmisvaka en 

Cul o 1 (Kunitz próteasa hindri) og Cul o 2 (D7 prótein) eru ofnæmisvakar í sumarexemi í 

hestum. 

Markmið þessa verkefnis var að framleiða Cul o 1 ofnæmisvakann í skordýrafrumum, hreinsa 

próteinið og prófa afurðina auk þess að framleiða Cul o 2 endurraðaðar baculoveirur (rBac-

HBM-Cul o 2) með Bac-to-Bac baculoveiru tjáningarkerfi og prófa fyrir framleiðslu á Cul o 

2. Tjáning og hreinsun þessara endurröðuðu próteina er nauðsynleg til greininga og frekari 

rannsókna á ónæmismeðferð gegn sumarexemi í hestum. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Bac-to-Bac baculoveiru tjáningarkerfi 

Bac-to-Bac HBM TOPO seyti tjáningakerfið (Invitrogen) er fljótleg og skilvirk leið til að 

framleiða endurraðaðar baculoveirur. Endurraðaðar baculoveirur eru mikið notaðar til að tjá 

utanaðkomandi gen í skordýrafrumum. Þetta kerfi byggist á því að gen er klónað inn á 

plasmíð og með endurröðun í E. coli flyst ákveðinn hluti plasmíðsins inn á bakmíð (e. 

bacmid, stór hringlaga DNA sameind). Bakmíðið er svo einangrað og innleitt í Sf-9 

skordýrafrumur fyrir framleiðslu á baculoveirum. 

3.1.1 Ummyndun í MAX Efficiency DH10Bac 

Genið Cul o 2 var til klónað inn á pFasBac-HBM-plasmíð (Foss, 2013). 

Í pFastBac plasmíðinu er tjáningarkasettan staðsett á milli Tn7 stökkla og inniheldur 

polyhedrin stýril, margþátta klónunarset, gen sem skráir fyrir gentamicin og SV40 

polyadenylering merki (mynd 5). 

 

 

Mynd 5. Innleidd pFasBacTM röð. Tjáningarkasettu er komið fyrir á milli Tn7 stökkla inni á 

pFastBac plasmíðinu (Invitrogen, 2009). 

MAX Efficiency chemically component DH10Bac E. coli stofninn inniheldur bakmíð og 

hjálparplasmíð. Bakmíðið er 136 kb af erfðaefni baculoveiru með mini-attTn7 seti. Einnig 

inniheldur það kanamycin sýklalyfjagen, mini-F eftirmyndurnareiningu sem leyfir stöðuga 

eftirmyndun í E. coli og LacZα gen sem gerir það kleift að staðfesta Lac
-
 svipgerð sem 

staðfestir að færslan hafi átt sér stað á réttu seti. Hjálparplasmíðið umbreytir bæði þessu 

færslugeni og tetracýklín sýklalyfjageni. 
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Með hitasjokki var DH10Bac
TM

 E. coli  ummynduð með pFastBac_TOPO_HBM Cul o 2. 

SOC æti (viðauki I) var síðan sett á frumurnar í 4 klst. Að því loknu voru frumurnar valtaðar á 

LB agarskálar sem innihéldu 50 μg/μL  kanamýsín, 7 μg/μL gentamýsín og 10 μg/μL 

tetracyclin auk 0,2 μg/μL X-gal (viðauki I) og 30 μL IPTG (viðauki I) og ræktað við 37°C í 

48 klst. 

Blá/hvít valaðferð var notuð þar sem átta kóloníur sem innihéldu LacZ
-
 svipgerð voru valdar 

en þær eru hvítar. Hvítar kóloníur voru hreinsistrikaðar á nýjar skálar sem innihéldu sömu 

sýklalyf og áður var nefnt og ræktaðar við 37°C í 24 klst.  

DNA styrkur og hreinleiki rBacmids var mælt með NanoDrop®ND-1000 Spectrophotometer 

(NanoDropTechnologies Inc.) samkvæmt handbók framleiðanda. 

3.1.2 Einangrun á rBacmid 

Átta hvítar kóloníur voru settar í fljótandi LB æti sem innihélt sömu sýklalyf og áður og 

ræktaðar á hristingi við 37°C í 48 klst. 

PCR var framkvæmt með tveimur vísasettum á jákvæðu kóloníunum átta í vökvaræktum. Cul 

o 2 genið er 398 bp en búið var að taka seytiröð framan af og HBM seytiröð notuð í staðinn.  

 

Tafla 2. Vísar sem notaðir voru fyrir PCR á Cul o 2 í bakmíðinu. 

Vísar Kjarnsýra 

Culo2_433-453_Re 5'-CTT CTC GGA ACG TTT CTC TG-3' 

M13_Fw 5'-GTT TTC CCA GTC ACG AC-3' 

M13_Re 5'-CAG GAA ACA GCT ATG AC-3' 

 

Endurröðuðu bakmíðin sem innihéldu Cul o 2 genið voru einangruð með Invitrogen 

PureLink
TM

 HiPure Plasmid DNA Purification Kit skv. aðferðarlýsingu. 

 

Tafla 3. PCR hvarflausn. 

PCR hvarflausn   

DNA mót 1 μL 

10xbuffer 2 μL 

dNTP 2 μL 

„Forward“ vísar 1 μL 

„Reverse" vísar 1 μL 

Taq 0,2 μL 

ddH2O 12,8 μL 

Heildarrúmmál 20 μL 
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Tafla 4.  Aðstæður við PCR keyrslur. 

PCR kerfi     

1. Afmyndun 95°C í 5 mín 

2. Afmyndun 95°C í 15 sek 

3. Þáttatenging 50°C í 30 sek 

4. Lenging 72°C í 72 sek 

5. Lenging 72°C í 10 mín 

 

Skref 2 til 4 í töflu 4 voru endurtekin 30 sinnum. Hitastigið við þáttatengingu var ákvarðað út 

frá vísum sem notaðir voru og tíminn við lengingu í skrefi 4 var ákvarðaður út frá stærð gens. 

3.2 Tjáning ofnæmisvaka úr C. obsoletus í Sf-9 

skordýrafrumum 

3.2.1 Ræktun Sf-9 skordýrafrumna 

Sf-9 skordýrafrumur eru upprunar úr eggjastokksvefjum mölflugunnar Spodoptera 

frugiperda. Þær eru ræktaðar í ræktunaræti: SF900 II æti (Invitrogen) með 100 IU penicillin, 

100 IU streptómýcín (PEST) og 1% kálfafóstursermi (FBS). Frumurnar voru hafðar í lokaðri 

rækt við 27°C. 

3.2.2 Innleiðsla í Sf-9 skordýrafrumur 

Innleiðsla rBacmid-HBM-Cul o 2 í Sf-9 skordýrafrumur var gerð með Cellfectin II samkvæmt 

aðferðarlýsingu (Invitrogen). Degi áður en innleiðsla var framkvæmd var frumum í góðu 

ásigkomulagi sáð á 12 brunna plötu, 0,3x10
6
 frumur í hvern brunn í 1 mL ræktunaræti. 

Innleiðslublöndur (tafla 5) voru gerðar í Grace‘s skordýrafrumuæti (Invitrogen). Frumurnar 

voru þvegnar til þess að losna við ræktunarætið, ætið sogið af brunnunum (900 μL) og 

frumurnar skolaðar með 800 μL af Grace‘s æti áður en 500 μL af sama æti var sett á þær. 

 

Tafla 5.  Lausnir fyrir innleiðslu rBacmid-HBM-Cul o 2 í Sf-9 skordýrafrumur. 

  Lausnir 1 Lausnir 2 

Sýni Grace's æti Bakmíð Grace's æti Cellfectin II 

rBacmid 4 (0,65 μg) 55,2 μL 44,8 μL 100 μL 8 μL 

Cellfectin viðmið 100 μL - 100 μL 8 μL 

Frumuviðmið 100 μL - 100 μL - 

 

 



15 

Lausnum 2 var leyft að standa í a.m.k. 5 mín við stofuhita áður en þeim var varlega blandað 

saman við lausnir 1 og látnar standa í 20 mín. Lausnirnar voru svo settar á frumurnar og 

frumurnar ræktaðar við 27°C í 5 klst (mynd 6). Grace‘s ætið var svo fjarlægt og 900 µL af 

ræktunaræti sett í hvern brunn. Frumurnar voru ræktaðar við 27°C í 4 daga og stöðugt fylgst 

með veiruskemmdum í frumunum í ljóssmásjá (Leitz Transformator Inverted Light 

Microscope). 

 

 

Mynd 6. Uppsetning lausna við innleiðslu rBacmids á 12 brunna plötu. 

3.2.3 Umrækt (e. passage) endurraðaðra baculoveira  

Þegar veiruskemmdir sáust í frumunum 4 dögum eftir innleiðslu var 200 µL af floti af 

innleiddu frumunum og viðmiðum sett á nýjar Sf-9 frumur í 12 brunna plötu. Umrækt úr  

rBacmid-HBM-Cul o 2 brunni var flutt yfir í tvo brunna, A og B (mynd 7). Önnur umrækt var 

gerð 4 dögum síðar og þá í Sf-9 frumur í T25-flösku (Nunc), 200 µL í 4,5 mL. 

 

 

Mynd 7. Skematísk mynd af uppsetningu við umrækt rBacmids á 12 brunna plötu. 



16 

Sýni voru tekin af frumunum eftir innleiðslu og eftir fyrstu umrækt til að skoða í 

ónæmisþrykki (e. western blot). Sf-9 frumum (50 µL) var safnað í eppendorfglös og þau 

spunnin við 18800 xg í 3 mín. Veiruflot var geymt við 4°C í kæli, og við -80°C til 

langtímageymslu. 50 µL af sprengidúa var bætt í hvert eppendorfglas með botnfalli og 50 µL 

af 2x sampledúa (viðauki I) bætt í öll eppendorfglös og þau fryst uns prófuð. 

3.2.4 Klónun rBac-HBM-Cul o 2 veiru 

Klónun var gerð með þynningum. Fyrstu þrjár þynningarnar (1x10
-2

, 1x10
-3

 og 1x10
-4

) voru 

gerðar í 1,5 mL eppendorfglös og seinni sjö þynningarnar (1x10
-5 

- 5x10
-9

) í 15 mL Falcon 

glös. Byrjað var á að setja æti í glösin og síðan veiru í það fyrsta og blandan síðan flutt á milli 

þynninga (mynd 8). Athuga skal að flutt var tvisvar úr glösum nr. 2 og 4. Einnig voru 

einungis 5 mL eftir í glasi nr. 8 en nota þurfti 4,8 mL og ekki virðist hafa verið alveg nóg í 

glasinu. 

 

 

Mynd 8. Skematísk mynd af þynningu á veiru. 

Þynning var gerð á þremur 96 brunna plötum (Nunc) með 100 µL af Sf-9 frumum (4x10
5
 

frumur/brunn). Sjö þynningar voru settar á bakkana (1x10
-5 

- 5x10
-9

) en þynningarnar má sjá á 

mynd 9. Veiran var þynnt í ræktunaræti og þynningar voru settar á petri skálar og fjölrása 

pípetta sem tekur 100 µL notuð til að sá í brunnana. Byrjað var á minnstu þynningunni. 
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Mynd 9. Skematísk mynd sem sýnir hvernig þynningar voru settar á þrjár 96 brunna 

plötur við klónun á rBac-HBM-Cul o 2 veiru. 

Með þynningunum var reynt að fá veirurækt sem komin er af einni veiru. 

3.2.5 Framleiðsla á rBac-HMB-Cul o 2, klónn 1 í Sf-9 frumum 

rBac-HBM-Cul o 2 veira var ræktuð í Sf-9 frumum í T75 flösku (Nunc), 14,5 mL af 

ræktunaræti sýkt með 0,5 mL af veiru í 72 – 96 klst við 27°C. Næst var sýnið spunnið á 760 x 

g í 12 mín og veiruflot hirt og geymt við 4°C en botnfalli hent. 

3.2.6 Próteinframleiðsla í High-5 skordýrafrumum 

rBac-HBM-Cul o 1 og rBac-HBM-Cul o 2 prótein voru framleidd í High-5 skordýrafrumum í 

erlenmeyer flöskum. High-5 frumulausn (96 mL), 1,1x10
6
 frumur/brunn í SF-900 II æti án 

FBS og sýkt með 4 mL af veiru. Ræktað í hrisstikistu við 27°C í 72 klst. Næst var sýnið 

spunnið á 760 x g í 12 mín. Flot geymt við 4°C en botnfall fryst í fljótandi köfnunarefni  og 

geymt við -80°C. 

3.4 Prótein hreinsun 

Cul o 2 genið var klónað inn á pFastBac plasmíð með HBM og his-hala og því var hægt að 

nota nikkel kúlur til að hreinsa próteinið en nikkel bindst við his-hala. 

Frumur (100x10
6
) voru leystar upp í 8 mL af sprengidúa með 160 µL af Protease Inhibitor 

Coctail (Sigma P8340). Sýnið var sett í hljóðbylgjubað á ís í 15 sek í senn með 30 sek 

millibili 3-5 sinnum. Sýnið var síðan sett í 1,5 mL eppendorfglös sem voru spunnin við 4°C í 

sjö mín á 10600 x g. Að því loknu var öllu floti safnað saman í eitt glas og þar með er 

upphafssýni tilbúið. Teknir voru 50 µL af lausninni í eppendorfglas til greiningar í 

ónæmisþrykki. Samskonar sýni voru tekin eftir hvert þvotta- og losunarskref. 

Nikkel kúlur (500 µL) voru þvegnar í 50 mL Falcon glasi. Sterílt H2O (5 mL) bætt út í og 

spunnið í 5 mín á 950 x g  og floti hent. Kúlurnar voru næst þvegnar í 5 mL af sprengidúa og 

spunnið á 950 xg  í 5 mín og floti hent. Þá voru kúlurnar tilbúnar. Upphafssýni var helt út á 

kúlurnar og þær settar á velting við 4°C í a.m.k. 2 klst. Kúlurnar voru spunnar í 5 mín á 950 x 

g, en flotið síðan tekið af og haft á ís. Loks voru 50 µL af floti eftir bindingu tekið til 

greiningar. 
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Losun próteins af kúlunum fór þannig fram að kúlurnar voru þvegnar fjórum sinnum með 10 

mL af þvottadúa (viðauki I) á veltingi í 5 mín við 4°C, síðan 2 sinnum með 10 mM imidazol 

og loks 2 sinnum með 20 mM imidazol. Kúlurnar voru spunnar eftir hvern þvott í 5 mín við 

950 x g.  

Plasthólkur var þveginn með 2-3 mL af þvottadúa. Próteinið var síðan losað af kúlum með 

losunardúa (viðauki I), 2 sinnum með pH 8 og 2 sinnum með pH 6,5. Losunardúi (500 µL) 

var settur út á kúlurnar þannig að 1 mL plastoddur var klipptur neðarlega til að taka upp kúlur. 

Kúlurnar voru látnar standa í losunardúanum í 10 mín, tappinn tekinn af og dúanum leyft að 

leka í gegn. Í síðustu losuninni voru 50 µL teknir af kúlusýni úr hólkinum til greiningar. 

Einnig fór fram hreinsun á seyttum Cul o 2 próteinum í veirufloti og fór sú hreinum eins fram 

að því undanskildu að einungis var þvegið einu sinni með 30 mL af þvottadúa með engu 

imidazol. 

3.5 Greining á endurröðuðu próteini 

3.5.1 SDS polyakrýlamíð rafdráttur á hlaupi (SDS-PAGE) 

Prótein voru skilin að með SDS-PAGE í Mini-protein II kerfi (Bio Rad). Próteinunum var 

eðlisbreytt með því að setja sýnadúa út í sýnin, þau hituð við 100°C í 5 mín og að lokum 

spunnin í 2 mín. Sýnin voru keyrð á 14% akrýlamíðhlaupi í 40 mín. Notast var við PageRuler 

Prestained Proteinladder (Fermentas, 10 – 170 kDa) sem viðmið en hann sýnir lituð 

próteinbönd á þessu tiltekna bili. Próteinin voru síðan skoðuð nánar með Coomassie blue litun 

og í ónæmisþrykki. 

3.5.2 Coomassie blue staining 

Sýni úr próteinhreinsun voru keyrð á 14% geli í  eina klst og lituð skv. Wong et al. með 

coomassie blue lit (Wong et al., 2000). 

3.5.3 Ónæmisþrykk 

Í framhaldi af SDS-PAGE voru próteinböndin færð yfir á PVDF himnu með svokölluðum 

blautum flutningi í Miniprotean II system (Bio-Rad) í eina klst í transferdúa (viðauki I). Eftir 

flutninginn var himnan sett í 2% TBS-T (viðauki I) í 30 mín við herbergishita. Því næst var 

himnan skoluð 3 sinnum í 5 mín upp úr TBS-T og síðan látin á velting yfir nótt við 4°C með 

anti-his mótefni (1:1000). Síðan var himnan skoluð 5 sinnum í fimm mín. Eftir það var 

mótefnið goat anti-mouse-AP (1:5000, Jacksons) sett út á himnuna og haft á í eina klst. 

Himnan var síðan þvegin fimm sinnum í 5 mín með TBS-T og framkölluð með BCIP/NBT 

(viðauki I, Roche) þynnt 1:50 í alkalískum fosfatasadúa (viðauki I) skv. aðferðalýsingu. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Ummyndun DH10Bac™ E. coli og framleiðsla 

Cul o 2 bakmíða 

DH10Bac
TM

 E. coli voru ummyndaðar með endurröðuðum pFastBac_TOPO_HBM Cul o 2. 

Átta  kóloníur voru hreinsistrikaðar. Eftir hreinsistrikunina var aftur pikkað í  átta kóloníur og 

þær settar í fljótandi LB æti (viðauki I). PCR var framkvæmt með M-13 vísum og með M-

13Fw og Cul o 2 Rw vísum sem eiga að staðfesta að Cul o 2 sé komið inn á endurraðaða 

bakmíðið (mynd 10).  

 

 

Mynd 10. PCR á DH10Bac vökvaræktum 1-5 og 7-8. Brunnar: L: 2-log ladder, 1-5 og 7-

8: vökvaræktir PCR með tveimur mismunandi vísasettum. Sýnd stærð er sá fjöldi 

basapara sem reiknað var með að mætti búast við. 

Niðurstöðurnar sýndu að allar ræktirnar voru jákvæðar. Vökvarækt númer 4 var valin til 

einangrunar. Mynd 11 sýnir niðurstöður úr PCR fyrir rBacmid 4 þar sem bæði var notast við 

M-13 vísa og svo M-13 Fw og Cul o 2 Re vísa.  
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Mynd 11. PCR á einangruðu rBacmid Cul o 2. Brunnar: L: 2-log ladder, 4a og 4b: 

rBacmid 4. Sýnd stærð er sá fjöldi basapara sem reiknað var með að mætti  búast við. 

 

DNA styrkur og hreinleiki rBacmids var mælt (tafla 6) 

 

Tafla 6. Styrkur og hreinleiki rBacmids. Mælt með NanoDrop tækni. 

rBacmid Styrkur (ng/μL) Hreinleiki (260/280) 

rBacmid Cul o 2 (4) 14,9 2 

4.2 Innleiðsla Cul o 2 Bakmíðs í Sf-9 

skordýrafrumur 

rBacmid 4 (0,65 µg) var notað við innleiðslu í Sf-9 skordýrafrumur. Neikvæð viðmið voru æti 

með og án Cellfectin. Mynd 6 sýnir uppsetningu innleiðslunnar. 

Fylgst var með frumuræktinni og merkjum um frumuskemmdir í ljóssmásjá (Leitz 

Transformator Inverted Light Microscope). Í töflu 7 má sjá samantekt á einkennum 

frumuræktarinnar fyrstu þrjá dagana. 

 

 

 

 

 

  



21 

Tafla 7.  Frumuskemmdir í Sf-9  eftir innleiðslu Cul o 2 bakmíðs greint í ljóssmásjá  
tveimur og þremur dögum eftir innleiðslu. 

Brunnur Merki um frumuskemmdir af völdum veirusýkingar 

2A. rBacmid (0,65 μg) 

 

48 klst: engin merki um sýkingu. 

72 klst: breyting í stærð og lögun frumnanna og greinilegur munur á 

innleiddu frumunum og viðmiðum. Þvermál innleiddu frumnanna 

var meira en hjá viðmiðum og mikið um frumurof. 

 

2B. Cellfectin viðmið Frumurnar voru hringlaga og fallegar, nokkuð þéttar og líkar í 

byggingu og lögun. Ekki var hægt að greina neina sýkingu af 

völdum veira. 

3B. Frumuviðmið Frumurnar voru líkar frumum í Cellfectin viðmiðunar brunninum . 

 

4.3 Umrækt endurraðaðra Cul o 2 baculoveira 

(rBac-HBM-Cul o 2) 

Þegar veirusýking var orðin greinileg í innleiddu frumunum eftir 4 daga voru þær umræktaðar 

yfir á 12 brunna plötu með nýjum Sf-9 frumum (mynd 7). 

Aftur var fylgst var náið með frumuræktinni og merkjum um frumuskemmdir í ljóssmásjá 

(tafla 8). 

Tafla 8. Frumuskemmdir í Sf-9 eftir umræktun á rBac-HBM-Cul o 2 ásamt neikvæðum 
viðmiðum greindar í ljóssmásjá tveimur og þremur dögum eftir sýkingu. 

Brunnur Merki um frumuskemmdir af völdum veirusýkingar 

2A. rBacmid umrækt 48 klst: greinileg breyting í stærð og lögun en margar voru staflaga,    

ólögulegar og flatar auk þess sem þær voru dreifðari um brunninn. 

Þvermál innleiddu frumnanna var mun meira en hjá viðmiðunum og 

mikið um frumurof. 

72 klst: greinileg breyting í stærð og lögun frumnanna og augljós 

munur á innleiddu frumunum og viðmiðum. Þvermál innleiddu 

frumnanna var meira en hjá viðmiðum og mikið um frumurof. 

2B. Cellfectin viðmið Frumurnar voru hringlaga og fallegar, nokkuð þéttar og líkar í 

byggingu og lögun. Ekki var hægt að greina neina sýkingu af 

völdum veira. 

3B. Frumviðmið Frumurnar voru líkar frumum í Cellfectin viðmiðunar brunninum. 
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Mynd 12. Sf-9 skordýrafrumur eftir innleiðslu. Mynd úr ljóssmásjá (Leica DM IL LED DFC 

425 C), 400x stækkun. A: heilbrigðar sf-9 viðmiðunarfrumur, cellfectin kontról og B: sf-9 

skordýrafrumur sem hafa verið innleiddar með Cul o 2 bakmíði. 

4.4 Tjáning rBac-HBM-Cul o 2 próteina í Sf-9 

frumum 

Frumum og æti var safnað úr brunnum og það spunnið og flot aðgreint frá frumum. Botnfallið 

var rofið og sýnadúa bætt út í bæði flot og frumuroflausn áður en þau voru aðgreind í SDS-

PAGE rafdrætti og próteinböndin færð yfir á PVDF himnu (Millipore). Til að greina próteinin 

var notast við fjölstofna mótefni gegn Cul o 2 og síðan músamótefni merkt með alkalískum 

fosfatasa (Jacksons). Á myndum 13 og 14 sést að próteinið sem er 18 kDa er tjáð og ferðast 

bæði í floti og í botnfalli. 

 

 

Mynd 13. Ónæmisþrykk: Flot af rBac-HBM-Cul o 2 sýktum Sf-9 frumum. Brunnar: P: 

PageRuler, 1: rBac-HBM-Cul o 2 veiruflot (sýni A), 2: rBac-HBM-Cul o 2 veiruflot (sýni B), 
3: Cellfectin® viðmið, 4: frumuviðmið og 5: jákvætt viðmið 
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Mynd 14. Ónæmisþrykk: Botnfall af rBac-HBM-Cul o 2 sýktum Sf-9 frumum. Brunnar: P: 
PageRuler, 1: rBac-HBM-Cul o 2 botnfall, 4 og 5: rBac-HBM-Cul o 2 botnfall (sýni A og 

B), 2 og 6: Cellfectin® viðmið, 3 og 7: frumuviðmið og 8: jákvætt viðmið 

4.5 Klónun og framleiðsla rBac-HBM-Cul o 2 veiru  

Þegar veirusýking var orðin greinileg í umræktuðu frumunum voru veirurnar klónaðar með 

þynningum (e. limiting dilution). Klónað var upp úr brunni A í umræktinni (mynd 7). Gerðar 

voru þynningar og þeim dreift á þrjár 96 brunna plötur (mynd 15). Með klónun er reynt að ná 

fram veirurækt sem er einungis komin af einni veiru.  

Fylgst var reglulega með merkjum um frumusýkingar á klónunarplötum og þau metin í 

ljóssmásjá (mynd 15). 

 

Mynd 15. Skematísk mynd af 96 brunna klónunarplötunum. Brunnar merktir  með + 

sýndu merki um frumuskemmd eftir 14 daga. 

4.6 Tjáning rBac-HBM-Cul o 2 próteina í klónum   

Klónar nr. 1, 2 og 3 í formi veiruflots voru hirtir úr þremur brunnum í þynningunni 5x10
-8

 og 

notast við þrjá brunna úr þynningunni  5x10
-9

 sem neikvæð viðmið þar sem augljóslega var 

engin sýking (mynd 15). Veiruklónarnir voru umræktaðir í 12 brunna plötu og síðan prófaðir 

fyrir tjáningu á Cul o 2 í rafdrætti. Klónarnir þrír voru allir jákvæðir (mynd 16). 
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Mynd 16. Ónæmisþrykk: Botnfall af rBac-HBM-Cul o 2 klónum tjáðum í Sf-9 frumum. 
Brunnar: P: PageRuler, 1, 3 og 5: neikvæð viðmið 1-3 og 2, 4 og 6: rBac-HBM-Cul o 2 

klónar 1-3. 

4.7 Framleiðsla á rBac-HBM-Cul o 2 í High-5 

frumum og hreinsun úr floti 

rBac-HBM-Cul o 2 prótein var framleitt í High-5 frumum. Frumum og æti var safnað úr 

flöskum, það spunnið og flot aðgreint frá frumum. Ekki var á áætlun að hreinsa Cul o 2 en 

reynt var að gera hreinsun á nikkel sæknikúlum úr floti. Sterk tjáning var í upphafssýni (mynd 

17, brunnur 1) og prótein því greinilega seytt. Bandið eftir bindingu virðist hins vegar vera 

jafn sterkt og upphafssýni (mynd 17, brunnur 2) en nánast ekkert er í losunum (mynd 17, 

brunnar 4-7) svo próteinið virðist ekki bindast á kúlurnar. 

 

Mynd 17. Ónæmisþrykk: Veiruflot af rBac-HBM-Cul o 2 tjáðu í High-5 frumum. Brunnar: 

P: PageRuler, 1: upphafssýni, 2: eftir binding, 3: þvottur, 4-7: losun 1-4, 8: kúlur. 

4.8 Framleiðsla á rBac-HBM-Cul o 1 í High-5 

frumum og hreinsun úr botnfalli  

rBac-HBM-Cul o 1 prótein var framleitt í High-5 frumum. Frumum og æti var safnað úr 

flöskum, það spunnið og flot aðgreint frá frumum. rBac-HBM-Cul o 1 veirur höfðu verið 

framleiddar í Sf-9 frumum og prófaðar þar sem sást að rBac-HBM-Cul o 1 próteininu var ekki 

seytt (Foss, 2013). Því var gerð ein tilraun til að hreinsa rBac-HBM-Cul o 1 botnfall af High-5 

frumum með nikkel sæknikúlum en próteinið festist ekki á kúlunum (mynd ekki sýnd). 
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5 Umræður 

Sumarexem er ofnæmi gegn próteinum sem berast í hross við bit frá kvenkynsflugu smámýs. 

Exemið er mun algengara í íslenskum hrossum sem eru flutt út en í íslenskum hestum sem 

fæðast erlendis og stafar af því að smámýið lifir ekki hér á landi (Bjornsdottir et al., 2006). 

Hvorki er til bólusetning né góð lækning við sjúkdómnum og því er besta forvörnin að reyna 

að koma í veg fyrir bit. Augljóst er að það er mikið velferðaratriði að finna meðferðir til að 

fyrirbyggja og lækna sjúkdóminn þar sem erfitt að er halda hrossum frá smámýinu en það 

finnst í langstærstum hluta heimsins. 

Árið 2000 hófst samstarfsverkefni milli Keldna og Háskólans í Bern í Svisslandi sem hefur að 

markmiði að finna og einangra þá ofnæmisvaka sem valda sumarexeminu og þróa skilvirka 

ónæmismeðferð.  

Ofnæmisvakar eru venjulega skaðlaus prótein sem binda IgE og valda þannig skaðlegu 

ónæmisviðbragði. Búið er að einangra og tjá 21 ofnæmisvaka úr þremur Culicoides tegundum 

(Langner et al., 2009; Schaffartzik et al., 2011; van der Meide et al., 2013).  Í þessu verkefni 

var unnið með aðalofnæmisvakana Cul o 1 (Kunitz próteasa hindri) og Cul o 2 (D7 prótein) 

(Peeters et al., 2013). Búið var að gera Cul o 1 endurraðaðar klónaðar baculoveirur með HBM 

seytimerki (rBac-HBM-Cul o 1) og að klóna Cul o 2 genið inn á pFastBac plasmíð. Markmið 

verkefnisins var að framleiða Cul o 1 ofnæmisvakann í skordýrafrumum, hreinsa próteinið og 

prófa afurðina. Einnig að framleiða Cul o 2 endurraðaðar baculoveirur (rBac-HBM-Cul o 2) 

með Bac-to-Bac baculoveiru tjáningarkerfinu og prófa fyrir framleiðslu á Cul o 2. 

Það er háð eiginleika hvers og eins próteins hversu auðvelt er að hreinsa það. E. coli tjáðu 

próteinin bæði úr C. nubeculosus og C. obsoletus voru einangruð í guanidine og 8 M urea þ.e. 

með „denature“ hreinsun. (Schaffartzik et al., 2010; van der Aa et al., 2010; van der Meide et 

al., 2013). Á Keldum hefur reynst auðvelt að hreinsa Cul n 3 og Cul n 4 úr baculoveiru 

tjáningarkerfi á „nature“ formi með nikkel sæknikúlum. Hins vegar hefur gengið erfiðlega að 

hreinsa Cul n 1 og Cul n 2 með sömu aðferð (Sigurbjörg Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 7. 

maí 2014).  

 

rBac-HBM-Cul o 2 veirur voru búnar til og í ónæmisþrykki sást sterk tjáning á 18 kDa 

próteinböndum bæði í floti og í botnfalli (myndir 13 og 14). Veirurnar voru því næst 

klónaðar. Valdar voru þrír klónar og þeir ræktaðir og sýndu þeir allir sterka tjáningu á 

próteinunu (mynd 16). 

rBac-HBM-Cul o 1 próteininu er ekki seytt (Foss, 2013) svo prófað var að hreinsa próteinið 

úr botnfalli með nikkel sæknikúlum. Ekki var á áætlun að hreinsa rBac-HBM-Cul o 2 

próteinið en ein hreinsun var gerð út veirufloti sem sýndi skýrt að próteininu er seytt (mynd 

17). Í báðum tilfellum virðist sem próteinin bindist ekki við nikkel kúlurnar. Þetta þarf fyrst 

að staðfesta með viðbótar hreinsunum á nikkel sæknikúlum við „native“ aðstæður. Ef ekki 
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næst árangur þá gæti skýringin verið að his-halinn sé falinn inni í próteininu og sé því ekki 

aðgengilegur nikkel kúlunum. Prófa mætti að afmynda próteinið með guanidine HCl og urea 

þannig að his-halinn verði aðgengilegur og gera „denature“ hreinsun með nikkel sæknikúlum 

eins og mælt er með í Sigma-Aldrich® manual (Sigma-Aldrich®, 2014) og eins og gert var 

fyrir E. coli tjáðu ofnæmisvakana (Schaffartzik et al., 2010; van der Aa et al., 2010; van der 

Meide et al., 2013). Ef slík hreinsun tekst þá er líklegt að vandamálið sé falinn his-hali. 

Afmyndaðir ofnæmisvakar framleiddir í skordýrafrumum eru nothæfir í sum ónæmispróf, þeir 

eru allavega sykraðir, sem vakar framleiddir í E. coli eru ekki. Í önnur próf þarf að nota 

ofnæmisvaka með rétta byggingu þannig að reyna verður með öðrum aðferðum en nikkel 

sæknikúlum að hreinsa vakana á réttu formi eða jafnvel tjá þá upp á nýtt með his-halann 

öðruvísi staðsettan (Liu et al., 2008). Þrívídd próteina skiptir ekki máli fyrir T-frumu 

þekkingu þar sem þær þekkja línulega peptíðbúta sem tjáðir eru á vefjaflokkasameindum 

(Murphy et al., 2012). Öðru máli gegnir með ofnæmispróf sem byggja á að mæla IgE því IgE 

þekkir þrívíddarbyggingu próteins (Murphy et al., 2012). Þegar tekist hefur að hreinsa 

próteinin verður ofnæmisvirkni þeirra prófuð og þau notuð til að mæla árangur 

ónæmismeðferðar í hestum. 
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Viðauki I 

 

Alkalískur fosfatasadúi 

100 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 0.05% Tween 20, pH 9.5 

BCIP/NBT 

5-brómó-4-klóró-3-indolyl fosfat / Nítró blátt tetrazolium klóríð 

IPTG 

Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside 

LB æti 

1% Tryptone, 0.1% yeast extract, 1% NaCl 

LB agar 

1% Tryptone, 0.1% yeast extract, 1% NaCl, 1,5% Bacto agar 

Losunardúi 

50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 250 mM Imidazol, pH: 8 eða pH: 6,5 

SF900 II æti 

SF900 II, 100 IU pensilín, 100 IU streptómýsín, 2% kálfafóstursermi (FBS) 

SOC æti 

2% Tryptone, 0,5% yeast extract, 0,05% NaCl, 2.5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 20 mM Glúkósi 

Sprengidúi 

50 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 1% Octylphenoxypolyethoxyethanol (Igepal) 

2x Sýnadúi 

0,5%  2-mercaptoethanol, 20% glýsín, 2% SDS, 0,1% Bromphenolblue, 130 mM Tris. 

Transfer dúi 

25 mM Tris, 192 mM glýsín, 20% metanól 

TBS-T 

Tris dúað (e. buffered) saltvatn með Tween 20 (0.1%) 

X-gal 

Brómó-klóró-indolyl-galactopyranoside 

Þvottadúi 

50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, mismunandi styrkur Imidazol, pH: 8 

 


