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Ágrip 

T- og B-eitilfrumur eru partur af sérhæfða ónæmiskerfinu og gegna hlutverki í vessabundnu og 

frumubundnu ónæmi. Þær eiga uppruna sinn að rekja til til fjölgæfra blóðmyndandi stofnfrumna í 

beinmerg sem verða að eitilfrumuforvera. Forstigs T-frumur flytja sig frá beinmerg yfir í hóstarkirtil þar 

sem þær þroskast. B-frumur gangast undir vakaóháðaþroskun í beinmerg, en fyrir vakaóháða þroskun 

þurfa B-frumur að fara í gegnum kímstöðvarhvarf.  

Þegar T-hjálparfrumur þekkja peptíð:MHC flokk II flóka á B-frumum, fara þær að framleiða 

stýrisameindir, bæði himnubundnar og til seytingar sem aðstoða við ræsingu B fruma. Af þessum 

stýrisameindum er CD40 bindill (CD40L) sérstaklega mikilvægur. CD40L er meðlimur í tumor necrosis 

factor (TNF) fjölskyldunni sem binst CD40 á B- frumum. Samskipti CD40L og CD40 eru nauðsynleg 

fyrir myndun virkjaðra kímstöðva (e. Germinal centers, GC) í eitilvef, B-frumu fjölgun, flokkaskipta 

endurröðun (e. Class switch recombination, CSR) og myndunar punktstökkbreytinga (e. Somatic 

hypermutation, SHM) í breytilega svæði immúnóglóbúlína. 

 Markmiði rannsóknarinnar var að kortleggja tjáningu á B- og T-eitilfrumum strax eftir einangrun 

úr blóði en einnig eftir örvun með pokeweed mitogeni (PWM) annars vegar og með phorbol myristate 

acetate (PMA) og phytohaemagglutinin (PHA) hins vegar. Athyglin beindist að boðum CD40 og CD40L 

fyrir og eftir örvun. Heilblóðssýni voru tekin úr sjálfboðaliðum og einkjarna frumur einangraðar. 

Frumurnar voru síðan ræktaðar og mótefnalitaðar eftir örvun, eða mótefnalitaðar beint. Tjáning 

yfirborðssameinda var greind með FACS.  

Örvun með PWM sýndi litla tjáningu CD40L á T-frumum. Hvað B-frumur varðaði var greinileg 

tjáning á CD40 en hlutfall CD40 jákvæðra frumna virtist ná hápunkti í kringum fimmta dag ræktar. Þar 

sem ekki kom upp marktæk tjáning hjá CD40L er líklegt að B-frumurnar séu að örvast eftir öðrum 

leiðum en með CD40-CD40L samskiptum. Eftir ræktun með PHA og PMA í sólarhring var greinileg 

hækkun á hlutfalli örvaðra T-frumna og þegar litið var á tjáningu CD40L kom í ljós greinileg hækkun á 

bæði hlutfalli frumna sem tjá CD40L og magni tjáningar. Marktækur munur var á magni tjáningar 

CD40L þegar örvað var með PHA og PMA, bæði þegar borið var saman við óörvaðar frumur (p<0,05) 

og frumur örvaðar með PWM (p<0,005). 
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1 Inngangur 

1.1 Myndun og þroskun T-eitilfrumna 

T-frumur eiga einnig uppruna sinn að rekja til fjölgæfra (e. pluripotent) blóðmyndandi stofnfrumna í 

beinmerg sem verða að eitilfrumuforvera. Forstigs T-frumur flytja sig frá beinmerg yfir í hóstarkirtil og 

verja um viku í það að aðgreinast (e. differentiating) áður en þær fjölga sér.  

Margt er líkt með þroskaferli B- og T-frumna líkt og endurröðun gena fyrir mótefna viðtaka, prófanir 

á því hvort endurröðun hafi tekist og fullkláraður heterótvíliðu mótefna viðtaki. Þó eru ferli í T-

frumuþroskun sem eiga sér ekki stað í B-frumuþroskun. Þar má helst nefna myndun tveggja 

frábrugðinna ættleggja af T-frumum, γ:δ ættlegginn sem skortir CD4 (e. Cluster of differantiation, CD) 

og CD8 tjáningu jafnvel eftir þroskun og α:β ættlegginn, en α:β ættleggurinn þroskast yfir í tvo 

mismunandi starfræna undirflokka, CD4 og CD8 jákvæðar T-frumur. T-frumurnar ganga einnig í 

gegnum víðtækt valferli sem mótar dreifnisvið (e. repertoire) þroskaðra T-frumna til að þekkja eigin 

MHC hömlur og eigin þolmörk (Janeway, 2008).  

 Í hóstarkirtlinum fá T-frumurnar boð, að öllum líkindum frá hóstarkirtils stromal frumum, um að 

kveikja á vissum genum. Boð þetta fer í gegnum viðtaka sem kallast Notch-1 og verður til þess að 

forverafrumurnar þroskast yfir í T-frumulínuna frekar en í B-frumulínuna. Notch boð er nauðsynlegt í 

gegnum allt þroskaferlið og talið að það hjálpi til við stjórnun á vali á milli γ:δ og α:β ættleggjanna og 

vali á því hvort frumur verði CD4 eða CD8 jákvæðar. Yfirborðssameindir eru mikilvægar til að greina í 

sundur undirflokka þroskaðra T-fruma, þessar yfirborðssameindir eru CD4, CD8 og CD3 flóka 

sameindirnar. CD3 flóka sameindirnar samanstanda af CD3γ, CD3δ og CD3ε, og eru nauðsynlegar 

fyrir virkni T-frumu viðtakans. Í byrjun, eftir komu í hóstarkirtil, tjá T-frumur engar af þessum 

sameindum og þar sem þær tjá hvorki CD4 né CD8, eru þær kallaðar tvöfalt neikvæðar (e. Double 

negative) T-frumur. Eins og áður var minnst á þróast T-frumurnar yfir í tvo ættleggi. Þær T-frumur sem 

aðgreinast í γ:δ ættlegginn eru í minnihluta og eru CD3 jákvæðar. Þær eru fluttar á jaðarinn (e. 

Periphery). Tilvonandi α:β T-frumu ættleggurinn gengur í gegnum skref þar sem bæði CD4 og CD8 

eru tjáð á sömu frumunni og kallast slíkar frumur tvíjákvæðar (e. Double positive) T-frumur. Eftir að 

hafa stækkað og skipt sér, verða frumurnar að litlum tvíjákvæðum frumum í hvíld sem tjá í litlu mæli T-

frumuviðtakann. Þær frumur þar sem viðtakar geta ekki víxlverkað á sjálf-peptíða:sjálf-MHC sameinda 

flóka deyja. Mikill meirihluti T-frumna í hóstarkirtli mætir þessum örlögum. Þær frumur sem eru hins 

vegar færar um víxlverkunina missa hæfileikann til að tjá annað hvort CD4 eða CD8 og tjáning T-

frumuviðtakans eykst. Frumurnar verða þar með ein-jákvæðar CD4 eða CD8 T-frumur.  

Í fóstrum og ungum börnum verða eitilfrumurnar til í miklu magni í miðeitilvef en ferðast til eitla, 

milta og eitilvef slímhúðar. Með aldrinum, þegar einstaklingar hafa náð þroska, hægist á framleiðslu T-

frumna í hóstarkirtli og fjölda þeirra er haldið uppi með skiptingu þroskaðra T-frumna utan miðeitilvefs 

og langlífum T-frumum. Hins vegar eru nýjar B-frumur framleiddar í beinmerg alla ævi einstaklings 

(Janeway, 2008).  
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1.1.1 Flokkar T-frumna 

Eftir að þroskun T-frumna er lokið, ferðast þær frá hóstarkirtli og hringsóla á milli blóðs og jaðar 

eitilvefja. Þessar hringsólandi T-frumur kallast óreyndar T-frumur og til að verða hluti af sérhæfða 

ónæmiskerfinu þurfa sýnifrumur að kynna þær fyrir ákveðnum mótefnavaka sem peptíð-MHC flóka. 

Eftir að óreyndu T-frumurnar komast í kynni við mótefnavakann eru þær hvattar til að fjölga sér og 

aðgreinast í frumur sem þekkja þennan ákveðna mótefnavaka og öðlast getuna til að eyða honum. 

Þessar frumur, sem kallast T-verkfrumur, verka á hýsilfrumur frekar heldur en sýkilinn sjálfan 

(Janeway, 2008).  

T-verkfrumurnar skiptast í hópa með mismunandi hlutverk. Óreyndar T-frumur sem eru CD8 

jákvæðar aðgreinast í T-drápsfrumur sem þekkja og drepa veirusýktar frumur og einstaka frumur með 

innanfrumu bakteríusýkingu. Óreyndar CD4 jákvæðar T-frumur geta aðgreinst í verkfrumu undirflokka 

með mismunandi ónæmisfræðilegt verksvið. Kallast frumur þessara flokka hjálparfrumur og helstu 

flokkarnir sem greindir hafa verið eru TH1, TH2 og TH17. TH1 frumur virkja sýktar átfrumur og veita B-

frumum aðstoð við mótefna framleiðslu. TH2 veita B-frumum einnig aðstoð við mótefnaframleiðslu og 

sérstaklega við flokkaskiptingu IgE. TH17 hjálpa til við að auka svar daufkyrninga. Þessir flokkar virkja 

markfrumur sínar en einnig annan flokk CD4 jákvæðra fruma sem gegna því hlutverki að vera 

stýrifrumur CD4reg og bæla T-frumu svör (Janeway, 2008).  

T-verkfrumur eru snöggar að koma með svar þegar þær hitta fyrir mótefnavaka á markfrumum 

sínum og flokkast þroskun óreyndra T-fruma yfir í verkfrumur með frumuskiptingu og aðgreiningu sem 

frum (e. primary) frumumiðað ónæmissvar. Auk þess að framleiða T-verkfrumur myndar frum T-

frumusvarið einnig langlífar T-frumur sem eru fljótari að veita svar við mótefnavaka frá sýkli sem 

ónæmiskerfið hefur áður þurft að bregðast við (Janeway, 2008).  

 

1.2 Uppruni og þroskun B-frumna 

B-frumur eiga uppruna sinn að rekja til fjölgæfra (e. pluripotent) blóðmyndandi stofnfrumna í beinmerg 

sem eru forverar allra blóðfrumna. Þessar fjölgæfu stofnfrumur mynda tvær gerðir af stofnfrumum, 

eitilfrumuforvera og mergfrumuforvera.  

Í örumhverfi beinmergsins er netakerfi sérhæfðra bandvefsfruma sem ekki eru tengdar eitilvef, 

svokallaðar stromal frumur, sem gefa frá sér boð er virka á þroskunarferlið með því að láta eitilfrumur í 

ferlinu kveikja á lykilgenum. Hlutverk stromal fruma er tvíþætt, annars vegar að mynda samloðunar 

tengingu við eitilfrumurnar með viðloðunarsameindum og bindlum þeirra. Hinsvegar með 

himnubundnum og seyttum flakkboðum og frumuboðum sem stjórna sérhæfingu og fjölgun eitilfruma. 

B-frumur eru komnar af eitilfrumuforvera og eru frumstigs B-fumur (e. pro-B cells) fyrstu frumurnar í B-

frumulínunni (Janeway, 2008). 

 



  

17 

1.2.1 Vakaóháð þroskun B-frumna 

Í frumstigs B-frumum byrjar immunóglóbúlín genaendurröðun í DNA, til að framleiða einstök mótefni 

með sérhæfini, og ferlinu líkur í forstigs B-frumum (e. Pre-B cells). Ferlið hefst þegar RAG1 og RAG2, 

endurröðunar virkjunar gen, bindast sérstökum endurröðunar merkjaröðum (e. Signal sequences) til 

að hrinda af stað brotum í tvíþátta DNA. Þau gen sem eru nauðsynleg raðast upp fyrir tilstuðlan 

brottnáms óþarfa DNA og tvíþáttaDNA viðgerðar með Non homologus end-joining (NHEJ) apparatinu 

(Davies, 2010) 

Einu genaseti (e. Locus) er endurraðað í einu og er ákveðinni röð fylgt við það ferli. Fyrst er 

endurraðað genasetum fyrir þungu keðjunnar (e. Heavy-chain). Í snemmbúnum frumstigs B-frumum 

endurraðast D genabútur yfir í JH genabút sem breytir frumunum i síðbúnar frumstigs B-frumur, þar 

sem VH endurraðast í DJH. Takist endurröðunin sem skyldi leiðir hún af sér tjáningu tilbúinnar þungrar 

keðju sem er partur af forstigs B-frumuviðtaka. Sá viðtaki finnst í einhverju magni á yfirborði frumunnar 

en aðallega í umfrymi hennar, þar sem µ keðja er hverfull partur af viðtakanum. Eftir þetta er fruman 

örvuð til að verða að stórri forstigs B-frumu og til að fjölga sér. Stóru frumurnar verða að litlum forstigs 

B-frumum í hvíld þegar þær hætta að fjölga sér og hætta þá jafnframt tjáningu á staðgengils léttu 

keðjunum og fara að tjá einungis µ þungu keðjuna í umfrymi (Janeway, 2008).  

Frumurnar fara að endurtjá RAG próteinin og byrja að endurraða genunum fyrir léttu keðjurnar (e. 

Light-chain). Að því loknu geta léttu keðjurnar tengst µ keðjunni og verða frumurnar að óþroskuðum B-

frumum sem tjá fullgerða IgM sameind á yfirborði sínu. Með mRNA valsplæsingu mynda þroskaðar B-

frumur einnig δ þunga keðju og hafa þá einnig IgD á frumuyfirborðinu (Janeway, 2008). 

Mynd 1Þroskaferill B-frumna 

Þroskaferill B-frumna þar sem sýnt er hvaða breytingar verða á frumunni, og hvar í 

líkamanum breytingarnar eiga sér stað. 
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1.3 Samskipti CD40 – CD40L 

CD40 er um það bil 50-kDa cytokine viðtaki og meðlimur tumor necrosis factor viðtaka (TNFR)  

ofurfjölskyldunnar. Eftir að CD40 viðtakinn var uppgötvaður var hann í upphafi talinn B-frumu sértækur 

en síðar var leitt í ljós að hann var tjáður á fjölmörgum frumugerðum. Þar á meðal, en takmarkast ekki 

við: Angafrumur, einkyrninga, T-frumur, þekjuvefsfrumur, taugafrumur, æðaþelsfrumur og húðfrumur 

(Janeway, 2008).  

Víxltenging (e. cross-linking) CD40 hvetur B-frumu fjölgun, sérhæfingu og Ig framleiðslu. B-

frumu fjölgun eykst með Interleukin-4 (IL-4) og víxltengingu B-frumu viðtakans. Sýnt hefur verið fram á 

að CD40 örvi kímstöðvarhvarfið, hvetji þroskun B minnisfruma og hafi burði til að stöðva þroskun 

plasmafruma með því að hamla lokaskrefin í sérhæfingu B- fruma (Lougaris, 2005; Murphy, 2008). 

Þegar T hjálparfrumur þekkja peptíð:MHC class II flóka (e. Complex) á B-frumum, fara þær að 

framleiða stýrisameindir, bæði himnubundnar og til seytingar sem aðstoða við ræsingu B fruma. Af 

þessum stýrisameindum er CD40 bindill (CD40L) sérstaklega mikilvægur. CD40L, einnig þekkt sem 

CD154, er 39 kDa og meðlimur í tumor necrosis factor (TNF) fjölskyldunni sem binst CD40 á B- 

frumum og gegnir hlutverki í virkjun mikilvægra fasa B-frumusvars, má þar nefna fjölgun, Ig 

flokkaskiptingu og punktstökkbreytingar (e. somatic hypermutation, SHM). Í fyrstu var talið að CD40L 

væri takmarkaður við T frumur en síðar var sýnt fram á að bindillinn er einnig tjáður á frumum af 

blóðmyndandi stofnfrumu uppruna og á frumum af öðrum uppruna, þar með talið á B-frumum 

(Janeway, 2008). 

Þegar T-hjálparfrumur rekast á og þekkja sérstaka bindilinn á yfirborði B-frumna, fara þær að 

seyta frumuboðefninu IL-4 með skautuðum hætti, með áherslu á snertisvæði til að virka valbundið á 

markfrumuna, mótefnasértæku B-frumuna. Með bindingu CD40 við CD40L er B-fruma í hvíld rekin í 

frumuskiptaferil og veldur það aukninni tjáningu samverkandi örvunarsameinda (e. costimulatory 

molicules) B-fruma, sérstaklega sameindum B7 fjölskyldunnar. Þessar sameindir auka samskipti milli 

B- og T-frumna með því að veita mikilvæg boð sem viðhalda vexti og sérhæfingu T-frumna. Önnur 

viðbótar snerti (e. contact) boð hafa með aðra TNF/TNF viðtaka fjölskyldu meðlimi að gera líkt og 

CD30 og CD30L, 4-1BB (CD137) á T-frumum og 4-1 BB á B-frumum, og B7-RP og ICOS. BAFF, 

leysanlegt TNF fjölskyldu frumuboðefni, sem er seytt af átfrumum og angafrumum virkar sem lifunar 

þáttur fyrir B-frumur sem eru í sérhæfingar ferli. Þegar B-frumur hafa farið í gegnum fjölmarga 

umganga af skiptingu, geta þær sérhæfst í mótefna seytandi plasmafrumur og við það missa þær 

hæfileikann til að tjá CD40 (Janeway, 2008).  

Nýlega hefur verið stungið upp á því að C4b-bindi prótein, stjórnunarþáttur í klassíska 

komplement kerfinu, virki sem virkjunar bindill fyrir CD40, sem binst beint við viðtakann á B-frumum á 

öðrum stað en þeim sem CD40L binst. Þessi víxlverkun hvetur til aukinnar tjáningu á CD54 og CD86 

og IL-4 háðri IgE mótefnaflokka skiptingu, sem sýnir fram á að boðefna leiðirnar eru svipaðar þeim 

sem eru settar af stað af CD40L. Raunverulegt lífefnafræðilegt gildi þessarar víxlverkunar er ekki skilið 

til fulls (Lougaris, 2005). 
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Samskipti CD40L og CD40 eru nauðsynleg fyrir myndun virkjaðra kímstöðva (e. Germinal 

centers, GC) í eitilvef, B-frumu fjölgun, flokkaskipta endurröðun (e. Class switch recombination, CSR) 

og myndunar punktstökkbreytinga (e. Somatic hypermutation, SHM) í breytilega svæði 

immúnóglóbúlína (Janeway, 2008).  

 

1.4 Kímstöðvarhvarf og immúnóglóbúlín flokkaskipti 

Næsta stig þroskunar, sækniþroskun, hjá B-frumum er háð tengingu vaka við B-frumu viðtakann, 

ýmissa frumuboðefna og beinna samskipta við T-frumur. B-frumur geta þá orðið að plasmafrumum 

eða farið í gegnum kímstöðvarhvarfið og orðið B-minnisfrumur eða langlífum plasmafrumum (Davies, 

2010).  

Í minniháttar (e. secondary) eitilvefs líffærum, líkt og milta og eitlum finnast svokallaðar 

eitilfrumubú (e. follicle). Undir venjulegum kringumstæðum þegar engan sýkil er að finna það er, engan 

vaka, samanstanda kímstöðvarnar af óreyndum B-frumum (Victora, 2012).  

Þroskaðar B-frumur hringsóla á milli kímstöðva í leit að vaka. Þegar þær hitta fyrir vaka leita 

þær á jaðra kímstöðvanna til að falast eftir hjálp frá T-frumum. Á mörkum B-frumu svæðis og T-frumu 

svæðis komast B-frumurnar í snertingu við virkjaðar T-hjálparfrumur og CD40-CD40L binding á sér 

stað. Eins og áður var minnst á eru samskipti CD40 og CD40L nauðsynleg fyrir myndun virkjaðra 

kímstöðva. Þó eru til dæmi þar sem tímabundin myndun virkjaðra kímstöðva hefur átt sér stað án 

aðstoðar T-hjálparfrumna. Bindingin hvetur B-frumurnar til að byrja að fjölga sér. En T-frumurnar seyta 

einnig frumuboðefnum sem eru nauðsynleg fyrir CSR og þar með framleiðslu á B-frumum sem tjá IgG, 

IgE og IgA (Davies, 2010).  

Virkjaðar kímstöðvar skiptast í tvö svæði sem fá nöfn sín eftir vefjafræðilegri birtingarmynd, 

dökkt svæði (e. Dark zone, DZ) og ljóst svæði (e. Light zone, LZ). Í dökka svæðinu fyrirfinnast 

centroblastar í miklu magni, en það eru stórar B-frumur í fjölgunarferli sem sýna minnkaða (e. 

Downregulated) tjáningu á yfirborðs mótefnum. Dökka svæðið er nálægt T-frumu svæðinu. Ljósa 

svæðið hefur að geyma lægra hlutfall B-frumna sökum þess að eitilfrumubús angafrumur eru einnig á 

því svæði. B-frumurnar í ljósa svæðinu, svo kallaðir centrocytar, eru ekki í skiptingarferli. Þetta eru 

litlar frumur sem tjá yfirborðsmótefni. Svæðin eru umlukin óreyndum eitilbús möttul B-frumum (e. 

Follicular mantle B-cells). Svæðaskipting í dökkt svæði og ljóst svæði fer eftir frumuboðefnum, þá helst 

CXCL12 og CXCL13, en frumurnar eru ekki bundnar við svæðin og streymi getur verið þar á milli 

(Gatto, 2010).  

 Kímstöðvar B-frumur tjá innanfrumu ensímið activation-induced cytidine deaminase (AID) sem 

frumuboð frá T-frumum komandi í gegnum frumuboðefna viðtaka á B-frumum verka á (Victora, 2012) 

Boðin leiða til ívilnandi miðunar AID að skipta endurröðunar röðum sem eru staðsettar á 5´endum 

gena fyrir fasta svæði þungu keðjanna hjá α,γ og ε immúnóglóbulínum (Gatto, 2010).  

AID virkar sem deoxýcýtidin deamínasi sérhæfður fyrir einþátta DNA. Á fyrstu stigum CSR og 

SHM fjarlægir AID amínóhóp af cýtidíni og breytir því þar með í úrasíl leifar á mark DNA. Uracil-DNA 

glycosýlasi (UNG) afglýkósílerar (e. deglycosylates) úrasíl leyfarnar, sem verður til þess að abasísk 
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svæði verða til. Apurinic/apyrimidinic innsækinn kjarnsýrukljúfur 1 (e. Apurinic/apyrimidinic 

endonuclease 1, APE1) verkar á þessi svæði svo að brot myndast í einþátta DNA sem veldur 

genabreytingum (Janeway, 2008). Misþátta viðgerðar (e. Mismatch repair protein, MMR) próteinflókar 

eru taldir eiga þátt í því að breyta einþátta brotum yfir í tvíþátta brot (Gatto, 2010). 

Tvíþátta brot er nauðsynlegt fyrir CSR, sem felur í sér skipti á upprunalegu Cµ þungu keðju C 

svæðis immunóglóbúlíns við annars konar C-svæði. Ef tvíþátta brotin verða á tveim stöðum, hliðstætt 

við C-svæðis geni (skipti svæði), getur viðgerðar búnaður DNA lagað brotin þannig að það leiði til 

flokkaskiptis (Janeway, 2008)  

Þegar B-frumur fjölga sér í 

kímstöð fer SHM fram. Ef einungis 

AID verkar á DNA verður aðeins 

SHM en ekki CSR. Abasísk svæði 

búin til af UNG geta þó líka valdið 

SHM með því að skipta út núkleótíði 

við afritun (Janeway, 2008). SHM 

veldur punktstökkbreytingum í útröð 

V-svæðis og er hraði 

stökkbreytingana talinn um 10
3 

basapör á kynslóð (e. Generation), 

eða um milljón sinnum hraðari en 

venjulegar punktstökkbreytingar. 

Darwin-líkt val á klónum með mikla 

sækni sem verða til við SHM leiðir til 

sækniþroskunar B-frumna. Fínstilling 

VDJ endurröðunar í kímlínu með 

lága sækni, sem eykur breidd 

mótefnavaka ákvarðanda sem 

immúnóglóbín geta bundist með 

mikilli sækni, er því tilkomin vegna 

SHM og sækni háð vals (Victora, 

2012). 

 

 

1.5 Sjúkdómar tengdir einstofna mótefnahækkunum 

Einstofna mótefnahækkanir (e. monoclonal gammopathies, MG) eru hópur kvilla sem einkennast af 

seytingu rafdráttalega og ónæmisfræðilega einsleitra próteina, tengdum einstofna fjölgunar 

plasmafruma (Greer, 2003).  

Einstofna próteinin, sem ganga undir nöfnunum M-prótein, myeloma prótein eða paraprótein, 

er hægt að mæla í sermi og þvagi og er í flestum tilfellum notast við rafdrátt á agarósageli til að skima 

Mynd 2 Breytingar á immúnóglóbúlíni 

Mynd sem sýnir á skematískan hátt hvar breytingar eiga sér 

stað á immúnóglóbúlíni við punktstökkbreytingar (SHM), 

genabreytingar og flokkaskipti (CSR). V stendur fyrir breytilega 

svæði mótefnisins og C stendur fyrir fasta svæði mótefnisins. 
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fyrir þeim. Hvert einstofna prótein samanstendur af tveim léttum (L) fjölpeptíð keðjum af sömu gerð, 

gerð kappa (κ) og lamda (λ), og tveim þungum (H) fjölpeptíð keðjum af sama flokki og undirflokki. 

Þungu keðjurnar eru IgA, IgG, IgM, IgD og IgE (alpha, gamma, mu, delta og epsilon). Oftast eru það 

IgG eða IgA, sjaldan IgM og mjög sjaldan IgE (Kyle et al., 2003). 

 

1.5.1 Einstofna mótefnahækkun (Monoclonal gammopathy of undetermined 
significance, MGUS) 

MGUS er skilgreint sem MG án gruns um mergæxli, Waldenström‘s macroglobulinemia, 

plasmafrumuæxli (e. plasmacytoma) eða annara sjúkdóma af völdum eitilfrumufjölgunar. MGUS er 

skilgreint þegar styrkur M-próteins í sermi er undir 3g/dL, ekkert M-prótein eða örlítið magn einstofna 

léttra keðja er í þvagi, blóðþurrð, kalsíum hækkun í blóði, skerðing hefur orðið á nýrnastarfsemi vegna 

M-próteins og, sé það mælt, undir 10% af plasmafrumum í beinmerg (Greer, 2003). 

 Til eru mismunandi tilbrigði af MGUS. Tvíklóna gammakvilli (e. Biclonal gammopathy) kemur 

fram hjá um 5% af sjúklingum með einstofna mótefnahækkanir, og einkennist af tveimur mismunandi 

M-próteinum. M-próteinin geta komið frá tveim einu klóni af plasma frumu eða með fjölgun tveggja 

mismunandi klóna plasma frumna. Þríklóna gammakvilli (e. Triclonal gammopathy) en það er enn lítið 

vitað um hann. Góðkynja einstofna próteinmiga með léttum keðjum (Benign monoclonal light-chain 

proteinuria) eða sjálfvakin Bence Jones próteinmiga, sem einkennist af útskilnaði léttra keðja með 

þvagi án greiningar um MM eða annara tengdra sjúkdóma. Immunoglóbúlín D MGUS sem einkennist 

af IgD próteini í styrknum 5g/L, án greiningar á framsæknum sjúkdómum (Greer, 2003). 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á aldurstengda algengi (e. prevalence) MGUS, að um 1% fólks um 

fimmtugt og upp að 3% fólks um sjötugt sé með sjúkdóminn (Kyle, 2003). Þá eru áætlaðar líkur upp á 

1% á ári á því að það þróist í illkynja sjúkdóm og að um 20% MGUS sjúklinga þrói með sér illkynja 

sjúkdóma á borð við eitilfrumuæxli sem ekki eru af Hodgkins gerð (e. non-Hodgkins lymphoma, NHL), 

mergæxli, langvinnt hvítblæði í eitilfrumum (e. chronic lymphocytic leukemia, CLL)(Harmening, 2009). 

  

1.5.2 Mergæxli 

Eins og áður hefur komið fram, getur MGUS þróast yfir í mergæxli og er talið að mörg skref komi þar 

við sögu. Mergæxli eru algengasti plasmafrumu sjúkdómurinn og hefur áhrif á B-frumur sem hafa lokið 

sérhæfingu. Hann einkennist af blóðþurrð, M-próteini í sermi eða þvagi eða í bæði, hækkun kalíums í 

sermi, beinverkjum og óeðlilegum röntgenmyndum af beinum, og skerta starfsemi nýrna eða 

nýrnabilun (Greer, 2003). Talið er að B-fruma sem lokið hefur gena endurröðun fyrir immúnóglóbúlín 

flokkaskiptingu sé upphafs punktur fyrir illkynja klón í mergæxlum. 

Eftir að plasmafruma hefur getið af sér illkynja klón, fara klónin að mynda þyrpingar og þegar 

þessar þyrpingar fara vaxandi, leysa þær hægt og bítandi beinmerginn af hólmi. Örumhverfi 

beinmergsins er fullkomið fyrir vöxt illkynja frumnanna og spilar stórt hlutverk með því að koma í veg 

fyrir stýrðan frumudauða. Venjulegum blóðfrumum fækkar í kjölfarið og verður fækkunin vanalega með 

skipulögðum hætti, þar sem rauðkornunum fækkar fyrst, því næst fækkar blóðflögunum. Þegar 
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framganga sjúkdómsins er orðin meiri, fækkar einnig daufkyrningum en það gæti verið afleiðing 

geislameðferðar (Harmening, 2009).  

Plasmafrumuþyrpingarnar verða að plasmafrumuæxlum sem valda eyðileggingu á beinunum 

og geta teygt sig yfir í aðliggjandi taugar, slíkt gerist oftast í hryggjarliðunum. Einnig getur æxlið ferðast 

yfir í mjúkvefi frá beinmerg en það er þó óalgengara. Samvöxtur æxlisfrumnanna við bandvefsfrumur 

veldur seytingu frumuboðefna sem hafa mikið að segja um meingerð sjúkdómsins og miðla mörgum 

sjúkdómseinkennum líkt og fjölgun æxlisfrumna, beineyðileggingu, lyfja viðnámi og genaóstöðugleika 

plasmafrumna.  

Ekki er með fullu vitað hvað veldur mergæxlum en rannsóknir hafa tengt auknar líkur á sjúkdóminum 

þegar ónæmiskerfið er undir langtíma áreiti, líkt og gerist í endurteknum sýkingum, ofnæmisaðstæðum 

og sjálfsónæmi. Þar að auki hafa umhverfisþættir, líkt og eiturefni í landbúnaði, og erfðir verið athuguð 

en ekki hefur tekist að sanna með afgerandi hætti hvernig þessir þættir spila inn í.  

 Mergæxli telja um 20% allra illkynja blóðmeinasjúkdóma og um 1% krabbameina. 

Birtingarmynd sjúkdómsins hefur verið að meðaltali um 67ár en nýgengni meðal þeirra sem eru yngri 

en 55 ára fer vaxandi. Lifun sjúklinga er allt frá nokkrum mánuðum til meira en 15 ár (Harmening, 

2009).  

 

1.5.3 Waldenström´s macroglobinemia 

Waldenström‘s macroglobinemia (WM) felur í sér illkynja fjölgun eitilfrumna með lymphoplasmacytic 

ífara í beinmerg (Greer, 2003). Í WM litlar eitilfrumur sem tjá hátt hlutfall af yfirborðs Ig, þessar litlu 

frumur sýna plasmafrumu sérhæfingu, plasmacytoid eitilfrumur, sem framleiða einstofna IgM prótein.  

Uppruni WM er umdeildur en vera má að hann sé hjá B-minnisfrumum frá jaðarsvæðum 

kímstöðvar þar sem meirihluti B-frumna WM einkennast af svipgerð sem sést eftir kímstöð (CD19
+ , 

CD20+ , CD5-, CD10-, CD23-, IgD-).  

WM er ekki mjög algengur sjúkdómur, hann er um 5-10 sinnum sjaldgæfari en MM. Meðalaldur 

birtingarmyndar er um 65 ára og ögn algengari hjá karlmönnum (Harmening, 2009).  

 

1.5.4 Hyper immúnóglóbúlín M heilkenni 

Hyper immunoglobulin M heilkenni (HGIM) er frumkomin ónæmisskorts röskun sem einkennist af 

háum eða eðlilegum styrk IgM í sermi og skorti á IgA, IgG og IgE, með eðlilegan fjölda B-frumna í 

blóði.  

Heilkennið fær svipmynd sína vegna galla í B-frumum sem verður til þess að þær geta ekki 

klárað þroskaferli sitt. Það er, þær ganga ekki í gegnum immúnóglóbúlín flokkaskipta endurröðun (e. 

class switch recombination, CSR), þar sem B-frumurnar geta ekki skipt frá IgM yfir í hina 

mótefnaflokkana, og punktstökkbreytingar (e. somatic hyper mutation) (Lougaris, 2005) (Karaca, 2011) 

Eins og er, hafa stökkbreytingar í fimm genum verið skilgreindar sem orsakavaldur 

heilkennisins. Genin fimm eru þau sem skrá fyrir CD40L, CD40, activation-induced cytidine deaminase 
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(AID), nuclear factor (NF)-κB essential modulator (NEMO) og úrasíl-DNA gýkósýlasa (UNG) (Karaca, 

2011). 

 

Hyper IgM heilkenni 1: Er tengt X-litningi og kallast öðru nafni XHIM. Heilkennið orsakast af 

stökkbreytingum í tumor necrosis factor superfamily 5 (TNFSF5) geninu sem skráir fyrir CD40L. 

Stökkbreytingarnar valda skorti á CD40L og trufla þannig CD40-CD40L samskiptin sem kemur í veg 

fyrir örvun T-frumna og hindrar að þær geti hvatt B-frumur til að fjölga sér og ganga í gegnum 

flokkaskiptingu (Gilmour, 2003).  

 Þessi mynd HIGM var sú fyrsta sem var uppgötvuð og er jafnframt sú algengasta, hún telur 

um 70% af sjúklingum sem hafa CSR galla (Davies, 2010). Algengast er að IgA og IgG séu af 

skornum skammti hjá XHIM sjúklingum og að IgM sé eðlilegt eða hækkað í sermi. Á fyrstu æviárunum 

XHIM sjúklinga koma vanalega fram endurteknar sýkingar og má þar nefna lungnabólgu af völdum 

Pneumocystis carinii (jiroveci, PCP) og sýkingar í öndunarvegi. Sumum sjúklingum vegnar vel á 

sýklalyfjum og immúnóglóbúlín uppbótum, en beinmergsskipti er enn sem komið eina meðferðin sem 

leiðir til lækningar (Gilmour, 2003) (Karaca, 2011). 

 

Hyper IgM heilkenni 2: Er heilkenni sem er orsakað af stökkbreytingum í AID geninu (AICDA) og er 

mun sjaldgæfara en XHIM. AID virkar sem einþátta DNA sérhæfður deoxýcýtidin deamínasi. Eftir 

örvun, í gegnum CD40 og með frumuboðefnum, fara B-frumur í kímstöð tímabundið og valbundið að 

tjá AID. Á fyrstu stigum CSR og SHM fjarlægir AID amínóhóp af cýtidíni og breytir því þar með í úrasíl 

leifar á mark DNA.   

 Til eru tvær gerðir af HIGM heilkenni 2, AR-HIGM2 sem er A-litnings víkjandi og AD-HIGM2 

sem er A-litnings ríkjandi. Í AR-HIGM2 veldur stökkbreyting í AICDA geninu gölluðu AID sem hindrar 

CSR og SHM. og AD-HIGM2 þar sem gallaður AID af völdum stökkbreytingar í AICDA geninu skaðar 

aðeins CSR en tíðni SHM í breytanlega svæði Ig gensins var eðlileg hjá flestum (Imai et al., 2005)

  

 Ólíkt XHIM sjúklingum, sem hafa eitthvað magn af IgA, IgG og IgE í sermi, finnast í fæstum 

tilfellum þessir tilteknu immúnóglóbúlínflokkar í HIGM2. Sjúklingar með HIGM2 heilkenni eiga það til 

að fá endurteknar lungnabólgur og miðeyrnabólgur af völdum bakteríusýkinga, þeir eru hins vegar ekki 

eins meðtækiegir fyrir tækifærissýklum á borð við Cryptosporidium og Pneumocystis carinii. HIGM2 er 

hægt að meðhöndla með immúnóglóbúlín uppbót í æð (Zhu, 2003).  

 

Hyper IgM heilkenni 3: Orsakast af stökkbreytingum í geninu sem skráir fyrir CD40, TNFRSF5, og er 

tjáð í B-frumum (Lougaris, 2005)  

1.6 Gildi rannsóknar í sambandi við fyrri rannsóknir 

Frá árinu 1954 hafa um 130 fjölskyldur fundist, með tvö eða fleiri tilfelli af MGUS, MM eða WM. Talið 

er að hægt sé að skipta fjölskyldunum í tvo flokka. Fjölskyldur með IgM-MGUS og WM og svo 

fjölskyldur með IgA- eða IgG-MGUS og MM.  
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Aðeins hafa fundist 4 fjölskyldur með bæði MM og WM, þar af eru tvær íslenskar fjölskyldur. Aukin 

áhætta á WM var um 20 sinnum meiri hjá flölskyldu sjúklings með WM, en engar auknar líkur á MM 

sáust. I WM fjölskyldum finnast síendurtekin hækkuð gildi á IgM í sermi hjá fjölskyldumeðlimum, sem 

ekki hafa sjúkdóminn (H. M. Ögmundsdóttir & Steingrímsdóttir; Hlíf; Haraldsdottir, 2011).  

Af 218 íslenskum einstaklingum með MM hafa fundist átta fjölskyldur með með MG, þar sem 

vísitilvik með MM átti ættingja með MM og/eða að minnsta kosti einn ættingja með MGUS og/eða einn 

ættingja með einhvern annan illkynja blóðsjúkdóm (Steingrímsdottir, 2011). 

Þegar fyrsta íslenska fjölskyldan var rannsökuð, fundust í 11 fjölskyldumeðlimum hátt magn af 

fjölklóna IgM í sermi, eitthvað sem hafði einnig fundist í öðrum WM fjölskyldum. Þegar eitilfrumur úr 

blóði voru örvaðar með poke-weed mitogeni (PWM) sást hækkuð framleiðsla á IgM, IgG og IgA hjá 10 

fjölskyldumeðlimum af 35. Þessir fjölskyldumeðlimir voru nefndir ofursvarar (e. Hyper-responders). 

Frekari rannsóknir sýndu fram á aukna lifun hjá B-frumum ofursvarara eftir örvun með mitogeni (H. M. 

Ögmundsdóttir, Einarsdóttir, Helga K, Steingrímsdóttir, Hlíf, Haraldsdóttir, Vilhelmína, 2009).  

Eftir poke-weed örvum á eitilfrumum var upphaf ónæmissvars ekki frábrugðið viðmiðunarhóp hvað 

varðaði aukningu á immúnóglóbúlín framleiðslu. Immúnóglóbúlín magn viðmiðunarhóps náði hámarki 

á degi átta í rækt en hélt áfram að hækka hjá ofursvörurum á annari viku ræktunar. Einnig sást 

marktækt hækkuð tjáning Bcl-2 hjá ofursvörurum eftir rækt með örvun, sem leiðir til aukinnar B-frumu 

lifunar (Oegmundsdosttir, 1999).  

Frekari rannsóknir leiddu í ljós að af fjölskyldunum átta voru fimm fjölskyldur þar sem bæði voru 

IgM og IgA/IgG raskanir, og 12 ofursvararar fundust í fjórum fjölskyldum (Steingrímsdottir, 2011).  

Rannsóknir á ofursvörurum íslensku fjölskyldnanna og ættlæg afbrigði í ræsingu á B-frumum og 

tengslum þess við tilhneigingu til einstofna offjölgunar og æxlismyndunar hafa staðið yfir í nokkra 

áratugi, með hléum. Í fyrrum verkefnum nemenda, sem leiðbeinendur yfirsáu, var búið til 

kímstöðvarlíkan, eitilfrumur ræktaðar í því og viðbrögð B-frumna skoðuð. Næsta skref er að athuga 

boðin, CD40 og CD40L, sem stýra óreyndum B-frumum í kímstöðvarhvarfið, virkni AID og 

fjölbreytileika mótefnasvarsins. Hvort um er að ræða fjölklóna eða fáklóna dreifingu. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að með aldrinum koma fram veikleikar í B-frumusvari (Dunn-Walters, 2010). Þar sem 

algengi einstofna mótefnahækkunar (MGUS) eykst mjög með hækkandi aldri, en er einnig þekkt sem 

ættlægt fyrirbæri, er líklegt að tengsl séu á milli þess og aldurstengdra breytinga í B-frumusvari.  
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2 Markmið 

Verkefni þetta er hluti af stærri rannsókn og er bakgrunnurinn fyrri rannsóknir leiðbeinenda á ættlægu 

afbrigði í ræsingu á B eitilfrumum og tengslum þess við tilhneigingu til einstofna offjölgunar og 

æxlismyndunar.  

 Athyglin beinist að boðum CD40 og CD40L sem stýra óreyndum eitilfrumum í 

kímstöðvarhvarfið. Markmiðið er að kortleggja tjáningu á B- og T-eitilfrumum strax eftir einangrun úr 

blóði en einnig eftir örvun með eitilfrumuræsi (e. mitogen).  

1. Samanburður á tjáningu CD40 og CD40L fyrir og eftir örvun. 

2. Athugun á því hvernig tjáning örvaðra frumna breytist á mismunandi dögum ræktar. 

3. Samanburður á örvun með pokeweed mitogeni annars vegar og með phorbol myristate 

acetate og phytohaemagglutinin hins vegar. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Sýna söfnun 

Heilblóðssýnum var safnað frá sjö sjálfboðaliðum til að nota við aðferðaþróunina. Sjálfboðaliðarnir voru 

á aldrinum 40 ára til 65 ára og gáfu upplýst leyfi fyrir blóðtökunni (sjá fylgiskjal 1 og 2). Sýni voru tekin 

oftar en einu sinni hjá sumum sjálfboðaliðunum. Sýnin fengu auðkenni: 101pw, 102pw, 103pp (65 

ára), 201pw, 202pp, 203pp (56 ára), 301pw, 302pp (40 ára), 401pw, 402pp (45 ára), 501pw (63 ára), 

601pw (56 ára), 701pp (57 ára). 

Heilblóð, heildarmagn 18-27 mL, var dregið í lofttæmd glös sem innihéldu EDTA storkuvara (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA). 

Einkjarna bóðfrumur voru einangraðar úr heilblóðinu og yfirborðstjáning mótefna mæld á ferskum 

frumum og frumum ræktuðum með mismunandi örvunaraðferðum.  

3.2 Einangrun einkjarna frumna úr heilblóði 

Til að aðskilja einkjarna blóðfrumurnar frá hinum blóðhlutunum var notuð Ficoll-Hypaque þéttleika 

stiguls aðferðin. Farið var eftir verklýsingu Blóðbankans fyrir aðferðina, þó með einstaka breytingum. 

Unnið var inni í sterílum stinkskáp allan tímann. 

Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich, St. Lois, MO, USA) lausn var sett í kvörðuð skilvinduglös 

(BD Biosciences) og óþynntu heilblóði sprautað varlega ofan á með búbbulínu, í hlutföllunum 4:6 

Hystopaque-1077 á móti heilblóði. Skilvinduglösunum var varlega lokað og þau færð yfir í skilvindu þar 

sem þau voru skilin niður við stofuhita í 20 mínútur við 1750 snúninga á mínútu, án hröðunar og 

bremsu.  

Á meðan á skiljun stendur þyrpast rauðkornin og kleyfkjarna blóðfrumur, sem veldur því að 

þær ferðast í gegnum Histopaque-1077 lagið vegna hærri eðlisþyngdar og enda á botninum. Einkjarna 

frumur komast ekki í gegnum Hystopaque-1077 lagið sökum lægri eðlisþyngdar. Histopaque-1077 

lausnin myndar þannig tálma á milli einkjarna frumnanna og rauðkorna- og kleyfkjarna blóðfrumnanna. 

Eftir skiljun voru skilvinduglösin varlega færð yfir í stinkskápinn. Einkjarna frumulagið sem lá ofan á 

Histopaque-1077 lausninni var gætilega sogað upp með búbbulínu og þess gætt að hin lögin 

röskuðust ekki, og að ekki væri sogað of mikið plasma með. Einkjarna frumurnar, sem var safnað, 

voru sameinaðar í nýju skilvinduglasi og þvegnar. Frumurnar voru þvegnar með því að bæta í glasið 

10 ml af dauðhreinsuðu 1% phosphate buffered saline (PBS), lausnunum blandað saman á hristara og 

síðan skilið niður við stofuhita í 10 mínútur við 1750 snúninga á mínútu. Flotinu var hellt af og botnfallið 

leyst upp í Cell Lysis (PharmLyse
TM

, BD) bufferlausn, 1:10 Cell Lysis á móti eimuðu vatni, og leyft að 

standa í 3 mínútur til að rjúfa rauð blóðkorn sem ekki fóru í gegnum Histopaque-1077 lagið. Eftir þetta 

voru frumurnar þvegnar tvisvar, fyrst með 10 ml af PBS og síðan með 10 ml af æti, í bæði skiptin skilið 

niður við stofuhita í 10 mínútur við 1750 snúninga á mínútu. Eftir þvott var flotinu hellt af og botnfallið 

síðan leyst upp með 1 ml af RPMI-1640 (Gibco Invitrogen, CA, USA) æti bætt með 2mM glútamíni auk 

streptamycins (50 einingar/ml, Gibco) og penicillins (50 einingar/ml, Gibco) og 10 % hitaóvirkjuðu 

kálfasermis (Gibco).  
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3.3 Frumutalning 

Til að telja frumurnar var 20 µL af frumulausn blandað saman við 20µl af Trypan bláum lit (Sigma-

Aldrich). Lifandi frumur litast ekki með Trypan bláum þar sem liturinn litar aðeins deyjandi frumur og 

rusl, lifandi frumur geta þó litast ef þær eru lengi í litnum.  

Eftir blöndun var lituð frumulausn sett á Neubauer 

blóðkornateljara með þekjugleri, hárpípukraftarnir draga 

lausnina undir þekjuglerið, og frumurnar síðan taldar í 

ljóssmásjá með fasakontrast í 10x stækkun. Frumurnar voru 

taldar í fimm 1mm
2 

reitum, þar sem valdir voru reitirnir fjórir í 

hornunum og miðju reiturinn (mynd 3). Frumufjöldinn var 

síðan reiknaður með jöfnunni að neðan, þar sem talan 5 

stendur fyrir fjölda reita sem talið er, talan 2 stendur fyrir 

þynningu frumulausnar með lit og 10
-4 

eru mL fengnir út frá 

dýpt undir gleri.  

  

  

3.4 Frysting og þíðing á frumum 

Hluti frumna var frystur til að nota við samanburð á ferskum frumum. Frumulausn, í styrknum 1*10
6 

frumur/mL eða 2*10
6 

frumur/mL, var blandað saman við frystilausn í hlutföllunum 1:1. Frystilausnin 

sem samanstóð af kálfasermi og Dimethyl sulfoxíð (DMSO, 99.5% GC, Sigma-Aldrich) í hlutföllunum 

4:1 hafði verið kæld við 4°C fyrir notkun. Lausnunum var blandað í frystiglös (Nunc, Roskilde, 

Denmark) og látin standa við stofuhita í 10 mínútur til að leyfa DMSO að fara inn í frumurnar. Við 

frystingu kemur DMSO í veg fyrir að frymurnar verði fyrir skemmdum vegna mismunandi 

ósmósuþrýstings.  

Til að tryggja hæga frystingu frumnanna var glösunum pakkað í frauðplast áður en þau voru fryst 

við -80°C yfir nótt. Daginn eftir voru glösin tekin úr frauðplastinu og þeim dýft í fljótandi köfnunarefni í 

nokkrar sekúndur til að snögg frysta innihaldið. Eftir það var glösunum raðað skúffu og látin í geymslu í 

fljótandi köfnunarefni. 

Fyrir notkun voru frumurnar þíddar í 37°C vatnsbaði og þegar síðasti frostkristallinn var að þiðna 

var lausninni blandað saman 1:1 við RPMI-1640 æti með 10% kálfasermi. Lausnin var síðan skilin 

niður við 1700 snúninga á mínútu í 10 mínútur við stofuhita til að þvo burtu DMSO. Botnfallið var síðan 

leyst upp í RPMI-1640 æti með 10% kálfasermi. 

 

3.5 Ræktun 

Eftir að frumurnar höfðu verið þynntar í 1*10
6 
frumur/mL eða 2*10

6 
frumur/mL var hluti þeirra ræktaður. 

Frumurnar voru ræktaðar í 1,8 mL ræktunarglösum með ávölum botni (Nunc, Roskilde, Denmark).  

Mynd 3 Neubauer blókornateljari 

Frumur voru taldar í hvítu x-merktu 

reitunum.(Celeromics) 
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3.5.1 Ræktun með pokeweed 

Frumulausn var blandað 1:1 með RPMI-1640 æti með 10% kálfasermi með lágt IgG innihald og, til 

að örva frumurnar, pokeweed mitogeni (Sigma-Aldrich) þannig að lokastyrkur þess væri 5µg/mL. 

Hydrocortisone (Sigma-Aldrich) var bætt út í lausnina, með lokastyrkinn 1*10
-5 

M. Frumurnar voru 

ræktaðar í 5% CO2 rakamettuðum hitaskáp við 37°C og þess gætt að tappar á glösum væri aðeins tillt 

á svo loft kæmist að frumunum.  

Í upphafi voru frumur aðeins ræktaðar í einn sólarhring en síðar var ákveðið að lengja 

ræktunartímann, frumur voru þá ræktaðar í 3 eða 5 sólarhringa. Til að athuga hvenær í ræktinni B 

frumurnar færu að skipta sér og hvenær frumurnar tjáðu yfirborðssameindirnar í mestum mæli var 

ákveðið að rækta í 14 daga og mæla tjáningu á vissum tímapunktum í ræktinni. Tíma punktarnir sem 

urðu fyrir valinu voru dagar 0, 3, 6, 9, 12 og 14.  

Skipt var um æti annan hvern dag og voru þá teknir 200 µL af floti og sama magni af nýju æti bætt 

við ræktina í staðin. Floti úr samsvarandi glösum var safnað saman í frystiglös og fryst við -20°C og 

geymt fyrir möguleikann á frekari mælingum. 

 

3.5.2 Ræktun með phytohemagglutinin og phorbol myristate acetate 

Frumulausn var blandað 1:1 með RPMI-1640 æti með 10% kálfasermi með lágt IgG innihald og, til að 

örva frumurnar, phytohemagglutinin (PHA) og phorbol myristate acetate (PMA). Stocklausnir PHA og 

PMA voru fengin að láni frá Ónæmisfræðideild Landspítalans.  

Prófað var að örva með mismunandi styrkjum af phytohemagglutinin og phorbol myristate 

acetate. Fyrst var prófað að hafa lokastyrk efnanna 3ng/ml PHA og 2pg/ml PMA, síðan 7µg/ml PHA og 

1ng/ml PMA eða 3µg/ml PHA og 2ng/ml PMA. Frumurnar voru ræktaðar í 5% CO2 rakamettuðum 

hitaskáp við 37°C í sólarhring.  

 

3.6 Frumulitun fyrir frumuflæðisjágreiningu 

Sýni voru lituð fersk, eftir rækt eða eftir að hafa verið frosnar, þegar litað var eftir rækt var samskonar 

ræktum blandað saman.  

Frumulausn var pípetteruð í frumuflæðisjár glas (FLOW) í því magni sem þurfti samtals fyrir 

hverja litun. Frumulausnin var skilin niður við stofuhita í 10 mínútur við 1750 snúninga á mínútu og 

botnfallið leyst upp í PBS. Því næst voru 100 µL af frumulausninni pípetteraðir í eins mörg FLOW glös 

og þurfti hverju sinni og miðað var við 200.000 frumur í hvert glas. Eftir það voru frumurnar litaðar með 

flúrljómandi litum bundnum einstofna mótefnum. Að jafnaði voru notaðir 2 µL af hverjum lit, en í 

einstaka tilfellum var notað meira. Litunum var raðað saman þannig að mælisvið þeirra skaraðist ekki, 

svo hægt væri að mæla þá á mismunandi rásum. Notaðir voru litirnir fluorescein isothiocyanate (FITC), 

R-phycoerythrin (Dimopoulos), R-phycoerythrin- cyanine5.5 (PE-Cy5.5), peridinin chlorophyll prótein 

(PerCP), peridinin chlorophyll prótein-cyanine5.5 (PerCP-Cy5.5) og allophycocyanin (APC). Í töflu 1 

má sjá hvaða mótefni voru notuð. 
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Tafla 1: Mótefni notuð við litanir.  

Þau mótefni tengd flúrljómandi litum sem notuð voru, frumur sem mótefnin bindast við, klón 

mótefnanna og framleiðendur. *Fyrstu þrjú mótefnin eru þrílitur.  

Mótefni Litur Markfrumur Klón Framleiðandi 

CD3* FITC T-frumur SK3 BD Bioscience 

CD4* PerCP Th-frumur SK7 BD Bioscience 

CD8* PE Td-frumur SK1 BD Bioscience 

CD3 PE T-frumur SK1 BD Bioscience 

CD4 PerCP Th-frumur SK3 BD Bioscience 

CD8 PE Td-frumur SK3 BD Bioscience 

CD19 PerCP-Cy5.5 B-frumur HIB19 eBioscience 

CD40 FITC B-frumur  x AbD-serotec 

CD40L APC T-frumur 24-31 eBioscience 

CD25 PerCP T-frumur x x 

CD86 FITC B-frumur BU63 AbD-serotec 

CD86 PE-Cy5.5 B-frumur IT2-2 Biolegend 

 

Þegar búið var að bæta lituðu mótefnalitunum við frumurnar, voru glösin geymd við 4°C í myrkri í 

20-30 mínútur. Að biðtíma loknum var 1,5 mL af PBS bætt út í glösin og þau skilin niður við stofuhita í 

10 mínútur við 1750 snúninga á mínútu. Flotinu var hellt af, og þar með þeim mótefnum sem ekki 

höfðu bundist, og 400 µL af 1:9 CellFix (BD) lausn, CellFix á móti eimuðu vatni, sett í glösin og þau 

hrist. Í hverri litun var haft eitt ólitað sýni og isótýpukontólum bætt við seinna. Glösunum var pakkað í 

álpappír, til að takmarka minnkun á virkni flúrljómun litanna af völdum ljóss, og sýnin mæld innan 

nokkurra daga.  

 

3.6.1 CD40L innleiddar CHO frumur 

Til að sannreyna mótefnið gegn CD40L voru CHO (chinese hamster ovarian) frumur sem höfðu 

verið innleiddar (e. transfected) með CD40L notaðar. CHO frumur eru úr frumulínum ræktuðum úr 

eggjastokkum kínverskra hamstra. Frumurnar voru góðfúslega lagðar til af Freda Stevenson, prófessor 

við Háskólann í Southampton í Bandaríkjunum.  

Frumurnar voru geymdar í fljótandi köfnunarefni. Fyrir notkun voru frumurnar þíddar með 

fyrrgreindri aðferð og síðan snúnar niður við stofuhita í 10 mínútur við 1750 snúninga á mínútu. Flotinu 

var hellt af og botnfallið leyst upp í RPMI-1640 æti með 10% kálfasermi (Gibco). Frumulausnin var 

höfð í 5% CO2 rakamettuðum hitaskáp við 37°C í sólarhring til að leyfa frumunum að jafna sig og til að 

fá DMSO út úr frumunum.  
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 Eftir sólarhring var frumulausnin snúin niður við stofuhita í 10 mínútur við 1750 snúninga á mínútu 

og þvegin með æti. Fc viðtakar voru blokkeraðir með 2% músasermi (Bio-Rad) og frumurnar síðan 

litaðar með 1µl, 2µl, 4µl, 8µl og 16µl af CD40L mótefnalit til að athuga virkni CD40L mótefnisins. 

 

3.6.2 Frumuflæðisjár mæling 

Fengin voru afnot af BD FACSCalibur (BD) frumuflæðisjá Ónæmisfræðideildar Landspítalans til 

mælinga á sýnunum. Tækið notar 15 mW argon jóna leysir með bylgjulengdina 488 nm til að örva 

flúrljómandi liti og 3 nema fyrir flúrljómandi mælistærðir (e. parameters), fluor1 (FL1), fluor2 (FL2) og 

fluor3 (FL3). Þar að auki býður tækið upp á möguleikann á fjórða nemanum, fluor4 (FL4), með því að 

nota rauðan díóðu leysi sem hefur bylgjulengdina 635 nm. FITC liturinn mælist á FL1, PE liturinn 

mælist á FL2, PerCP liturinn mælist á FL3 og APC liturinn mælist á FL4.  

Nemarnir voru stilltir með einlituðum sýnum til að takmarka bakgrunns mælingar frá einum lit til 

annars, þröskuldar og spenna ákveðin og þær stillingar notaðar við mælingar á öllum sýnunum. Sýnin 

voru handmötuð í tækið, eitt í einu, og voru því ekki lengi undir ljósi eða í hita. Skoðaðar voru 20.000 

agnir (e. events) í hverju sýni. Afmarkaðir (e. Gated) voru þeir hópar sem skoðaðir voru hverju sinni. 

 

 

3.7 Úrvinnsla gagna 

Niðurstöður mælinganna voru skoðaðar í BD CellQuest Pro (BD). Úrvinnsla gagna var framkvæmd í 

FlowJo. Tölulegar niðurstöður voru færðar inn í Ecxel þar sem þeim var raðað saman í töflur og 

meðaltal, staðalfrávik og staðalskekkja voru reiknuð út. Niðurstöður settar fram sem töflur og línurit. 
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Mynd 4 Hlutfall CD19 jákvæðra fruma af heildarfjölda 
safnaðra fruma eftir örvun með pokeweed 
mitogeni í fimm daga. 

jákvæðraHlutfall CD19 jákvæðra frumna á mismunandi dögum 

ræktar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur.. Sýnd eru 

meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals 

Þeir dagar sem sýndu marktækan mun frá degi 0 eru 

stjörnumerktir.  

 

 

4 Niðurstöður 

4.1 Örvun með pokeweed mitogeni 

4.1.1 Frumur örvaðar í fimm daga 

Byrjað var á því að rækta frumur í 5 daga, þar sem frumur voru litaðar á hverjum degi. Auk þess voru 

frumur litaðar beint eftir einangrun (dagur 0). Þrjú sýni, 101pw, 201pw og 301pw, voru ræktuð og lituð í 

hvert sinn og eru niðurstöður fyrir hlutfall jákvæðra frumna og miðgildis flúrljómun (MFI) settar fram 

sem meðaltal. Við greiningu sýna í BD 

FacsCalibur var 20.000 ögnum safnað í 

hvert sinn. Isotýpu kontról voru notuð til 

að finna út mörk neikvæðra og jákvæðra 

frumna. 

Þegar skoðuð var tjáning 

yfirborðsviðtaka B-frumna var byrjað á 

því að afmarka (e. Gate) CD19 jákvæðar 

frumur frá frumum sem voru neikvæðar 

fyrir CD19. Tjáning CD40 og CD86 var 

síðan skoðuð hjá þeim frumum sem voru 

jákvæðar fyrir CD19.  

Reiknað var hlutfall CD19 jákvæðra 

fruma af heildar fjölda safnaðra fruma 

fyrir hvern dag og dagarnir bornar saman 

við óörvaðar frumur á degi 0. Niðurstöður 

fyrir hlutfall CD19 frumna á mismunandi 

dögum sést á mynd 4. Á degi 0 voru 

3,60% frumna sem tjáðu CD19. Eftir að 

frumurnar höfðu verið örvaðar í 1 dag 

sást marktæk minnkun á hlutfalli CD19 

jákvæðra frumna en þar var hlutfallið 

1.87% (p< 0,05). Hlutfall CD19 hækkaði 

á degi 2 og 3 en fór lækkandi á degi 4. Á 

degi 5 var hlutfallið 1,72% og aftur orðið 

marktækt minna en á degi 0. 

Þegar magn tjáningar (MFI) fyrir CD19 er 

skoðað sýna allir dagar marktækt hærri 

tjáningu en dagur 0 (p<0,05 og p<0,01). 

Tjáningin hækkar frá degi 0 til dags 2, 

lækkar á degi 3 en fer aftur hækkandi 

eftir það (mynd 5)  

Mynd 5 Tjáning CD19 af heildar fjölda safnaðra fruma 
eftir örvun með pokeweed mitogeni í fimm 
daga. 

Tjáning CD19 á mismunandi dögum ræktar þar sem 

dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd eru meðaltöl úr þremur 

tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. Þeir dagar sem 

sýndu marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir.  
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MFI á degi 0 var 123 hafði hækkað upp í 489 á degi 5. 

 Til að athuga hvort að B-frumur væru að örvast í ræktuninni var tjáning á CD86 mæld. Var CD86 

tjáning og hlutfall jákvæðra CD86 frumna af CD19 jákvæðum frumum mæld. Eins og sést á mynd 6 

virtist hlutfall CD86 jákvæðra frumna minnka eftir að þær voru örvaðar með PWM, sem kom á óvart. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðast B-frumurnar ekki vera að örvast í ræktinni. 

Hlutfall CD86 jákvæðra frumna á degi núll var 20,79% en lækkaði á degi 1 niður í 2,14%. Hlutfall 

CD86 jákvæðra frumna á dögum 2, 3, 4 og 5 var svipað eða um 2,30- 2,59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést á mynd 7 var magn CD86 tjáningar misjafnt eftir því hvaða dagur var skoðaður. MFI 

óörvaðra frumna á degi 0 var 78 og hafði hækkað upp í 333 á degi 1, munurinn á milli daganna var 

marktækur (p<0,01). MFI frumna á hinum dögum ræktar var marktækt hærri en hjá óörvuðum frumum. 

Þessar fáu frumur sem örvast eru því að tjá í ágætu mæli en engan vegin í því magni sem búist var 

við. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 Hlutfall CD86 jákvæðra frumna af CD19 jákvæðum frumum eftir örvun með 
pokeweed mitogeni í fimm daga. 

Hlutfall CD86 á hverjum degi ræktar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd eru 
meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals 

 

 

Mynd 7 Tjáning CD86 af CD19 jákvæðum frumum eftir örvun með pokeweed 
mitogeni í fimm daga. 

Tjáning CD86 á hverjum degi ræktar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd eru 

meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltalsÞeir dagar sem sýndu 

marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir. 
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Hlutfall CD40 af CD19 jákvæðum frumum hélst frekar jafnt yfir dagana, um 23% en staðalskekkjan 

af meðaltali sýnanna var þó töluverð. Á degi 4 sést marktæk minnkun á CD40 hlutfalli þar sem 

hlutfallið fer niður í 4,24% (mynd 8) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFI fyrir CD40 á degi 0 er 158. Tjáningin er mest á degi 1 og er marktækt hærri (p<0,05) borið 

saman við dag 0 en fer lækkandi eftir það eins og sést á mynd 5. Tjáningin helst þó hærri en á degi 0 

og er marktækur munur á dögum 2,3 og 5 (mynd 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 Hlutfall CD40 jákvæðra frumna af CD19 jákvæðum frumum eftir örvun 
með pokeweed mitogeni í fimm daga. 

Hlutfall CD40 á hverjum degi ræktar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd eru 

meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. Þeir dagar sem sýndu 

marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir. 

 

Mynd 9 Tjáning CD40 af CD19 jákvæðum frumum eftir örvun með pokeweed 
mitogeni í fimm daga. 

Tjáning CD40 á hverjum degi ræktar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd eru 

meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. Þeir dagar sem sýndu 

marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir. 
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Til að skoða hlutfall og tjáningu CD3, 

CD25 og CD40L hjá T-frumum var byrjað á 

því að afmarka CD3 jákvæðar frumur. 

Hlutfall CD3 jákvæðra frumna af 

heildarfjöldanum var þó nokkuð stöðugt yfir 

alla dagana. Hlutfall óörvaðra CD3 

jákvæðra frumna á degi 0 var 44,93%. Á 

degi 3 hafði hlutfallið minnkað niður í 

40,60% og hélst stöðugt eftir það. Yfir 

heildina var hlutfallið svipað fyrir dagana 

eða á bilinu 39,85-45,85% (mynd 10). 

Töluverðar staðalskekkju meðaltals gætti á 

dögunum, fyrir utan dag 1 og 5 en á hinum 

síðarnefnda var lítill sem enginn munur á 

niðurstöðum sýnanna þriggja. Magn 

tjáningar fyrir CD3 jákvæðar frumur sést á 

mynd 11. MFI frumna á degi 0 var 523, fór 

niður í 435 á degi 1, hækkaði á degi 2 upp í 

543 og lækkaði aftur á degi 3 niður í 405. 

Frumur á degi 4 voru með MFI 404 og MFI 

hækkaði upp í 575 hjá frumum á degi 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Hlutfall CD3 jákvæðra fruma af heildar 
fjölda safnaðra fruma eftir örvun með 
pokeweed mitogeni í fimm daga 

JákvæðraHlutfall CD3 jákvæðra frumna á mismunandi dögum 

örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur.Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu 

meðaltals 

 

Mynd 11 Tjáning CD3 af heildar fjölda safnaðra 
fruma eftir örvun með pokeweed mitogeni 
í fimm daga. 

jákvæðraTjáning CD3 jákvæðra frumna á mismunandi dögum 

örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu 

meðaltals 
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Hlutfall örvaðra CD3 jákvæðra frumna hækkar eftir því sem líður á ræktina en minnkar á degi 5, 

eins og sést á mynd 12. Af óörvuðum frumum voru 5,5% CD25 jákvæðar. Frumur á degi 2, 3 og 4 

sýndu marktækan mun þegar bornar saman við óörvaðar frumur, hlutfall frumna sem tjáðu CD25 á 

þessum dögum var 11,77%(p<0,05), 17,63%(p<0,01) og 24,06% (p<0,05) í réttri röð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magn tjáningar CD25 er mest eftir örvun í 3 daga eins og sést á mynd 13, en fer lækkandi eftir það. 

MFI CD25 hjá óörvuðum frumurm er 105 en 1299 á degi 3. Eftir örvun í 2-5 daga er marktækur munur 

borið saman við óörvaðar frumur og staðalskekkja meðaltalsins er lítil sem engin yfir alla dagana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 Hlutfall CD25 jákvæðra frumna af CD3 jákvæðum frumum eftir örvun 
með pokeweed mitogeni í fimm daga. 

Hlutfall CD25 á hverjum degi örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd eru 

meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. Þeir dagar sem sýndu 

marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir. 

 

Mynd 13 Tjáning CD25 hjá CD3 jákvæðum frumum eftir örvun með pokeweed 
mitogeni í fimm daga. 

Tjáning CD25 á hverjum degi örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. Þeir dagar sem sýndu 

marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir.  
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Hlutfall CD3 jákvæðra frumna sem tjáðu CD40L reyndist mjög lítið á öllum dögum, eins og sést á 

mynd 14. Hlutfall allra dagana var á bilinu 0,19-0,62%. Hlutfallið mældist hæst á degi 3, 0,63% en 

lægst á degi 5, 0,19%. Miðað við að frumur örvuðust, samanber tjáningu CD25, hefði mátt búast við 

hærra hlutfalli frumna sem tjáðu CD40L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magn tjáningar CD40L jákvæðra frumna sést á mynd 15. Þar er MFI mjög lágt samanborið við 

tjáningu CD40 jákvæðra frumna. Hjá óörvuðum frumum var MFI 26. Frumur á degi 4 höfðu hæsta MFI 

af örvuðum frumum en MFI á þeim degi var jafnt og á degi 0. Staðalskekkja meðaltals var lítil yfir alla 

dagana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14 Fjöldi CD40L jákvæðra frumna af CD3 jákvæðum frumum eftir örvun 
með pokeweed mitogeni í fimm daga. 

Hlutfall CD40L á hverjum degi örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals 

 

Mynd 15 Tjáning CD40L af CD3 jákvæðum frumum eftir örvun með pokeweed 
mitogeni í fimm daga. 

Tjáning CD40L á hverjum degi örvunar, þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. 

Sýnd eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals.  
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4.1.2 Örvun með pokeweed mitogeni í níu daga. 

Til að athuga hvaða breytingum hlutfall og tjáning á CD19, CD3, CD40, CD40L, CD86 og CD25 tækju 

þegar örvun stæði yfir í lengri tíma, voru einangraðar einkjarna frumur ræktaðar í 9 daga með 

pokeweed mitogeni. Tekin voru þrjú heilblóðssýni, 401pw, 501pw og 601pw, og einkjarna frumur 

einangraðar úr þeim. Hluti frumnanna var 

mótefnalitaður beint eftir einangrun og restin 

sett í rækt sem var örvuð með PMW. Valdir 

voru tímapunktar í ræktinni til að mæla 

tjáningu ofangreindra yfirborðssameinda og 

voru frumur mótefnalitaðar eftir 3, 6 og 9 

daga örvun og tjáning mæld. Upphaflega 

markmiðið var að örva frumur í 12-15 daga 

en þar sem að frumum hafði fækkað mjög í 

gegnum ræktina var ákveðið að örva ekki 

lengur en í 9 daga.  

 Til að meta tjáningu yfirborðs- 

sameinda B-frumna, var byrjað á því að 

afmarka CD19 jákvæðar frumur frá frumum 

sem voru neikvæðar fyrir CD19. Þegar 

hlutfall CD19 jákvæðra frumna af 

heildarfjölda safnaðra frumna var skoðað 

kom í ljós að hlutfallið minnkaði eftir því sem 

leið á ræktina (mynd 16). 

 Óörvaðar frumur á degi 0 voru 2,59% en 

hlutfallið fór niður í 0,94% eftir örvun í 9 

daga. Munurinn var þó ekki marktækur þegar 

völdu tímapunktarnir voru bornir saman við 

dag 0.  

Þrátt fyrir að hlutfall jákvæðra frumna 

minnki þegar líður á ræktina, eykst magn 

tjáningar eftir því sem frumurnar eru örvaðar 

lengur. MFI fyrir óörvaðar frumur er 199 en 

fer upp í 474 eftir örvun í 9 daga. Sýnin þrjú 

sýndu þó mismikla tjáningu eftir 9 daga 

örvun eins og staðalvilla meðaltalsins gefur 

til kynna (mynd 17).  

Þegar hlutfall CD86 jákvæðra 

frumna af CD19 jákvæðum frumum var 

skoðað kom í ljós mikil hækkun hjá frumum 

Mynd 16 Fjöldi CD19 jákvæðra fruma af heildar 
fjölda safnaðra fruma eftir örvun með 
pokeweed mitogeni í 9 daga. 

jákvæðraHlutfall CD19 jákvæðra frumna á völdum dögum 

örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu 

meðaltals 

Mynd 17 Tjáning CD19 af heildar fjölda safnaðra 
fruma eftir örvun með pokeweed 
mitogeni í 9 daga. 

jákvæðraTjáning CD19 jákvæðra frumna á völdum dögum 

örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu 

meðaltals.  
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eftir níu daga örvun borið saman við frumur eftir sex daga örvun. Munurinn var hins vegar ekki 

marktækur þar sem staðalskekkja meðaltals hjá frumum á degi níu var mikil. Hlutfall CD86 hjá 

óörvuðum frumum var 1,40%. Hlutfall CD86 hjá frumum örvuðum í sex daga var 17,77% og var þar 

marktækur munur (p<0,05) borið saman við óörvaðar frumur (mynd 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magn tjáningar CD86 jókst í samræmi við hlutfallið, en mikillar staðalskekkju meðaltals gætti á 

öllum tímapunktum örvunar og því var munurinn ekki marktækur. MFI CD86 óörvaðra frumna var 138 

og var lítill munur á sýnum þar (mynd 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18 Hlutfall CD86 af CD19 jákvæðum frumum eftir örvun með pokeweed 
mitogeni í 9 daga 

Hlutfall CD86 á völdum dögum örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur.. 

Sýnd eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. Þei dagar sem 

sýndu marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir 

Mynd 19 Tjáning CD86 af CD19 jákvæðum frumum eftir örvun með 
pokeweed mitogeni í 9 daga 

Hlutfall CD86 á völdum dögum örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. 

Sýnd eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. 
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Hlutfall CD40 jákvæðra frumna af CD19 jákvæðum frumum var hærra eftir örvun með PWM 

heldur en hjá óörvuðum frumum. Hlutfall CD40 jákvæðra frumna hjá óörvuðum frumum var 7,89% og 

sést marktækur munur þegar frumur örvaðar í 3, 6 og 9 daga eru bornar saman við óörvaðar frumur á 

degi 0 (mynd 20). Hlutfallið er mest eftir sex daga örvun, þá 46,27% en hafði lækkað niður í 17,65% 

eftir örvun í níu daga. Hlutfall CD40 jákvæðra frumna lækkar því um það leyti sem frumurnar örvast, 

samkvæmt niðurstöðum fyrir hlutfall CD86 jákvæðra frumna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magn tjáningar er hins vegar mest eftir örvun í níu daga, með MFI 519, og er þar marktækur 

munur borið saman við óörvaðar frumur (p<0,05). Eftir örvun í þrjá daga eykst magn tjáningar borið 

saman við óörvaðar frumur en lækkar eftir örvun í sex daga (mynd 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20 Fjöldi CD40 jákvæðra frumna af CD19 jákvæðum frumum eftir 
örvun með pokeweed mitogeni í 9 daga. 

Hlutfall CD40 á völdum dögum örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. 

Sýnd eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals Þeir dagar sem 

sýndu marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir 

 

Mynd 21 Tjáning CD40 af CD19 jákvæðum frumum eftir örvun með 
pokeweed mitogeni í 9 daga 

Tjáning CD40 á völdum dögum örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. 

Sýnd eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. Þeir dagar 

sem sýndu marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir.  
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Til að meta tjáningu yfirborðs- 

sameinda T-frumna, var byrjað á því að 

afmarka CD3 jákvæðar frumur frá frumum 

sem voru neikvæðar fyrir CD3. Hlutfall CD3 

jákvæðra frumna af heildarfjöldanum hækkaði 

eftir ræktun í 6 daga og var svipað eftir 9 daga 

örvun, 48,33% á degi 6 og 49,70 á degi 9. 

Hlutfall óörvaðra CD3 jákvæðra frumna á degi 

0 var 38,53% og svipað, eða 38,80% eftir 

ræktun í 3 daga (mynd 22).  

Magn tjáningar CD3 jákvæðra frumna 

lækkaði eftir því sem leið á ræktina. MFI CD3 

jákvæðra frumna hjá óövuðum frumum var 

582 en var eftir örvun í þrjá daga komið niður í 

409. Eftir örvun í sex daga og níu daga var 

munurinn marktækur borið saman við 

óörvaðar frumur. MFI CD3 jákvæðra frumna 

eftir sex daga örvun var 345 á meðan MFI eftir 

níu daga örvun var 342 (mynd 23).  

Minni staðalskekkju meðaltals gætti 

þegar MFI CD3 jákvæðra frumna var skoðað 

heldur en þegar hlutfall CD3 jákvæðra frumna 

var skoðað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23 Tjáning CD3 af heildar fjölda safnaðra 
fruma eftir örvun með pokeweed 
mitogeni 

jákvæðraTjáning CD3 jákvæðra frumna á völdum dögum 

örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu 

meðaltals. Þeir dagar sem sýndu marktækan mun 

bornir saman við dag 0 eru stjörnumerktir  

 

Mynd 22 Fjöldi CD3 jákvæðra fruma af heildar 
fjölda safnaðra fruma eftir örvun með 
pokeweed mitogeni í níu daga 

jákvæðraHlutfall CD3 jákvæðra frumna á völdum dögum 

örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu 

meðaltals.  
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 Hlutfall örvaðra CD3 jákvæðra frumna hækkaði eftir því sem leið á ræktina og var marktækur 

munur eftir örvun í sex daga, eins og sést á mynd 24. Af óörvuðum frumum voru 3,62% CD25 

jákvæðar. Eftir sex daga örvun var hlutfallið 16,37%, en hafði lækkað niður í 15,25 eftir níu daga 

örvun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magn tjáningar breyttist lítillega þegar frumur örvaðar með PMW voru bornar saman við 

óörvaðar (mynd 25). MFI CD25 hjá óörvuðum frumum var 324, það jókst eftir örvun í þrjá daga og var 

þá 346 en lækkaði eftir það. Eftir sex daga örvun var MFI 312 og eftir níu daga örvun 325.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24 Hlutfall CD25 jákvæðra frumna af CD3 jákvæðum frumum eftir örvun 
með pokeweed mitogeni í 9 daga 

Hlutfall CD25 á völdum dögum örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. Sýnd 

eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. Þeir dagar sem 

sýndu marktækan mun frá degi 0 eru stjörnumerktir.  

 

 

Mynd 25 Tjáning CD25 á CD3 jákvæðum frumum eftir örvun með pokeweed 
mitogeni í 9 daga 

Hlutfall CD25 á völdum dögum örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. 

Sýnd eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals 
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Hlutfall CD3 jákvæðra frumna sem tjáðu CD40L lækkaði eftir örvun með PMW borið saman við 

óörvaðar frumur. Hlutfall óörvaðra frumna sem tjáðu CD40L var 0,33% en hlutfallið lækkaði niður í 

0,21% eftir örvun í þrjá daga. Lægst var hlutfallið eftir örvun í sex daga, þá 0,09%, en eftir örvun í níu 

daga hafði það hækkað upp í 0,17% (mynd 26). Búist var við hærra hlutfalli þar sem að örvunar gætir, 

samkvæmt niðurstöðum fyrir hlutfall CD25 jákvæðra frumna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Magn tjáningar CD40L jákvæðra frumna sést á mynd 27. Þar er MFI mjög lágt samanborið við 

tjáningu CD40 jákvæðra frumna. Hjá óörvuðum frumum sem tjáðu CD40L var MFI 29. MFI minnkar 

lítilega eftir örvun í þrjá daga en eykst eftir örvun í sex daga. MFI CD40L eftir sex daga örvun var 41 

en minnkaði niður í 17 eftir níu daga örvun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26 Fjöldi CD40L jákvæðra frumna af CD3 jákvæðum frumum eftir örvun 
með pokeweed mitogeni 

Hlutfall CD40L á völdum dögum örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. 

Sýnd eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. 

 

 

 

Mynd 27 Tjáning CD40L á CD3 jákvæðum frumum eftir örvun með pokeweed 
mitogeni. 

Tjáning CD40L á völdum dögum örvunar þar sem dagur 0 eru óörvaðar frumur. 

Sýnd eru meðaltöl úr þremur tilraunum ásamt staðalvillu meðaltals. 
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Eins og sést á mynd 28 var dreifing frumna breytileg eftir því hvaða dagur var skoðaður. Eitilfrumu 

hópur óörvaðra frumna lendir á bilinu 500-800 á x-ásnum en eitilfrumu hópurinn fer minnkandi eftir því 

sem líður á ræktina.  

Þegar hver hópur var skoðaður fyrir sig kom í ljós að CD3 og CD19 jákvæðar frumur fyrirfundust 

í öllum hópunum. 

 

 

4.2 APC mótefnalitur fyrir CD40L 

Tekinn var í notkun nýr mótefnalitur fyrir CD40L. Óvissa ríkti um það hvort að mótefnaliturinn sem 

hafði verið notaður fram að þessu væri að virka þar sem illa gekk að fá upp tjáningu á CD40L. Keyptur 

var nýr mótefnalitur en mótefnin í honum komu af sama klóni og í fyrri litnum, þeir voru þó úr 

mismunandi framleiðsluhópum (e. Batch).  

Mynd 28 Deppligröf sem sýnir dreifingu frumna á völdum dögum í 
rækt  

Deppligröf sem sýna dreifingu frumna, þar sem x-ásinn sýnir stærð 

frumna (FSC) og y-ásinn kyrningu frumna (SSC) A Dreifing óörvaðra 

frumna. B Dreifing frumna eftir örvun í 3 daga. C Dreifing frumna eftir 

örvun í 6 daga. D Dreifing frumna eftir örvun í 9 daga.  
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Tafla 2 Samanburður á tveim mótefnalitum fyrir 
CD40L 

CHO frumur litaðar með mismunandi styrk tveggja APC 

mótefnalita fyrir CD40L bornir saman. MFI er 

miðgildisflúrljómun og hlutfallið (%) eru CD40L jákvæðar 

frumur af heildarfjölda CHO frumna. 

 

 
              CD40L(N)                 CD40L(G)

µl MFI         % MFI %

1 1241 75,2 1208 71,0

2 1472 75,4 1811 80,3

4 1811 79,6 2267 83,6

8 2187 81,6 2503 85,2

16 2458 83,6 3023 87,3

     MFI Jákvæðar (%)

↑Örvaðar ↓Örvaðar ↑Örvaðar ↓Örvaðar

CD3 843 813 4,6 4,1

CD40L 316 359 8 8,5

CD25 906 922 29,8 33,4

CD19 874 825 1,1 0,91

CD40 599 667 38,9 19,9

CD86 626 717 43,4 22,4

Báðir mótefnalitirnir voru prófaðir á CHO frumum, innleiddum með CD40L. Mótefnalitirnir voru 

prófaðir í mismunandi styrkjum x1/2 

(1µL), x1 (2µL), x2 (4µL), x4 (8µL), x8 

(16µL).  

Frumurnar voru mældar með FACS 

og niðurstöður skoðaðar á afmörkuðum 

(e. Gated) CHO frumum. Í töflu 2 sjást 

niðurstöður mælinganna fyrir 

miðgildisflúrljómun CD40L og hlutfall 

CD40L jákvæðra CHO frumna af heildar 

fjölda CHO frumna.  

Það reyndist vera smávægilegur 

munur á mótefnalitunum en hann var ekki 

marktækur.  

 

 

4.3 Örvun með phytohemagglutinin og phorbol myristate acetate 

Þar sem að illa reyndist að fá fram tjáningu á CD40L þegar frumur voru örvaðar með PMA var ákveðið 

að prófa aðrar örvunaraðferðir. Skipt um mótefnalit fyrir CD40L og notkun á nýrri mótefnalitnum, sem 

minnst er á í kaflanum fyrir ofan, hafin. Einnig var skipt um mótefnalit fyrir CD86, þar sem notast var 

við FITC lit í staðin fyrir PE-Cy5.5. 

Phytohemagglutinin (PHA) og phorbol myristate acetate (PMA) urðu fyrir valinu þar sem að 

þau efni eru T-frumu miðuð örvunarefni, og líklegt að CD40L tjáning fengist með notkun þeirra. 

Aðferðin var svipuð og í PW ræktuninni, heilblóðsýni voru tekin, einkjarna frumur einangraðar og því 

næst annað hvort mótefnalitaðar fyrir 

CD19, CD3, CD86, CD25, CD40 og 

CD40L beint eftir einangrun eða settar í 

rækt með PHA og PMA. Í þetta sinn 

voru frumurnar aðeins ræktaðar í 

sólarhring áður en þær voru 

mótefnalitaðar og mældar, ásamt 

óörvuðu frumunum, í FACS.  

Í byrjun voru einangraðar 

frumur, úr þrem sýnum (103pp, 202pp 

og 402pp), settar í rækt með 

lokastyrkinn 2pg/ml af PMA og 3ng/ml af 

PHA. Eftir FACS greiningu og 

samanburð við óörvaðar frumur kom 

Tafla 3 Örvun með PHA og PMA í tveim mismunandi 
styrkjum. 

Frumur örvaðar með PHA og PMA og mótefnalitaðar. ↑ 

táknar örvun þar sem lokastyrkur PHA er 7µg/ml og PMA 

er 1 ng/ml. ↓ er örvun þar sem lokastyrkur PHA er 3µg/ml 

og PMA er 2ng/ml. Niðurstöður settar fram sem MFI og 

hlutfall jákvæðra frumna. 
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hins vegar í ljós að frumurnar höfðu ekki örvast í ræktinni (niðurstöður ekki sýndar).  

 Því var tekið til bragðs að endurtaka leikinn, en með auknum styrk PMA og PHA. Gerð var 

tilraun með tveim mismunandi lokastyrkjum, 7µg/ml af PHA og 1ng/ml af PMA annars vegar, og 

3µg/ml af PHA og 2ng/ml af PMA hins vegar.  

 Niðurstöður voru fengnar á sama hátt og fyrir PW örvunina, þar sem CD19 og CD3 jákvæðar 

frumur voru afmarkaðar, og tjáning og hlutfall CD86, CD25, CD40 og CD40L skoðuð hjá þeim. 

Munurinn var mismunandi eftir því hvaða yfirborðssameindir voru skoðaðar. Yfirborðssameindir B-

frumna komu betur út þegar styrkleiki PMA og PHA var hærri, bæði hvað viðkom MFI og hlutfalli 

jákvæðra frumna. Yfirborðssameindir T-frumna, að frátöldu CD3, kom betur út þegar örvað var með 

vægari styrk (tafla 3). Þar sem að athyglin beindist helst að tjáningu CD40L var vægari örvunin valin til 

að mæla tvo sýni í viðbót.  

 Tekin voru tvö sýni til viðbótar, 302pp og 701pp, og þau meðhöndluð á fyrrgreindan hátt. 

Niðurstöður úr mælingum eru meðaltöl þeirra þriggja sýna sem voru örvuð með vægari lokastyrk PHA 

og PMA, og gerður var samanburður á örvuðum og óörvuðum frumum.  

Hlutfall CD19 jákvæðum frumum af heildarfjölda safnaðra agna var 4,89% hjá óörvuðum frumum 

en 1,98% hjá örvuðum frumum, þar var marktækur munur á milli (p<0,05). Mynd 29 sýnir hlutfall og 

tjáningu CD86 og CD40 af CD19 jákvæðum frumum. Eins og sést á fyrra grafi myndar 29, hækkaði 

hlutfall CD86 og CD40 eftir örvun í sólarhring með PHA og PMA. Munurinn er þó ekki marktækur 

(p>0,05) og í tilfelli CD86 má rekja það til mikillar staðalvillu meðaltals hjá óörvuðum frumum. 

Magn tjáningar CD19 jákvæðra frumna hækkaði eftir örvun með PHA og PMA en þar sást 

marktækur munur (p<0,01) borið saman við óörvaðar frumur. MFI var 123 hjá óörvuðum frumum en 

316 hjá örvuðum frumum.  

Þegar seinna grafið á mynd 29 er skoðað sést einnig hækkun á MFI CD86 og CD40 og er 

marktækur munur á CD86 hjá frumum eftir örvun borið saman við óörvaðar frumur.  

Mynd 29 Hlutfall og tjáning CD86 og CD40 af CD19 jákvæðum frumum fyrir óörvaðar frumur 
og frumur örvaðar með PHA og PMA í sólarhring  

Niðurstöður eru settar fram sem meðaltöl þriggja sýna með staðalvillu meðaltals.Marktækur munur er 

stjörnumerktur. 

 



  

46 

Hlutfall CD3 jákvæðra frumna af heildar fljölda safnaðra agna var 49,70% hjá óörvuðum frumum en 

26,20% hjá örvuðum frumum. Mynd 30 sýnir hlutfall og tjáningu CD25 og CD40L af CD3 jákvæðum 

frumum. Eins og sést á fyrra grafi myndar 30, hækkaði hlutfall CD25 og CD40L eftir örvun í sólarhring 

með PHA og PMA. Munurinn er ekki marktækur (p>0,05) en í báðum tilfellum orsakast það af hárri 

staðalvillu meðaltals.  

Magn tjáningar CD3 jákvæðra frumna lækkaði eftir örvun með PHA og PMA en þar sást marktækur 

munur (p<0,01) borið saman við óörvaðar frumur. MFI var 417 hjá óörvuðum frumum en 304 hjá 

örvuðum frumum. 

Þegar seinna grafið á mynd 30 er skoðað sést lækkun á MFI hjá CD25 en hækkun á MFI hjá 

CD40L, munurinn sem sést á MFI CD40L hjá örvuðum frumum er marktækur (p<0,05) borðið saman 

við MFI óörvaðra frumna. 

 

4.4 Samanburður á örvun með PW og örvun með PHA og PMA 

Teknar voru saman niðurstöður úr ræktinni með poke-weed örvun og ræktun með phytohemagglutinin 

og phorbol myristate acetate örvun og þær bornar saman. Við samanburðinn kom í ljós að aðeins 

reyndist marktækur munur þegar borið var saman hlutfall CD40L jákvæðra frumna (p<0,005), og 

þegar borið var saman magn tjáningar CD86 (p<0,001), og kom örvun með PHA og PMA betur út.  

Þar sem að mikillar stalaðskekkju meðaltals gætti í niðurstöðum fyrir hlutfall jákvæðra frumna og 

magni tjáningar sumra yfiirborðssameindanna var oft ekki marktækur munur þar sem hann hefði 

annars átt að vera.  

Í töflu 4 er samantekt á niðurstöðum mælinga, sett fram sem meðaltal þriggja sýna fyrir hlutfall 

jákvæðra frumna og magn tjáningar, niðurstöður fyrir óörvaðar frumur eru hafðar með til hliðsjónar. 

Eins og áður hefur hlutfall CD3 jákvæðra frumna verið fengið út frá heildarfjölda safnaðra agna. Það 

Mynd 30 Hlutfall og tjáning CD86 og CD40 af CD19 jákvæðum frumum fyrir óörvaðar frumur 
og frumur örvaðar með PHA og PMA í sólarhring 

Niðurstöður eru settar fram sem meðaltöl þriggja sýna með staðalvillu meðaltals. Marktækur 

munur er stjörnumerktur. 
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sama á við um CD19. Hlutfall og tjáning CD25 og CD40L var fengið út frá afmörkuðu CD3 jákvæðu 

frumunum. Hlutfall og tjáning CD86 og CD40 var að sama skapi fengin út frá afmörkuðum CD19 

jákvæðum frumum.  

Staðalskekkju meðaltalanna fyrir mælingarnar er hægt að sjá í ofangreindum niðurstöðum í köflum 

4.1 og 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4 Samantekt á niðurstöðum  

Niðurstöður eru settar fram sem meðaltöl þriggja sýna. Hlutföll fyrir CD3 og CD19 eru 

hlutföll jákvæðra frumna af heildarfjölda safnaðra frumna. Hlutföll fyrir hinar 

yfirborðssameindirnar eru hlutföll CD25 og CD40L af CD3 jákvæðum frumum og hlutföll 

CD86 og CD40 af CD19 jákvæðum frumum.  
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5 Umræður 

5.1 Helstu niðurstöður 

Þegar eitilfrumur voru örvaðar með pokeweed mitogeni var tjáning CD40L á T-frumum lítil sem engin, 

bæði hvað varðaði magn tjáningar og hlutfall frumna sem sýndu tjáningu, þrátt fyrir að frumur sýndu 

fram á örvun, með tjáningu CD25. T-frumurnar virðast örvast í kringum dag tvö, en þá hækkar hlutfall 

frumna sem tjá CD25, þó magn tjáningar haldist frekar stöðugt. 

Hvað B-frumur varðaði var greinileg tjáning á CD40 en hlutfall CD40 jákvæðra frumna virtist 

ná hápunkti í kringum dag fimm. Hlutfall frumna sem sýndu CD40 tjáningu fór dalandi eftir það þó 

magn tjáningar sýndi aukningu eftir dag sex. Það sem kom á óvart var það að B-frumurnar virtust ekki 

örvast fyrr en eftir fimm daga, eins og tjáning CD86 gefur til kynna. Í kringum dag fimm eykst bæði 

hlutfall frumna sem tjá CD86 sem og magn tjáningar. Því virðist tjáning CD40 vera undanfari örvunar 

hjá B-frumum.  

Þar sem ekki kom upp marktæk tjáning hjá CD40L er líklegt að B-frumurnar séu að örvast eftir 

öðrum leiðum en með CD40-CD40L samskiptum, þegar örvað er með pokeweed mitogeni. 

Eftir ræktun með phytohemagglutinin og phorbol myristate acetate í sólarhring er greinileg 

hækkun á hlutfalli örvaðra T-frumna, eins og niðurstöður fyrir hlutfall frumna sem tjá CD25 gefa til 

kynna. Þó hlutfall frumna sem tjá CD25 hækki eftir örvun virðist magn tjáningar lækka. Þegar litið er á 

tjáningu CD40L kemur í ljós greinileg hækkun á bæði hlutfalli frumna sem tjá CD40L og magni 

tjáningar. Marktækur munur var á magni tjáningar CD40L, bæði þegar borið var saman við óörvaðar 

frumur (p<0,05) og frumur örvaðar með pokeweed mitogeni (p<0,005). 

Þó phytohemagglutinin og phorbol myristate acetate séu ekki B-frumu miðuð örvunarefni var 

greinileg hækkun á hlutfalli örvaðra B-frumna og marktækur munur á magni tjáningar CD86, borið 

saman við óörvaðar frumur. Hlutfall CD40 jákvæðra frumna jókst lítilega eftir örvun og magn tjáningar 

jókst einnig. 

 

5.2 Vankantar rannsóknarinnar 

Spurningar voru uppi um það hvort að ástæðan fyrir lítilli tjáningu CD40L, þegar örvað var með 

pokeweed mitogeni, væri gallaður mótefnalitur. Mótefnaliturinn hafði verið fenginn að láni frá 

Ónæmisfræðideild Landspítalans, sem bar honum ekki góða söguna.  

Ákveðið var að kaupa nýjan mótefnalit, eftir að ræktað hafði verið í 9 daga, þegar ljóst var orðið 

að ákjósanleg tjáning væri ekki að koma fram. Önnur ástæða sem lögð var fram, var bilun leisersins 

sem örvar mótefnalitinn (APC), en gert var við hann á svipuðum tíma og skipt var um mótefnalit. 

Umsjónarmanneskja FACS tækisins taldi þá ástæðu þó ekki vera orsök vandans þar sem að aðrir 

APC litir höfðu verið að mælast.  

Eftir að hafa prófað örvun með phytohemagglutinin og phorbol myristate acetate og fengið fram 

tjáningu á CD40L þannig, var sú ályktun dregin að örvun með pokeweed mitogeni væri ekki raunhæfur 

kostur til að athuga tjáningu CD40L. 
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Helstu mótefnin sem leitast var við að skoða voru: CD40, CD40L, CD86 og CD25. Þau voru öll 

fengin að láni frá Ónæmisfræðideild og því var leitast við að gæta sparnaðar í rannsókninni. Þar af 

leiðandi takmarkaðist rannsóknin að einhverju leyti.  

Framgangur rannsóknarinnar var einnig að einhverju leyti hindraður af þeirri staðreynd að skoða 

þurfti niðurstöður, og þar með vinna úr gögnum, hverrar ræktunar til ákveða næstu skref. Á milli 

ræktanna höfðu niðurstöður mælinga verið skoðaðar og settar upp í BD CellQuest á 

Ónæmisfræðideild Landspítalans.  

Meðan á örvun með pokeweed stóð yfir voru niðurstöður skoðaðar með því að afmarka eitilfrumu 

hóp og meta tjáningu innan hans. Illa gekk að fá fram CD86 tjáningu þegar þessi aðferð var viðhöfð. 

Þegar farið var að afmarka CD19 jákvæðar frumur kom fram betri tjáning en einnig kom í ljós að 

mótefnaliturinn fyrir CD86 mældist á svipaðri bylgjulengd og mótefnaliturinn fyrir CD19. Því var skipt 

um lit og tekinn í notkun FITC mótefnalitur.  

Þegar kom að því að fara vinna úr gögnum og reikna tölfræðina fyrir niðurstöðurnar þótti það 

óhagkvæmur kostur að fara á Ónæmissfræðideild í hvert skipti sem niðurstöður væru greindar, auk 

þess að vera háð því að engin annar væri að nota aðstöðuna. Því var ákveðið nota frekar FlowJo við 

úrvinnsluna. Þar af leiðandi þurfti að vinna úr gögnum upp á nýtt þegar niðurstöður mælinga voru 

færðar á milli forrita.  

 

5.3 Örvun með poke-weed 

Ástæðurnar fyrir ákvörðuninni um að rækta í lengri tíma en fimm daga voru í fyrsta lagi, vegna skorts á 

tjáningu CD86 og CD40L, í öðru lagi vaknaði upp forvitni um það hvernig tjáningu 

yfirborðssameindanna væri háttað yfir lengri örvunar tíma. Markmiðið var að örva frumur í 14 daga en 

aðeins náðist að örva í níu daga.  

Í fyrrum rannsóknum leiðbeinenda voru framkvæmdar ræktanir þar sem örvaðar voru frumur úr 

bæði heilbrigðum einstaklingum og svo úr ofursvörurum, þar var ræktað í 14 daga með poke-weed. 

Ekki sást marktækur munur á milli hópanna þegar skoðuð var CD86 tjáning á B-frumum. Ekki var 

marktækur munur þar á fjölgun og upphafi mótefnasvars milli hópanna heldur, en frumur lifðu lengur  

(Steingrímsdottir, 2011).  

Í annari rannsókn var búið til kímstöðvarlíkan og eitilfrumur ræktaðar í því, þar var ofgnótt magn af 

CHO frumum innleiddum með CD40L notaðar til örvunar. Niðurstöður úr þeirri rannsókn sýndu ekki 

mun á CD86 tjáningu B-frumna hjá ofursvörurum borið saman við viðmið. Þegar kúrvan fyrir tjáningu 

CD86 í þeirri rannsókn er skoðuð sést að frumur örvast strax í ræktinni. Það er því greinilegt að þar er 

örvunin að fara eftir öðrum leiðum en í rækt örvaðri með poke-weed (Valgeirsdóttir, 2011). 

Poke-weed mitogen er lectin sem unnið er úr plöntunni Phytolacca americana og er eitt af mest 

notuðu örvunarefnum til að meta B-frumu virkni í rannsóknum. Verkunar hættir poke-weed mitogens 

hafa verið reknir til kross tenginga glycopróteina á yfirborði B-frumna. Nýlegar rannsóknir hafa dregið 

þetta í efa og hafa sýnt fram á að mengun fyrirfinnist í tilbúnum PWM frá framleiðendum, sem hafi áhrif 

á örvunina. Vilja menn meina að lectinið næmi B-frumur fyrir toll-like viðtaka (TLR) örvun, en fundist 
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hafa TLR bindlar, sértækir fyrir TLR2 og TLR9. B-frumu örvun sem fæst með poke-weed mitogeni frá 

framleiðendum er því örsökuð af samverkandi áhrifum poke-weed lectins og örveru bindla sem eru til 

staðar í tilbúnum poke-weed blöndum (Bekeredjian-Ding, 2012).  

 

5.4 Örvun með phytohemagglutinin og phorbol myristate acetate   

 

Fyrirmyndin að örvun með phytohemagglutinin og phorbol myristate acetate var fengin úr rannsókn 

sem gerð var á sjúklingum með grun um X-tengt hyper IgM heilkenni, þar sem tjáning CD40L var 

skoðuð. Í þeirri rannsókn var 1ml af heilblóði blandaðir með æti í sama magni sem innihélt PHA og 

PMA, í lokastyrknum 3ng/ml og 2pg/ml (Gilmour, 2003).  

 Það kom hins vegar í ljós, í þessari rannsókn, að þegar reynt var að örva einangraðar frumur 

með þessum lokastyrk af PHA og PMA urðu frumur ekki fyrir örvun. Líklegasta skýringin á þessu er sú 

að þó þessi lokastyrkur PHA og PMA sé nægur til að örva eitilfrumur í heilblóði sé hann ekki nægur til 

að örva frumulausn með einangruðum einkjörnungum. Mun fleiri eitilfrumur eru í 1 ml af frumulausn 

með einangruðum einkjörnungum heldur en í 1ml af heilblóði. 

 Þess vegna var ákveðið að auka lokastyrk PHA og PMA og í kjölfarið aflað upplýsinga um 

hvaða lokastyrk væri algengt að nota. 

 PHA er lectin sem er unnið úr rauðum nýrna baunum og er eitt mest notaðasta örvunar efni í 

frumufjölgunar rannsóknum(Hou, 2010). PHA framkallar röð breytinga í adenyl cyclasa virkni (e. 

Adenin cyclase activity) og cyclyc AMP styrks (Smith, 1971). Rannsóknir hafa sýnt fram á að PMA, 

sem er unnið úr croton olíu og virkar á prótein kínasa C, hafi aukandi áhrif á örvunareiginleika PHA 

(Touraine et al., 1977) 

Það er ljóst að PMA og PHA hafa áhrif á innri boðkerfi frumnannna og eru því að örva á annan 

hátt en PMW, örvar gegnum yfirborð frumunnar.  

 

5.5 Næstu skref 

Næstu skref rannsóknarinnar væru að prófa PMA og PHA á auknum fjölda sýna og koma þannig 

mögulega í veg fyrir eins háa staðalvillu meðaltals. Prófa þyrfti aðferðina á frumum sem geymdar hafa 

verið í frosti og bera saman niðurstöður fyrir örvun á þeim og örvun á ferskum frumum. Þetta yrði gert 

til að athuga raunhæfni þess að nota aðferðina á frosin sýni sem til eru frá MGUS sjúklingum, og leyfi 

er fyrir til rannsókna.  

 Þá yrði hægt að meta það hvort samskipti CD40 og CD40L hjá MGUS sjúklingum væru 

frábrugðin þeim hjá heilbrigðum einstaklingum, þar sem aldurstengdar breytingar yrðu einnig 

rannsakaðar.  
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6 Ályktanir 

Þar sem ekki sást marktækt hærri tjáning á CD40L eftir örvun með PW borið saman við óörvaðar 

frumur, en marktæk tjáning sást á CD40 má leiða líkur að því að B-frumurnar í ræktinni séu að örvast 

eftir öðrum leiðum en CD40-CD40L samskipta leiðinni.  

Við örvun T-fruma með PHA og PMA sést marktækt meiri tjáning á CD40L eftir örvun, borið 

saman við óörvaðar frumur og frumur örvaðar með PW. Hækkun á CD40 tjáningu er til staðar, hún þó 

ekki marktæk borin saman við óörvaðar frumur en hækkun á tjáningu CD86 gefur til kynna að B-

frumur séu örvaðar. 

 PMA og PHA eru ekki ætlaðir til örvunar á B-frumum og þar af leiðandi má draga þá ályktun 

að CD40L sé að örva B-frumurnar og tjáningu CD40.  

Við mat á tjáningu CD40 og CD40L er því ákjósanlegra að nota PMA og PHA frekar en PWM.  
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Fylgiskjal 1 

Upplýsingablað til þátttakenda. 

 

 

Helga M. Ögmundsdóttir prófessor við Háskóla Íslands hefur áður stundað rannsóknir á 

viðbrögðum B eitilfruma í tengslum við svokallaða einstofna mótefnahækkun. B eitilfrumur eru þær 

frumur sem sjá um að framleiða mótefni t.d. gegn sýkingum eða við bólusetningu.  

Bakgrunnur þessa verkefnis sem er diplómaverkefni í lífeindafræði eru fyrri rannsóknir Helgu á 

ættlægu afbrigði í ræsingu á B eitilfrumum og tengslum þess við tilhneigingu til einstofna offjölgunar og 

æxlismyndunar. Markmiðið með verkefninu er að kortleggja tjáningu nokkurra ræsingar sameinda á B- 

og T-eitilfrumum strax eftir einangrun úr blóði og nokkurra daga ræktun Einnig verður kannað hvort 

unnt er að nota frystar frumur til slíkra athugana, en það skiptir máli vegna sýna sem til eru úr fyrri 

rannsóknum.  

 

Þátttaka þín felst í að gefa ca 30 ml af blóðsýni. Úr blóðsýninu verða einangraðar einkjarna frumur 

og yfirborðssameindir skoðaðar fyrir og eftir örvun í rækt. Hluti af frumunum verður frystur til að kanna 

hvort tjáning á yfirborðssameindum er eins á frumunum við örvun eftir frystingu.  

 

Einangrun og frumuræktun mun fara fram á Rannsóknarstofu í Krabbameinsfræðum á Læknagarði 

og frumuflæðisjárgreiningar verða gerðar á Ónæmisfræðideild Landspítala.  

 

Unnið verður með öll sýni á ópersónugreinanlegu formi og ekki verða skráðar neinar 

persónugreinanlegar upplýsingar um þátttakendur. Öllum sýnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

 

Rannsóknin hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd. 

 

Leitað er eftir samþykki þínu fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Þú getur á öllum tímum afturkallað samþykki þitt og verður þá blóðsýninu og öllum upplýsingum um 

þig eytt. Ef þú kýst að hætta þátttöku getur þú tilkynnt það til Helgu M Ögmundsdóttur, netfang: 

helgaogm@hi.is.  

 

 

Með kærri kveðju 

 

 

 

 

Helga M. Ögmundsdóttir 

Ábyrgðarmaður rannsóknar 

 

 

mailto:helgaogm@hi.is


  

55 

Fylgiskjal 2 

 

Samþykkisblað 

 

 

 

Ég samþykki þátttöku mína í rannsókninni “ Tjáning á CD40 og CD40L á B- og T-eitilfrumum fyrir 

og eftir örvun“. 

. 

 

Þátttaka mín felst í því að gefa blóðsýni.  

 

 

 

Gundi09 

 

 

___________________________________________ 

Staður og dagsetning. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Undirskrift þátttakenda 

 


