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1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Íslensk erfðagreining, 3Landspítali - háskólasjúkrahús, 4Þraut - miðstöð vefjagigtar  

 

Inngangur: Miðlæg verkjanæming (e. central sensitization) orsakast af truflun í úrvinnslu verkja í 

miðtaugakerfinu og lýsir sér í því að einstaklingar upplifa meiri sársauka við minna verkjaáreiti og þjást 

því oftar af langvinnum útbreiddum verkjum. Miðlæg verkjanæming er talin vera helsta orsök margra 

langvinnra verkjasjúkdóma, þ.á.m. vefjagigtar. Orsakir miðlægrar verkjanæmingar eru ekki vel þekktar 

en sýnt hefur verið fram á að bráð bólgusvörun í dýrum og mönnum eykur verkjanæmi og að tíðni 

vefjagigtar er mun hærri í ýmsum langvinnum bólgusjúkdómum, t.d. í iktsýki. Sjúklingar með vefjagigt 

mælast ekki með klínískt hækkaða bólguþætti í blóði en nokkrar erlendar rannsóknir hafa bent til þess 

að vefjagigtarsjúklingar hafi vægt aukna grunnbólgusvörun samanborið við heilbrigð viðmið.  Möguleg 

tengsl grunnbólgusvörunar við verkjanæmi hafa lítið verið rannsökuð. Markmið þessarar rannsóknar 

var að athuga hvort grunnbólgusvörun vefjagigtarsjúklinga væri aukin og að kanna hvort samband 

væri á milli grunnbólgusvörunar og verkjanæmis samkvæmt verkjanæmisprófunum. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin byggir á gögnum samstarfsrannsóknar Íslenskrar erfðagreiningar, 

Þrautar ehf og fleiri aðila um erfðir langvinnra verkja þar sem fyrirhugað er að fá 1500 þátttakendur. Að 
fengnu upplýstu samþykki  þátttakenda var gerð verkjanæmisprófun (QST, e. quantitative sensory 

testing) og tekið blóðsýni. Þátttakendur sem höfðu tekið verkjalyf innan 12 klst fyrir mælingu voru 

fjarlægðir úr úrtaki (87 einstaklingar, 26,8%). Af þeim 373 einstaklingum sem nú hafa samþykkt 

þátttöku í rannsókninni höfðu 194 bæði lokið verkjanæmisprófun og gefið blóðsýni og mynda þeir 

efnivið rannsóknarinnar (98 vefjagigtarsjúklingar, 96 viðmið). Verkjanæmi var mælt með þremur ólíkum 

verkjanæmisprófum: þrýstingsverkjanæmisprófi, kuldaþolsprófi og hitaskynvilluprófi sem metur 

hitaverkjanæmi. Þátttakendur svöruðu einnig spurningalistum tengdum verkjum og verkjaupplifun. Að 
lokinni verkjanæmismælingu var blóðsýni tekið og þéttni sex próteina mæld í sermi: IL6, IL8, IL10, 

IL1ra, CRP og BDNF (Brain-derived neurotrophic factor). Próteinþéttni var mæld með ensímtengdum 

mótefnum (ELISA) í ljósgleypnimæli. 

Niðurstöður: Meðaltalssermisþéttni CRP var vel innan skilgreindra eðlilegra marka bæði hjá 
vefjagigtarsjúklingum og viðmiðum (≤ 10 µg/mL) en vefjagigtarsjúklingar höfðu marktækt hærri þéttni  

CRP samanborið við viðmið (viðmið: 2,0 µg/mL, tilfelli: 3,25 µg/mL; p=0,002). Enginn munur var á 
meðalþéttni IL6, IL8, IL10, IL1ra og BDNF milli hópa.  Marktæk jákvæð fylgni var milli þéttni BDNF í 
sermi og allra verkjanæmisprófa: nánar tiltekið þrýstingsverkjaþols (r = -0,198; p=0,006), kuldaþols  

(r = -0,167; p=0,04) og hitaþols (r = 0,214; p=0,008). Aðhvarfsgreiningarlíkön sem tóku tillit til margra 

breyta sýndu að styrkur BDNF hafði marktækt forspárgildi fyrir auknu verkjanæmi í öllum þremur 

verkjanæmisprófum. 

Ályktanir: Aukinn sermisstyrkur vefjagigtarsjúklinga í samanburði við viðmið gefur vísbendingu um 

aukna grunnbólgusvörun. Jákvæð fylgni BDNF við þrjár gerðir verkjanæmis styrkir þá tilgátu að BDNF 

sé mikilvægur þátttakandi í myndun og viðhaldi miðlægrar verkjanæmingar, en ekki er ljóst hvort aukin 

grunnbólgusvörun liggi að baki aukinni tjáningu þess.  
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1 Inngangur 
Bráðir verkir gegna mikilvægu hlutverki sem viðvörunarkerfi líkamans: þeir vara við bólgu eða 

vefjaskemmd og hvetja til hvíldar. Langvinnir verkir hafa yfirleitt ekkert sambærilegt hlutverk, eru oft án 

greinanlegra orsaka og geta gert lífið óbærilegt. Nú er talið að meingerð nær allra langvinnra 

verkjasjúkdóma megi að hluta til skýra með miðlægri verkjanæmingu (MVN, e. central sensitization) 1, 

ferli sem veldur útbreiddri aukningu í sársaukaupplifun við verkjaáreiti, þ.e. verkjanæmi. Langvinnir 

verkjasjúkdómar sem einkennast af MVN án þess að sterk teikn finnist um undirliggjandi bólgu eða 

vefjaskaða kallast central sensitization syndromes 2. Vefjagigt (e. fibromyalgia) er dæmi um slíkan 

sjúkdóm. MVN verður til vegna breytinga á úrvinnslu verkjaboða í miðtaugakerfinu 3. Þessum 

breytingum er m.a. miðlað af flóknu samspili miðtaugakerfis og ónæmiskerfis þar sem ýmis boðefni, 

einkum bólgumiðaldi frumuboðar og taugavaxtarþættir hafa hugsanlega áhrif 4–6. Full þörf er á að 

rannsaka frekar samspil og tengsl frumuboða, verkjanæmingar og verkjasjúkdóma, ekki síst í ljósi 

þess hversu mikil áhrif langvinnir verkjasjúkdómar hafa á heilsu og lífsgæði einstaklinga og hversu 

skammt meðferðir slíkra sjúkdóma eru á veg komnar. 

1.1 Bráðir og langvinnir verkir 
Skynjun verkja hefst með áreiti sem veldur boðspennu í sársaukanemum (e. nociceptor) og virkjar þá. 

Sársaukanemar eru skyntaugungar með ósérhæfða fría taugaenda sem nema áreiti í vefjum. Þeir 

hafa hægan leiðsluhraða í samanburði við aðra skyntaugunga. Sársaukanemar hafa þrjár 

megingerðir: Aδ þrýstingsnema (eða Aδ type II) , Aδ hita- og þrýstingsnema (eða Aδ type I), og C 

fjölvirka nema sem svara þrýstings-, hita- og efnaáreiti. C taugungar, ólíkt Aδ taugungum, hafa ómýlda 

síma og því mun hægari leiðsluhraða (<2m/s samanborið við 20 m/s í Aδ taugungum). Símar 

sársaukanema liggja gegnum bakrót mænu til gránu afturhorns og hafa þar taugamót við 

griplutaugunga. Símar þeirra krossa yfir miðlínu í mænunni og ferðast til heila sem hluti af mænu-

stúkubrautinni (e. spinothalamic tract). Þeir hafa taugamót í heilastofni og stúku, en frá stúku er 

boðunum miðlað áfram til líkamsskynjunarbarkar (e. somatosensory cortex) 7,8. Úrvinnsla verkja í 

heilanum getur síðan leitt til örvunar frálægra verkjastillandi brauta sem miðla hamlandi taugaboðum til 

aðlægra taugunga mænu-stúkubrautar. Verkjastillingu er einnig miðlað af ýmsum hamlandi 

taugaboðefnum, t.d. enkephalín, serótónín, dópamín, nóradrenalín og GABA 9,10.  

Bráðir verkir eru yfirleitt orsakaðir af staðbundnum vefjaskaða eða bólgu. Þeir gegna þýðingarmiklu 

hlutverki sem viðvörunarkerfi líkamans og stuðla að því að einstaklingurinn leita ráða við undirliggjandi 

vanda. Meðferð bráðra verkja er oft einföld og áhrifarík: undirliggjandi orsök er meðhöndluð og 

verkirnir sjálfir deyfðir með kröftugum verkjalyfjum 11. 

Ólíkt bráðum verkjum þjóna langvinnir verkir oft engum tilgangi sem viðvörun, hafa upphaf en 

engan endi og eru erfiðir viðfangs í greiningu og meðferð. Langvinnir verkir eru algengt 

heilsufarsvandamál um allan heim og geta haft mikil áhrif á virkni og lífsgæði einstaklinga. Árið 2006 

þjáðust 12-30% fullorðinna einstaklinga í Evrópu af langvinnum verkjum 12 og samkvæmt 

umfangsmikilli fjölþjóðlegri rannsókn sem var birt árið 2010 voru bakverkir efstir á heimslista 

heilsufarsvandamála raðað eftir fjölda færniskertra ára. Að bakverkjum meðtöldum skipuðu 
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stoðkerfisverkir þrjú af sex efstu sætum listans 13. Á Íslandi eru verkir ekki síður algengt vandamál, en 

samkvæmt rannsókn frá 1998 höfðu 26,9% kvenna og 12,9% karla langvinna útbreidda stoðkerfisverki 
14. Samfélagskostnaður af völdum verkja er einnig mikill: í samantekt Tryggingastofnunar á ástæðum 

örorku árið 2012 voru stoðkerfissjúkdómar algengasta orsök örorku hjá konum (36,4%) og önnur 

algengasta orsökin fyrir bæði kynin (29%) 15. 

Í sumum tilvikum má rekja langvinna verki til vefjabólgu eða vefjaskaða. Dæmi um slíkt eru iktsýki 

og slitgigt þar sem liðbólga og/eða liðskemmdir virkja verkjakerfið. Önnur gerð langvinnra verkja 

tengist viðvarandi skaða eða bólgu í úttaugum (e. neuropathic pain). Skýr dæmi um slíkt eru brjósklos 

þar sem þrýstingur er á taugarót og taugaverkur eftir herpes sýkingu (ristill). Í mjög mörgum tilfellum 

langvinnra verkja eru þeir hins vegar óútskýrðir eða án greinanlegra orsaka (e. idiopathic). Í slíkum 

tilfellum er ekki hægt að rekja verkina til vefjaskaða eða -bólgu með hefðbundnum 

greiningaraðferðum. Bakverkir, spennuhöfuðverkir, iðraólga og vefjagigt eru dæmi um sjúkdóma sem 

einkennast í flestum tilvikum af langvinnum verkjum án greinanlegra orsaka.  

Þessi uppskipting langvinnra verkja eftir því hvort greina megi klínískan uppruna þeirra segir þó 

ekki alla söguna. Einstaklingar með sama sjúkdómsástandið og jafnvel sömu greinanlegu 

verkjakveikjurnar skora iðulega mjög ólíkt á sársaukakvarða, en þá er freistandi að álykta að þó að 

þeir hafi sama sjúkdóminn þá hafi þeiri mismikla vefjaskemmd eða –bólgu sem síðan leiðir til 

mismikilla verkja. Rannsóknir hafa sýnt að slík ályktun er ekki á rökum reist, því að verkir vegna 

slitgigtar í hné sýna litla fylgni við magn vefjaskemmda og sömuleiðis er slök fylgni á milli 

bólgubreytinga í iktsýki og verkjaástands sjúklinga 16. Önnur skýring sem sett hefur verið fram til að 

skýra mismunandi verkjaskor einstaklinga með svipaðan verkjasjúkdóm er að þeir noti og túlki 

verkjakvarða mismunandi - sumir skrái verki sína meiri en þeir raunverulega eru og aðrir minni 17. 

Þessari skoðun hefur einnig verið hnekkt að mestu, því rannsóknir sýna að verkjaskor einstaklinga eru 

stöðug og áreiðanleg 18. Auk þess hafa starfrænar myndgreiningarrannsóknir af heilanum endurtekið 

sýnt góða fylgni á milli virkni efnaskipta í verkjasvæðum heilans og þess verkjaskors sem þátttakendur 

gefa 19. Þannig er líklegasta skýringin á breytilegu verkjaskori við sama verkjaáreitið að einstaklingar 

hafi ólíkt verkjanæmi 20.  

1.2 Verkjanæmi 
Ýmsar rannsóknir hafa gefið til kynna að verkjanæmi einstaklinga sé að stórum hluta ákvarðað af 

erfðum. Með rannsóknum á tilraunadýrum hefur verið áætlað að 28-76% verkjanæmis erfist 21 og 

tvíburarannsóknir á mönnum hafa bent til þess að 22-68% verkjanæmis sé erfðatengt 22,23. 

Athyglisvert er að erfðabundið verkjanæmi fyrir ólíkum áreitum (t.d. kulda eða hita) virðist hafa mjög 

litla skörun 22, en sennilegt er að erfðir verkjanæmis séu fjölgena þar sem hvert og eitt gen hefur lítil 

áhrif á svipgerðina 24. Kyn hefur einnig sterk áhrif á verkjanæmi, en ítrekað hefur verið sýnt að konur 

hafa lægri sársaukaþröskuld og minna verkjaþol en karlar 25. Einstaklingar hafa, að því er virðist, 

ákveðið grunngildi verkjanæmingar sem er m.a. ákvarðað af erfðum. Verkjanæmi getur þó breyst 

verulega með ýmsum ferlum, bæði til skamms tíma og með langvinnum hætti 26,27,3. 
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Á síðustu 20 árum hafa rannsóknir á verkjanæmi og verkjanæmingu orðið fyrirferðamiklar í 

verkjarannsóknum, enda binda margir vonir við að þar finnist hlutaskýringar á eðli langvinnra verkja og 

jafnvel meðferðarlausnir fyrir sjúklingana. Á meðan verkjanæmi vísar til sársaukaupplifunar vegna 

verkjaáreitis þá vísar verkjanæming til ástands þar sem verkjanæmi hefur aukist, annað hvort 

tímabundið eða langvinnt. Til eru tvær megingerðir verkjanæmingar: útlæg verkjanæming og miðlæg 

verkjanæming.  

1.3 Verkjanæming 
Við skaða og/eða bólgu í vef verður staðbundin breyting á næmi skyntaugunga sem veldur 

þröskuldslækkun sársaukanema. Þessi þröskuldslækkun er kölluð útlæg (eða vefræn) verkjanæming 
26,27. Við bráðan verk þróast gjarnan tímabundin útlæg verkjanæming sem afleiðing af staðbundnum 

vefjaskaða eða bólgu; hún þjónar gagnlegu hlutverki með því að stuðla að því að einstaklingurinn hlífi 

skaðaða svæðinu og flýti þannig fyrir græðslu vefsins 28. 

Miðlæg verkjanæming einkennist af útbreiddri aukningu verkjanæmis, tímaskilyrtri mögnun 

meinlausra síáreita (e. temporal summation) og sársaukaupplifun við skynáreiti sem eru venjulega 

meinlaus 3,29–32. Þessum einkennum er fyrst og fremst valdið af virknibreytingum (e. plasticity) í 

taugungum sem taka þátt í skynjun, flutningi og úrvinnslu verkjaboða í miðtaugakerfi 31. Breytingarnar 

eru almennt ekki sjálfsprottnar, en ekki er heldur hægt að skilgreina meinþróun þeirra með einföldum 

eða algildum hætti. Fyrsta kveikja breytinganna er oft virkjun sársaukanema með útlægu áreiti, en þó 

eru mörg ferli þekkt sem geta ein og sér eða í sameiningu hrint breytingunum af stað 3. Möguleg 

kveikjuferli eru þannig mörg og ólík, en talið er að einkenni MVN hefjist með ákveðnum 

virknibreytingum í taugungum afturhorns mænu sem eru fyrsta móttöku- og úrvinnslustöð verkjaboða 
3,29. Einhverjar eða allar eftirfarandi breytinga geta komið fram:  

i. Aukning himnuertanleika og þar með lækkun virkjunarþröskulds 33,34 

ii. Aukin svörun við örvandi áreitum, einkum með virkjun NMDA viðtaka 35–38 

iii. Minnkuð virkni hamlandi (verkjastillandi) boða, einkum með skertri virkni GABA og glycine 

viðtaka 39–42 

iv. Stækkun næmissvæðis (það svæði á húð þar sem áreiti veldur boðspennu í taugungnum)32 

Virknibreytingar taugamóta (e. synaptic plasticity) eru þungamiðja myndunar og viðhalds MVN og 

einkenna þær flestar breytingarnar á verkjanæmi og næmissvæðum taugunga í afturhorni mænu 31,43. 

Helsta gerð taugamótabundinna virknibreytinga í MVN er heterosynaptic potentiation (HSP) af völdum 

sársaukanema. HSP er náskylt long-term potentiation (LTP), ferli sem veldur notkunarháðri eflingu 

stakra taugamóta og hefur lengi verið talið eitt helsta undirliggjandi ferli lærdóms og minnis. LTP er 

dæmi um homosynaptic potentiation þar sem eflingin er takmörkuð við taugamótin sem eru virkjuð 44. Í 

HSP verður ósértæk efling taugamóta í móttakandi taugungi þar sem aukin virkni einna taugamóta 

eflir önnur taugamót við sama taugung með næmingu 3,45,46. Þannig getur staðbundin virkni fárra 

sársaukanema valdið eflingu í taugamótum annarra sársauka- og skynnema við sama taugunginn í 

afturhorni mænu. Undir venjulegum kringumstæðum er meirihluti áreitis frá skynnemum undir 

virkjunarþröskuldi annað hvort vegna þess að áreitið er of lítið eða vegna þess að himnuertanleiki 
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móttakandi taugungsins er lækkaður með hamlandi boðum 47,48. Þegar HSP og önnur ferli valda í 

taugungum afturhorns mænu lækkun þröskulds, eflingu taugamóta og minnkaðri virkni hamlandi boða 

hlýst af aukið verkjanæmi og stækkun næmissvæðis. Einnig verða meinlaus skynáreiti frá 

þrýstinemum (t.d. snertiskyn) fær um að ná þröskuldi og valda sársauka 3. HSP-miðlaðar breytingar 

geta gerst á mjög skömmum tíma, en aukið verkjanæmi sem rakið var til HSP hefur verið framkallað í 

tilraunadýrum með lágtíðni raförvun á n. suralis sem entist í 20 sekúndur 30. Ólíkt LTP eru HSP-

miðlaðar breytingar afturkræfar og byrja yfirleitt að ganga til baka þegar áreitið sem hrinti þeim af stað 

er yfirstaðið 49,50. Þessi bráða gerð MVN er talin vera mikilvægur hluti af verndandi hlutverki 

verkjasvörunar á sambærilegan hátt og útlæg verkjanæming eða bráðir verkir.  

Langvinnt og sjúklegt ástand MVN getur hins vegar þróast frá þessari bráðu svörun. Þegar 

breytingaferlar MVN hafa verið virkir í nokkra daga eða lengur verða ferlarnir sjálfir næmari fyrir 

áreitum sem viðhalda MVN. Þannig veldur MVN ekki eingöngu auknu verkjanæmi heldur einnig 

lækkuðum þröskuldi fyrir áreitum sem viðhalda henni. MVN getur því viðhaldið sjálfri sér með 

einskonar jákvæðri afturverkun eftir að vefjaskaði hefur hjaðnað 3,51. Einnig er þekkt að í langvarandi 

bólgusvörun getur MVN myndast og verið viðhaldið af áreitum sem venjulega hafa ekki áhrif á 

meinþróunina. Sem dæmi má taka að þegar útlægir endar A skyntaugunga (e. large sensory fibers) 

eru útsettir fyrir bólguboðefnum og NGF í kjölfar bólgusvörunar í vef byrja þeir að tjá substance P (SP) 

og BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 52,53, en bæði þessi efni hafa þekkt áhrif á myndun og 

viðhald MVN í afturhorni mænu 54–57. Þessi tjáning SP og BDNF veldur því að þeim er seytt inn í 

afturhorn mænu þegar skyntaugungarnir virkjast af vægum og meinlausum skynáreitum sem taka 

þannig þátt í myndun og viðhaldi MVN 58,6.  

Hlutverk bráðra verkja og tímabundinnar verkjanæmingar er að vara við skaða á líkamanum og 

framkalla hegðun sem kemur í veg fyrir frekari skaða. Sársaukaupplifun endurspeglast þá af 

skaðlegum áreitum eða útlægum vefjaskaða. Með MVN verður sem afleiðing af breyttri úrvinnslu 

skynboða í miðtaugakerfi grundvallarbreyting á eðli sársaukaupplifunar: sársauki er ekki lengur í 

samræmi við staðsetningu, styrk eða tímalengd skaðlegra áreita eða vefjaskaða og enn fremur geta 

meinlaus áreiti í heilbrigðum vef valdið sársauka.  

1.4 Áhrif bólgusvörunar á miðlæga verkjanæmingu 
Frumuboðar eru breiður flokkur smárra próteina sem seytt er af frumum og hafa áhrif á starfsemi 

annarra frumna. Nafn flokksins er því mjög lýsandi, því hlutverk frumuboða er að miðla boðum milli 

frumna. Frumuboðar eru tjáðir í mörgum ólíkum frumum. Þar ber helst að nefna frumur 

ónæmiskerfisins, t.d. microglia, mastfrumur, eitilfrumur og átfrumur, en einnig eru þeir tjáðir í 

þekjufrumum og trefjakímfrumum (e. fibroblast). Frumuboðar eru einkum mikilvægir fyrir starfsemi 

ónæmiskerfisins og þeir taka mikilvægan þátt í bólgusvörun 59. Þá má flokka sem bólgumiðlandi (e. 

proinflammatory) og andbólgumiðlandi (e. anti-inflammatory). Á meðal bólgumiðlandi frumuboða eru 

interleukin-1 (IL-1), IL-6, IL-8 og tumor necrosis factor α (TNF-α), en til andbólgumiðlandi frumuboða 

teljast m.a. IL-4, IL-10 og IL-1ra 60,61.  

Sýnt hefur verið fram á með afgerandi hætti að staðbundin bólgusvörun í vef geti aukið bæði útlægt 

og miðlægt verkjanæmi. Nýlegar rannsóknir hafa á sannfærandi hátt sýnt að kerfislæg bráð 
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bólgusvörun í mönnum veldur tímabundinni MVN 62. Heilbrigðum einstaklingum var gefið endotoxínið 

LPS (lípopólysakkaríð) í æð og hita- og þrýstingsverkjanæmi var metið á næstu klukkustundum á eftir. 

LPS gjöf olli umtalsverðri hækkun á magni frumuboðanna IL-6 og TNF-α en samhliða því jókst 

verkjanæmi 62. 

Ekki er hins vegar ljóst hvort langvinn kerfislæg bólga (e. systemic inflammation) valdi miðlægri 

verkjanæmingu en þó er athyglisvert að tíðni verkjanæmissjúkdómsins vefjagigtar er margfalt aukin í 

ýmsum langvinnum bólgusjúkdómum s.s. iktsýki (25%), rauðum úlfum (30%) og sáraristilbólgu (19%). 

Óbeint styður það þá tilgátu að langvinn bólga stuðli að aukinni verkjanæmingu 63. Þá hafa ýmsar 

rannsóknir sýnt að einstaklingar með langvinna verkjasjúkdóma hafa aukið magn bólgumiðlandi 

frumuboða í blóði 64 en túlkun þessara rannsókna hefur verið flókin vegna annarra tengdra vandamála 

sem vitað er að geti aukið magn bólguboða s.s. offita og þunglyndi 65. 

Vísbendingar um hlutverk frumuboða í meinþróun MVN birtust fyrst árið 1988, þegar Ferreira et al. 

sýndu fram á hlutverk IL-1β í miðlun verkjanæmingar af völdum bólgu 66. Sama ár lýstu Wallace et al. 

aukaverkunum krabbameinsmeðferðar með frumuboðanum IL-2. Krabbameinssjúklingarnir upplifðu 

útbreidda verki, þreytu, svefnörðugleika og neikvæðar breytingar á skapi 67,68. Sterk samsvörun er milli 

þessara einkenna og þess sem kallað er sjúkdómshegðun (e. sickness behavior), en helstu einkenni 

hennar eru verkir, aukið verkjanæmi, þreyta, svefnörðugleikar, skert matarlyst, einbeitingarskortur og 

félagsleg einangrun. Orsök sjúkdómshegðunar er talin vera áhrif bólgumiðlandi frumuboða á 

miðtaugakerfið. Sjúkdómshegðun er eðlilegt svar líkamans við bráðri sýkingu, en í viðvarandi 

bólgusvörun geta einkenni sjúkdómshegðunar þróast í langvinna verkjasjúkdóma og þunglyndi 69,70. 

Dýrarannsóknir styðja þær hugmyndir að frumuboðar gegni hlutverki í langvinnum verkjum. Þannig 

hefur endurtekið verið sýnt fram á í taugaverkjalíkönum í dýrum að við taugaskaða eykst magn TNFα, 

IL-1β og IL-6 staðbundið við taugaskaðann, en einnig í afturhorni mænu 71 og jafnvel í verkjakjörnum 

heilans 72. Hlutverk flakkboða (e. chemokines) í verkjanæmingu hefur einnig verið rannsakað í 

dýralíkönum. Auk hefðbundins hlutverks flakkboðans IL-8 í að magna upp bólgusvar þá gegnir hann 

einnig hlutverki í þroskun taugamóta og í að virkja microglia. Þessi áhrif IL-8 eru talin geta stuðlað að 

þróun miðlægrar verkjanæmingar, ekki síst með virkjun microglia 73,74.  

Microglia eru aðalframleiðendur bólgumiðlandi frumuboða í afturhorni mænu, m.a. TNF-α, IL-6 og 

IL-8 og einnig taugavaxtarþátta s.s. NGF (nerve growth factor) og BDNF (brain-derived neurotrophic 

factor), en báðir þessir vaxtarþættir gegna mikilvægu hlutverki í afkomu og sérhæfingu taugunga 75. 

BDNF hefur einnig stjórnandi áhrif á virkni taugunga í mænu og er þannig þekktur áhrifavaldur í 

myndun og viðhaldi MVN 54,55,76–78. Í bólgusvörun er BDNF tjáð og seytt í auknum mæli í 

bakrótartaugungum, t.a.m. A skyntaugungum 52,53. BDNF frá bakrótartaugungum ferðast til afturhorns 

mænu og binst þar trkB (tropomyosine-receptor kinase B) viðtökum á yfirborði taugunga sem eru 

fyrstu móttakar skynboða frá sársaukanemum. Þessi binding veldur virkjun NMDA (N-methyl-D-

aspartate receptor) viðtaka sem leiðir af sér aukinn ertanleika taugunganna 76. BDNF frá microglia 

hefur skerðandi áhrif á virkni hamlandi (verkjastillandi) boða sem miðlað er af GABA og glycine, en 

þannig verður lækkun á virkjunarþröskuldi taugunga 79. Magn BDNF í blóði hefur mælst aukið í 

einstaklingum með slitgigt 80, iktsýki 81 og vefjagigt 82. Hvort fylgni sé á milli BDNF og verkjanæmis 
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hefur lítið verið rannsakað en í einni nýlegri rannsókn var sýnt fram á neikvæða fylgni mælds BDNF 

við þrýstingsverkjanæmi hjá vefjagigtarsjúklingum 83. 

1.5 Vefjagigt 
Í dag er vel þekkt að MVN gegnir veigamiklu hlutverki í meingerð margra langvinnra verkjasjúkdóma 
3,29. Þar má t.d. nefna langvinna bakverki 84, slitgigt 85, höfuðverki 86,87, iktsýki 88 og vefjagigt 89. 

Vefjagigt er áhugaverður sjúkdómur hvað varðar hlutverk MVN, því eitt helsta greiningarskilmerki hans 

hefur frá 1990 verið útbreitt aukið þrýstingsverkjanæmi á ákveðnum stöðum sem kallaðir eru 

kvikupunktar 90. Vefjagigt hrjáir 2-5% einstaklinga 91, en sjúkdómurinn er mun algengari meðal kvenna. 

Í rannsókn á algengi vefjagigtar og langvinnra útbreiddra verkja á Íslandi höfðu 9,8% kvenna og 1,3% 

karla vefjagigt 14. Sjúkdómurinn einkennist af auknu verkjanæmi og langvinnum útbreiddum verkjum. 

Önnur algeng einkenni eru síþreyta, stirðleiki, iðraólga, depurð, kvíði og svefntruflanir. Greining 

sjúkdómsins byggist á einkennandi sögu um útbreidda stoðkerfisverki, verkjanæmingu í 11 

kvikupunktum af 18 mögulegum og að aðrar hlutlægar sjúkdómsorsakir þessara einkenna hafi verið 
útilokaðar. Við rannsóknir á vefjagigt eru greiningarskilmerki bandarísku gigtlæknasamtakanna fyrir 

vefjagigt yfirleitt notuð til að staðla þátttökuhópinn 90. Í vefjagigt eru engar klínískt marktækar 

bólgubreytingar í blóði eða vefjum, gigtarpróf eru eðlileg og huglægir þættir hafa mikið vægi 90,92.  

Ein helsta fyrirstaða síðustu tveggja áratuga í bættum skilningi á vefjagigt hefur verið skortur á 
hlutlægum sjúkdómsþáttum, en þó hafa ýmsar framfarir orðið. Mælanlegar breytingar í líkamsstarfsemi 

hafa einkum fundist í miðtaugakerfinu, en starfrænar myndgreiningarrannsóknir hafa sýnt breytta 

taugavirkni á verkjasvæðum og ýmsum tengibrautum heilans 93,94. Þessar breytingar í miðtaugakerfi 

samsvara mjög vel því sem vitað er um virknibreytingar í MVN og enn fremur er mikil skörun milli 

birtingarmyndar MVN og einkenna vefjagigtar. Í kjölfar nýrrar þekkingar um MVN, vefjagigt og 

langvinna verki hefur nýr flokkur sjúkdóma sem kallast central sensitivity syndromes verið skilgreindur 
2. Flokknum tilheyra ýmsir sjúkdómar sem einkennast af langvinnum verkjum sem eru án klínískt 

greinanlegra uppruna og hafa oft verið kallaðir óútskýrðir. Ljóst er að nú má gleyma því að kalla þessa 

verki óútskýrða því tengsl MVN við sjúkdómana eru vel staðfest 3,29,84–89. Einnig er klínísk 

birtingarmynd MVN nú nokkuð vel skilgreind 29 og fyrstu klínísku greiningarskilmerki MVN voru birt 

2014 95. Vefjagigt er því hentugt líkan til rannsókna á MVN bæði vegna sterkrar samsvörunar MVN og 

vefjagigtar en einnig vegna þess hversu algengur sjúkdómurinn er.  

Eins og áður hefur komið fram þá eru engar klínískar bólgubreytingar í sermi vefjagigtarsjúklinga; 

akút-fasa próteinið C-reactive protein (CRP), sökk og einstakir bólgutengir frumuboðar mælast innan 

eðlilegra marka. Þar sem ónæmiskerfið er sívirkt, jafnvel í grunnástandi þegar hvorki sýking eða 

annað ónæmisáreiti er til staðar, mælist ákveðin grunnbólgusvörun í blóði allra einstaklinga. Lengi vel 

gáfu vísindamenn þessari grunnbólgusvörun engan gaum, töldu hana litla þýðingu hafa fyrir heilsu og 

heilbrigði. Annað hefur komið á daginn. Aukin grunnbólgusvörun hefur m.a. sýnt fylgni við 

efnaskiptaheilkenni (e. metabolic syndrome), sykursýki II, kransæðasjúkdóma og þunglyndi 65,96,97. 

Rannsóknir á grunnbólgusvörun í vefjagigt hafa gefið breytilegar niðurstöður; CRP og frumuboðarnir 

IL-6, IL-8, IL-10 og IL-1ra hafa mælst hækkaðir í sumum rannsóknum en ekki í öðrum 68,98,4,99,100. 

Niðurstaða ítarlegrar samantektar og meta-analýsu á niðurstöðum mælinga á bólgutengdum 
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frumuboðum í vefjagigt var að magn IL-6 og IL-8 væri tölfræðilega marktækt hækkað í blóði 

vefjagigtarsjúklinga en önnur bólgutengd prótein ekki 4. Í greininni var lögð áhersla á að þessi ályktun 

byggði á veikum grunni og að þörf væri á rannsóknum á þessu sviði sem væru betri að gæðum.  

Þunglyndi er algengt meðal vefjagigtarsjúklinga 101, en í ljósi þess er mjög áhugavert að þunglyndi 

hefur verið tengt við hækkað CRP og telja margir að langvarandi bólgusvörun geti valdið einkennum 

þunglyndis 65,102. Þetta styðja rannsóknir á sjúkdómshegðun, en skýr tengsl hafa þar verið dregin milli 

langvarandi bólgusvörunar og þunglyndis 69,70. 

Auk bólgumiðlandi efna hafa nokkrar rannsóknir athugað magn taugavaxtaþátta í vefjagigt. 

Taugavaxtaþátturinn BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) hefur mælst hækkaður í blóði 

vefjagigtarsjúklinga samanborið við heilbrigða 82,103 og NGF (Nerve growth factor) mælst hækkað í 

mænuvökva 104. Þýðing þessara vægu styrkbreytinga taugavaxtaþátta í blóði eða í mænuvökva eru 

óþekktar en gætu verið hluti af sama ferli og eykur grunnbólgusvörun einstaklinga, enda er bólga 

þekktur hvati á framleiðslu taugavaxtaþátta 5. 
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2 Rannsóknarspurningar 
MVN er einkennandi fyrir langvinna verkjasjúkdóminn vefjagigt, en eins og rakið hefur verið að ofan 

hafa ýmsar rannsóknir skoðað grunnbólgusvörun vefjagigtarsjúklinga og sumar þeirra bent til þess að 

hún sé aukin. Gæði rannsókna hefur þó verið misjafnt og niðurstöðum þeirra ekki alltaf borið saman 4. 

Möguleg tengsl milli grunnbólgusvörunar og verkjanæmis hafa lítið verið könnuð. Staðbundin bólga er 

þekktur áhrifaþáttur í myndun MVN 3,30,58, en ekki er ljóst hvort lítillega aukin kerfislæg 

grunnbólgusvörun hafi marktæk tengsl við verkjanæmi. 

Rannsóknarspurningar okkar voru því tvær: 

i. Er grunnbólgusvörun vefjagigtarsjúklinga aukin borið saman við viðmið?  

ii. Eru tengsl milli grunnbólgusvörunar og verkjanæmis einstaklinga?  

Við leituðum svara við spurningunum með mælingum á sermisstyrk sex próteina sem tengjast 

bólgusvörun og með þremur verkjanæmisprófum sem mældu næmni fyrir ólíkum gerðum verkjaáreitis. 

Mæld prótein voru IL-6, IL-8, IL-10, IL-1ra, akút-fasa próteinið CRP og taugavaxtarþátturinn BDNF. 

Verkjanæmispróf mældu þrýstings-, hita- og kuldaverkjanæmi. 
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3 Efni og aðferðir 
Verkefnið byggir á gögnum rannsóknar á erfðum langvinnra verkja sem er samstarfsrannsókn 

Íslenskrar erfðagreiningar, Þrautar - miðstöðvar vefjagigtar, Landspítala, Tannlæknadeildar Háskóla 

Íslands og fjölmargra innlendra og erlendra sérfræðinga.  

3.1 Rannsóknarhópur 
Sá hluti erfðarannsóknarinnar sem lýtur að verkjanæmismælingum (e. quantitative sensory testing, 

QST) og töku blóðsýna er enn yfirstandandi en stefnt er að þátttöku alls 1500 þátttakenda: 500 

einstaklinga sem var vísað af heimilislækni til Þrautar og fengu þar greininguna "vefjagigt" samkvæmt 

skilmerkjum bandarísku gigtlæknasamtakanna fyrir vefjagigt 90, 500 einstaklinga sem hafa leitað til 

Tannlæknadeildar Háskóla Íslands vegna langvarandi verkjavandamála í kjálka og andliti, og 500 

viðmiða úr hópi einstaklinga sem hafa samþykkt að vera í viðmiðahópi Íslenskrar erfðagreiningar. Allir 

þátttakendur veittu upplýst samþykki og gögn rannsóknarinnar voru unnin án persónuauðkenna á 

dulkóðuðum kennitölum. Erfðarannsóknin hefur leyfi Vísindasiðanefndar (tilvísun 

VSNb2012090009/03.12, dags. 9. október, 2012) og Persónuverndar (nr. 2012/1066, dags. 10. 

desember, 2012). Gagnavinnsla fyrir þetta verkefni var tilkynnt til Vísindasiðanefndar (tilvísun 

VSNb2012090009/03.12, dags. 17. mars, 2015). Þessi rannsókn byggir á þægindaúrtaki fyrstu 373 

þátttakenda, þar af 257 einstaklinga úr hópi 

vefjagigtarsjúklinga og 118 viðmiða sem tekið höfðu þátt 

þegar verkefni þetta hófst. Aðferðin er megindleg með 

þverskurðarsniði.  

3.2 Mælingar 

3.2.1 Magnbundin verkjanæmispróf með QST 
aðferð 

Einkum hafa verið notaðar þrjár stærðir til að meta 

verkjanæmi einstaklinga: Sársaukaþröskuldur, verkjaskor 

við áreiti sem er ofan við sársaukaþröskuld og sársaukaþol. 

Sársaukaþröskuldsmælingar hafa reynst vel í mati á 

taugaverkjum en síður í verkjum sem tengjast miðlægri 

verkjanæmingu þar sem slök fylgni er á milli 

sársaukaþröskulds og klínískra verkja en allgóð fylgni á milli 

klínískra verkja og verkjaskors við áreiti sem er ofan við 

sársaukaþröskuld 105,106. Verkjanæmi fyrir ólíkum áreitum 

getur verið mjög misjafnt hjá sama einstaklingi, sbr. það að 

einungis 3-5% af erfðabundnu verkjanæmi er sameiginlegt 

fyrir hita og kulda 22. Þess vegna er æskilegt í 

verkjanæmisrannsóknum að kanna næmi fyrir fleiri en einni 

 

Mynd 1. Sjálfvirkur þrýstingsgjafi. 
Myndin sýnir tækjabúnað sem notaður var 
til þess að mæla þrýstingsverkjanæmi.  
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tegund verkja. Algengast er að mæla hita-, kulda- og þrýstingsverkjanæmi. 

Verkjanæmispróf voru valin í samræmi við staðlaðar leiðbeiningar um QST 107 til að kanna sem 

flestar gerðir verkjanæmis án þess þó að ofgera þátttakendum (leiðbeiningarnar innihalda alls 13 próf 

sem taka allt að 3 klst.). Leiðbeiningarnar voru gefnar út af þýsku rannsóknasamtökunum um 

taugræna verki (DFNS, Deutscher Forschungsverbund Neuropatischer Schmerz). Verkjanæmisprófin 

voru framkvæmd í Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna. Starfsmenn rannsóknarinnar fengu þjálfun í 

að leggja verkjanæmisprófin fyrir og fylgdu nákvæmum prófunarfyrirmælum og handriti til að staðla 

sem mest umhverfisþætti prófanna. Þátttakendur voru vandlega upplýstir um hvert próf án þess þó að 

þeim hafi verið sagt við hverju væri að búast. Þess var gætt í handritinu að starfsmenn 

rannsóknarinnar spyrðu ekki leiðandi spurninga um verki eða gæfu þátttakendum vísbendingar um 

upplifanir tengdar prófunum. Heildartími verkjanæmisprófunar var um 45 mínútur að meðaltali. 
 

 

Mynd 2. Sársaukaeinkunn gefin á snertiskjá. 
Í þrýstingsverkjanæmisprófi gefa þátttakendur hverju áreiti sársaukaeinkunn á bilinu 0-10 þar sem 0 
táknar "Enginn sársauki" en 10 táknar "Versti sársauki sem ég get ímyndað mér". 
 

Þrýstingsverkjanæmispróf var framkvæmt með multi-modal automated sensory testing (MAST) 

kerfinu 108. Mynd 1 sýnir sjálfvirkan þrýstingsgjafa sem notaður var í prófinu. Þrýstingsgjafinn hefur 

stimpil sem beitti nákvæmlega ákvörðuðum þrýstingi á þumalnögl í 5 sekúndur í senn. Mynd 2 sýnir 

snertiskjá sem þátttakendur notuðu til að gefa sársaukaeinkunn á bilinu 0-10 eftir hvern þrýsting þar 

sem 0 táknar "Enginn sársauki", en 10 táknar "Versti sársauki sem ég get ímyndað mér". Í úrvinnslu 

voru sársaukaeinkunnir margfaldaðar með 10 til að losna við tugabrot og auðvelda reikninga. Röð 

þrýstingsáreita var beitt á þumalnögl ráðandi handar í stigvaxandi mæli, en 20 hvíldarsekúndur voru á 

milli allra áreita. Fyrsta þrýstingsáreiti var 0.5 kg/cm2 (49.03 kPa) og aukning milli áreita var einnig 0.5 

kg/cm2. Þátttakendur gáfu sársaukaeinkunn eftir hvert áreiti og prófinu lauk þegar gefin var einkunn 

yfir 80 eða fyrr ef þátttakandi kaus að hætta prófinu. Niðurstaða prófsins var punktarit sem sýnir 

sársaukaeinkunn sem fall af þrýstingi (sjá mynd 3). Helstu gildi sem notuð voru sem útkoma 

þrýstingsverkjanæmisprófs voru hámarksþrýstingsþol (e. maximum tolerated pressure, MTP), halli 

bestu línu (e. slope) og P40. P40 var skilgreint sem það þrýstingsáreiti sem gæfi sársaukaeinkunn 40, 
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reiknað frá bestu línu. Í þessari rannsókn var MTP notað sem mæligildi fyrir útkomu 

þrýstingsverkjanæmisprófs. 
 

 

Mynd 3. Dæmi um niðurstöðu þrýstingsverkjanæmisprófs. 
Á lóðréttum ás er sársaukaeinkunn en á láréttum ás er þrýstingur. Þetta rit er 
dæmigert fyrir viðmið: fyrst eru nokkur þrýstingsáreiti sem gefa ekki sársauka, en 
um leið og þröskuldi er náð verður hröð hækkun sársaukaeinkunnar. 

 

Kuldaþolspróf var framkvæmt með vatnsbaði sem haldið var við 12˚C. Ráðandi hönd var lögð í 

vatnsbaðið upp að olnboga og skeiðklukka sett af stað. Prófinu lauk eftir 300 sekúndur (5 mínútur) eða 

fyrr ef þátttakandi þoldi ekki lengur vatnsbaðið vegna kuldans og dró höndina upp úr vatninu. Við lok 

prófs var gefin sársaukaeinkunn á bilinu 0-10 og tímalengd prófs skráð. Mæligildi notuð sem útkoma 

kuldaþolsprófs voru þannig tímalengd prófs í sekúndum og sársaukaeinkunn við lok prófs. 

Blóðþrýstingur var mældur fyrir og 5 mínútum eftir kuldaþolspróf.  
 

 

Mynd 4. Pípugrindur eða grill fyrir hitaskynvillupróf. 
Myndin sýnir tækjabúnað sem notaður var til að meta hitaverkjanæmi. Tvær pípugrindanna eru 
kaldar eða hlýjar viðkomu, en í þeirri þriðju er misheitum pípum raðað á víxl. 

 

Hitaskynvillupróf (e. thermal grill illusion test) var framkvæmt með þremur pípugrindum, en þær eru 

sýndar á mynd 4. Um pípurnar flæddi vatn sem haldið var ýmist við 20˚C eða 40˚C. Í pípum grindar 1 

var vatnið 20˚C. Í pípum grindar 2 var vatnið 40˚C. Í grind 3 höfðu 8 pípur vatn við 20˚C og 8 pípur 
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vatn við 40˚C, en misheitum pípum var raðað á víxl. Þannig gaf grind 1 kalt skynáreiti, grind 2 hlýtt 

skynáreiti og grind 3 blandað skynáreiti. Lófi var lagður á grindurnar í ofangreindri röð, 30 sekúndur í 

senn. Blandað skynáreiti hita og kulda eins og beitt er í þessu prófi getur valdið þversagnakenndri 

upplifun hita (e. paradoxical heat sensation, PHS) og sumir upplifa PHS eins og þeir hafi komið við 

brennandi heitt yfirborð. Sterkt PHS er tengt við aukið hitaverkjanæmi og taugaverki, en útkoma 

prófsins taldist jákvæð ef þátttakandi kippti að sér prófaðri hendi eða brá sjáanlega við áreitið frá grind 

3 109. 

41 þátttakandi í úrtaki undirgekkst ekki kuldaþols- eða hitaskynvillupróf. Ástæðan var sú að 

þátttakendur treystu sér ekki til þess að halda prófunarferlinu áfram eftir þrýstingsverkjanæmisprófið, 

en það var framkvæmt fyrst. Ofangreindar mælingar fóru allar fram í Þjónustumiðstöð 

rannsóknaverkefna, Krókhálsi. Að auki fóru 96 þátttakendur einnig í þrýstingsnæmispróf í Þraut. 

Fyrirlagning þrýstingsverkjanæmisprófana á báðum stöðum var framkvæmd í tvennum tilgangi. 

Annars vegar til að fá lágmarksprófun meðal vefjagigtarsjúklinga sem mögulega treystu sér ekki í 

heildarprófið sem var framkvæmt í Þjónustumiðstöðinni, hinsvegar til fá áreiðanleikasamanburð á 

þrýstingsverkjanæmisprófið frá einum tíma til annars (endurprófunáreiðanleiki, e. test-retest reliability). 

3.2.2 Próteinþéttnimælingar 
Að verkjanæmisprófum loknum var blóðsýni tekið. Sermi var einangrað úr blóðsýnum og fryst við 

−80˚C. Próteinþéttni fyrir IL-6, IL-8, IL-10, IL-1ra, CRP og BDNF var mæld með samlokuelísu 

(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA). CRP var mælt með high-sensitivity (hsCRP) aðferð. 

Notast var við Duoset® prófefni frá R&D Systems. Prófin byggja á notkun mótefnapara, staðals og 

ensímmerkts streptavidíns þar sem ensímið hvatar litlaust hvarfefni sem myndar litað myndefni. 

Ljósgleypni myndefnis var mæld og staðalgröf gerð sem sýndu ljósgleypni sem fall af styrk staðals. 

Styrkur próteina í sermi var reiknaður frá fengnum staðalgröfum. Næmni prófanna var 9,3 pg/ml fyrir 

IL-6, 23,4 pg/ml fyrir BDNF, 15,6 pg/ml fyrir CRP, 31,2 pg/ml fyrir IL-8 og IL-10 og 39,1 pg/ml fyrir IL-

1ra. Sýni voru almennt mæld óþynnt fyrir IL-6, IL-8, IL-10 og IL-1ra og féllu mörg þeirra fyrir neðan 

lægsta staðal. Slíkum sýnum var gefið lágmarksgildi skv. fyrri skilgreiningu. Nákvæmar 

aðferðalýsingar má finna í fylgiskjölum I, II, III, IV, V og VI. 

3.3 Spurningalistar 
Á þeim degi sem verkjanæmismælingar fóru fram voru þátttakendur beðnir um að svara stuttum 

spurningalista um ástand þeirra, m.a. um verki, kvíða, streitu og svefn undanfarinnar viku, sem og 

lyfjatöku seinasta sólarhringinn. Þátttakendur fengu einnig aðgangs- og lykilorð að öruggu vefsvæði 

Þjónustumiðstöðvarinnar þaðan sem þeir voru beðnir um að svara ítarlegri spurningalista þegar þeim 

hentaði þar sem spurt var nánar um verkja- og sjúkdómasögu og áhrif verkja á daglegt líf.  

Með spurningalistum var mat lagt á verkjamánuði, þ.e.a.s. fjölda mánaða sem þátttakandi hefur 

haft viðvarandi verki. Þeir sem sögðust ekki hafa haft viðvarandi verki höfðu þá 0 verkjamánuði. Aðrir 

völdu einn af nokkrum flokkum þar sem fæsta verkjamánuði höfðu þeir sem völdu "Ég hef haft 

viðvarandi verki í innan við 3 mánuði", en flesta fengu þeir sem völdu "Ég hef haft langvinna verki 
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lengur en 4 ár". Fyrir síðarnefnda flokkinn var miðað við 5 ár og höfðu þeir sem völdu hann þá 60 

verkjamánuði.  

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 
Í lýsingu úrtaks voru meðaltöl og staðalfrávik reiknuð fyrir talnabreytur (sjá töflu 2). Talnabreytur voru 

álitnar samfelldar í reikningum, en MTP var lýst sem strjálli breytu. Kyn, tilfelli/viðmið og 

success/failure útkomur verkjanæmisprófa voru meðhöndluð sem tvíkosta flokkabreytur. Dreifingu 

samfelldra talnabreyta var lýst með þéttifallsritum (sjá myndir 7, 8 og 9) en dreifingu strjálla talnabreyta 

var lýst með stuðlaritum (sjá mynd 6). Á þéttifallsriti sýnir lóðrétti ásinn metið þéttifall (e. probability 

density function) dreifingarinnar, sem hefur þann eiginleika að heildi þess yfir tiltekið bil er líkindi þess 

að tiltekin mæling taki gildi á bilinu. Mat þéttifalls fæst með kernel density estimation, sem finnur frá 

mælipunktum það samfellda fall sem lágmarkar ferningsskekkju.  

Dreifing í sermisþéttni allra próteina nema BDNF leiddi í ljós að leiðrétta þurfti fyrir útlögum. Þær 

mælingar sem lentu fyrir ofan 95ta hundraðshlutamark voru því ekki teknar inn í útreikninga. 

Tímalengd kuldaþolsprófs hafði tvíkryppudreifingu (sjá mynd 7) og tíðasta gildi (70%) var 300 

sekúndur eða 5 mínútur, sem er hámarkslengd prófsins. Því var útkoma prófsins endurskilgreind sem 

tvíkosta flokkabreyta eftir því hvort þátttakandi lauk 300 sekúndum eða ekki. Taldist tímalengd undir 

300 sekúndum þá vera jákvæð útkoma. Tímalengd prófs var áfram notuð sem lýsandi breyta, en henni 

var ekki beitt í aðhvarfsgreiningarlíkönum. 

Samanburður talnabreyta milli kynja og samanburðarhópa var framkvæmdur með tvíhliða 

fervikagreiningu (ANOVA) sem tók tillit til beggja flokkabreyta. Samanburður tvíkosta flokkabreyta úr 

verkjanæmisprófum var framkvæmdur með tvíkosta aðhvarfsgreiningu (e. logistic regression) sem tók 

einnig tillit til beggja flokkabreyta. 

Fylgni verkjanæmismælinga, próteinþéttnimælinga og mögulegra áhrifabreyta var könnuð með 

fylgnifylkjum fyrir tvíbreytufylgni (e. bivariate Pearson correlation). Við skimun gagna reyndust 

ákveðnar breytur uppfylla skilyrði fyrir línulega og tvíkosta aðhvarfsgreiningu. Leiðréttandi skýribreytur 

voru valdar eftir þeim skilyrðum að þær hefðu fylgni við BDNF og að þær hefðu ekki víxlverkun við 

aðrar skýribreytur. 

Áhrif BDNF á verkjanæmi var metið með þremur fjölbreytu aðhvarfsgreiningarlíkönum þar sem 

svarbreytan var útkoma verkjanæmisprófs og skýribreytan mæld sermisþéttni BDNF. Línulegt líkan var 

notað fyrir MTP, en tvíkosta líkan fyrir jákvæðar útkomur hitaskynvilluprófs og kuldaþolsprófs. Einnig 

voru breyturnar kyn, samanburðarhópur, aldur, BMI og blóðþrýstingur tekin inn í líkönin sem 

skýribreytur og þannig leiðrétt fyrir þeim. Samverkandi áhrif voru prófuð fyrir kyn við BMI, aldur og 

BDNF. Líkön voru mátuð með ítrekunarprófi og AIC notað sem samanburðargildi innan líkana. 

Marktækni var miðuð við 95% öryggisbil. Forritin SPSS og R voru notuð til útreikninga. 

Endurprófunaráreiðanleikapróf og fylgnifylki voru gerð í SPSS. Aðrir reikningar voru framkvæmdir í R. 

Fervikagreining var framkvæmd með skipuninni aov(). Línuleg aðhvarfsgreining var framkvæmd með 

lm() en tvíkosta með glm(family=binomial("logit")). Líkön voru mátuð með step() og qqnorm(). Rit voru 

dregin upp með plot() og ggplot(). 
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4 Niðurstöður 

4.1 Úrtak 
Við upphaf þessa verkefnis hafði próteinþéttnimæling verið gerð á 373 sermissýnum og til staðar voru 

gögn frá 325 þátttakendum úr verkjanæmismælingum. Af þessum 325 höfðu 87 þátttakendur tekið inn 

verkjalyf eða bólgueyðandi lyf (þ.m.t. steralyf) innan við 12 klukkustundum fyrir verkjanæmispróf. Þeir 

voru undanskildir í úrtaki þessarar rannsóknar til þess að koma í veg fyrir gruggunaráhrif (e. 

confounding) lyfja á bæði verkjanæmi og sermisþéttni bólgutengdra próteina. Eftir stóðu 238 

þátttakendur, en fyrir 44 þeirra hafði próteinþéttnimæling ekki verið framkvæmd. Mynd 5 sýnir flæðirit 

fyrir val úrtaks. 

 

Úrtak rannsóknarinnar mynda 194 einstaklingar og skiptingu þeirra í kyn og tilfelli/viðmið má sjá í 

töflu 1. Upprunaleg skilgreining tilfella var eingöngu miðuð við innkall í rannsókn, en 14 viðmið sem 

svöruðu spurningunni "Hefur þú verið greind/greindur með vefjagigt?" játandi voru endurskilgreind sem 

tilfelli. Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir kynjaskiptingu og nokkrar breytur. Ekki voru til upplýsingar um 

allar breytur fyrir alla 194 einstaklingana: BMI var reiknað samhliða þrýstingsverkjanæmisprófi, en 2 

þátttakendur þreyttu það ekki; blóðþrýstingur var mældur samhliða kuldaþolsprófi, en 41 þátttakandi 

þreytti það ekki (sjá kafla 3.2.1); breyturnar menntunarár og verkjamánuðir voru dregnar úr 

spurningalistum sem ekki allir þátttakendur höfðu svarað þegar verkefnið hófst. Kynjaskipting er jöfn 

fyrir viðmið en hlutfall kvenna í hópi tilfella er um 89%. Hlutfall kvenna í heild er um 70%. 

Aldursdreifing er nokkuð einsleit en meðalaldur kvenna með vefjagigt er áberandi hæstur miðað við 

hina undirhópana (p=0,007). Í meðaltali fjölda verkjamánaða skv. spurningalistum er áberandi munur 

 

Mynd 5. Flæðirit fyrir val úrtaks. 
Myndin sýnir skref í valferli rannsóknarúrtaks ásamt fjölda einstaklinga sem uppfylltu ekki kröfur. 
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milli kynja og milli samanburðarhópa þar sem konur með vefjagigt eru hæstar og karlar í 

viðmiðunarhóp lægstir. 

Tafla 1. Lýsing úrtaks. 

 Konur Karlar Samtals 
 Viðmið Vefjagigt Viðmið Vefjagigt  

Heildarfjöldi 49 87 47 11 194 
Aldur í árum 
(n = 194)  43,0 ± 12,7 47,3 ± 12,6 41,2 ± 14,6 42,9 ± 14,2 44,5 ± 13,4 

BMI (n = 192) 26,5 ± 5,0 
(n = 48) 

27,7 ± 5,8 
(n = 87) 

27,8 ± 3,9 
(n = 47) 

27,4 ± 4,3 
(n = 10) 27,4 ± 5,1 

Efri mörk 
blóðþrýstings 
mmHg (n = 153) 

126,0 ± 16,9 
(n = 49) 

120,7 ± 13,1 
(n = 50) 

132,2 ± 12,8 
(n = 47) 

126,3 ± 11,1 
(n = 7) 126,2 ± 14,9 

Neðri mörk 
blóðþrýstings 
mmHg (n = 153) 

76,9 ± 10,5 
(n = 49) 

74,9 ± 8,6 
(n = 50) 

83,7 ± 11,0 
(n = 47) 

77,4 ± 5,7 
(n = 7) 78,4 ± 10,5 

Menntunarár  
(n = 107) 

15,7 ± 3,3 
(n = 30) 

15,2 ± 3,8 
(n = 49) 

15,2 ± 3,6 
(n = 21) 

15,1 ± 3,6 
(n = 7) 15,3 ± 3,6 

Verkjamánuðir* 
(n = 84) 

24,4 ± 22,6 
(n = 10) 

42,4 ± 16,5 
(n = 48) 

7,1 ± 6,8 
(n = 13) 

35,9 ± 23,2 
(n = 4) 32,6 ± 21,5 

 Meðaltal ± staðalfrávik (n = fjöldi) 

* lágmarksfjöldi verkjamánaða skv. spurningalista var 1,5 mánuðir ef svarað var játandi. 
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4.2 Verkjanæmi 

4.2.1 Stöðugleiki þrýstingsverkjanæmismælinga 
Stöðugleiki mælinga þrýstingsnæmiprófs frá einum tíma til annars var metinn fyrir 96 einstaklinga sem 

höfðu verið prófaðir bæði í Þraut og Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna. Tími á milli prófa spannaði 2 

til 265 daga en meðaltími á milli prófa var 61.1 dagur (sf=38.9). Tafla 2 sýnir skiptingu þátttakenda 

sem prófaðir voru tvisvar eftir kyni og samanburðarhópi. Búist var við meira misræmi milli mælinga hjá 

verkjanæmum tilfellum og sá hópur var því hafður stærri. 

Tafla 2. Einstaklingar í áreiðanleikasamanburði. 

  Viðmið 
(n = 16) 

Vefjagigt 
(n = 80) 

Samtals 
(n = 96) 

Karlar 9 3 12 

Konur 7 77 84 

a) Taflan sýnir fjölda einstaklinga og kynjaskiptingu í 
áreiðanleikasamanburði þrýstingsverkjanæmisprófa, 
ætlað til mats á endurprófunaráreiðanleika. 

Pearson fylgnipróf milli mælinga var notað til þess að meta endurprófunaráreiðanleika. Sterk og 

marktæk fylgni var milli mælinga fyrir helstu niðurstöður þrýstingsverkjanæmisprófsins: halli bestu línu 

(r=0,674, p<0,001), hámarksþrýstingsþol (MTP) (r=0,607, p<0,001) og P40 (r=0,755, p<0,001).  

4.2.2 Samanburður á verkjanæmi milli hópa 
Af 194 manna úrtaki höfðu 192 undirgengist þrýstingsverkjanæmispróf, en 153 höfðu þreytt 

kuldaþolspróf og hitaskynvillupróf. Minni þátttaka í kuldaþols- og hitaskynvilluprófi skýrist af því að 

þrýstingsverkanæmi var fyrsta verkjanæmisprófið og sumir þátttakenda kusu að hætta frekari þátttöku 

eftir það próf.  

Tafla 3. Samanburður meðalgilda fyrir MTP og tímalengd kuldaþolsprófs. 

 
 

Viðmið	   Vefjagigt	   p-‐gildi	   Karlar	  	   Konur	   p-‐gildi	  

MTP	  
Meðalgildi	  MTP	  
kg/cm2	   6,52	   5,23	   3,04	  ×	  10-‐10	  	   7,04	   5,36	   9,40	  ×	  10-‐16	  

Fjöldi	  mælinga	   95	   97	   -‐-‐-‐	   58	   134	   -‐-‐-‐	  

Kuldaþolspróf	  
Meðaltímalengd	  
prófs	  s	  

258,5	   186,3	   4,84	  ×	  10-‐5	   243,7	   225	   0,25†	  	  

Fjöldi	  mælinga	   96	   57	   -‐-‐-‐	   54	   99	   -‐-‐-‐	  

a) Taflan sýnir meðalgildi talnabreyta sem notaðar voru sem útkomur verkjanæmisprófa.  
b) MTP stendur fyrir maximum tolerated pressure eða hámarksþrýstingsþol og er útkoma 
þrýstingsverkjanæmisprófs. Lækkað gildi merkir aukið þrýstingsverkjanæmi. 
c) Hámarkstímalengd kuldaþolsprófs er 300 sekúndur en tímalengd prófsins er hér notuð sem útkoma þess. 
Lækkað gildi merkir aukið kuldaverkjanæmi. 
† p > 0,05 þ.e. ekki marktækt. 
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Mynd 6 sýnir hvernig hámarksþrýstingsþol dreifðist. Vefjagigtarsjúklingar höfðu lægri gildi en viðmið 

(mynd 6 vinstra megin) og konur höfðu lægri gildi en karlar (mynd 6 hægra megin). Þessi munur milli 

vefjagigtarsjúklinga og viðmiða og milli kvenna og karla var tölfræðilega marktækur (sjá töflu 

3).

 

Kuldaþolsprófið stóð í hámark 300 sekúndur.  Í samanburði á tímalengd kuldaþolsprófs hjá 

vefjagigtarsjúklingum samanborið við viðmið og hjá konum samanborið við karla kom fram  

tvíkryppudreifing hjá öllum hópunum þar sem fyrri toppurinn var 50 - 100 sekúndum eftir að 

kuldaþolsprófið hófst og seinni toppurinn var við 300 sekúndur, þ.e. lok prófsins. Seinni toppurinn er 

stærri hjá körlum miðað við konur og hjá viðmiðum miðað við tilfelli. Tíðasta gildi fyrir tímalengd 

kuldaþolsprófs var 300 sekúndur í öllum fjórum hópunum (sjá mynd 7). Vefjagigtarsjúklingar höfðu 

tölfræðilega marktækt minna kuldaþol en viðmið og entust að meðaltali um 70 sekúndum skemur en 

viðmiðin. Ekki var marktækur munur á kuldaþoli milli kynja (sjá töflu 3).  

 

Mynd 6. Stuðlarit af hámarksþrýstingsþoli. 
Ritin sýna fjölda einstaklinga sem fall af teknu gildi. Vinstri helmingur sýnir samanburð á viðmiðum (efra 
stöplaritið) og tilfellum (neðra stöplaritið). Hægri helmingur sýnir samanburð milli kynja þar sem karlar eru í 
efra stöplaritinu og konur í neðra stöplaritinu. Lóðréttur ás sýnir fjölda einstaklinga en láréttur ás sýnir 
hámarksþrýstingsþol (MTP) í kg/cm2. Gildi fyrir MTP eru á bilinu 2,0-10,0 og hlaupa á 0,5 kg/cm2. Rauðar 
lóðréttar línur merkja miðgildi.  
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Af 153 þátttakendum sem þreyttu hitaskynvillupróf og kuldaþolspróf sýndu 29 (19%) PHS viðbrögð, 

en 46 (30%) þoldu ekki 300 sekúndur í kuldaþolsprófi (sjá töflu 4). Í kuldaþoli var marktækur munur 

milli samanburðarhópa en ekki milli kynja. Þessu var öfugt farið í hitaskynvilluprófi: þar fannst 

marktækur munur milli kynja en ekki milli samanburðarhópa. Gagnlíkindi þess að þola ekki 300 

sekúndur í kuldaþolsprófi voru fjórföld fyrir vefjagigtarsjúklinga í samanburði við viðmið (OR = 3,99, p = 

0,005). Gagnlíkindi þess að sýna PHS viðbragð voru rúmlega fimmföld fyrir konur í samanburði við 

karla (OR = 5,43, p = 0,01). 

Tafla 4. Tvíkosta útkomur verkjanæmisprófa. 
 Viðmið 

(n = 96) 

Vefjagigt 

(n = 57) 
p-gildi 

Konur  

(n = 99) 

Karlar 

(n = 54) 
p-gildi 

Kuldaþolspróf 
Þoldu ekki 300 

sekúndur 
17 (18%)  29 (51%) 0,0005*** 37 (37%) 9 (17%) 0,202 

Hitaskynvillu-

próf 

Sýndu 

viðbrögð 
14 (15%) 15 (26%) 0,513 26 (26%) 3 (6%) 0,010* 

a) Taflan sýnir niðurstöðu kuldaþols- og hitaskynvilluprófa.  Fyrir kuldaþolspróf er gefinn upp fjölda þátttakenda 
sem þoldu ekki að hafa höndina í 12 C vatni í 300 sekúndur; fyrir hitaskynvillupróf er gefinn upp fjöldi þátttakenda 
sem sýndu PHS viðbrögð. 
b) Marktæknigildi eru fengin með tvíkosta aðhvarfsgreiningu þar sem útkoma prófs er svarbreytan og skýribreytur 
eru kyn og samanburðarhópur. Þannig merkir marktækt p-gildi í samanburði að gagnlíkindi jákvæðrar útkomu eru 
marktækt ólík milli hópanna.  
* p < 0,05; *** p < 0,001 

 

     

Mynd 7. Líkindadreifing fyrir tímalengd kuldaþolsprófs.  
Ritin sýna dreifingu mælinga á kuldaþoli hjá vefjagigtarsjúklingum (rauð lína), viðmiðunarhóp (blá lína), konum 
(gul lína) og körlum (græn lína). Láréttur ás sýnir tímalengd kuldaþolsprófs í sekúndum (s) en lóðréttur ás sýnir  
hlutfallslegan fjölda þeirra sem gáfust upp  á mismunandi tímapunktum metið sem þéttifall dreifingarinnar. 
Brotnar lóðréttar línur merkja meðaltöl (í sömu litum). 
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4.3 Próteinþéttnimælingar 
Próteinþéttni bólgutengdra sameinda, CRP og BDNF í sermi var mæld með ELISU-aðferð. Fyrir IL-6, 

IL-8, IL-10 og IL-1ra reyndist yfir helmingur sýnanna hafa styrk sem var undir næmismörkum þannig 

að miðgildi prótínstyrks jafngilti lægsta uppgefna gildi (sjá töflu 5). CRP gildi voru öll fyrir ofan neðri 

næmismörk mælingaraðferðarinnar en voru ekki normaldreifð, en styrkur BDNF í sermi var vel innan 

næmismarka prófsins og sýndi normaldreifingu (sjá mynd 9). Frumuboðarnir IL-6, IL-8, IL-10 og IL-1ra 

höfðu allir marktæka jákvæða fylgni hver við annan, en sambærilega fylgni var ekki að finna fyrir CRP 

eða BDNF við önnur mæld prótein (sjá fylgiskjal VII). 

Tafla 5. Dreifing próteinþéttnimælinga. 

 Meðaltal (± staðalfrávik) Gildi 

 Viðmið Vefjagigt p-gildi Konur Karlar p-gildi Lægsta Mið Hæsta 

IL-6 pg/mL 
(n = 184) 

8,0 

 ± 13,8 

5,6 

 ± 8,9 
0,173 

6,5 

 ± 9,4 

7,3 

 ± 15,5 
0,658 3,0 3,0 97,0 

IL-8 pg/mL 
(n = 184) 

22,2 ± 

21,7 

20,4 

 ± 18,9 
0,559 

21,4 

 ± 20,4 

21,0 

 ± 20,2 
0,912 10,0 10,0 100,0 

IL-10 
pg/mL 
(n = 184) 

45,5 

 ± 96,2 

48,9 

 ± 109,2 
0,824 

46,9  

± 104,2 

47,9  

± 100,3 
0,945  20,0 20,0 811,0 

IL-1ra 
pg/mL 
(n = 184) 

72,0 

 ± 163,7 

61,4  

± 135,6 
0,632 

67,0  

± 146,3 

65,1 

 ± 158,4 
0,933 10,0 10,0 886,0 

CRP 
µg/mL 
(n = 184) 

2,0 

 ± 1,82 

3,25  

± 3,47 
0,002** 

2,61 

 ± 2,92 

2,63  

± 2,58 
0,959 0,0 1,9 12,6 

BDNF 
ng/mL 
(n = 192) 

29,9 

 ± 10,3 

31,7  

± 8,4 
0,176 

31,4  

± 9,2 

29,4  

± 9,9 
0,147 2,0 30,0 55,0 

a) Styrkur sex próteina í sermi var mældur með samloku ELISA aðferð. Niðurstöðum er annars vegar skipt í 
viðmið og vefjagigarsjúklinga og hins vegar eftir kyni þar sem meðaltalsgildi fyrir allar konur og alla karla (þ.e. 
bæði úr hópi viðmiða og vefjagigtar) eru gefin upp.   
b) Fyrir önnur prótein en BDNF hafa 10 útlagar verið fjarlægðir (sjá kafla 3.4) 
** p < 0,01 
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Mynd 8 sýnir samanburð á dreifingu próteinþéttnimælinga fyrir frumuboðana milli 

samanburðarhópa. Dreifingin var svipuð á IL-6, IL-8 og IL-10 mælingum, en í mælingum á IL-1ra 

virtust tilfelli hafa breiðari dreifingu. Áhrif næmismarka ELISU-aðferðarinnar má sjá á því að ritin 

virðast öll hafa vinstri-skerta normaldreifingu. Ekki var marktækur munur milli samanburðarhópa á 

meðalgildum mælinga fyrir frumuboða (sjá töflu 5). 

 

 

Mynd 8. Líkindadreifingar mælinga fyrir IL-6, IL-8, IL-10 og IL-1ra á log-skala. 
Myndin sýnir líkindadreifingu mælinga á þétttni á IL-6, IL-8, IL-10 og IL-1ra í sermi fyrir vefjagigtarsjúklinga 
(rauðar línur) og viðmiðunarhóp (bláar línur). Láréttur ás er á log2 skala og sýnir þéttni í pg/mL en lóðréttur ás 
sýnir metið þéttifall dreifingarinnar. 
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Mynd 9 sýnir samanburð milli tilfella og viðmiða á dreifingum CRP og BDNF mælinga. Fyrir CRP 

virtust einhver áhrif næmismarka vera til staðar því dreifingarnar voru vinstri-skertar. Í samanburði við 

viðmið virtust tilfelli hafa hlutfallslega færri lág gildi og hlutfallslega fleiri há gildi, en meðalgildi tilfella 

var einnig hærra (viðmið: 2,0 µg/mL, tilfelli: 3,25 µg/mL; p=0,002).  

Í mældum styrk BDNF höfðu samanburðarhóparnir svipaða dreifingu, en BDNF var eina mælda 

próteinið sem hafði dreifingu nálægt normalkúrfu. Ekki var marktækur munur milli samanburðarhópa á 

meðalgildum BDNF mælinga, en dreifing vefjagigtarsjúklinga var þó hliðruð til hægri miðað við 

dreifingu viðmiða (sjá mynd 9). 

 

 

Mynd 9. Líkindadreifingar mælinga fyrir hsCRP og BDNF. 
Myndin sýnir líkindadreifingu mælinga á þéttni hsCRP og BDNF í sermi hjá vefjagigtarsjúklingum (rauðar línur) 
og viðmiðunarhóp (bláar línur). Láréttur ás sýnir þéttni í µg/mL fyrir hsCRP og í ng/mL fyrir BDNF en lóðréttur 
ás sýnir metið þéttifall dreifingarinnar. Brotnar lóðréttar línur merkja meðaltöl fyrir vefjagigtarsjúklinga (rauðar 
línur) og viðmið (bláar línur). 
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4.4 Tengsl bólgutengdra próteina við verkjanæmi 
Skoðuð var fylgni milli mældra próteina í sermi og útkomum verkjanæmisprófa hjá öllum 

þátttakendum. Frumuboðarnir IL-6, IL-8, IL-10 og IL-1ra höfðu ekki fylgni við útkomur 

verkjanæmiprófa. Styrkur CRP hafði marktæk tengsl við BMI (fylgni = 0,241; p = 0,001), en ekki 

útkomur verkjanæmisprófa. Hins vegar hafði styrkur BDNF tölfræðilega marktæka neikvæð fylgni við 

MTP og tímalengd kuldaprófs, en einnig jákvæða fylgni við viðbragðssvörun í hitaskynvilluprófi (sjá 

töflu 6). M.ö.o. hafði BDNF jákvæða fylgni við verkjanæmi í öllum þremur prófum. Styrkur BDNF hafði 

einnig jákvæða fylgni við BMI, blóðþrýstingsgildi og aldur. 

Tafla 6. Fylgni BDNF í sermi við verkjanæmi og mögulega áhrifaþætti. 

 
 

MTP 
kg/cm2 

Kulda-
þol s 

Jákvætt 
hitaskyn-
villupróf BMI 

Neðri mörk 
blóð-

þrýstings
mmHg 

Efri mörk 
blóð-

þrýstings 
mmHg 

Aldur í 
árum 

BDNF 
ng/mL 

Fylgni -0,198** -0,167* 0,214** 0,236** 0,252** 0,206* 0,339** 
p-gildi 0,006 0,040 0,008 0,001 0,002 0,011 <0,001 
Fjöldi 
mælinga 190 152 152 190 152 152 192 

a) Athuguð var fylgni sermisstyrks BDNF við útkomu þriggja verkjanæmisprófa, líkamsþyngdarstuðul (BMI) og 
blóðþrýsting. Verkjanæmi var metið með MTP (maximum tolerated pressure) sem er útkoma 
þrýstingsverkjanæmisprófs, kuldaþolsprófi mælt í fjölda sekúndna sem þátttakandi gat haft höndina í 12° C vatni 
og hitaskynvilluprófi sem metur hitanæmi.  
b) Lægri gildi fyrir MTP og kuldaþolspróf þýða aukið verkjanæmi, hærri gildi fyrir hitaskynvillupróf þýða aukið 
verkjanæmi. 
* p < 0,05; ** p < 0,01 

Til að skýra betur þessi tengsl mælds BDNF við verkjanæmi í samhengi við aðra áhrifaþætti var 

aðhvarfsgreining framkvæmd fyrir hvert próf. Breyturnar BDNF, kyn, samanburðarhópur, BMI, aldur og 

blóðþrýstingsgildi voru valdar sem skýribreytur fyrir líkönin. Fyrir hvert líkan var besta mátun valin og 

ákveðnum breytum kastað. Einnig var prófað fyrir samverkandi áhrifum kyns við BMI, BDNF eða aldur, 

en þau áhrif reyndust aldrei vera marktæk og var því kastað (sjá kafla 3.4). 
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Tafla 7 sýnir niðurstöður línulegrar aðhvarfsgreiningar með MTP sem svarbreytu. Í líkaninu hafði 

BDNF neikvæða fylgni við MTP, en áberandi var að stærsti áhrifaþáttur líkansins var kyn og að 

vefjagigt hafði ekki marktæka fylgni við MTP. Einnig hafði BMI marktæka neikvæða fylgni og neðri 

mörk blóðþrýstings höfðu marktæka jákvæða fylgni við MTP. 

Tafla 7. Línuleg aðhvarsfgreining fyrir þrýstingsverkjanæmispróf. 

MTP líkan 
Skýribreyta Stuðull (sv.) t-gildi p-gildi 

Skurðpunktur 7,648 (1,042) 7,338 1,46 × 10-11 ** 
BDNF ng/mL -0,029 (0,012) -2,393 0,018 * 
Kvenkyn -1,847 (0,258) -2,393 4,11 × 10-11 ** 
Vefjagigt -0,381 (0,245) -1,557 0,122 
BMI -0,053 (0,025) -2,160 0,032 * 
Neðri mörk 
blóðþrýstings mmHg 0,026 (0,012) 2,201 0,029 * 

a) Taflan sýnir niðurstöður fjölbreytu línulegrar aðhvarfsgreiningar með MTP sem svarbreytu. MTP stendur fyrir 
maximum tolerated pressure eða hámarksþrýstingsþol og er útkoma þrýstingsverkjanæmisprófs. Lækkað gildi 
merkir aukið þrýstingsverkjanæmi. 
b) Adjusted R2 = 0,4153 
c) sv. merkir staðalvillu eða standard error. 
* p < 0,05; ** p < 0,01 
 

Kannað var með aðhvarfsgreiningu hvaða þættir hefðu marktæk áhrif á  aukið hitanæmi 

þátttakenda metið með hitaskynvilluprófi. Í þessu líkani höfðu BDNF og neðri mörk blóðþrýstings 

marktæk og gagnstæð áhrif á gagnlíkindi þess að sýna PHS viðbragð í prófinu. Áhrif kyns og aldurs 

voru ekki marktæk (sjá töflu 8). 

Tafla 8. Tvíkosta aðhvarfsgreining fyrir hitaskynvillupróf. 

Hitaskynvillulíkan 
Skýribreyta Stuðull (sv.) z-gildi p-gildi 

Skurðpunktur 0,703 (0,230) 0,067 0,946 
BDNF ng/mL 0,063 (0,027) 2,317 0,021 * 
Kvenkyn 1,073 (0,691) 1,554 0,121 
Neðri mörk 
blóðþrýstings mmHg -0,077 (0,027) -2,861 0,004 ** 

Aldur 0,033 (0,021) 1,587 0,113 

a) Taflan sýnir niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreiningar með jákvæða útkomu hitaskynvilluprófs sem svarbreytu. 
Jákvæð útkoma hitaskynvilluprófs er sjáanlegt PHS viðbragð og merkir aukið hitaverkjanæmi. 
b) McFadden's pseudo-R2 = 0,190 
c) sv. merkir staðalvillu eða standard error. 
* p < 0,05; ** p < 0,01 
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Kannað var með aðhvarfsgreiningu hvaða þættir hefðu marktæk áhrif á kuldaþol þátttakenda 

Aukinn styrkur BDNF hafði marktæka aukningu gagnlíkinda þess að þola ekki 300 sekúndur í prófinu, 

en vefjagigt hafði þó mun meiri áhrif (sjá töflu 9) 

Tafla 9. Tvíkosta aðhvarfsgreining fyrir kuldaþolspróf. 

Kuldaþolsprófslíkan 
Skýribreyta Stuðull (sv.) z-gildi p-gildi 

Skurðpunktur 0,140 (2,082) -0,762 0,4471 
BDNF ng/mL 0,053 (0,021) 2,475 0,0133 * 
Vefjagigt 1,608 (0,389) 4,131 3,61 × 10-5 ** 

a) Taflan sýnir niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreiningar með jákvæða útkomu kuldaþolsprófs sem svarbreytu. 
Jákvæð útkoma kuldaþolsprófs er að þola ekki 300 sekúndur og merkir aukið kuldaverkjanæmi. 
b) McFadden's pseudo-R2 = 0,136 
c) sv. merkir staðalvillu eða standard error. 
* p < 0,05; ** p < 0,01 
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5 Umræða 
Þessi athugun var hluti af umfangsmikilli rannsókn sem nú fer fram á erfðum langvinnra verkja þar 

sem áætlað er að heildarfjöldi þátttakenda verði 1500 manns hið minnsta. Rannsóknin byggði á 

gögnum frá fyrstu 194 einstaklingunum sem höfðu lokið þátttöku, þar af 98 með vefjagigt og 96 viðmið. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að meðalstyrkur CRP í sermi var tölfræðilega marktækt hærri 

í vefjagigtarsjúklingum samanborið við viðmið og að magn taugavaxtarþáttarins BDNF í sermi sýndi 

jákvæða fylgni við allar þrjár tegundir verkjanæmis sem kannaðar voru: þrýstings-, hita- og 

kuldaverkjanæmi.  

5.1 Úrtak rannsóknarinnar. 
Rannsóknarhópurinn tók til 325 einstaklinga, en 194 þeirra uppfylltu nauðsynleg þátttökuskilyrði um að 

hafa ekki tekið verkjalyf síðustu 12 klst fyrir verkjanæmismælingu og að búið væri að taka blóðsýni til 

próteinþéttnimælinga.  

Þátttökuhlutfall vefjagigarsjúklinga sem fengu heimsent bréf með ósk um þátttöku í rannsókninni 

var 84%. Þetta háa hlutfall bendir til að niðurstöður vefjagigtarsjúklinga ættu að endurspegla 

sjúklingahópinn sem heild. Þátttökuhlutfall viðmiða var hins vegar aðeins 34% sem eykur líkur á 

skakka hvað varðar niðurstöður viðmiða. Einnig þarf að hafa í huga að viðmiðahópurinn er ekki 

fenginn með tilviljanakenndu úrtaki úr Þjóðskrá, heldur úr hópi einstaklinga sem hafa samþykkt að 

vera viðmiðahópur í ýmsum rannsóknum Íslenskrar erfðagreiningar. Það er óvenjulegt við þessa 

rannsókn að ekki var gerð krafa um að viðmið væru án verkjavandamála. Af þessu leiddi að 

umtalsverður hluti viðmiða hafði langvinna verki og var meðalfjöldi verkjamánaða þeirra síðustu 5 árin 

24,4 mánuðir hjá konum og 7,1 mánuðir hjá körlum (sjá töflu 1) og í heild uppfylltu 21,8% viðmiða 

skilyrði fyrir langvinna verki (óbirtar niðurstöður). Í þessari frekar óvæntu niðurstöðu felst mögulegur 

veikileiki í rannsókninni en einnig styrkleiki. Þar sem þátttökuhlutfall viðmiða var aðeins 34% er 

mögulegt að þeir einstaklingar sem eru fyrir með verki hafi meiri áhuga á þátttöku og að skakki sé í 

samsetningu viðmiðahópsins. Þó er rétt að hafa í huga að tíðni langvinnra verkja í vestrænum 

samfélögum er á bilinu 12-30% 12, svo að tíðnin í viðmiðunarhópnum er vel innan þeirra marka. Þessi 

háa tíðni langvinnra verkja í viðmiðum gefur okkur hins vegar betra tækifæri en í flestum fyrri 

rannsóknum til að kanna hvort línulegt samband sé á milli verkja, verkjanæmis og magn frumuboða í 

blóði.  

Í hópi viðmiða voru 14 einstaklingar sem svöruðu því játandi að hafa áður verið greindir af lækni 

með vefjagigt. Þessir einstaklingar voru í framhaldi fluttur úr hópi viðmiða yfir í hóp 

vefjagigtarsjúklinga. Deila má um hvort slíkt sé réttmætt eða hvort frekar hefði átt að útiloka þá frá 

þátttöku í rannsókninni. Í framhaldi rannsóknarinnar er æskilegt að þessir þátttakendur fari í mat til 

gigtarlæknis rannsóknarhópsins til að staðfesta greininguna. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þó að 

þessi mögulega skekkja gæti haft áhrif á samanburð grunnbólgusvörunar milli vefjagigtarsjúklinga og 

viðmiða þá hefur hún ekki áhrif á mat á fylgni milli verkjanæmis og grunnbólgusvörunar. 

Af 194 einstaklingum úrtaks voru 58 karlar og 136 konur, en þannig var hlutfall kvenna í heild um 

70%. Einnig voru aðeins 11 karlar í hópi vefjagigtarsjúklinga eða um 11% hópsins í heild. Þetta skýrist 
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af því að vefjagigt er margfalt algengari í konum 14,91, en gæti þó valdið skakka í samanburði á 

vefjagigtarsjúklingum við viðmið þ.s. kynjaskipting viðmiða er jöfn. Til að reyna að koma í veg fyrir 

slíkan skakka höfðu allir slíkir samanburðir kyn til leiðréttingar og einnig var kyn prófað sem 

samverkandi þáttur við BDNF, BMI og aldur í aðhvarfsgreiningarlíkönum en slík áhrif reyndust aldrei 

vera marktæk. 

5.2 Magnbundnar verkjamælingar (QST) 
Verkjanæmi þátttakenda var metið með þremur stöðluðum aðferðum: kulda-, hita- og 

þrýstingsþolsprófum (MAST). Eins og rakið var í inngangi þá eru nokkrar gerðir sársaukanema og 

taugabrauta sem flytja verkjaboð til miðtaugakerfisins og oft takmörkuð fylgni í verkjanæmi 

einstaklings eftir tegund sáraukaáreitis. Því hafa þau tilmæli verið sett fram að við mat á verkjanæmi 

einstaklinga séu notuð tvö eða fleiri magnbundin verkjanæmispróf 20. 

Í magnbundnum verkjanæmisrannsóknum hafa einkum verið notaðar þrjár stærðir til að meta 

verkjanæmi einstaklinga: Sársaukaþröskuldur, verkjaskor við áreiti sem er ofan við sársaukaþröskuld 

og sársaukaþol. Í þessari rannsókn miðaðist niðurstaða kuldaþols- og þrýstingsþolsprófanna á 

sársaukaþoli þátttakenda en í þrýstingsprófinu var einnig metið verkjaskor þeirra við áreiti sem voru 

ofan við sársaukaþröskuld. Þessi nálgun er ákjósanlegri en að miða við sársaukaþröskuld, eins og 

margar fyrri rannsóknir hafa gert, því þó að rannsóknir sem miða við mat á sársaukaþröskuldi hafi 

reynst vel í mati á taugaverkjum þá gildir annað um verki sem tengjast MVN því slök fylgni er á milli 

sársaukaþröskulds og klínískra verkja en allgóð fylgni á milli klínískra verkja og verkjaskors við áreiti 

sem er ofan við sársaukaþröskuld 105,106.  

Þar sem verkjaskynjun hefur sterkan huglægan þátt er mikilvægt að vita um áreiðanleika í mælingu 

á magnbundnu verkjanæmi. Tvær þrýstingsverkjamælingar í tæplega 100 þátttakendum sýndu fylgni 

milli mælinga á bilinu 0,6 til 0,755. Þar sem verkjanæmi er breytilegt fyrirbæri og getur sveiflast nokkuð 

í tíma teljum við þessa sterku fylgni styrkja trúverðugleika mælinganna, ekki síst þar sem alllangur tími 

leið á milli mælinga (að meðaltali 61 dagur, sjá töflu 2). 

5.3 Hafa einstaklingar með vefjagigt aukna grunnbólgusvörun? 
Fyrir frumuboðana IL-6, IL-8, IL-10 og IL-1ra fundum við ekki marktæka styrkshækkun í sermi 

vefjagigtarsjúklinga borið saman við viðmið (sjá töflu 5). Niðurstöður fyrri rannsókna hafa verið mjög 

breytilegar: þær hafa ýmist sýnt niðurstöður svipaðar núverandi rannsókn eða bent til þess að 

grunngildi bólgumiðlandi frumuboða séu aukin í vefjagigt, einkum IL-6 og IL-8. Það er sammerkt 

flestum fyrri rannsóknum að fjöldi þátttakenda var lítill. Í yfirlitsrannsókn og meta-analýsu frá 2011 á 

grunnbólgusvörun í vefjagigt var heildarfjöldi vefjagigtarsjúklinga 1255 sem samsvaraði að meðaltali 

um 50 einstaklingum í hverri rannsókn 4. Aðeins 4 af 25 rannsóknunum voru taldar uppfylla 

aðferðafræðilegar gæðakröfur og var fjöldi vefjagigtarsjúklinga í þessum fjórum rannsóknum 192 

samtals 4. Í núverandi rannsókn var fjöldi vefjagigtarsjúklinga 98 sem gerir hana, að gæðakröfum 

uppfylltum, að næst stærstu rannsókninni til þessa á grunnbólgusvörun í vefjagigt. Neikvæða 

niðurstöðu okkar hvað varðar spurninguna um aukna grunnbólgusvörun í vefjagigt þarf að taka með 

fyrirvara því mæliaðferðin sem var notuð reyndist ekki vera nógu næm þannig að yfir helmingur 
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mælinga féll fyrir neðan næmismörk og var því gefið gildi sem merkti lægsta mælanlega styrk 

próteinsins. Af þessu hlaust vinstriskert dreifing þar sem stór hluti mælinga féll saman í lægsta gildinu 

(sjá mynd 8 og töflu 5). Sem dæmi þá var uppgefið næmi IL-8 ELISA aðferðar okkar 10 pg/ml en í fyrri 

rannsókn þar sem IL-8 í sermi reyndist aukið í vefjagigt dreifðust mæligildin á bilið 1-12 pg/ml en flest 

þeirra voru neðan við 10 pg/ml 110.  

Mæling á CRP getur haft þann kost að í jafnvægisástandi eru blóðgildi mjög stöðug og án 

dægursveiflna ólíkt því sem gildir um mælingar á bólguboðum 96. Dreifing gilda á styrk CRP var einnig 

vinstriskert, en toppur líkindadreifingar var ekki í lægsta gildi (sjá mynd 9) og má af því álykta að 

næmismörk hafi ekki haft veruleg áhrif á samanburð. Við fundum marktæka hækkun á meðalstyrk 

CRP meðal vefjagigtarsjúklinga í samanburði við viðmið (sjá töflu 5). Þessi hækkun á CRP skýrðist 

ekki af aukinni líkamsþyngd vefjagigtarsjúklinga (sjá töflu 1) eða brengluðu kynjahlutfalli (sjá töflu 5), 

né af auknum aldri þeirra (sjá fylgiskjal IX) og er í samræmi við nýlega rannsókn sem sýndi lítillega 

hækkun á CRP í vefjagigtarsjúklingum 100. Magn CRP í blóði er kerfislægt teikn um virkni bólgu: í 

klínísku umhverfi er það notað til þess að meta áhrif sýklalyfja á þekkta sýkingu og hækkun þess er 

tengd aukinni sjúkdómsvirkni í langvinnum bólgusjúkdómum, t.d. iktsýki 111,112. Hugsanlegt hlutverk 

CRP í meingerð vefjagigtar er ekki þekkt, en hækkun þess gefur þó vísbendingu um aukna 

bólgusvörun sem gæti verið kerfislæg eða staðbundin.  

Mælingar á styrk BDNF í sermi voru allar innan næmismarka og sýndu normaldreifingu (sjá mynd 

9). Vefjagigtarsjúklingar höfðu hægri hliðraða dreifingu í samanburði við viðmið, en ekki var marktækur 

munur á meðalgildum mælinga milli hópanna (sjá töflu 5). BDNF hefur áður mælst lítillega hækkað í 

blóði vefjagigtarsjúklinga borið saman við heilbrigða 82,103 en í þessum rannsóknum voru engin 

heilbrigð viðmið með langvinna verki sem gæti skýrt muninn á okkar niðurstöðum og fyrri rannsókna. 

5.4 Hefur grunnbólgusvörun tengsl við verkjanæmi? 
Niðurstöður okkar sýndu að sermisstyrkur frumuboðanna IL-6, IL-8, IL-10 og IL-1ra hafði ekki fylgni við 

útkomur verkjanæmisprófa. Þessum niðurstöðum þarf að taka með þeim fyrirvara að ófullnægjandi 

næmi boðefnamælinga gæti hafa skekkt útkomuna (sjá kafla 5.3). Engu að síður er niðurstaðan í 

samræmi við aðrar rannsóknir þar sem ekki reyndist vera fylgni á styrk stakra frumuboða við 

verkjanæmi. Þannig sýndi nýleg rannsókn á sannfærandi hátt að verkjanæmi jókst við bráða 

bólgusvörun og að blóðstyrkur frumuboðanna TNF-α, IL-6, IL-10 og IL-1ra jókst samhliða 

verkjanæmingunni. Hins vegar sýndi breyting verkjanæmis ekki fylgni við styrkbreytingu stakra 

frumuboða 62. Dýrarannsóknir benda til þess að IL-6 og IL-8 taki þátt í myndun verkjanæmingar, bæði 

sem hluti af bólgusvörun 62,69,71 og með virkjun microglia í afturhorni mænu 74,99,113,114. Hafa verður í 

huga að staðbundin framleiðsla frumuboðanna við sársaukanema í útvef eða við afturhorn mænu gæti 

verið marktæk fyrir myndun verkjanæmingar en þó ekki nægilega mikil til að valda kerfislægum 

styrkbreytingum efnanna í blóði.  

CRP mældist marktækt hækkað í vefjagigtarsjúklingum í samanburði við viðmið, en styrkur þess 

hafði ekki fylgni við verkjanæmi samkvæmt útkomum verkjanæmisprófa. Fylgni CRP við 

þrýstingsverkjanæmi í mönnum hefur að því er við best vitum ekki verið kannað áður, en hins vegar 

sýndi nýleg rannsókn fram á marktæka fylgni blóðstyrks CRP við kuldaverkjanæmi hjá konum 115.  
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Taugavaxtaþátturinn BDNF var eina próteinið í rannsókninni sem sýndi marktæk tengsl blóðstyrks 

við útkomur verkjanæmisprófa. Styrkur BDNF hafði neikvæða fylgni við hámarksþrýstingsþol og 

kuldaþol, en jákvæða fylgni við hitaverkjanæmi; m.ö.o. var jákvæð fylgni milli styrks BDNF og 

verkjanæmis í öllum þremur verkjanæmisprófunum (sjá töflu 6). Fjölbreytu aðhvarfsgreiningar sem 

tóku tillit til kyns, samanburðarhóps, BMI og blóðþrýstings sýndu einnig að styrkur BDNF hafði 

marktækt forspárgildi fyrir auknu verkjanæmi í öllum þremur prófum (sjá töflur 7, 8 og 9). Þessi fylgni 

milli BDNF og þriggja ólíkra verkjanæmisprófa gerir niðurstöðurnar trúverðugari.  

Fram til þessa hafa mjög fáar rannsóknir verið birtar sem kanna fylgni blóðstyrks BDNF við 

verkjanæmi. Nýleg rannsókn sýndi, eins og við, fylgni milli BDNF og verkjanæmis en sú rannsókn 

skoðaði eingöngu þrýstingsverkjanæmi og rannsóknarhópurinn einskorðaðist við konur með vefjagigt 
83. Önnur rannsókn sýndi fylgni BDNF við hita- og þrýstingsverkjanæmi hjá konum, en neikvæða fylgni 

hjá körlum 116. Gagnstæð kynbundin áhrif var ekki að finna í okkar rannsókn, en þó var tvíbreytufylgni 

BDNF við verkjanæmi ekki marktæk ef skoðaðir voru eingöngu karlar (sjá fylgiskjal VIII).  

BDNF hefur þekkt áhrif á margar taugamótabundnar virknibreytingar í mænu, en slík áhrif eru nú 

talin vera drífandi þáttur í myndun og viðhaldi MVN. BDNF virðist einkum vera mikilvægt í 

bólgumiðlaðri myndun MVN, en bólgusvörun eykur tjáningu BDNF bæði útlægt og í miðtaugakerfi. Auk 

þess hefur verið sýnt að magn BDNF í blóði endurspeglar magn BDNF í miðtaugakerfi 117 og enn 

fremur hefur blóðstyrkur þess mælst hækkaður í slitgigt, iktsýki og vefjagigt. Sú tilgáta að BDNF sé 

sterkur áhrifaþáttur í myndun verkjanæmingar er styrkt enn frekar af niðurstöðum okkar, sem tóku til 

beggja kynja og einnig viðmiðunarhóps. Tilgátan vekur óhjákvæmilega spurningar um hvernig 

þekkingin getur nýst okkur í meðferð langvinnra verkja: getum við haft áhrif á blóðstyrk BDNF með 

einhverjum meðferðarráðum eða jafnvel beitt lyfjameðferð til að hamla virkni þess í miðtaugakerfinu? 

Þar sem vitað er að bólgusvörun veldur aukinni tjáningu BDNF 6,80 er rökrétt að álykta að 

bólgustillandi lyfjameðferð gæti minnkað blóðstyrk þess. Ein rannsókn hefur gefið ákveðna 

vísbendingu um að það gæti reynst vel, en hún sýndi minnkun í blóðstyrk BDNF hjá ikstýkissjúklingum 

eftir meðferð með TNF-α hindranum infliximab 81.  

Lyfjameðferð sem hindra ætti virkni BDNF þyrfti að taka tillit til þess að BDNF gegnir gríðarlega 

mikilvægu hlutverki í afkomu og sérhæfingu taugunga og sem þátttakandi í minnismyndun í dreka 118. 

Hindrandi lyfjameðferð þyrfti því að einskorðast við verkjabrautir miðtaugakerfis, því kerfislæg hindrun 

gæti valdið alvarlegum aukaverkunum. Að því sögðu er nú talið að hindra megi virkni BDNF í 

miðtaugakerfi með nokkrum leiðum, en sem dæmi má nefna að ein in vitro rannsókn á þroskuðum 

heilabarkarfrumum sýndi að phencyclidine, sem er NMDA viðtakahindri, minnkaði umritun BDNF án 

þess að hafa áhrif á lifun frumna 119. 

5.5 Blóðþrýstingur og verkjanæmi. 
Í línulegri aðhvarfsgreiningu fyrir þrýstingsverkjanæmispróf og tvíkostagreiningu fyrir hitaskynvillupróf 

var tölfræðilega marktæk fylgni milli verkjanæmis og lágbilsþrýstings (sjá töflur 7 og 8). Þessi útkoma 

er áhugaverð í ljósi þess sem vitað er um samband verkjanæmis og blóðþrýsings. Lengi hefur verið 

þekkt að fylgni er á milli hærri blóðþrýstings og minna verkjanæmis í heilbrigðum 120. Þetta er talið 
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tengjast lífeðlisfræðilegum viðbrögðum í blóðþrýstingsnemum slagæða og hefur verið kallað 

blóðþrýstingsnematengd verkjadeyfing (e. baroreflex hypoalgesia) 121. Í vefjagigt hefur verið sýnt fram 

á að næmi blóðþrýstingsnema er minnkað og að neikvæð fylgni er á milli verkjaskors sjúklinga og 

blóðþrýstings í hvíld 122. 

Minnkað næmi blóðþrýstingsnemanna gæti leitt til slakari innri verkjastjórnunar og aukins 

verkjanæmis því taugabrautir frá nemunum liggja m.a. til svæða í heilastofni sem miðla stillandi 

áhrifum á verkjaboð, þ.á.m. til fram- og kviðlægri mænukylfu (e. rostral ventromedial medulla) 123. 

Niðurstaða okkar rannsóknar er því í samræmi við þessar fyrri athuganir. Hvort tengsl sársaukanæmis 

og lækkaðs blóðþrýstings sé miðlað af bólgutengdum þáttum eða taugavaxtarþáttum er ekki vitað og 

við höfum ekki gert slíka fylgnireikninga, en fróðlegt væri í framhaldi rannsóknarinnar að meta hvort 

slíkt samband finnst. 

5.6 Ályktanir og næstu skref 
Mælingar okkar á sermisstyrk CRP sýndu gildi innan eðlilegra klínískra marka en marktækt hærri í 

vefjagigtarsjúklingum borið saman við viðmið, sem er vísbending um aukna grunnbólgusvörun. Þessi 

hækkun í CRP skýrist ekki af líkamsþyngd, kyni eða aldri. Þó að blóðstyrkur bólgutengdra frumuboða 

hafi ekki verið aukinn í vefjagigt samanborið við viðmið þá dregur það ekki úr vægi þessarar 

niðurstöðu því fjölmargir aðrir bólguþættir en þeir sem voru mældir gætu hafa verið áhrifaþættir í CRP 

hækkuninni.  

Taugavaxtarþátturinn BDNF hefur marktæk tengsl við verkjanæmi í fjölbreyttu safni einstaklinga 

sem eru með vefjagigt, staðbundnari langvinna verki eða enga verki. Þetta eru mjög áhugaverðar 

niðurstöður og benda til þess að tengsl BDNF við verki sé ekki bundið við ákveðna sjúkdóma, s.s. 

vefjagigt eða taugaverki, heldur við verkjanæmið sjálft. 

Áframhaldandi samstarfsrannsókn ÍE og Þrautar ehf. á erfðum langvinnra verkja hefur með þessari 

rannsókn fengið bæði áhugaverðar fyrstu niðurstöður og góðar vísbendingar um hvar veikleikar og 

styrkleikar hennar kunna að liggja:   

i. Úrtakshópur vefjagigtarsjúklinga í rannsókninni virðist endurspegla sjúklingahópinn vel en 

æskilegt er að finna leiðir til að auka þátttöku viðmiða í rannsókninni þar sem þátttakan er 

nú aðeins um 34% og býður upp á skakka í niðurstöðum. Erlendis er það viðtekin venja í 

rannsóknum sem þessari að greiða einstaklingum fyrir þátttöku en sú leið hefur ekki verið 

farin hér. 

ii. Verkanæmisprófin koma vel út og virðast vera að gefa trúverðugar niðurstöður. Ekki er 

ástæða til að breyta framkvæmd þeirra. 

iii. Æskilegt er að endurtaka mælingar á bólgutengdum frumuboðum með næmari aðferð til að fá 

skýrari niðurstöðu um það hvort tengsl séu á millli vefjagigta og/eða verkjanæmis og 

bólguþátta. Í rannsókninni var notuð hefðbundin samloku ELISA aðferð en kúlu-tengd 

ónæmismælingaraðferð (e. bead-based immunoassay) hefur aukið næmi 4.  
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iv. Í ljósi niðurstaðna okkar um tengsl BDNF og verkjanæmis væri áhugavert að kanna hvort 

BDNF hækkun hafi þarna sérstöðu eða hvort aðrir taugavaxtaþættir sýni svipaða fylgni, t.d. 

NGF. 

Að lokum verður áhugavert að fylgja þessum niðurstöðum eftir með skönnun á erfðamengi 

þátttakanda. Í ljósi okkar niðurstaðna verður sérstaklega áhugavert að kanna hvort tengsl séu á milli 

BDNF gilda, verkjanæmis og BDNF erfðabreytileika. 
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I. Manna boðefna Elísur fyrir sermi (BDNF DuoSet) 
 

 
 
 
 
7100 Skematísk uppsetning á ELISA plötu 
 
   dálkar 1-2     dálkar 3-4        dálkar 5-6       dálkar 7-8       dálkar 9-10 dálkar 11-12 

A Standard 1 Sýni 1 Sýni 9 Sýni 17 Sýni 25 Sýni 33 
B Standard 2 Sýni 2 Sýni 10 Sýni 18 Sýni 26 Sýni 34 
C Standard 3 Sýni 3 Sýni 11 Sýni 19 Sýni 27 Sýni 35 
D Standard 4 Sýni 4 Sýni 12 Sýni 20 Sýni 28 Sýni 36 
E Standard 5 Sýni 5 Sýni 13 Sýni 21 Sýni 29 Sýni 37 
F Standard 6 Sýni 6 Sýni 14 Sýni 22 Sýni 30 Sýni 38 
G Standard 7 Sýni 7 Sýni 15 Sýni 23 Sýni 31 Sýni 39 
H Blankur Sýni 8 Sýni 16 Sýni 24 Sýni 32 Sýni 40 

 
 
1) Húðun 
Húðunarmótefnin eru í skömmtum í –70°C frysti. Þynnið húðunarmótefnin í PBS. 
Húðunarmótefnin eru þynnt 1:180 (úr 360 µg/ml í 2 µg/ml, þe 56 µl í 10 ml). 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita yfir nótt. 
Húðunarlausn er skvett úr brunnunum en ekki þvegið. 
 
 
2) Yfirhúðun 
Setjið 300 µl af blokkunarlausn í alla brunna og látið standa við herbergishita í 1 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn (PBS-T). 
 
 
3) Sýni/standard 
Standard fyrir BDNF er í 25 µl skömmtum í –70°C frysti og er þynntur í Elísubuffer. 
 
• BDNF standardinn er 170 ng/ml í 25 µl skammti. Bæta 1392 µl af Elísubuffer við => verður 3 

ng/ml (3000 pg/ml). 
 
Setjið 100 µl í af Elísubuffer í alla standardbrunna (dálkar 1-2). Setjið svo 100 µl af BDNF standard í 
efstu standardröð (A) og þynnið með tvöfaldri raðþynningu á plötunni (blanda 8 sinnum og flytja svo 
100 µl í næstu röð, osfrv) þannig að neðsta röðin (H) verði blankur. 
Sýni eru mæld 1/50 í Elísabuffer og eru þynnt í glösum. Pípetterið 490 µl af Elísabuffer í glös og 
pípetterið 10 µl af sýnum í glösin. Setjið 100 µl í viðeigandi brunna. Látið standa við herbergishita í 2 
klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
4) Greining 
Þynnið BDNF greiningarmótefnin 1:60 (úr 4.5 µg/ml í 25 ng/ml, þe 56 µl í 10 ml) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í viðeigandi brunna og látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvoið 4 sinnum með þvottalausn. 
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5) Streptavidin-HRP 
Þynnið Streptavidin-HRP 1:40 (þe 255 µl í 10.2 ml per plötu) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita í 20 mínútur í myrkri. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
6) Hvarfefni 
Setjið 100 µl af hvarfefnislausn (litlaus, verður blá) í alla brunna og látið standa við herbergishita (ekki 
í ljósi) þar til litur hefur komið nokkuð vel upp. 
 
 
7) Stopp 
Bætið 50 µl af stopplausn út í alla brunna (verður gulleitt) og lesið plötuna strax í ljósmæli við 450 
nm.  
 
 
  
 
DuoSet frá R&D (DY248, geymd skömmtuð í –70°C) 
Þegar búið er að leysa efnin upp í viðeigandi bufferum, láta þá standa í 15 mínútur og velta glösunum 
við og við áður en efnin er notuð eða þeim skammtað. 
Uppleyst efnin geymast í kæli í 1 mánuð, eða frosin við –20 eða –70°C í minnst 6 mánuði.  
 
 
Húðunarmótefni (capture antibody) (Part 840180) Purified mouse anti-human BDNF, 360 µg, 
lyophilized 

- Er leyst upp í 1 ml sterílu PBS => verður 360 µg/ml.  
- Skammtað í glös, 56 µl (~17 glös) og geymt í –70°C. 
Notkun: 
- Þynnt í PBS til húðunar. 
- Eitt glas per plötu 

o Anti BDNF mótefnið er þynnt 1:180 (úr 360 µg/ml í 2 µg/ml; 56 µl í 10 ml). 
 
Standard (Part 840182) Recombinant human BDNF, 85 ng  

- Endurleysa í 0.5 ml af elísubuffer => verður 170 ng/ml. 
- Er skammtað í 25 µl (~17 glös) og fryst við –70°C.  
- Notkun: 
- Taka 25 µl og bæta 1392 µl af Elísubuffer við => verður 3 ng/ml og er tilbúinn til 

notkunar. 
- Standardinn er notaður á bilinu 11.8 til 1500 pg/ml (EÐA 0.0118-1.5 ng/ml). 
-  

Greiningarmótefni (detection antibody) (Part 840181) Biotinylated goat anti-human BDNF, 4.5 µg, 
lyophylised 

- Er leyst upp í 1 ml af Elísubuffer => verður 4.5 µg/ml.  
- Skammtað í glös, 56 µl (~17 glös) og geymt við –70°C.  
Notkun: 
- Þynnt í Elísubuffer. 
- Eitt glas per plötu 

o Biotin-anti-BDNF er þynnt 1:180 (úr 4.5 µg/ml í 25 ng/ml; þe 56 µl í 10 ml).  
 

 
Elísubuffer, 1% BSA í PBS (geymt í kæli) 
 2 g BSA   
 200 ml PBS 
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II. Manna boðefna Elísur fyrir sermi (hsCRP DuoSet) 
 

 
 
 
 
7101 Skematísk uppsetning á ELISA plötu 
 
   dálkar 1-2     dálkar 3-4        dálkar 5-6       dálkar 7-8       dálkar 9-10 dálkar 11-
12 

A Standard 1 Sýni 1 Sýni 9 Sýni 17 Sýni 25 Sýni 33 
B Standard 2 Sýni 2 Sýni 10 Sýni 18 Sýni 26 Sýni 34 
C Standard 3 Sýni 3 Sýni 11 Sýni 19 Sýni 27 Sýni 35 
D Standard 4 Sýni 4 Sýni 12 Sýni 20 Sýni 28 Sýni 36 
E Standard 5 Sýni 5 Sýni 13 Sýni 21 Sýni 29 Sýni 37 
F Standard 6 Sýni 6 Sýni 14 Sýni 22 Sýni 30 Sýni 38 
G Standard 7 Sýni 7 Sýni 15 Sýni 23 Sýni 31 Sýni 39 
H Blankur Sýni 8 Sýni 16 Sýni 24 Sýni 32 Sýni 40 

 
 
1) Húðun 
Húðunarmótefnin eru í skömmtum í –70°C frysti. Þynnið húðunarmótefnin í PBS. 
Húðunarmótefnin eru þynnt 1:180 (úr 360 µg/ml í 2 µg/ml, þe 56 µl í 10 ml). 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita yfir nótt. 
Húðunarlausn er skvett úr brunnunum en ekki þvegið. 
 
 
2) Yfirhúðun 
Setjið 300 µl af blokkunarlausn í alla brunna og látið standa við herbergishita í 1 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn (PBS-T). 
 
 
3) Sýni/standard 
Standard fyrir hsCRP er í 25 µl skömmtum í –70°C frysti og er þynntur í Elísubuffer. 
 
• hsCRP standardinn er 90 ng/ml í 25 µl skammti. Bæta 1100 µl af Elísubuffer við => verður 2 

ng/ml (2000 pg/ml). 
 
Setjið 100 µl í af Elísubuffer í alla standardbrunna (dálkar 1-2). Setjið svo 100 µl af hsCRP standard í 
efstu standardröð (A) og þynnið með tvöfaldri raðþynningu á plötunni (blanda 8 sinnum og flytja svo 
100 µl í næstu röð, osfrv) þannig að neðsta röðin (H) verði blankur. 
Sýni eru mæld 1/5000 í Elísabuffer og eru þynnt í glösum. Takið BDNF glösin (1/50 þynnt). Pípetterið 
990 µl af Elísabuffer í glös og pípetterið 10 µl af BDNF þynningunum í glösin. Setjið 100 µl í 
viðeigandi brunna. Látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
4) Greining 
Þynnið hsCRP greiningarmótefnin 1:180 (úr 22.5 µg/ml í 125 ng/ml, þe 56 µl í 10 ml) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í viðeigandi brunna og látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvoið 4 sinnum með þvottalausn. 
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5) Streptavidin-HRP 
Þynnið Streptavidin-HRP 1:40 (þe 255 µl í 10.2 ml per plötu) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita í 20 mínútur í myrkri. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
6) Hvarfefni 
Setjið 100 µl af hvarfefnislausn (litlaus, verður blá) í alla brunna og látið standa við herbergishita (ekki 
í ljósi) þar til litur hefur komið nokkuð vel upp. 
 
 
7) Stopp 
Bætið 50 µl af stopplausn út í alla brunna (verður gulleitt) og lesið plötuna strax í ljósmæli við 450 
nm.  
 
 
  
 
DuoSet frá R&D (DY1707, geymd skömmtuð í –70°C) 
Þegar búið er að leysa efnin upp í viðeigandi bufferum, láta þá standa í 15 mínútur og velta glösunum 
við og við áður en efnin er notuð eða þeim skammtað. 
Uppleyst efnin geymast í kæli í 1 mánuð, eða frosin við –20 eða –70°C í minnst 6 mánuði.  
 
 
Húðunarmótefni (capture antibody) (Part 842676) Purified mouse anti-human IL-hsCRP, 360 µg, 
lyophilized 

- Er leyst upp í 1 ml sterílu PBS => verður 360 µg/ml.  
- Skammtað í glös, 56 µl (~17 glös) og geymt í –70°C. 
Notkun: 
- Þynnt í PBS til húðunar. 
- Eitt glas per plötu 

o Anti hsCRP mótefnið er þynnt 1:180 (úr 360 µg/ml í 2 µg/ml; 56 µl í 10 ml). 
 
Standard (Part 842678) Recombinant human hsCRP, 45 ng  

- Endurleysa í 0.5 ml af Elísubuffer => verður 90 ng/ml. 
- Er skammtað í 25 µl (~17 glös) og fryst við –70°C.  
- Notkun: 
- Taka 25 µl og bæta 1100 µl af Elísubuffer við => verður 2 ng/ml og er tilbúinn til 

notkunar. 
- Standardinn er notaður á bilinu 15.62 til 1000 pg/ml (EÐA 0.0156-1 ng/ml). 

 
Greiningarmótefni (detection antibody) (Part 842677) Biotinylated goat anti-human hsCRP, 16.2 
µg, lyophylised 

- Er leyst upp í 1 ml af Elísubuffer => verður 16.2 µg/ml.  
- Skammtað í glös, 56 µl (~17 glös) og geymt við –70°C.  
Notkun: 
- Þynnt í Elísubuffer. 
- Eitt glas per plötu 

o Biotin-anti-hsCRP er þynnt 1:180 (úr 16.2 µg/ml í 90 ng/ml; þe 56 µl í 10 ml).  
 

 
Elísubuffer, 1% BSA í PBS (geymt í kæli) 
 2 g BSA   
 200 ml PBS 
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III. Manna boðefna Elísur fyrir sermi (IL-6 DuoSet) 
 

 
 
 
 
7102 Skematísk uppsetning á ELISA plötu 
 
   dálkar 1-2     dálkar 3-4        dálkar 5-6       dálkar 7-8       dálkar 9-10 dálkar 11-
12 

A Standard 1 Sýni 1 Sýni 9 Sýni 17 Sýni 25 Sýni 33 
B Standard 2 Sýni 2 Sýni 10 Sýni 18 Sýni 26 Sýni 34 
C Standard 3 Sýni 3 Sýni 11 Sýni 19 Sýni 27 Sýni 35 
D Standard 4 Sýni 4 Sýni 12 Sýni 20 Sýni 28 Sýni 36 
E Standard 5 Sýni 5 Sýni 13 Sýni 21 Sýni 29 Sýni 37 
F Standard 6 Sýni 6 Sýni 14 Sýni 22 Sýni 30 Sýni 38 
G Standard 7 Sýni 7 Sýni 15 Sýni 23 Sýni 31 Sýni 39 
H Blankur Sýni 8 Sýni 16 Sýni 24 Sýni 32 Sýni 40 

 
 
1) Húðun 
Húðunarmótefnin eru í skömmtum í –70°C frysti. Þynnið húðunarmótefnin í PBS. 
Húðunarmótefnin eru þynnt 1:120 (úr 240 µg/ml í 2 µg/ml, þe 85 µl í 10.2 ml). 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita yfir nótt. 
Húðunarlausn er skvett úr brunnunum en ekki þvegið. 
 
 
2) Yfirhúðun 
Setjið 300 µl af blokkunarlausn í alla brunna og látið standa við herbergishita í 1 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn (PBS-T). 
 
 
3) Sýni/standard 
Standard fyrir IL-6 er í 10 µl skömmtum í –70°C frysti og er þynntur í Elísubuffer. 
 
• IL-6 standardinn er 120 ng/ml í 10 µl skammti. Bæta 990 µl af Elísubuffer við => verður 1.2 

ng/ml (1200 pg/ml). 
 
Setjið 100 µl í af Elísubuffer í alla standardbrunna (dálkar 1-2). Setjið svo 100 µl af IL-6 standard í 
efstu standardröð (A) og þynnið með tvöfaldri raðþynningu á plötunni (blanda 8 sinnum og flytja svo 
100 µl í næstu röð, osfrv) þannig að neðsta röðin (H) verði blankur. 
Sýni eru mæld þynnt 1/10 í Elísubuffer. Pípettið 90 µl af Elísubuffer í alla sýnabrunna og pípetterið 
svo 10 µl af sermi í viðeigandi brunna. Látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
4) Greining 
Þynnið IL-6 greiningarmótefnin 1:60 (úr 3 µg/ml í 50 ng/ml, þe 170 µl í 10.2 ml) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í viðeigandi brunna og látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvoið 4 sinnum með þvottalausn. 
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5) Streptavidin-HRP 
Þynnið Streptavidin-HRP 1:40 (þe 255 µl í 10.2 ml per plötu) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita í 20 mínútur í myrkri. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
6) Hvarfefni 
Setjið 100 µl af hvarfefnislausn (litlaus, verður blá) í alla brunna og látið standa við herbergishita (ekki 
í ljósi) þar til litur hefur komið nokkuð vel upp. 
 
 
7) Stopp 
Bætið 50 µl af stopplausn út í alla brunna (verður gulleitt) og lesið plötuna strax í ljósmæli við 450 
nm.  
 
 
  
DuoSet frá R&D (DY206, geymd skömmtuð í –70°C) 
Þegar búið er að leysa efnin upp í viðeigandi bufferum, láta þá standa í 15 mínútur og velta glösunum 
við og við áður en efnin er notuð eða þeim skammtað. 
Uppleyst efnin geymast í kæli í 1 mánuð, eða frosin við –20 eða –70°C í minnst 6 mánuði.  
 
 
Húðunarmótefni (capture antibody) (Part 840113) Purified mouse anti-human IL-6, 3 x 120 µg, 
lyophilized 

- Eru öll leyst upp í 0.5 ml sterílu PBS => verður 240 µg/ml. Færa saman úr öllum 
glösum. 

- Skammtað í glös, 85 µl (~17 glös) og geymt í –70°C. 
Notkun: 
- Þynnt í PBS til húðunar. 
- Eitt glas per plötu 

o Anti IL-6 mótefnið er þynnt 1:120 (úr 240 µg/ml í 2 µg/ml; 85 µl í 10.2 ml). 
 
Standard (Part 840115) Recombinant human IL-6, 3 x 60 ng  

- Endurleysa eitt glas í 0.5 ml af eimuðu vatni => verður 120 ng/ml. 
- Er skammtað í 10 µl (~17 glös) og fryst við –70°C.  
- Notkun: 
- Taka 10 µl og bæta 990 µl af Elísubuffer við => verður 1.2 ng/ml og er tilbúinn til 

notkunar. 
- Standardinn er notaður á bilinu 4.7 til 600 pg/ml (EÐA 0.0047-0.6 ng/ml). 

 
Greiningarmótefni (detection antibody) (Part 840114) Biotinylated goat anti-human IL-6, 3 x 3 µg, 
lyophylised 

- Er leyst upp í 1 ml af Elísubuffer => verður 3 µg/ml. Færa saman úr öllum glösum. 
- Skammtað í glös, 170 µl (~17 glös) og geymt við –70°C.  
Notkun: 
- Þynnt í Elísubuffer. 
- Eitt glas per plötu 

o Biotin-anti-IL-6 er þynnt 1:60 (úr 3 µg/ml í 50 ng/ml; þe 170 µl í 10.2 ml).  
 

 
Elísubuffer, 1% BSA í PBS (geymt í kæli) 
 2 g BSA   
 200 ml PBS 
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IV. Manna boðefna Elísa fyrir sermi (IL-8 DuoSet) 
 

 
 
 
 
7103 Skematísk uppsetning á ELISA plötu 
 
   dálkar 1-2     dálkar 3-4        dálkar 5-6       dálkar 7-8       dálkar 9-10 dálkar 11-
12 

A Standard 1 Sýni 1 Sýni 9 Sýni 17 Sýni 25 Sýni 33 
B Standard 2 Sýni 2 Sýni 10 Sýni 18 Sýni 26 Sýni 34 
C Standard 3 Sýni 3 Sýni 11 Sýni 19 Sýni 27 Sýni 35 
D Standard 4 Sýni 4 Sýni 12 Sýni 20 Sýni 28 Sýni 36 
E Standard 5 Sýni 5 Sýni 13 Sýni 21 Sýni 29 Sýni 37 
F Standard 6 Sýni 6 Sýni 14 Sýni 22 Sýni 30 Sýni 38 
G Standard 7 Sýni 7 Sýni 15 Sýni 23 Sýni 31 Sýni 39 
H Blankur Sýni 8 Sýni 16 Sýni 24 Sýni 32 Sýni 40 

 
 
1) Húðun 
Húðunarmótefnin eru í skömmtum í –70°C frysti. Þynnið húðunarmótefnin í PBS. 
Húðunarmótefnin eru þynnt 1:120 (úr 480 µg/ml í 4 µg/ml, þe 85 µl í 10.2 ml). 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita yfir nótt. 
Húðunarlausn er skvett úr brunnunum en ekki þvegið. 
 
 
2) Yfirhúðun 
Setjið 300 µl af blokkunarlausn í alla brunna og látið standa við herbergishita í 1 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn (PBS-T). 
 
 
3) Sýni/standard 
Standard fyrir IL-8 er í 25 µl skömmtum í –70°C frysti og er þynntur í TRIS-Elísubuffer. 
 
• IL-8 standardinn er 80 ng/ml í 25 µl skammti. Bæta 475 µl af TRIS-Elísubuffer við => verður 

4 ng/ml (4000 pg/ml). 
 
Setjið 100 µl í af TRIS-Elísubuffer í alla standardbrunna (dálkar 1-2). Setjið svo 100 µl af IL-8 
standard í efstu standardröð (A) og þynnið með tvöfaldri raðþynningu á plötunni (blanda 8 sinnum og 
flytja svo 100 µl í næstu röð, osfrv) þannig að neðsta röðin (H) verði blankur. 
Sýni eru mæld þynnt 1/2 í TRIS-Elísubuffer. Pípettið 50 µl af TRIS-Elísubuffer í alla sýnabrunna og 
pípetterið svo 50 µl af sermi í viðeigandi brunna. Látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
4) Greining 
Þynnið IL-8 greiningarmótefnin 1:60 (úr 1.2 µg/ml í 20 ng/ml, þe 170 µl í 10.2 ml) í TRIS-
Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í viðeigandi brunna og látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvoið 4 sinnum með þvottalausn. 
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5) Streptavidin-HRP 
Þynnið Streptavidin-HRP 1:40 (þe 255 µl í 10.2 ml per plötu) í TRIS-Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita í 20 mínútur í myrkri. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
6) Hvarfefni 
Setjið 100 µl af hvarfefnislausn (litlaus, verður blá) í alla brunna og látið standa við herbergishita (ekki 
í ljósi) þar til litur hefur komið nokkuð vel upp. 
 
 
7) Stopp 
Bætið 50 µl af stopplausn út í alla brunna (verður gulleitt) og lesið plötuna strax í ljósmæli við 450 
nm.  
 
 
 
DuoSet frá R&D (DY208, geymd skömmtuð í –70°C) 
Þegar búið er að leysa efnin upp í viðeigandi bufferum, láta þá standa í 15 mínútur og velta glösunum 
við og við áður en efnin er notuð eða þeim skammtað. 
Uppleyst efnin geymast í kæli í 1 mánuð, eða frosin við –20 eða –70°C í minnst 6 mánuði.  
 
 
Húðunarmótefni (capture antibody) (Part 890804) Purified mouse anti-human IL-8, 3 x 240 µg, 
lyophilized 

- Er leyst upp í 0.5 ml sterílu PBS => verður 480 µg/ml. Færa saman úr öllum glösum. 
- Skammtað í glös, 85 µl (~17 glös) og geymt í –70°C. 
Notkun: 
- Þynnt í PBS til húðunar. 
- Eitt glas per plötu 

o Anti IL-8 mótefnið er þynnt 1:120 (úr 480 µg/ml í 4 µg/ml; 85 µl í 10.2 ml). 
 
Standard (Part 890806) Recombinant human IL-8, 3 x 40 ng 

- Endurleysa eitt glas í 0.5 ml af eimuðu vatni => verður 80 ng/ml. 
- Er skammtað í 25 µl (~17 glös) og fryst við –70°C.  
- Notkun: 
- Taka 25 µl og bæta 475 µl af TRIS-Elísubuffer við => verður 4 ng/ml og er tilbúinn 

til notkunar. 
- Standardinn er notaður á bilinu 31.25 til 2000 pg/ml (EÐA 0.0132-2 ng/ml). 

 
Greiningarmótefni (detection antibody) (Part 890805) Biotinylated goat anti-human IL-8, 3 x 1.2 
µg, lyophylised 

- Er leyst upp í 1 ml af TRIS-Elísubuffer => verður 1.2 µg/ml. Færa saman úr öllum glösum. 
- Skammtað í glös, 170 µl (~17 glös) og geymt við –70°C.  
Notkun: 
- Þynnt í TRIS-Elísubuffer til notkunar. 
- Eitt glas per plötu 

o Biotin-anti-IL-8 er þynnt 1:60 (úr 1.2 µg/ml í 20 ng/ml; þe 170 µl í 10.2 ml). 
 
 
TRIS-Elísubuffer, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 í TBS (geymt í kæli) 
 0.2 g BSA  
 0.1 ml Tween 20  
 200 ml TBS 
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V. Manna boðefna Elísur fyrir sermi (IL-10 DuoSet) 
 

 
 
 
 
7104 Skematísk uppsetning á ELISA plötu 
 
   dálkar 1-2     dálkar 3-4        dálkar 5-6       dálkar 7-8       dálkar 9-10 dálkar 11-
12 

A Standard 1 Sýni 1 Sýni 9 Sýni 17 Sýni 25 Sýni 33 
B Standard 2 Sýni 2 Sýni 10 Sýni 18 Sýni 26 Sýni 34 
C Standard 3 Sýni 3 Sýni 11 Sýni 19 Sýni 27 Sýni 35 
D Standard 4 Sýni 4 Sýni 12 Sýni 20 Sýni 28 Sýni 36 
E Standard 5 Sýni 5 Sýni 13 Sýni 21 Sýni 29 Sýni 37 
F Standard 6 Sýni 6 Sýni 14 Sýni 22 Sýni 30 Sýni 38 
G Standard 7 Sýni 7 Sýni 15 Sýni 23 Sýni 31 Sýni 39 
H Blankur Sýni 8 Sýni 16 Sýni 24 Sýni 32 Sýni 40 

 
 
1) Húðun 
Húðunarmótefnin eru í skömmtum í –70°C frysti. Þynnið húðunarmótefnin í PBS. 
Húðunarmótefnin eru þynnt 1:120 (úr 240 µg/ml í 2 µg/ml, þe 85 µl í 10.2 ml). 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita yfir nótt. 
Húðunarlausn er skvett úr brunnunum en ekki þvegið. 
 
 
2) Yfirhúðun 
Setjið 300 µl af blokkunarlausn í alla brunna og látið standa við herbergishita í 1 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn (PBS-T). 
 
 
3) Sýni/standard 
Standard fyrir IL-10 er í 25 µl skömmtum í –70°C frysti og er þynntur í Elísubuffer. 
 
• IL-10 standardinn er 150 ng/ml í 25 µl skammti. Bæta 913 µl af Elísubuffer við => verður 4 

ng/ml (4000 pg/ml). 
 
Setjið 100 µl í af Elísubuffer í alla standardbrunna (dálkar 1-2). Setjið svo 100 µl af IL-10 standard í 
efstu standardröð (A) og þynnið með tvöfaldri raðþynningu á plötunni (blanda 8 sinnum og flytja svo 
100 µl í næstu röð, osfrv) þannig að neðsta röðin (H) verði blankur. 
Sýni eru mæld þynnt 1/5 í Elísubuffer. Pípettið 80 µl af Elísubuffer í alla sýnabrunna og pípetterið svo 
20 µl af sermi í viðeigandi brunna. Látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
4) Greining 
Þynnið IL-10 greiningarmótefnin 1:60 (úr 4.5 µg/ml í 75 ng/ml, þe 170 µl í 10.2 ml) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í viðeigandi brunna og látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvoið 4 sinnum með þvottalausn. 
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5) Streptavidin-HRP 
Þynnið Streptavidin-HRP 1:40 (þe 255 µl í 10.2 ml per plötu) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita í 20 mínútur í myrkri. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
6) Hvarfefni 
Setjið 100 µl af hvarfefnislausn (litlaus, verður blá) í alla brunna og látið standa við herbergishita (ekki 
í ljósi) þar til litur hefur komið nokkuð vel upp. 
 
 
7) Stopp 
Bætið 50 µl af stopplausn út í alla brunna (verður gulleitt) og lesið plötuna strax í ljósmæli við 450 
nm.  
 
 
  
DuoSet frá R&D (DY217B, geymd skömmtuð í –70°C) 
Þegar búið er að leysa efnin upp í viðeigandi bufferum, láta þá standa í 15 mínútur og velta glösunum 
við og við áður en efnin er notuð eða þeim skammtað. 
Uppleyst efnin geymast í kæli í 1 mánuð, eða frosin við –20 eða –70°C í minnst 6 mánuði.  
 
 
Húðunarmótefni (capture antibody) (Part 841825) Purified mouse anti-human IL-10, 3 x 120 µg, 
lyophilized 

- Eru öll leyst upp í 0.5 ml sterílu PBS => verður 240 µg/ml. Færa saman úr öllum 
glösum. 

- Skammtað í glös, 85 µl (~17 glös) og geymt í –70°C. 
Notkun: 
- Þynnt í PBS til húðunar. 
- Eitt glas per plötu 

o Anti IL-10 mótefnið er þynnt 1:120 (úr 240 µg/ml í 2 µg/ml; 85 µl í 10.2 ml). 
 
Standard (Part 841532) Recombinant human IL-10, 3 x 75 ng  

- Endurleysa eitt glas í 0.5 ml af elísubuffer => verður 150 ng/ml. 
- Er skammtað í 25 µl (~17 glös) og fryst við –70°C.  
- Notkun: 
- Taka 25 µl og bæta 913 µl af Elísubuffer við => verður 4 ng/ml og er tilbúinn til 

notkunar. 
- Standardinn er notaður á bilinu 31.25 til 2000 pg/ml (EÐA 0.0312-2 ng/ml). 
-  

Greiningarmótefni (detection antibody) (Part 840196) Biotinylated goat anti-human IL-10, 3 x 4.5 
µg, lyophylised 

- Er leyst upp í 1 ml af Elísubuffer => verður 4.5 µg/ml. Færa saman úr öllum glösum. 
- Skammtað í glös, 170 µl (~17 glös) og geymt við –70°C.  
Notkun: 
- Þynnt í Elísubuffer. 
- Eitt glas per plötu 

o Biotin-anti-IL-10 er þynnt 1:60 (úr 4.5 µg/ml í 75 ng/ml; þe 170 µl í 10.2 ml).  
 

 
Elísubuffer, 1% BSA í PBS (geymt í kæli) 
 2 g BSA   
 200 ml PBS 
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VI. Manna boðefna Elísur fyrir sermi (IL-1ra DuoSet) 
 

 
 
 
 
7105 Skematísk uppsetning á ELISA plötu 
 
   dálkar 1-2     dálkar 3-4        dálkar 5-6       dálkar 7-8       dálkar 9-10 dálkar 11-
12 

A Standard 1 Sýni 1 Sýni 9 Sýni 17 Sýni 25 Sýni 33 
B Standard 2 Sýni 2 Sýni 10 Sýni 18 Sýni 26 Sýni 34 
C Standard 3 Sýni 3 Sýni 11 Sýni 19 Sýni 27 Sýni 35 
D Standard 4 Sýni 4 Sýni 12 Sýni 20 Sýni 28 Sýni 36 
E Standard 5 Sýni 5 Sýni 13 Sýni 21 Sýni 29 Sýni 37 
F Standard 6 Sýni 6 Sýni 14 Sýni 22 Sýni 30 Sýni 38 
G Standard 7 Sýni 7 Sýni 15 Sýni 23 Sýni 31 Sýni 39 
H Blankur Sýni 8 Sýni 16 Sýni 24 Sýni 32 Sýni 40 

 
 
1) Húðun 
Húðunarmótefnin eru í skömmtum í –70°C frysti. Þynnið húðunarmótefnin í PBS. 
Húðunarmótefnin eru þynnt 1:120 (úr 1200 µg/ml í 10 µg/ml, þe 85 µl í 10.2 ml). 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita yfir nótt. 
Húðunarlausn er skvett úr brunnunum en ekki þvegið. 
 
 
2) Yfirhúðun 
Setjið 300 µl af blokkunarlausn í alla brunna og látið standa við herbergishita í 1 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn (PBS-T). 
 
 
3) Sýni/standard 
Standard fyrir IL-1ra er í 25 µl skömmtum í –70°C frysti og er þynntur í Elísubuffer. 
 
• IL-1ra standardinn er 230 ng/ml í 25 µl skammti. Bæta 1125 µl af Elísubuffer við => verður 5 

ng/ml (5000 pg/ml). 
 
Setjið 100 µl í af Elísubuffer í alla standardbrunna (dálkar 1-2). Setjið svo 100 µl af IL-1ra standard í 
efstu standardröð (A) og þynnið með tvöfaldri raðþynningu á plötunni (blanda 8 sinnum og flytja svo 
100 µl í næstu röð, osfrv) þannig að neðsta röðin (H) verði blankur. 
Sýni eru mæld þynnt 1/5 í Elísubuffer. Pípettið 80 µl af Elísubuffer í alla sýnabrunna og pípetterið svo 
20 µl af sermi í viðeigandi brunna. Látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
4) Greining 
Þynnið IL-1ra greiningarmótefnin 1:60 (úr 6 µg/ml í 100 ng/ml, þe 170 µl í 10.2 ml) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í viðeigandi brunna og látið standa við herbergishita í 2 klst. 
Þvoið 4 sinnum með þvottalausn. 
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5) Streptavidin-HRP 
Þynnið Streptavidin-HRP 1:40 (þe 255 µl í 10.2 ml per plötu) í Elísubuffer. 
Setjið 100 µl í alla brunna og látið standa við herbergishita í 20 mínútur í myrkri. 
Þvo 4 sinnum með þvottalausn. 
 
 
6) Hvarfefni 
Setjið 100 µl af hvarfefnislausn (litlaus, verður blá) í alla brunna og látið standa við herbergishita (ekki 
í ljósi) þar til litur hefur komið nokkuð vel upp. 
 
 
7) Stopp 
Bætið 50 µl af stopplausn út í alla brunna (verður gulleitt) og lesið plötuna strax í ljósmæli við 450 
nm.  
 
 
DuoSet frá R&D (DY280, geymd skömmtuð í –70°C) 
Þegar búið er að leysa efnin upp í viðeigandi bufferum, láta þá standa í 15 mínútur og velta glösunum 
við og við áður en efnin er notuð eða þeim skammtað. 
Uppleyst efnin geymast í kæli í 1 mánuð, eða frosin við –20 eða –70°C í minnst 6 mánuði.  
 
 
Húðunarmótefni (capture antibody) (Part 840270) Purified mouse anti-human IL-1ra, 3 x 600 µg, 
lyophilized 

- Eru öll leyst upp í 0.5 ml sterílu PBS => verður 1200 µg/ml. Færa saman úr öllum 
glösum. 

- Skammtað í glös, 85 µl (~17 glös) og geymt í –70°C. 
Notkun: 
- Þynnt í PBS til húðunar. 
- Eitt glas per plötu 

o Anti IL-1ra mótefnið er þynnt 1:120 (úr 1200 µg/ml í 10 µg/ml; 85 µl í 10.2 
ml). 

 
Standard (Part 840272) Recombinant human IL-1ra, 3 x 115 ng  

- Endurleysa eitt glas í 0.5 ml af elísubuffer => verður 230 ng/ml. 
- Er skammtað í 25 µl (~17 glös) og fryst við –70°C.  
- Notkun: 
- Taka 25 µl og bæta 1125 µl af Elísubuffer við => verður 5 ng/ml og er tilbúinn til 

notkunar. 
- Standardinn er notaður á bilinu 39.1 til 2500 pg/ml (EÐA 0.0391-2.5 ng/ml). 

 
Greiningarmótefni (detection antibody) (Part 840271) Biotinylated goat anti-human IL-1ra, 3 x 6 
µg, lyophylised 

- Er leyst upp í 1 ml af Elísubuffer => verður 6 µg/ml. Færa saman úr öllum glösum. 
- Skammtað í glös, 170 µl (~17 glös) og geymt við –70°C.  
Notkun: 
- Þynnt í Elísubuffer. 
- Eitt glas per plötu 

o Biotin-anti-IL-1ra er þynnt 1:60 (úr 6 µg/ml í 100 ng/ml; þe 170 µl í 10.2 ml).  
 

 
Elísubuffer, 1% BSA í PBS (geymt í kæli) 
 2 g BSA   
 200 ml PBS 
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VII. Tvíbreytufylgni próteinþéttnimælinga (bivariate correlation matrix) 
 

Correlations (Total) 

  
Interleukin6 

(pg/ml) 
Interleukin8 

(pg/ml) 
Interleukin10 

(pg/ml) 
IL1RA 
(pg/ml) 

BDNF 
(ng/ml) 

hs-CRP 
(ug/ml) 

Interleukin6 
(pg/ml) 

Pearson 
Correlation 1 .846** .966** .725** ,103 -,084 

Sig. (2-
tailed)   ,000 ,000 ,000 ,156 ,247 

N 194 194 194 194 192 193 
Interleukin8 
(pg/ml) 

Pearson 
Correlation .846** 1 .826** .647** ,047 -,073 

Sig. (2-
tailed) ,000   ,000 ,000 ,514 ,311 

N 194 194 194 194 192 193 
Interleukin10 
(pg/ml) 

Pearson 
Correlation .966** .826** 1 .813** ,121 -,058 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000   ,000 ,095 ,422 

N 194 194 194 194 192 193 
IL1RA 
(pg/ml) 

Pearson 
Correlation .725** .647** .813** 1 ,036 -,075 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000   ,619 ,297 

N 194 194 194 194 192 193 
BDNF 
(ng/ml) 

Pearson 
Correlation ,103 ,047 ,121 ,036 1 -,047 

Sig. (2-
tailed) ,156 ,514 ,095 ,619   ,520 

N 192 192 192 192 192 192 
hs-CRP 
(ug/ml) 

Pearson 
Correlation -,084 -,073 -,058 -,075 -,047 1 

Sig. (2-
tailed) ,247 ,311 ,422 ,297 ,520   

N 193 193 193 193 192 193 
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VIII. Kynjaskipt tvíbreytufylgni sermisstyrks BDNF við verkjanæmi og 
aðrar breytur  

 

Sex     
BDNF 
(ng/ml) 

	  
Sex     

BDNF 
(ng/ml) 

Male Max 
Tolerated 
Pressure 

Pearson 
Correlation -,150 

	  

Female Max 
Tolerated 
Pressure 

Pearson 
Correlation -,145 

  Sig. (2-
tailed) ,261 

	  

  Sig. (2-
tailed) ,097 

  N 58 
	  

  N 132 
  Mixed 

Grill 
Reaction 

Pearson 
Correlation ,162 

	  

  Mixed 
Grill 

Reaction 

Pearson 
Correlation .216* 

  Sig. (2-
tailed) ,241 

	  

  Sig. (2-
tailed) ,033 

  N 54 
	  

  N 98 
  CI time in 

seconds 
Pearson 
Correlation -,066 

	  

  CI time in 
seconds 

Pearson 
Correlation -,188 

  Sig. (2-
tailed) ,637 

	  

  Sig. (2-
tailed) ,064 

  N 54 
	  

  N 98 
  BMI Pearson 

Correlation .275* 

	  

  BMI Pearson 
Correlation .238** 

  Sig. (2-
tailed) ,039 

	  

  Sig. (2-
tailed) ,006 

  N 57 
	  

  N 133 
  Diastolic 

BP 
Pearson 
Correlation .426** 

	  

  Diastolic 
BP 

Pearson 
Correlation .223* 

  Sig. (2-
tailed) ,001 

	  

  Sig. (2-
tailed) ,027 

  N 54 
	  

  N 98 
  Systolic 

BP 
Pearson 
Correlation ,174 

	  

  Systolic 
BP 

Pearson 
Correlation .280** 

  Sig. (2-
tailed) ,209 

	  

  Sig. (2-
tailed) ,005 

  N 54 
	  

  N 98 
  Age Pearson 

Correlation .368** 

	  

  Age Pearson 
Correlation .303** 

  Sig. (2-
tailed) ,004 

	  

  Sig. (2-
tailed) ,000 

  N 58 
	  

  N 134 
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IX. Tvíbreytufylgni hsCRP mælinga við verkjanæmi og aðra þætti 
 

	   	  

hs-CRP 
(ug/ml) Sex 

hs-CRP 
(ug/ml) Sex 

hs-CRP 
(ug/ml) 

Max 
Tolerated 
Pressure 

Pearson 
Correlation -,125 Male -,185 Female -,006 

Sig. (2-
tailed) ,085 ,164 ,947 

N 191 58 133 
Mixed 
Grill 
Reaction 

Pearson 
Correlation -,088 -,051 -,136 

Sig. (2-
tailed) ,277 ,715 ,180 

N 153 54 99 
Cold 
Immersion 
time in 
seconds 

Pearson 
Correlation ,015 -,038 ,059 

Sig. (2-
tailed) ,855 ,786 ,564 

N 153 54 99 
BMI Pearson 

Correlation .241** .303* .248** 

Sig. (2-
tailed) ,001 ,022 ,004 

N 191 57 134 
Diastolic 
BP 

Pearson 
Correlation -,013 ,130 ,001 

Sig. (2-
tailed) ,872 ,350 ,994 

N 153 54 99 
Systolic 
BP 

Pearson 
Correlation ,058 ,103 ,096 

Sig. (2-
tailed) ,473 ,459 ,343 

N 153 54 99 
Age Pearson 

Correlation -,032 ,165 -,108 

Sig. (2-
tailed) ,656 ,217 ,212 

N 193 58 135 
 


