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Ágrip 

Liðagigt er bólgusjúkdómur sem skiptist í nokkrar sjúkdómsundirgerðir sem eiga það sameiginlegt að 

leggjast á liði líkamans og valda þar niðurbroti á brjóski. Afleiðingar eru skemmdir og þynning á 

liðbrjóski og í kjölfarið beinþynning umhverfis skemmda liði. Orsakir eru taldar vera samspil erfða og 

umhverfis.  

Iktsýki, sóragigt og hryggikt teljast til liðbólgusjúkdóma. Sú uppgötvun að T frumur og frumuboðefni 

leiki stórt hlutverk í þróun liðbólgusjúkdóma hefur leitt til mikilla framfara í meðferð gegn iktsýki en sú 

meðferð sem hvað mest hefur verið lögð áhersla á eru TNFα hemlar. TNFα hemlar hafa hamlandi áhrif 

á bólguna sjálfa með því að koma í veg fyrir virkni TNFα. Ekki sýna allir sjúklingar sem meðhöndlaðir 

eru með TNFα hamlandi lyfjum fram á viðvarandi meðferðarsvar. Ástæðan er m.a. sú að mótefni gegn 

TNFα hemlum geta myndast í sjúklingum sem meðhöndlaðir eru með þessum lyfjum. Af þessum 

ástæðum hefur áhugi á mælingum á TNF hemlum og mótefnum gegn þeim í sjúklingum aukist 

verulega til þess að aðstoða við klíníska ákvörðunartöku.  

Markmið rannsóknarinnar var að meta notagildi lyfjamælinga og mótefnamælinga gegn TNF 

hemlum hjá einstaklingum með liðbólgusjúkdóma. Einnig var lagður grunnur að klínískum 

þjónusturannsóknum þar sem metið er lyfjamagn TNF hemla og mótefnamagn gegn þeim í blóði. 

Rannsóknarþýði, 62 einstaklingar, var valið úr lista 18 ára og eldri sem greindir höfðu verið með 

liðbólgusjúkdóm. Allir sjúklingarnir áttu það sameiginlegt að hafa verið á líftæknilyfi úr flokki TNF 

hemla, annað hvort infliximab eða etanercept. Lyfja- og mótefnamælingar voru gerðar á ELISA prófum 

frá Promonitor®.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tveir sjúklingar (3,2%) mynduðu mótefni gegn lyfinu 

sínu. Þessir sjúklingar voru báðir á infliximab lyfinu. Þrír (10%) af 30 sjúklingum á infliximab lyfinu 

höfðu ómælanlegan lyfjastyrk í blóði. Af þeim reyndust tveir sjúklingar með mótefni gegn infliximab í 

blóði og sýndu þeir báðir fram á lélega meðferðarsvörun. Allir 32 sjúklingarnir á etanercept lyfinu höfðu 

mælanlegan lyfjastyrk í blóði og enginn greindist með mótefni gegn ETN. Niðurstöður sýndu einnig að 

nokkrir sjúklingar í sjúkdómshvíld mældust með lágan lyfjastyrk í blóði. Það bendir til þess að hægt sé 

að nota þessi próf til þess að meta hvort hægt sé að lækka lyfjaskammt eða taka sjúkling af 

lyfjagjöfinni.   

Þessar niðustöður gefa til kynna að lyfja- og mótefnamælingar gegn TNF hemlum hjá 

einstaklingum með liðbólgusjúkdóma séu gagnleg er varða ákvarðanatöku um áframhaldandi notkun 

slíkra lyfja viðkomandi sjúklinga. Hægt væri að grípa fyrr inn í hjá þeim sem ekki sýna gott 

meðferðarsvar og taka ákvörðun um hvort hætta eigi lyfjagjöf eða hækka lyfjaskammt. Einnig væri 

hægt að meta möguleikann á að lækka lyfjaskammta hjá sjúklingum með góða meðferðarsvörun. 
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Þakkir 

Þetta verkefni er unnið í samstarfi við ónæmisfræðideild LSH og er styrkt af lyfjafyrirtækinu Pfizer sem 

útvegaði efnivið til rannsóknarinnar. Ég vil færa sérstakar þakkir til Sunnu Bjargar Skarphéðinsdóttur 

og Önnu Guðrúnu Viðarsdóttur fyrir alla aðstoð og þolinmæði í tenglsum við verkefnið. Elínborgu 

Stefánsdóttur vil ég þakka fyrir utanumhald og söfnun á blóðsýnum og Birni Rúnari Lúðvíkssyni og 

Birni Guðbjörnssyni fyrir góða leiðsögn á meðan á verkefninu stóð. Einnig vil ég þakka starfsfólki 

ónæmisfræðideildar fyrir gott viðmót og afnot af aðstöðu þeirra. Fjölskylda og vinir fá þakkir fyrir 

sýndan stuðning og skilning í gegnum námið.  
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1 Inngangur 

1.1 Ónæmiskerfið 
Hlutverk ónæmiskerfisins er að verja líkamann gegn sjúkdómum og sýkingum. Ónæmiskerfið er 

samsett úr ýmsum gerðum frumna, vefja og sameinda sem þekkja framandi efni og sameindir í 

líkamanum og vinna í sameiningu að því að eyða þeim. Kerfið sér einnig um að hreinsa út dauðar 

frumur, hefja vefjaviðgerð og að koma í veg fyrir vöxt ýmissa æxla. Varnarviðbrögð ónæmiskerfisins 

skiptast í tvennt, ósérhæfðar og sérhæfðar varnir (mynd 1). Þegar röskun verður á jafnvægi líkamans 

vegna sýkingar eða vefjaskemmdar er ósérhæfða kerfið, einnig kallað meðfædda kerfið, fyrsta vörnin. 

Sérhæfða kerfið, eða áunna kerfið, fer í gang þegar ósérhæfða kerfið nær ekki að yfirvinna sýkilinn. Til 

þess að sérhæfða kerfið geti brugðist við krefst það fjölgunar og aðgreiningar á eitilfrumum áður en 

það veitir líkamanum vörn og tekur því lengri tíma að virkjast.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Ósérhæfða og sérhæfða kerfið. Ósérhæfða kerfið er fyrsta vörn líkamans gegn sýkingu. 
Það samanstendur af komplement próteinum, fjölbreyttum frumuþáttum líkt og makrófögum, 
angafrumum og Natural killer frumum. Sérhæfða ónæmiskerfið tekur lengri tíma að virkjast 
en gefur sérhæfðara ónæmissvar ásamt því að búa til ónæmisminni. Það samanstendur af 
mótefnum, B frumum og CD4+ og CD8+ T frumum. NK T frumur og γδ T frumur eru 
frumudrepandi eitilfrumur sem eru á mörkum ósérhæfða og sérhæfða ónæmiskerfisins.(2)  

 

1.1.1 Ósérhæfða kerfið 
Ósérhæfða kerfið bregst hratt við þegar líkaminn verður útsettur fyrir sýklum. Þekjuvefur á yfirborði 

líkamans gefur fyrstu ósérhæfðu vörnina með því að hindra aðgang sýkla inn í líkamann. Þegar sýklar 

komast í gegnum fyrstu varnir og inn í líkamann eru frumur og prótein ósérhæfða kerfisins tilbúin að 

bregðast við og leggja sitt að mörkum til þess að eyða þeim eins fljótt og hægt er. Frumur og prótein 

ósérhæfða kerfisins eru m.a. átfrumur, Natural killer (NK) frumur og komplement kerfið.(1)  

Makrófagar, neutrófílar og angafrumur eru átfrumur ónæmiskerfisins. Fyrsti flokkur átfrumna eru 

makrófagar sem eru til staðar í nánast öllum vefjum líkamans. Þeir eru langlífir og gegna nokkrum 
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mismunandi hlutverkum í bæði ósérhæfðu og sérhæfðu ónæmissvari. Hlutverk þeirra í ósérhæfðu 

svari er að gleypa og drepa þær örverur sem komast inn fyrir fyrstu varnir. Þegar makrófagar gleypa 

sýkla ræsast þeir og koma af stað bólguviðbragði. Það gera þeir með því að seyta frá sér boðefnum 

(e. cytokines) sem auka gegndræpi æða og auðveldar þannig flutning á vökva og próteinum inn í 

sýkta vefi. Einnig framleiða þeir flakkboða (e. chemokines) sem beina neutrófílum úr blóði að 

sýkingarsvæðinu. Neutrofílar mynda annan flokk átfrumna en þeir eru algengustu og mikilvægustu 

frumur ósérhæfða kerfisins. Þær eru skammlífar og taka upp örverur með frumuáti og eyða þeim með 

hjálp niðurbrotsensíma og annarra örverueyðandi efna sem finnast í umfrymiskirnum þeirra. 

Angafrumur eru þriðji flokkur átfrumna en aðal hlutverk þeirra er hins vegar að framleiða boðefni sem 

virkja aðrar ónæmisfrumur. NK frumur eru stórar, kornóttar frumur sem hafa þann hæfileika að geta 

varist innanfrumusýklum og þannig drepið frumur. Þær líkjast því eitilfrumum en tjá þó ekki 

vakasértækan (e.antigen-specific) viðtaka líkt og þær. NK frumur tjá ýmsar gerðir ósérhæfðra viðtaka 

sem bregðast við frumuálagi og veirusýktum frumum.(3)  

Komplementkerfið er samansafn próteina sem þekkja sameindir á yfirborði örvera og áthúða (e. 

opsonize) þær. Áthúðun kallar á átfrumur að sýkta svæðinu sem leiðir í mörgum tilvikum til þess að 

þær ná að drepa örverurnar.(4) Markmið ósérhæfða ónæmiskerfisins er að takast á við sýkla um leið 

og þeir berast inn í líkamann en það er þó ekki alltaf nóg til þess að yfirvinna sýkingu og í mörgum 

tilfellum þarf nákvæmara, skilvirkara og sérhæfðara ónæmissvar.(1) 

 

1.1.2 Sérhæfða kerfið 
Ólíkt meðfædda ónæmiskerfinu er sérhæfða kerfið sértækt á ákveðna gerð sýkla og hefur þann 

hæfileika að geta búið til ónæmisminni. Ónæmisminni verður til þess að hægt er að koma í veg fyrir 

endurteknar sýkingar af sama sýkingavaldi. Sérhæfða kerfið er miðlað af eitilfrumum og afurðum 

þeirra. Vakaviðtakar á eitilfrumum þekkja mótefnavaka í umhverfi sínu sem leiðir til upphafs sérhæfð 

ónæmissvars. Eitilfrumur skiptast í T og B frumur sem þekkja mismunandi mótefnavaka.(1) Sérhæft 

ónæmssvar skipist í tvær gerðir, vessabundið ónæmi og frumubundið ónæmi. Vessabundið ónæmi er 

miðlað af mótefnum, sameindum í blóði sem framleiddar eru af B frumum. Þessi gerð ónæmissvars er 

helsta vörn líkamans gegn utanfrumusýklum og eiturefnum þeirra þar sem mótefni geta bundist þeim 

og miðlað þannig að eyðingu þeirra. Mótefni komast ekki að örverum sem lifa og fjölga sér innan 

sýktra frumna. Vörn gegn innanfrumusýklum krefst því annarar gerðar ónæmissvars sem kallast 

frumubundið ónæmi og er miðlað af T frumum. T frumur skiptast í tvo flokka, T hjálparfrumur (CD4+) 

og frumudrepandi T frumur (CD8+). Þær þekkja framandi peptíð sem bundist hafa hýsilpróteinum (e. 

major histocompatibility complex, MHC). MHC er genaset á litningi 6 í mönnum sem tjáir m.a. fyrir 

MHC sameindum sem tjáðar eru á yfirborði frumna. MHC sameindir af flokki I eru tjáðar á flestum 

kirndum frumum og eru þekktar af frumudrepandi T frumum. Flokkur II er bundinn við angafrumur, 

makrófaga og B frumur og er þekktur af T hjálparfrumum. T hjálparfrumur bregðast við ónæmisvaka 

með því að seyta frumuboðefnum sem örva fjölgun (e. proliferation) og aðgreiningu (e. differentation) 

T frumnanna sjálfra ásamt því að virkja aðrar frumur líkt og B frumur, makrófaga og aðrar eitilfrumur. 
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Frumudrepandi T frumur hafa þann hæfileika að geta drepið aðrar frumur með því að seyta innihaldi 

umfrymiskirna inn í umfrymi sýktra frumna sem leiðir til stýrðs frumudauða.(4)  

1.1.2.1 Mótefni 
Mótefni eru prótein sem verða til þegar líkaminn er útsettur fyrir óþekktum efnum sem kallast þá 

mótefnavakar. Mótefni hafa tvö mismunandi hlutverk. Annað þeirra er að bindast sérhæft við efni sem 

vakið hafa upp ónæmissvar og hitt hlutverkið er að kalla á (e. recruit) frumur og sameindir til þess að 

eyða þeim mótefnavaka sem þau er bundin.(3) Mótefni eru aðeins mynduð af B frumum og eru 

annaðhvort himnubundin á yfirborði þeirra og virka sem vakaviðtakar eða eru leysanleg og hafa þá 

það hlutverk að hlutleysa eiturefni og koma í veg fyrir útbreiðslu sýkla og örvera.(4) Mismunandi hlutar 

mótefnasameindarinnar sjá um að bera kennsl á mótefnavakann og miðla virkni sameindarinnar. 

Mótefnavaka bindisvæðið (Fab) er mjög mismunandi milli mótefna og kallast breytilega svæðið. Þessi 

breytileiki gerir mótefnum kleift að bindast sérhæft við mótefnavaka. Svæðið á mótefninu sem miðlar 

virkni þess er ekki jafn breytilegt og kallast því óbreytilega svæðið eða fastasvæði (Fc). Fastasvæðið 

kemur í fimm flokkum sem kallast samsætugerðir (e. isotypes) sem hver um sig sérhæfir sig í að virkja 

mismunandi ferla. Samsætugerðirnar þekkjast sem ónæmisglóbúlín (Ig)M, IgD, IgG, IgA og IgE. 

Himnubundu mótefnin hafa ekki þessa mismunandi virkniferla þar sem fastasvæðið fellur inn í himnu 

B frumnanna og er hlutverk þeirra því að þekkja og bindast mótefnavökum í gegnum breytilega 

svæðið og koma boðum inn í frumuna. Við það virkjast fruman sem leiðir til klónvaxtar (e. clonal 

expansion) og mótefnaframleiðslu. T frumur hafa viðtaka á yfirborði sínu sem líkist mjög mótefnum í 

byggingu og virkni.(3)  

 

1.2 Liðbólgusjúkdómar 
Liðagigt er bólgusjúkdómur sem skiptist í nokkrar sjúkdómsundirgerðir sem eiga það sameiginlegt að  

leggjast á liði í líkamanum og valda niðurbroti á brjóski. Afleiðingar eru núningur milli beinenda og 

beinþynning sem framkallar sársauka, bólgu og stirðleika í liðum sem síðan leiðir til þess að vöðvarnir 

stirðna upp. Orsakir liðagigtar eru m.a. áföll (e.trauma), sýkingar og sjálfofnæmissjúkdómar.(5) Truflun 

á starfsemi ónæmiskerfisins vegna samspils gena og umhverfisþátta getur orsakað myndun 

sjálfsofnæmissjúkdóma.  

Sjálfsofnæmi er ástand þar sem ónæmiskerfið framkallar ónæmissvar með því að mynda 

sjálfsmótefni (e. autoantibodie) og sjálfvirkjandi (e. autoreactive) T frumur gegn eigin frumum í 

líkamanum og skemmir þær.(6) Í dag er einnig ljóst að frumuboðefni leika stórt hlutverk í meingerð 

sjálfsofnæmissjúkdóma.(7) 

Til þess að greina liðbólgusjúkdóma er stuðst við American Collage of Rheumatology/European 

League Against Rheumatism (ACR/EULAR) skilmerkinguna að því tilskildu að sjúklingur hafi a.m.k. 

einn bólginn lið sem ekki er orsakaður af öðrum sjúkdómi. Notast er við ákveðna stigagjöf og til að 

greinast með iktsýki þarf sjúklingur að hafa a.m.k. 6 stig. Stigagjöfin er metin út frá fjölda bólginna liða, 

ónæmisfræðirannsóknum, bólguviðbrögðum í blóði og tímalengd einkenna.(8) Til þess að lýsa 

sjúkdómsástandi einstaklings er notast við sjúkdómsvirkni skor (e. disease activity score) (DAS) sem 

sameinar upplýsingar um fjölda bólginna og aumra liða við almenna heilsu og bráðafasa viðbrögð (e. 
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acute phase response).(9) Til eru nokkrar útgáfur af DAS skorinu en hér á landi er notast við 

DAS28CRP þar sem byggt er á talningu 28 bólginna og aumra liða með stigagjöf frá 0-9,4 ásamt 

magni CRP í blóði.(9, 10) Sjúklingar með DAS28CRP skor >5,1 teljast hafa háa sjúkdómsvirkni, skor 

≥3,2 til ≤5,1 hafa meðalmikla sjúkdómsvirkni, skor ≥2,6 til ≤3,2 hafa lága sjúkdómsvirkni og skor <2,6 

teljast vera í sjúkdómshléi.(11) 

 

1.2.1 Iktsýki 
Iktsýki (Rheumatoid arthritis, RA) er krónískur sjálfsofnæmissjúkdómur sem hefur áhrif á liði og aðra 

vefi. Sjúkdómurinn einkennist af bólgum í liðhimnu og kemur aðallega fram í smáliðum handa og fóta. 

Þeir liðir sem verða fyrir mestum áhrifum eru metacarpophalangeal, nærlægur interphalangeal og 

úlnliðir, en venjulega leggst sjúkdómurinn á sömu liði hægra og vinstra megin. Afleiðingar iktsýki eru 

skemmdir og þynning á liðbrjóski og í kjölfarið beinþynning umhverfis skemmda liði. Sjúkdómurinn er 

nánast ólæknandi og er algengi hans um 0,5-1,0 % í iðnvæddum ríkjum. Konur eru þrisvar sinnum 

líklegri en karlar til þess að fá sjúkdóminn. Meingerðin er margþætt og orsakir ekki að fullu þekktar. 

Færnisskerðing í kjölfar ómeðhöndlaðrar iktsýki hefur veruleg áhrif á lífsgæði, vinnufærni og hækkandi 

dánartíðni sjúklinga.(12, 13) 

Bæði vessa- og frumubundið ónæmissvar getur leitt til þróunar á liðhimnubólgu.(4) Þó ekki sé enn 

vitað hvað orsaki sjúkdóminn hafa músalíkön sýnt fram á að bæði T- og B- frumur eru nauðsynlegar í 

þróun sjúkdómsins. Í fyrstu var talið að sjúkdómurinn væri orsakaður af anti-IgG sjálfsmótefni, kallað 

gigtarþáttur (e. rheumatoid factor, RF), framleitt af B frumum. Hins vegar hefur þessi gigtarþáttur bæði 

fundist í heilbrigðum einstaklingum ásamt því að vera ekki til staðar í einstaklingum með iktsýki sem 

bendir til þess að flóknari ferlar stjórni sjúkdómsmyndinni. Sú uppgötvun að iktsýki tengist ákveðnum 

flokki II vefjaflokksgena (e. human leukocyte antigen) (HLA)-DR af MHC bendir til þess að T frumur 

taki einnig þátt í meingerðinni.(3) CD4+ Th1 og Th17 frumur, virkjaðar B frumur, plasma frumur, 

makrófagar og aðrar bólgufrumur finnast í bólgnum liðvökva (mynd 2). Einnig finnast þar fjölmörg 

frumuboðefni líkt og interleukin (IL)-1, IL-8, tumor necrosis factor (TNF)α, IL-6, IL-17 og interferon 

(IFN)-γ. Talið er að frumuboðefnin bæði kalli á eitilfrumur sem framleiða efni sem valda 

vefjaskemmdum og virkji liðhimnufrumur (e. synovial cells) til þess að framleiða próteinkljúfandi ensím 

sem miðla að niðurbroti á brjóski, liðböndum og sinum. Aukin virkni beinátsfrumna (e. osteoclasts) í 

liðum stuðlar að niðurbroti beina í sjúklingum með iktsýki og gæti verið orsakað af framleiðslu á 

frumuboðefninu receptor activator of nuclear factor kB (RANK) sem tilheyrir TNF fjölskyldunni og er 

tjáð á forverum beinátsfrumna og orsakar skiptingu og virkjun þeirra.(4) Flest gögn, bæði frá manna og 

músa líkönum benda til þess að í snemmþróun sjúkdómsins verði sjálfsvirkjandi Th17 frumur og 

mögulega Th1 frumur virkar.(3, 4) Virkjaðar Th17 frumur framleiða frumuboðefni sem kalla á neutrófíla 

og makrófaga, sem ásamt þekjuvefsfrumum og trefjakímsfrumum í liðvökva (e. synovial fibroblasts) 

framleiða meira af bólguhvetjandi efnum líkt og TNFα, IL-1, flakkboðum og próteinkljúfandi ensímum. 

Sjálfsvirkjandi T frumur aðstoða B frumur einnig við að framleiða gigtarþáttinn.(3)  

Iktsýki hefur verið meðhöndluð með sykursterum (glucocorticoids) og sjúkdómstemprandi 

gigtarlyfjum (disease-modifying anti-rheumatic drugs) (DMARDs) eins og t.d. methotrexate (MTX) sem 



  

18 

bæði hefur áhrif á einkenni og framvindu liðaskemmda í mörgum sjúklingum.(14) Eins og nefnt hefur 

verið áður leika T frumur og frumuboðefni stórt hlutverk í þróun sjúkdómsins sem hefur leitt til mikilla 

framfara í meðferð á iktsýki þar sem ákveðnar sameindir hafa verið notaðar sem skotmörk. Sú 

meðferð sem mest hefur verið lögð áhersla á er noktun á TNFα hemlum.(4) Þeir TNFα hemlar sem 

m.a. eru notaðir hér á landi til meðferðar við iktsýki eru infliximab, adalimumab og etanercept.(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Mynd 5. Líkan af sjúkdómsmynd iktsýki. Ákveðin gen og umhverfisþættir ýta undir viðbrögð T 
frumna og mótefna. T frumur og mótefni komast inn í liði og svara þar sjálfspróteinum og 
valda þannig vefjaskemmdum, aðallega vegna boðefnaframleiðslu og mögulega vegna 
mótefna-háðra þátta.(4) 

 

1.2.2 Sóragigt 
Sóri (e. psoriasis) er bólgusjúkdómur í húð sem aðallega er orsakaður af T frumum sem framleiða 

bólguhvetjandi frumuboðefni.(3) Húðsjúkdóminn má finna hjá 1-3% Íslendinga. Sóragigt (e. psoriatic 

arthritis, PsA) er bólgusjúkdómur sem veldur liðskemmdum líkt og iktsýki og getur lagst á 

sórasjúklinga. Rannsóknir sýna að sóragigt er nær tvöfalt algengari meðal kvenna en karla hér á 

landi.(15) Auk bólgu í útlimaliðum líkt og í iktsýki, eru aðrar birtingamyndir líkt og festumein (e. 

enthesitis), pulsufingur (e. dactylitis), æðahjúpsbólga í augum (e. uveitis) og lithimnubólga (e. iritis) 
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algengar meðal sóragigtarsjúklinga.(16) Festumein er bólga á þeim stað þar sem sin, liðband eða 

liðpoki festist við bein og getur valdið miklum sársauka. Pulsufingur verða til þegar fingur bólgna upp í 

kringum liði og verða þeir oft rauðir, heitir og aumir.(17) 

Meinafræði sóragigtar er ekki að fullu þekkt en mikið hefur skýrst á undanförnum árum. 

Sameindaferlar svipa að mörgu leyti til iktsýki en virkjaðar ónæmisfrumur framleiða bólguhvetjandi 

frumuboðefni líkt og TNFα, IFN-γ, IL-17. Þessi frumuboðefni ýta undir offramleiðslu trefjakímsfrumna, 

æðamyndun og bólgu í húð.(18) Líkt og í iktsýki hafa lyf sem miðla áhrifum sínum gegn þessum 

bólguhvetjandi frumuboðefnum orðið stór þáttur í meðferð gegn sóra og sóragigt.(18) Sóragigt hefur 

verið meðhöndluð með bólgueyðandi lyfjum (NSAIDs), sjúkdómstemprandi lyfjum líkt og methotrexate 

og TNFα hemlum. Þrír TNFα helmar (infliximab, etanercept, adalimumab) eru skráðir hér á landi sem 

meðferð við sóragigt.(19) 

 

1.2.3 Hryggikt 
Hryggikt (e. ankylosing spondylitis, AS) er bólgusjúkdómur sem talinn er leggjast á u.þ.b. 1% fólks í 

kringum 20-30 ára aldurinn og er algengi hans meira hjá körlum en konum. Helstu einkenni 

sjúkdómsins eru bólgur og verkir í liðböndum og smáliðum hryggjarins sem valda miklum stirðleika í 

baki. Einnig geta einkenni frá brjósthrygg og hálsi, ásamt stórum liðum líkt og ökklum, hnjám og 

mjaðmarliðum gert vart við sig.(20)  Ólíkt iktsýki veldur hryggikt bæði rýrnun beina og óvenjulegum 

ofvexti þeirra. Beinsamvöxtur í hryggnum veldur svokölluðum bambushrygg.(21) Horfur 

hryggiktarsjúkliga eru svipaðar og fyrir iktsýki þar sem lífsgæði skerðast og dánartíðni er aukin. 

Orsakir sjúkdómsins eru enn óþekktar en síðastliðin ár hefur skilningur farið vaxandi hvað varðar 

bólguferli og meingerð sjúkdómsins. Sjúkdómstemprandi lyf hafa svipuð áhrif á liðbólgur og í iktsýki en 

virðast ekki hafa áhrif á meinvirkni í hryggnum.(22) Mögulega hafa bæði ósérhæfða og sérhæfða 

ónæmiskerfið áhrif í meingerð hryggiktar.(23). Nýlegar rannsóknir gefa til kynna að hryggikt sé 

sjálfsofnæmissjúkdómur sem tengist HLA-B27 og T frumum. T frumur virðast leika stórt hlutverk í 

sjúkdómsmyndinni líkt og í iktsýki. Aukið magn af Th1 og Th2 má finna í vefjum sjúklinga með hryggikt 

og einnig eiga aðrar CD4+ og CD8+ T frumur mögulega stóran þátt í sjúkdómsvirkninni.(24) Sú 

uppgötvun að frumuboðefnið TNFα er yfirtjáð í spjaldmjaðmarliðum hryggiktarsjúklinga hefur gefið góð 

rök fyrir því að nota TNF hemla sem meðferð.(23) Skv. ábendingum frá Landspítala er mælt með 

notkun líftæknilyfja þegar hefðbundin meðferð með bólgueyðandi lyfjum og sjúkraþjálfun duga ekki til 

þess að halda sjúkdómsvirkninni niðri. Fjórar gerðir líftæknilyfja sem eru TNFα hamlandi (infliximab, 

etanercept, adalimumab og golimumab) eru skráðar hér á landi sem meðferð við hryggikt og eitt IL-

14A hamlandi lyf (secukinumab).(22) 

 

1.3 TNFα 
TNF  fjölskyldan inniheldur meira en 17 frumuboðefni sem hafa mikilvæg hlutverk bæði í ósérhæfða 

og sérhæfða ónæmiskerfinu. TNFα er frumgerð (e. prototype) þessarar fjölskyldu sem upphaflega er 

tjáð sem þríliða himnubundið frumuboðefni (mTNFα) en finnst einnig á leysanlegu formi (sTNFα). 
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Áhrifum TNFα er miðlað í gegnum tvo mismunandi TNF viðtaka, TNF-receptor 1 (TNF-R1) og TNF-

receptor 2 (TNF-RII). TNF-R1 er tjáður í flestum vefjum, þ.á.m. þekjuvefsfrumum og makrófögum og 

binst bæði himnubundnu og leysanlegu gerðinni af TNFα. TNF-RII viðtakinn finnst aðallega á 

eitilfrumum og binst aðeins himnubundnu TNFα.(3, 25) Hlutverk TNFα í líkamanum eru mörg en 

frumueitrandi áhrif þess á æxlisfrumulínur var eitt af fyrstu hlutverkum þess sem var uppgötvað og af 

því dregur það nafn sitt. TNFα er bólguhvetjandi frumuboðefni sem aðallega er framleitt af monocytum 

og makrófögum ásamt B frumum, T frumum og trefjakímfrumum. Boðefnið er sjálfsörvandi ásamt því 

að hvetja framleiðslu á öðrum bólguhvetjandi frumuboðefnum líkt og IL-1, IL-6, IL-8 og granulocyte 

monocyte-colony stimulating factor (GM-CSF).(26) Einnig virkjar það umritunarþætti líkt og NF-κB til 

þess að dreifa og viðhalda bólgusvari.(27) 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að skortur á jafnvægi milli ónæmis- og bólgusvars í iktsýki er að miklum 

hluta vegna röskunar á framleiðslu TNFα. Í iktsýki hefur frumuboðefnið mismunandi áhrif á frumur. 

Það m.a. ýtir undir fjölgun og eykur boðefnaframleiðslu hjá makrófögum og veldur fjölgun á IL-2 

viðtökum á virkjuðum T frumum.(26) 

 

1.3.1 TNF hemlar 
Markmiðið með meðferð við liðabólgusjúkdómum er að hafa stjórn á sársaukanum, halda 

liðaskemmdum í lágmarki og auka þannig lífsgæði sjúklinga með von um að minnka sjúkdómsvirkni 

verulega eða ná fram fullkomnu sjúkdómshléi.(28) Með auknum skilningi á orsökum krónískrar 

bólgumyndunar og vefjaskemmda hafa verið þróuð lyf með áherslu á bólguhvetjandi frumuboðefni. 

TNFα hamlandi lyf (TNFi) eru líftæknilyf (e. biologics) sem reynst hafa gott meðferðarúrræði en fimm 

slík lyf eru aðgengileg í dag. Þessi lyf virka hamlandi á bólguna sjálfa með því að hindra virkni TNFα 

sem er ákveðinn lykilþáttur í bólguferlinu. Tilkoma þessara lyfja hefur leitt til verulegra framfara í 

meðferðum gegn bólgusjúkdómum og veitir sjúklingum sem ekki svara hefðbundnum 

sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum nýjan möguleika. TNFi hafa sýnt fram á samsvarandi verkun með því 

að bindast við TNFα og koma þannig í veg fyrir að það geti bundist viðtökum á frumum og valdið 

frumudauða eða bólgusvari. Mismunandi er þó hvernig uppbygging lyfjasameindana er, hvernig lyfin 

eru gefin og aukaverkanir þeirra. Þó að lyfin hafi samsvarandi virkni geta sjúklingar sem ekki sýna 

meðferðarsvar við einu lyfi mögulega svarað meðferð við öðru. Þessi munur gefur sjúklingum þann 

möguleika að skipta um gerð af TNFi ef upphaflega meðferðin sýnir ekki árangur.(29, 30) Tvær gerðir 

af líftæknilyfjum eru notaðar til þess að hamla TNFα virkni. Önnur gerðin eru TNFα mótefni, s.s. 

infliximab og adalimumab, sem bindast við TNFα og hamla þannig virkni þess. Hin gerðin er 

samrunaprótein úr TNF-RII-Fc undireiningu TNF viðtaka sem kallast etanercept og binst einnig 

TNFα.(3)  

Infliximab (IFX) (Remicade®, Inflectra®) er einstofna kímeru mótefni samsett úr mótefnavaka-

bindisvæði (Fab) úr mús og fasta svæði (Fc) IgG1 úr manni. Mótefnið hefur háa sækni og sértækni í 

manna TNFα. Hver sameind getur bundist tveimur sameindum af TNFα hvort sem það er einliða eða 

þríliða, himnubundið eða leysanlegt. Allt upp í þrjár sameindir af infliximab geta bundist TNFα þríliðu 

og hindrað þannig alla bindistaði þess.(27) TNFα virkni er hindruð við bindingu við infliximab. In vitro 
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rannsóknir sýna að infliximab m.a. hindrar frumuskiptingu (e. impedes mitogenesis), IL-6 seytingu, 

tjáningu á ýmsum viðloðunarsameindum og viðloðun neutrófíla við þekjuvefsfrumur í mönnum. Binding 

infliximab við himnubundið TNFα leiðir til mótefna- og komplement-háðrar frumueitrunar (e. 

antibody/complement-dependent cellular cytotoxicity), stýrðs frumudauða og stöðvunar á frumuhring 

(e. cell cycle arrest).(31) Lyfið er gefið með innrennsli í bláæð.(19) 

Etanercept (ETN) (Enbrel®) er mennskt samrunaprótein sem búið er til með því að tengja saman 

tvö utanfrumu bindlasvæði TNF-RII viðtakans við endann á Fc hluta IgG1. Þetta lyf hindrar bindingu 

leysanlegs TNFα við TNF viðtaka á frumuyfirborði. Einnig binst það við himnubundið TNF og miðlar 

mótefna-háðri frumueitrun.(32) Etanercept er gefið með sprautu undir húð.(19) 

Mikil krafa er á eftirliti með sjúklingum á þessum líftæknilyfjum. ICEBIO er kerfi sem notað er hér á 

landi og heldur utan um eftirfylgni á lyfjaskömmtum og meðferðarárangri hvers sjúklings.(15) 

 

1.3.2 Mótefnamyndun gegn TNF hemlum 
Ekki sýna allir sjúklingar sem meðhöndlaðir eru með TNFα hamlandi lyfjum fram á viðvarandi 

meðferðarsvar. Ástæðan er m.a. sú að mótefni gegn TNFα hemlum (anti-TNFi) geta myndast í 

sjúklingum sem meðhöndlaðir eru með þessum lyfjum. Sjúklingar sem þróa með sér þessi mótefni 

gera það yfirleitt innan fyrstu 6-12 mánuða frá því að meðferð hófst en einnig getur framleiðsla hafist 

eftir nokkur ár á meðferð. Enn er óþekkt hvers vegna sumir sjúklingar þróa með sér mótefnamyndun 

en aðrir ekki. Rannsóknir sýna að tilvist mótefna gegn lyfjunum er tengd við lágt eða ekkert magn af 

lyfi í sermi og minnkað meðferðarsvar.(33) Mótefnin geta minnkað virkni TNFα hemla um allt að 80% 

með því að keppa við innræna bindla (e. endogenous ligand) s.s. hlutleysandi mótefni og/eða með 

myndun ónæmiskomplexa. Þessir þættir flýta fyrir útskilnaði lyfsins úr blóðrásinni og minnka þ.a.l. 

aðgengi þess í vefi.(34) Ástæðan fyrir þessari mótefnamyndun er m.a. sú að lífefnalyf geta vakið 

ónæmissvar hjá einstakling sem leiðir til framleiðslu mótefna.(35) Samkvæmt rannsóknum virðist ETN 

hafa lægri ónæmingargetu (e. immunogenicity) en aðrir TNFα hemlar.(36, 37)  

Tekist hefur verið á við lítið sem ekkert meðferðarsvar með því að auka lyfjaskammt. Þá hefur 

annað hvort verið aukið við magn af gefnu lyfi eða bilið milli lyfjagjafa minnkað. Hins vegar fylgja því 

auknar áhættur á sýkingum auk verulegs kostnaðar. Af þessum ástæðum hefur áhugi á TNFi 

mælingum og mælingum á mótefnum gegn TNFi aukist verulega til þess að aðstoða við klíníska 

ákvörðunartöku.(38) Með þekktum styrk er hægt að aðlaga lyfjaskammt, auka öryggi og skilvirkni og 

taka rökrétta ákvörðun hvað meðferð varðar. Enzyme-linked immunoassay (ELISA) hefur m.a. verið 

notuð til þess að framkvæma þessar mælingar.(30) 

 

1.4 ELISA 
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) er aðferð sem notuð er til þess að mæla og magngreina 

ákveðin efni í sýni, þá yfirleitt mótefnavaka eða mótefni. Nokkrar útgáfur eru til af aðferðinni en þær 

snúast þær allar um að festa mótefnavaka við botn á plötu sem efnið sem leitað er eftir binst síðan við 

á einn eða annan hátt þegar því er bætt við á plötuna. Ensím, sem búið er að tengja við mótefni, og 
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hvarfefni er síðan bætt út í lausnina sem veldur því að hún breytir um lit ef efnið sem leitað er eftir er til 

staðar. Litabreytingin verður þegar ensímvirknin hvatar hvarfefnið yfir í litað myndefni. Að lokum er 

ljósþéttni lausnarinnar mæld og er hún í samræmi við magn efnisins í lausninni.(39) Í þessari rannsókn 

eru notuð ELISA próf frá Promonitor®. 
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2 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var að meta notagildi lyfjamælinga og mótefnamælinga gegn TNF hemlum 

hjá einstaklingum með liðbólgusjúkdóma. Einnig var lagður grunnur að klínískum þjónusturannsóknum 

þar sem metið er lyfjamagn TNF hemla og mótefni gegn þeim í blóði.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Úrtak og sýnasöfnun 
Valið var af lista fullorðinna (18 ára og eldri) einstaklinga sem greindir hafa verið með 

liðbólgusjúkdóma (iktsýki, sóragigt eða hryggikt) á Íslandi. Allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að 

hafa verið á líftæknilyfi úr flokki TNF hemla, annað hvort infliximab (IFX) eða etanercept (ETN). 

DAS28CRP, lyfjaskammtur (mg) og hvenær síðasta lyfjagjöf átti sér stað var einnig skráð fyrir alla 

sjúklinga. Með aðstoð kerfisbundinna meðferðarskráninga úr gagnagrunninum ICEBIO var 

þáttakendum skipt í 3 fyrirfram skilgreinda hópa: 

I. Lyfið sýnir góða meðferðasvörun samkvæmt ICEBIO sl 2-3 ár, og sjúklingar eru enn á virkri 
lyfjameðferð með TNF hemli. 

II. Sjúklingar fengu gott meðferðarsvar í upphafi meðferðar en hafa síðan fengið viðvarandi 
aukna sjúkdómsvirkni í tveimur heimsóknum í röð. Sjúklingar eru enn á virkri lyfjameðferð með 
TNF hemli – fyrirhugað að breyta um grunnmeðferð, þ.e.a.s. skipta um TNF hemil.  

III. Sjúklingar sem hafa nýlega hætt á TNF hemli vegna ónógs meðferðaárangurs eða 
aukaverkanna.  

Teknir voru að hámarki 9 ml af heilblóði úr hverjum sjúklingi. Heilblóðið var snúið niður í skilvindu 

við 3000 snúninga/mín í 10 mínútur. Sermi var aðskilið frá og fryst við -20°C. Hver þáttakandi fékk 

dulkóðað númer. Leyfi fyrir rannsókninni var fengið hjá Vísindasiðanefnd (tilvísunarnúmer: 

VSNb2016120014/03.01).  

Til viðmiðunar voru mæld 5 sýni fyrir IFX og ETN lyfjastyrk og anti-IFX og anti-ETN mótefnum úr 

heilbrigðum einstaklingum (H1-5) sem ekki voru á TNF hemlum.  

 

3.2 Framkvæmd á Promonitor® ELISA prófum 
Í þessari rannsókn voru notuð Promonitor® ELISA próf (Progenika, Derio, Spánn) til mælinga á 

lyfjastyrk og mótefnamagni í sermi sjúklinga á TNF hemlum (IFX eða ETN). Prófin eru 96-brunna 

sandwich ELISA, 96-brunna capture ELISA og 96-brunna bridging ELISA. Ensímið sem notað er í 

þessum prófum er Horseradish peroxidase (HRP). Lyfjafyrirtækið Pfizer lagði til ELISA prófin. Mælt var 

með því að blóðtaka fari fram rétt fyrir næstu lyfjagjöf.   

Við mælingar á lyfjamagni var annað hvort notast við capture ELISA (Promonitor IFX) eða 

sandwich ELISA (Promonitor ETN). Prófin mæla lífaðgengi lyfsins, þ.e. það brot af lyfinu sem er að 

finna í blóðrásinni og er óbundið. Prófið gæti einnig mælt lyf bundið við TNFα en það brot er hverfandi 

þar sem TNFα í blóðrásinni er í styrk sem nemur pg/mL en lyfið í styrknum µg/mL. Promonitor IFX er 

capture ELISA (mynd 3B). Búið er að forhúða ELISA plötuna með anti-TNFα einstofna manna mótefni 

bundið endurröðuðu manna TNFα. Það er gert til þess að TNFα byggingin aflagist ekki og geti bundist 

IFX. Ef IFX er til staðar í sýni binst það við húðunina. HRP merkt anti-IFX einstofna mótefni er bætt í 

brunnana og binst IFX úr sýni. Að lokum er litmyndandi hvarfefni bætt út í og þá er hægt að meta 

ensímvirkni HRP í lausninni með því að mæla styrk litarins með hjálp ljósmælis. Litur lausnarinnar er í 

samræmi við magn IFX í sýni. 
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Promonitor ETN er sandwich ELISA (mynd 3C). Platan forhúðuð með anti-ETN einstofna 

mannamótefni. EF ETN er til staðar í sýni binst það við húðunina. HRP merkt anti-ETN er bætt í 

brunnana og binst ETN. Magn lyfsins er að lokum mælt með sömu aðferð og capture ELISA. 

Til mælinga á mótefnum gegn TNF hemlum (anti-IFX og anti-ETN) er notast við Promonitor anti-

IFX og anti-ETN próf. Bæði prófin byggja á bridging ELISA tækni (mynd 3A). Búið er að forhúða 

ELISA plöturnar með annars vegar IFX og hins vegar ETN. Fab hluti IgG undirflokka 1,2 og 3 er 

notaður til að krosstengja það IFX/ETN sem er húðað á plötuna. Sýni sjúklings er bætt við á plötuna 

og ef anti-IFX/ETN er til staðar í sýninu tengist það við viðeigandi lyf á botni plötunnar. HRP merkt 

IFX/ETN er síðan sett út í lausnina og binst það við anti-IFX/ETN. Magn mótefna er að lokum mælt 

með sama hætti og bæði capture og sandwich ELISA. IFX prófið mælir ekki mótefnafléttur þar sem 

anti-IFX er bundið IFX.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. ELISA próf 
A: Bridging ELISA. Fab hluti IFX/ETN (fjólublátt) er húðað á plötuna. Anti-IFX/ETN 
(appelsínugult) binst við húðunina og er magnmælt með því að nota HRP-merkt IFX/ETN 
(rautt). Ensímvirkni HRP er mæld með því að bæta hvarfefni út í lausnina og er hún í 
samræmi við magn anti-IFX/ETN. 
B: Capture ELISA. Anti-TNFα einstofna manna mótefni (blátt) bundið endurröðuðu manna 
TNFα (grænt) er húðað á plötuna. TNFα binst IFX (rautt) sem síðan er magnmælt með því að 
leyfa því að bindast HRP-merktu anti-IFX einstofna mótefni (appelsínugult). Ensímvirkni HRP 
er mæld með því að bæta hvarfefni út í lausnina og er hún í samræmi við magn IFX í 
lausninni. 
C: Sandwich ELISA. Anti-ETN einstofna mannamótefni (blátt) er húðað á plötuna og binst 
ETN (rautt) sem síðan er magnmælt með því að leyfa því að bindast HRP-merktu anti-ETN 
mótefni (appelsínugult). Ensímvirkni HRP er í samræmi við magn ETN í lausn og er mæld 
með því að bæta hvarfefni út í lausnina.  
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3.2.1 IFX lyfjamælingar 
 

Tafla 1. Uppsetning og þynningar á ELISA plötu fyrir IFX lyfjamælingar 

 

 

Notað var Promonitor®-IFX (Ref. 5060230000). Búið var að forhúða ELISA brunnana með anti-TNFα 

einstofna mannamótefni bundið við endurraðað manna TNFα. Þessi uppbygging kemur í veg fyrir að 

TNFα byggingin aflagist og geti ekki bundist IFX. Gerðar voru tvær þynningar á hverju sjúklingasermi, 

1:10 og 1:200. Hver þynning var sett í tvo brunna (sjá töflu 1). Með sjúklingasermi voru keyrðir 

forþynntir staðlar (CAL-A til CAL-F) ásamt jákvæðu (PC) og neikvæðu (NC) viðmiði. Staðlar og viðmið 

voru einnig hvert fyrir sig sett í tvo brunna. Staðlar höfðu þekktan styrk (sjá töflu 2) sem notaður var til 

að gera staðalkúrvu eftir aflestur. Styrkur staðla var í ng/ml en leiðrétt var með þynningarstuðlinum 

þannig útkoma á mælingum var skráð í µg/ml. Við aflestur var miðað við að gleypni af meðaltali 

neikvæða viðmiðsins ætti að vera lægri en meðaltal af CAL-F og meðaltal af gleypni jákvæða 

viðmiðsins ætti að vera hærra en meðaltal af CAL-D. Ef styrkur á báðum þynningum sýnis var hærri 

en styrkur CAL A var styrkur sýnis gefinn út sem >14,4 µg/ml. Viðmiðunargildi prófins eru ≤0,035 

µg/mL >0,035 µg/mL og túlkun má sjá í töflu 3.  

 

Tafla 2. IFX staðakúrva. Styrkur (ng/mL) forþynntra staðla fyrir IFX lyfjamælingar 

Staðall Styrkur (ng/mL) 

Forþynntur IFX CAL-A 72 

Forþynntur IFX CAL-B 24 

Forþynntur IFX CAL-C 8 

Forþynntur IFX CAL-D 4 

Forþynntur IFX CAL-E 2 

Forþynntur IFX CAL-F 1 
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Tafla 3. Túlkun á niðurstöðum IFX lyfjamælinga. 

Infliximab Niðurstöður Túlkun 

≤0,035 µg/mL Neikvætt Neikvætt fyrir IFX 

>0,035 µg/mL Jákvætt Jákvætt fyrir IFX 

 

Undirbúningur 

1. Öll efni voru höfð í herbergishita (20-25°C) í a.m.k. 10 mínútur og hrist á hristara fyrir notkun 

2. Þvottalausn var þynnt 1:20 (50 mL af 20x þvottalausn á móti 950 mL af eimuðu vatni) 

3. Sjúklingasýni voru þynnt 1:10 (100 µL af sýni á móti 900 µL af þynningarlausn) og 1:200 (50 µl 

af 1:10 lausninni á móti 950 µL af þynningarlausn) 

 

Mæliaðferð 

1. 100 µL af eftirfarandi var bætt í viðeigandi brunna (sjá uppsetningu í töflu 1): 

• Einsleitt CAL-A til CAL-F 

• Jákvætt viðmið 

• Neikvætt viðmið 

• Þynnt sjúklingasýni, 1:10 og 1:200.  

2. ELISA plastfilma var sett yfir plötuna og hún höfð í herbergishita í 1 klukkustund 

3. Vökvanum var hellt af plötunni 

4. Þvottaskref: 250 µl af þynntri þvottalausn (1:20) sett í alla brunna og síðan hellt af. Mikilvægt 

var að slá þvottalausnina varlega en vel úr brunnunum 

5. Þvottaskrefið var endurtekið 2x (3x þvottar í heildina) 

6. 100 µL af einsleitu HRP-merktu anti-IFX konjugati var sett í alla brunna 

7. ELISA plastfilma var sett yfir plötuna og hún höfð í herbergishita í 1 klukkustund 

8. Þvottaskref var endurtekið 3x 

9. 50 µL af hvarfefni (substrate) var sett í alla brunna 

10. Platan var höfð í myrkri (álpappír yfir) við herbergishita í 15±5 mínútur 

11. 50 µL af stopplausn var bætt við í alla brunna. Stopplausnin var sett á plötuna í sömu röð og 

hvarfefnið var sett út á og passað að engar loftbólur væru í lausninni 

12. Lesið af í ljósmæli við 450 nm innan 15 mínútna 
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3.2.2 Anti-IFX mælingar 
 

Tafla 4.  Uppsetning og þynningar á ELISA plötu fyrir anti-IFX mælingar 

 

 

Notað var Promonitor®-ANTI-IFX (Ref. 5070230000). Búið var að forhúða ELISA brunna með IFX. 

Gerð var ein þynning á hverju sjúklingasermi, 1:10 þynning. Sjúklingasermi voru sett óþynnt (undil) og 

þynnt 1:10 í tvo brunna hvert fyrir sig (sjá töflu 4). Með sjúklingasermi voru keyrðir forþynntir staðlar 

(CAL-A til CAL-F) ásamt jákvæðu (PC) og neikvæðu (NC) viðmiði. Staðlar og viðmið voru einnig hvert 

fyrir sig sett í tvo brunna. Staðlar höfðu þekktan styrk (sjá töflu 5) sem notaður var til að gera 

staðalkúrvu eftir aflestur. Við aflestur var miðað við að gleypni af meðaltali neikvæða viðmiðsins ætti 

að vera lægri en meðaltal af CAL-F og meðaltal af gleypni jákvæða viðmiðsins ætti að vera hærra en 

meðaltal af CAL-D. Viðmiðunargildi prófsins eru ≤5 AU/mL >5 AU/mL og túlkun má sjá í töflu 6.   

 

Tafla 5. Anti-IFX staðalkúrva. Styrkur (AU/mL) forþynntra staðla fyrir anti-IFX mótefnamælingar 

Staðall Styrkur (AU/mL) 

Forþynntur Anti-IFX CAL-A 144 

Forþynntur Anti-IFX CAL-B 48 

Forþynntur Anti-IFX CAL-C 16 

Forþynntur Anti-IFX CAL-D 8 

Forþynntur Anti-IFX CAL-E 4 

Forþynntur Anti-IFX CAL-F 2 
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Tafla 6. Túlkun á niðurstöðun Anti-IFX mælinga. 

Anti-IFX mótefni Niðurstöður Túlkun 

≤5 AU/mL Neikvætt Neikvætt fyrir mótefnum gegn IFX 

>5 AU/mL Jákvætt Jákvætt fyrir mótefnum gegn IFX 

 
Undirbúningur 

 
1. Öll efni voru höfð í herbergishita (20-25°C) í a.m.k. 10 mínútur og hrist á hristara fyrir notkun 

2. Þvottalausn var þynnt 1:20 (50 mL af 20x þvottalausn á móti 950 mL af eimuðu vatni) 

3. Sjúklingasýni voru þynnt 1:10 (100 µL af sýni á móti 900 µL af þynningarlausn) 

 

Mæliaðferð 

1. 100 µL af eftirfarandi var bætt í viðeigandi brunna (sjá uppsetningu í töflu 4): 

• Einsleitt CAL-A til CAL-F 

• Jákvætt viðmið 

• Neikvætt viðmið 

• Sjúklingasýni, óþynnt og 1:10 þynning 

2. ELISA plastfilma var sett yfir plötuna og hún höfð í herbergishita í 1 klukkustund 

3. Vökvanum var hellt af plötunni 

4. Þvottaskref: 250 µl af þynntri þvottalausn (1:20) sett í alla brunna og síðan hellt af. Mikilvægt 

var að slá þvottalausnina varlega en vel úr brunnunum. 

5. Þvottaskrefið var endurtekið 2x (3x þvottar í heildina) 

6. 100 µL af einsleitu HRP-merktu anti-IFX konjugati var sett í alla brunna 

7. ELISA plastfilma var sett yfir plötuna og hún höfð í herbergishita í 1 klukkustund 

8. Þvottaskref endurtekið 3x 

9. 50 µL af hvarfefni (substrate) var sett í alla brunna 

10. Platan var höfð í myrkri (álpappír yfir) við herbergishita í 30±5 mínútur 

11. 50 µL af stopplausn var bætt við í alla brunna. Stopplausnin var sett á plötuna í sömu röð og 

hvarfefnið var sett út á og passað að engar loftbólur væru í lausninni. 

12. Lesið af í ljósmæli við 450 nm innan 15 mínútna 
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3.2.3 ETN lyfjamælingar 
 

Tafla 7. Uppsetning og þynningar á ELISA plötu fyrir ETN lyfjamælingar. 

 
Notað var Promonitor®-ETN (Ref. 5110230000). Búið var að forhúða ELISA brunnana með anti-ETN 

einstofna mannamótefni. Gerðar voru tvær þynningar á hverju sjúklingasermi, 1:10 og 1:200. Hver 

þynning var sett í tvo brunna (sjá töflu 7). Með sjúklingasermi voru keyrðir forþynntir staðlar (CAL-A til 

CAL-F) ásamt jákvæðu (PC) og neikvæðu (NC) viðmiði. Staðlar og viðmið voru einnig hvert fyrir sig 

sett í tvo brunna. Staðlar höfðu þekktan styrk (sjá töflu 8) sem notaður var til að gera staðalkúrvu eftir 

aflestur. Styrkur staðla var í ng/ml en leiðrétt var með þynningarstuðlinum þannig útkoma á mælingum 

var skráð í µg/ml. Við aflestur var miðað við að gleypni af meðaltali NC ætti að vera lægri en meðaltal 

af CAL-F og meðaltal af gleypni PC ætti að vera hærra en meðaltal af CAL-D. Ef styrkur á báðum 

þynningum sýnis var hærri en styrkur CAL A var styrkur sýnis gefinn út sem >40 µg/ml.  

Viðmiðunargildi prófsins eru ≤0,035 µg/mL >0,035 µg/mL og túlkun má sjá í töflu 9.  

 

Tafla 8. ETN staðakúrva. Styrkur (ng/mL) forþynntra staðla fyrir ETN lyfjamælingar. 

Staðall Styrkur (ng/mL) 

Forþynntur ETN CAL-A 200 

Forþynntur ETN CAL-B 50 

Forþynntur ETN CAL-C 25 

Forþynntur ETN CAL-D 12.5 

Forþynntur ETN CAL-E 6.25 

Forþynntur ETN CAL-F 3.125 
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Tafla 9. Túlkun á niðurstöðum ETN lyfjamælinga. 

Etanercept Niðurstöður Túlkun 

≤0,035 µg/mL Neikvætt Neikvætt fyrir ETN 

>0,035 µg/mL Jákvætt Jákvætt fyrir ETN 

 

Undirbúningur 

1. Öll efni voru höfð í herbergishita (20-25°C) í a.m.k. 10 mínútur og hrist á hristara fyrir notkun 

2. Þvottalausn var þynnt 1:20 (50 mL af 20x þvottabuffer á móti 950 mL af eimuðu vatni) 

3. Sjúklingasýni voru þynnt 1:10 (100 µL af sýni á móti 900 µL af þynningarlausn) og 1:200 (50 µl 

af 1:10 lausninni á móti 950 µL af þynningarlausn) 

 

Mæliaðferð 

1. 100 µL af eftirfarandi var bætt í viðeigandi brunna (sjá uppsetningu í töflu 7): 

• Einsleitt CAL-A til CAL-F 

• Jákvætt viðmið 

• Neikvætt viðmið 

• Þynnt sjúklingasýni, 1:10 og 1:200.  

2. ELISA plastfilma var sett yfir plötuna og hún höfð í herbergishita í 1 klukkustund 

3. Vökvanum var hellt af plötunni 

4. Þvottaskref: 250 µl af þynntri þvottalausn (1:20) sett í alla brunna og síðan hellt af. Mikilvægt 

var að slá þvottalausnina varlega en vel úr brunnunum. 

5. Þvottaskrefið var endurtekið 2x (3x þvottar í heildina) 

6. 100 µL af einsleitu HRP-merktu anti-IFX konjugati var sett í alla brunna 

7. ELISA plastfilma var sett yfir plötuna og hún höfð í herbergishita í 1 klukkustund 

8. Þvottaskref endurtekið 3x 

9. 50 µL af hvarfefni (substrate) var sett í alla brunna 

10. Platan var höfð í myrkri (álpappír yfir) við herbergishita í 15±5 mínútur 

11. 50 µL af stopplausn var bætt við í alla brunna. Stopplausnin var sett á plötuna í sömu röð og 

hvarfefnið var sett út á og passað að engar loftbólur væru í lausninni. 

12. Lesið af í ljósmæli við 450 nm innan 15 mínútna 
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3.2.4 Anti-ETN mælingar 
 

Tafla 10. Uppsetning og þynningar á ELISA plötu fyrir anti-ETN mælingar 

 

 

Notað var Promonitor®-ANTI-ETN (Ref. 5120230000). Búið var að forhúða ELISA brunnana með 

ETN. Gerðar voru tvær þynningar á hverju sjúklingasermi, 1:2 og 1:10. Hver þynning var sett í tvo 

brunna (sjá töflu 10). Með sjúklingasermi voru keyrðir forþynntir staðlar (CAL-A til CAL-F) ásamt 

jákvæðu (PC) og neikvæðu viðmiði (NC). Staðlar og viðmið voru einnig hvert fyrir sig sett í tvo brunna. 

Staðlar höfðu þekktan styrk (sjá töflu 11) sem notaður var til að gera staðalkúrvu eftir aflestur. Við 

aflestur var miðað við að gleypni af meðaltali NC ætti að vera lægri en meðaltal af CAL-F og meðaltal 

af gleypni PC ætti að vera hærra en meðaltal af CAL-D. Viðmiðunargildi prófsins eru ≤142 AU/mL 

>142 AU/mL og túlkun má sjá í töflu 12.  

Tafla 11. ANTI-ETN staðalkúrva. Styrkur (AU/mL) forþynntra staðla fyrir anti-ETN mótefnamælingar 

Staðall Styrkur (AU/mL) 

Forþynntur Anti-ETN CAL-A 450 

Forþynntur Anti-ETN CAL-B 300 

Forþynntur Anti-ETN CAL-C 200 

Forþynntur Anti-ETN CAL-D 135 

Forþynntur Anti-ETN CAL-E 90 

Forþynntur Anti-ETN CAL-F 60 

 

Tafla 12. Túlkun á niðurstöðum Anti-ETN mælinga. 

Anti-IFX mótefni Niðurstöður Túlkun 

≤142 AU/mL Neikvætt Neikvætt fyrir mótefnum gegn ETN 

>142 AU/mL Jákvætt Jákvætt fyrir mótefnum gegn ETN 
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Undirbúningur 
 

1. Öll efni voru höfð í herbergishita (20-25°C) í a.m.k. 10 mínútur og hrist á hristara fyrir notkun 

2. Þvottalausn var þynnt 1:20 (50 mL af 20x þvottabuffer á móti 950 mL af eimuðu vatni) 

3. Sjúklingasýni voru þynnt 1:2 (500 µL af sýni á móti 500 µL af þynningarlausn) og 1:10 (200 µL 

af 1:2 þynningu á móti 800 µL af þynningarlausn)  

Mæliaðferð 

1. 100 µL af eftirfarandi var bætt í viðeigandi brunna (sjá uppsetningu í töflu 10): 

• Einsleitt CAL-A til CAL-F 

• Jákvætt viðmið 

• Neikvætt viðmið 

• Þynnt sjúklingasýni, 1:2 og 1:10 

2. ELISA plastfilma var sett yfir plötuna og hún höfð í herbergishita í 1 klukkustund 

3. Vökvanum var hellt af plötunni 

4. Þvottaskref: 250 µl af þynntri þvottalausn (1:20) sett í alla brunna og síðan hellt af. Mikilvægt 

var að slá þvottalausnina varlega en vel úr brunnunum. 

5. Þvottaskrefið var endurtekið 2x (3x þvottar í heildina) 

6. 100 µL af einsleitu HRP-merktu anti-IFX konjugati var sett í alla brunna 

7. ELISA plastfilma var sett yfir plötuna og hún höfð í herbergishita í 1 klukkustund 

8. Þvottaskref endurtekið 3x 

9. 50 µL af hvarfefni (substrate) var sett í alla brunna 

10. Platan var höfð í myrkri (álpappír yfir) við herbergishita í 25±5 mínútur 

11. 50 µL af stopplausn var bætt við í alla brunna. Stopplausnin var sett á plötuna í sömu röð og 

hvarfefnið var sett út á og passað að engar loftbólur væru í lausninni. 

12. Lesið af í ljósmæli við 450 nm innan 15 mínútna 

 

3.3 Tölfræðileg úrvinnsla 
Notast var við Titri 5.03-32 og GraphPad Prism 5 við tölfræðilega úrvinnslu. Töflur voru settar upp í 

Microsoft Word. Titri vinnur með ljósgleypni sýna og setur upp staðalkúrfu fyrir staðalsýnin. Styrkur 

sýna var síðan reiknaður út frá staðalkúrfunni. GraphPad var notað til þess að gera tvíhliða Pearson 

kí-kvaðrat próf (e. chi square) og Pearson fylgnipróf. Myndir voru einnig unnar í GrapPad. Marktæki 

prófa miðast við p=<0,05 og r=0,5. 
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4 Niðurstöður 
Alls tóku 62 sjúklingar þátt í rannsókninni, 31 karl (50%) og 31 kona (50%). Þar af voru 51,6% (32 

sjúklingar) á ETN lyfi og 48,4% (30 sjúklingar) á IFX lyfi og af þeim voru 46,8% (29 sjúklingar) með 

iktsýki, 35,5% (22 sjúklingar) með sóragigt og 17,8% (11 sjúklingar) með hryggikt (tafla 13).  

Lyfjaskammtar sjúklinga á IFX lyfinu voru á bilinu 200-400 mg á 6-12 vikna fresti. Sjúklingar á ETN 

lyfinu fengu lyfið 1-2 í viku, 25-50 mg í senn. Tekið var blóð úr öllum sjúklingum á IFX rétt áður en 

næsta lyfjagjöf fór fram, þ.e.a.s. í lok meðferðartímabils fyrri lyfjagjafar. Undantekning eru sjúklingar í 

hópi 3 sem hættu á lyfinu í miðri meðferð og höfðu því ekki lokið meðferðartímabilinu þegar blóðtaka 

fór fram. Erfiðara var að fylgja meðmælum um tímasetningu blóðtöku hvað varðar sjúklinga á ETN þar 

sem þeir sjúklingar gefa sér lyfið sjálfir og þurfa því ekki að mæta á spítalann líkt og IFX lyfjaþegar. 

Tími frá síðustu ETN lyfjagjöf voru 3-10 dagar yfir heildina.    

Tafla 13. Skipting þáttakenda eftir lyfi, hópi og sjúkdómi. Sjúklingar voru annað hvort á IFX eða     
ETN og voru flokkaðir í þrjá hópa eftir meðferðarárangri.  

Sjúkdómur Lyf Hópura Fjöldi (n) 
RA IFX I 3 
RA IFX II 2 
RA IFX III 2 
                                                                                                  7 
PsA IFX I 5 
PsA IFX II 9 
PsA IFX III 0 

                                                                                              14 
AS IFX I 7 
AS IFX II 0 
AS IFX III 2 
                                                        9                                                                
RA ETN I 11 
RA ETN II 10 
RA ETN III 1 

                                                                                                22 
PsA ETN I 5 
PsA ETN II 1 
PsA ETN III 2 

                                                                                                8 
AS ETN I 1 
AS ETN II 0 
AS ETN III 1 

                                                                                                2 

                                                           Samtals            62 
a) Hópur I: Lyfið sýnir góða meðferðasvörun samkvæmt ICEBIO 

sl 2-3 ár, og eru enn á virkri lyfjameðferð með TNF hemli. 
Hópur II: Sjúklingar fengu gott meðferðarsvar í upphafi 
meðferðar en hafa síðan fengið viðvarandi aukna 
sjúkdómsvirkni. Eru enn á virki lyfjameðferð með TNF hemli en 
fyrirhugað að skipta um TNF hemil 
Hópur III: Sjúklingar sem hafa nýlega hætt á TNF hemli vegna 
ónógs meðferðaárangurs eða aukaverkanna.  
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4.1 Infliximab mælingar 
Tafla 14 sýnir niðurstöður ELISA mælinga á IFX styrk (µg/mL) og anti-IFX magni (AU/mL) fyrir hvern 

sjúkling. Í útreikningum var miðað við að IFX styrkur sem mældist undir staðalkúrfu væri 0,01 µg/mL 

og IFX styrkur sem mældist yfir staðalkúrfu væri 14,4 µg/mL. Einnig var miðað við að anti-IFX sem 

mældist undir staðalkúrfu væri í útreikningum 0,1 AU/mL. H1-H5 eru viðmiðunarsýni úr heilbrigðum 

einstaklingum sem ekki voru á TNF hemlum. PC 1 og NC 1 voru mæld með fyrri sýnakeyrslu og PC 2 

og NC 2 voru mæld með seinni sýnakeyrslu. 

 

Tafla 14. Niðurstöður ELISA mælinga á IFX styrk (µg/mL) og anti-IFX magni (AU/mL). Einnig má 
sjá DAS28CRP fyrir hvern sjúkling ásamt sjúkdómsgreiningu og hvaða hópi hann tilheyrði. 

 

 

4.1.1 IFX lyfjastyrkur 
IFX lyfjastyrkur (µg/mL) var mælanlegur (>0,035 µg/mL) í 27 af 30 sjúklingum. Þrír sjúklingar (10%) 

mældust undir kúrfu og því enginn mælanlegur IFX lyfjastyrkur í sermi. Af þeim tilheyrði einn sjúklingur 

hópi 1 og tveir sjúklingar hópi 3 (mynd 4). Þegar borið er saman hvort sjúklingar hafi mælanlegan eða 

ómælanlegan IFX lyfjastyrk í sermi var ekki var marktækur munur á hóp 1 og 2 (χ2=0,7627, df=1, p= 

0,3825) (mynd 6). Hins vegar er marktækur munur  á hóp 1 og 3, þ.e. fleiri í hópi 3 hafa IFX ≤0,035 

µg/mL (χ2=4,460, df=1, p=0,0347) (mynd 7). Dreifingu á DAS28CRP skori milli hópa má sjá á mynd 5.
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Mynd 4. Dreifing á IFX lyfjastyrk milli hópanna þriggja. Lyfjastyrkur var ekki mælanlegur í einum 

sjúkling úr hópi 1 (grænn) og tveimur úr hópi 3 (blár). Allir sjúklingar úr hópi 2 (fjólublár) höfðu 

mælanlegan lyfjastyrk í blóði. Til þess að sjúklingur mælist með IFX lyfjastyrk þarf gildi lyfisins 

að vera >0,035 µg/mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Dreifing á DAS28CRP milli IFX hópanna þriggja. DAS28CRP hjá sjúklingum á IFX 
samkvæmt upplýsingum úr ICEBIO.
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Mynd 6. Samanburður á fjölda sjúklinga með mælanlegan IFX lyfjastyrk í hópum 1 og 2. IFX 

lyfjastyrkur ómælanlegur í einum sjúkling úr hópi 1. Allir sjúklingar í hópi 2 höfðu mælanlegan 

lyfjastyrk í blóði. Ekki var marktækur (e. non significant, ns) munur milli hópa 1 og 2 þegar 

skoðað var hvort sjúklingar höfðu mælanlegan IFX styrk eða ekki (χ2=0,7627, df=1, p= 

0,3825). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mynd 7. Samanburður á fjölda sjúklinga með mælanlegan IFX lyfjastyrk í hópum 1 og 3. IFX 

lyfjastyrkur var ómælanlegur í einum sjúklingi úr hópi 1. Í hópi 3 voru tveir sjúklingar með 

ómælanlegan lyfjastyrk. Marktækur munur var á milli hópa 1 og 3 þegar skoðað var hvort 

sjúklingar höfðu mælanlegan IFX styrk eða ekki (χ2=4,460, df=1, p=0,0347). 

  

Borið var saman hvort fylgni væri á milli DAS28CRP og lyfjastyrks hjá sjúklingum á IFX. Í hópi 1 var 

DAS28CRP í fylgni við lyfjastyrk (r=0,5340, p=0,0403) (mynd 8). Ekki var marktæk fylgni milli 

DAS28CRP og lyfjastyrks hjá hópum 2 og 3 (r= -0,09305, p=0,7855 og r= -0,3283, p=0,6717). 
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Mynd 8. Fylgni milli DAS28CRP og lyfjastyrks hjá hópi 1. Fylgni (r=0,5340, p=0,0403) er á milli 
DAS28CRP og lyfjastyrks meðal sjúklinga í hópi 1. 

 

4.1.2 IFX mótefnamagn 
Anti-IFX mótefni voru mælanleg (>5 AU/ml) í 6,7% (2 af 30 sjúklingum) tilvika hjá sjúklingum sem 

meðhöndlaðir voru með IFX (mynd 9). Enginn í hópi 1 og 2 myndaði anti-IFX mótefni. Þeir sjúklingar 

sem tilheyrðu hópi 3 mynduðu í 50% tilvika anti-IFX mótefni (2 af 4 sjúklingum) og eru þeir sömu og 

höfðu ómælanlegan IFX lyfjastyrk í blóði. Marktækur munur er því á anti-IFX mótefnamyndun milli 

hópa 1 og 3 (χ2=8,382, df=1, p=0,0038) (mynd 10) og milli hópa 2 og 3 (χ2=6,346, df=1, p=0,0118) 

(mynd 11). Sjúklingar sem hafa ómælanlegan IFX lyfjastyrk í blóði eru líklegri til þess að vera að 

framleiða anti-IFX mótefni heldur en þeir sem hafa mælanlegan styrk (χ2=40,64, df=1, p=<0,0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mynd 9. Mælingar á mótefnum gegn IFX (anti-IFX) hjá hópunum þremur. Anti-IFX mótefnamagn 

var mælanlegt hjá tveimur sjúklingum í hópi 3 (blár). Ekkert mótefnamagn var mælanlegt hjá 
hópum 1 (grænn) og 2 (fjólublár). Einn sjúklingur í hópi 1 mældist með mótefni rétt undir 
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viðmiðunargildi. Til þess að sjúklingur mælist með anti-IFX mótefni þarf mæling að sýna anti-
IFX >5 AU/ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Samanburður á anti-IFX mótefnamælingum milli hópa 1 og 3. Enginn mældist með anti-
IFX mótefni í hópi 1. Í hópi 3 mældust tveir sjúklingar (50%) með anti-IFX mótefni. 
Marktækur munur er á mótefnaframleiðslu milli þessara hópa (χ2=8,382, df=1, p=0,0038).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mynd 11. Samanburður á anti-IFX mótefnamælingum milli hópa 2 og 3. Enginn mældist með anti-
IFX mótefni í hópi 2. Í hópi 3 mældust 2 sjúklingar (50%) með anti-IFX mótefni. Marktækur 
munur er á mótefnaframleiðslu milli þessara hópa (χ2=6,346, df=1, p=0,0118). 

 

 

4.2 Etanercept mælingar 
Tafla 15 sýnir niðustöður ELISA mælinga á ETN styrk (µg/mL) og anti-ETN magni (AU/mL). Í 

útreikningum var miðað við að anti-ETN sem mældist undir staðalkúrfu væri 0,1 AU/mL. H1-H5 eru 

viðmiðunarsýni úr heilbrigðum einstaklingum sem ekki voru á TNF hemlum. PC 1 og NC 1 voru mæld 

með fyrri sýnakeyrslu og PC 2 og NC 2 voru mæld með seinni sýnakeyrslu.  
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Tafla 15. Niðurstöður ELISA mælinga á ETN styrk (µg/mL) og anti-ETN magni (AU/mL). Einnig 
má sjá DAS28CRP fyrir hvern sjúkling ásamt sjúkdómsgreiningu og hvaða hópi hann 
tilheyrði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Dreifing á ETN lyfjastyrk milli hópanna þriggja. ETN lyfjastyrkur var mælanlegur í öllum 

sjúklingum. Til þess að sjúklingur mælist með ETN lyfjastyrk þarf gildi lyfisins að mælast 

>0,035 µg/mL. 

 

 

 



  

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Dreifing á DAS28CRP milli ETN hópanna þriggja. DAS28CRP hjá sjúklingum á ETN 
samkvæmt upplýsingum úr ICEBIO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 14. Mælingar á anti-ETN mótefnum hjá hópunum þremur. Engin anti-ETN mótefni voru 
mælanleg hjá sjúklingum á ETN lyfinu. Til þess að sjúklingur mælist með anti-ETN mótefni 
þarf mæling að sýna anti-ETN >142 AU/ml. 

 

 
ETN lyfjastyrkur (µg/mL) var mælanlegur (>0,035 µg/mL) í öllum 32 sjúklingum (100%) (mynd 12). 

Dreifingu á DAS28CRP milli hópa hjá sjúklingum á ETN má sjá á mynd 13. Skoðuð var fylgni innan 

hópanna þriggja milli DAS28CRP og ETN lyfjastyrks í sermi. Sjúklingar innan hóps 1 sýna ekki 

marktæka fylgni milli þessara breyta (r=0,06359, p=0,8084), né sjúklingar innan hópa 2 og 3 

(r=0,08989, p=0,7927 og r=-0,6106, p=0,3894). Engin anti-ETN mótefni mældust yfir viðmiðunargildi 

(>142 AU/mL) og því greindist enginn sjúklingur á ETN lyfi með anti-ETN mótefni (mynd 14). 
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5 Umræða 
Líkt og greint hefur verið frá sýna ekki allir sjúklingar sem meðhöndlaðir eru með TNFα hamlandi 

lyfjum viðeigandi meðferðarsvar og ástæðan getur í ákveðnum tilvikum verið vegna mótefnamyndunar 

gegn lyfinu. Einnig hefur verið sýnt að tilvist mótefnanna er tengd við lágt eða ekkert magn af lyfi í 

sermi og minnkað meðferðarsvar.(33) 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom í ljós að 3,2% (2/62) þátttakenda mynduðu mótefni gegn 

lyfinu sem þeir voru að taka. Þessir sjúklingar voru báðir á IFX og tilheyrðu báðir þeim hópi sem sýndi 

fram á ónógan meðferðarárangur eða aukaverkanir í tenglsum við lyfjagjöf. Að auki var IFX lyfið ekki 

mælanlegt í sermi þessara einstaklinga þrátt fyrir að sjúklingar hefðu ekki lokið meðferðartímabili 

þegar blóðtaka átti sér stað. Engin anti-ETN mótefni mældust í sjúklingum sem meðhöndlaðir voru 

með ETN en eins og þekkt er virðist ETN hafa lægri ónæmisgetu en aðrir TNFα hemlar.(28, 29) 

Neikvæðu (NC) og jákvæðu (PC) viðmiðin voru innan réttra marka í bæði IFX lyfjamælingum og 

anti-IFX mótefnamælingum (tafla 14). Einnig voru viðmiðin frá heilbrigðu einstaklingunum eðlileg, þ.e. 

enginn IFX lyfjastyrkur né anti-IFX mótefni voru mælanleg. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

mælingar hafi verið eðlilegar og hægt er að treysta því að sjúklingasýni séu með rétt gildi.  

IFX lyfjamælingarnar sýndu að einn sjúklingur af fimmtán (6,7%) í hópi 1 mældist undir 

viðmiðunarmörkum IFX styrks (≤0,035 µg/mL). Í hópi 2 mældust allir ellefu sjúklingarnir með IFX 

lyfjastyrk í blóði. Tveir sjúklingar af fjórum (50%) mældust undir viðmiðunarmörkum IFX lyfjastyrks í 

hópi 3 (mynd 4). Skv. skilgreiningu á hópi 2 flokkast þar sjúklingar sem gengur ekki vel á lyfinu og ætla 

hefði að einhverjir af þeim sjúklingum myndu mælast með lægri lyfjaskammt heldur en þeir sem 

tilheyrðu hópi 1 og gengur vel á lyfinu. Hins vegar er ekki marktækur munur á því hvort lyfjastyrkur sé 

mælanlegur eða ekki milli hópa 1 og 2 (mynd 6). Á milli hópa 1 og 3 er hinsvegar marktækur munur 

(p=0,0347) sem er í samræmi við hópaskilgreininguna þar sem sjúklingum í hópi 3 gengur illa á lyfinu 

og skiptu því um lyf eftir blóðtökuna (mynd 7). Taka skal fram að þessir sjúklingar höfðu fengið IFX 

skammt nokkrum vikum fyrir sýnatöku og meðferðartímabilið ekki liðið. Því er hægt að útiloka að 

lyfjastyrkur sé ómælanlegur vegna þess að of langt hafi liðið frá síðustu lyfjagjöf. 

 Þegar skoðuð er fylgni á milli DAS28CRP og IFX lyfjastyrks hjá hópi 1 bendir fylgnistuðullinn 

(r=0,5337, p=0,0403) til þess að einhver fylgni sé á milli þessara breyta (mynd 8). Þ.e.a.s. sjúklingar í 

hópi 1 sem mælast með svipuð DAS28CRP gildi mælast með svipaðan IFX styrk. Ekki er fylgni milli 

þessara breyta innan hópa 2 og 3.  

Tveir sjúklingar af þrjátíu (6,7%) á IFX lyfjagjöf greindust með mótefni gegn IFX (mynd 9). Þessir 

sjúklingar eru þeir sömu og mældust undir viðmiðunarmörkum lyfjastyrks og tilheyra hópi 3. Það er því 

marktækur munur á mótefnamyndun bæði milli hópa 1 og 3 (p=0,0038) og 2 og 3 (p=0,0118) (mynd 

10 og 11). Þegar skoðað er hvort IFX lyfjastyrkur sé mælanlegur eða ekki og hvort anti-IFX mótefni 

séu til staðar eða ekki hjá sjúklingum kemur í ljós að marktækni (p=<0,0001) er á milli þess að mynda 

mótefni og að hafa ómælanlegan IFX styrk í blóði. Því má gera ráð fyrir að líkleg ástæða fyrir 

ómælanlegum IFX styrk sé vegna anti-IFX mótefnaframleiðslu hjá sjúklingum. 
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Sá sjúklingur sem tilheyrði hópi 1 á IFX og mældist undir viðmiðunargildi lyfjastyrks náði ekki 

viðmiðunargildi mótefnamyndunar (>5 AU/ml) en skar sig hins vegar frá öðrum sem ekki ná því 

viðmiðunargildi þar sem mæligildi hans náði inn á kúrfu og mældist 4,55 AU/mL eins og sjá má hjá 

sjúklingi númer 14 í töflu 14. Mæling var endurtekin á sýninu og gáfu niðurstöður gildi yfir 

viðmiðunarmörkum eða 5,61 AU/ml. Í tilviki sem þessu yrði gerð þriðja mælingin á sýninu en í þessari 

rannsókn skorti efnivið til þess að framkvæma mælinguna og var hún því ekki gerð. Því er tekið mark 

á fyrri mæliniðurstöðu. 

Neikvæðu (NC) og jákvæðu (PC) viðmiðin voru innan réttra marka í bæði ETN lyfjamælingum og 

anti-ETN mótefnamælingum. Viðmiðin frá heilbrigðu einstaklingunum voru eðlileg, þ.e. enginn ETN 

lyfjastyrkur né anti-ETN mótefni voru mælanleg (tafla 15). Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

mælingar hafi verið eðlilegar og hægt er að treysta því að sjúklingasýni séu með rétt gildi. Ekki var 

marktækur munur á milli hópanna þrigga hvað varðar ETN lyfjastyrk í sermi en allir sjúklingar 32 

mældust yfir viðmiðunarmörkum lyfjastyrks (>0,035 µg/mL) (mynd 12). Enginn sjúklingur mældist yfir 

viðmiðunarmörkum mótefnamagns gegn etanercept (>142 AU/mL) og því greindist enginn sjúklingur á 

ETN lyfinu með anti-ETN mótefni (mynd 14).  

Nokkrir sjúklingar sem teljast vera í sjúkdómshléi (DAS28CRP <2,6 ) mælast með lítinn styrk af 

TNF hemli (IFX/ETN) í blóði líkt og sjá má í töflum 14 og 15. Þegar þetta er skoðað vaknar upp sú 

spurning hversu mikið þessi lyfjagjöf er að gera fyrir sjúklinginn. Ef sjúklingi líður vel þrátt fyrir lítinn 

lyfjastyrk í blóði gæti verið að annað hvort sé hægt að lækka lyfjaskammtinn sem hann fær, lengja 

meðferðartímabilið eða hreinlega hætta lyfjagjöfinni. Ef farið væri í þessar aðgerðir og vel tækist til, 

þ.e. sjúklingur myndi ennþá teljast í sjúkdómshvíld líkt og áður, myndi það t.d. leiða til þess að 

sjúklingurinn þyrfti ekki eins oft á lyfjagjöfinni að halda eða að hann yrði hreinlega laus við þessa hana. 

Einnig yrði það mikill sparnaður fyrir heilbrigðiskerfið. 

Styrkleikar þessarar rannsóknar voru þeir að þýðið var vel skilgreint og ICEBIO heldur vel utan um 

meðferðarheldi sjúklinga þannig að auðvelt var að flokka þáttakendur í hópa. Einnig eru Promonitor 

ELISA prófin auðveld og þægileg í notkun. Skýrar verklýsingar fylgja með hverju prófi ásamt öllum 

helstu prófefnum. Það hefði styrkt  rannsóknina að geta tekið tillit til ýmissa breyta sem taldar eru hafa 

áhrif á liðbólgusjúkdóma líkt og umhverfisþætti o.fl. Gagnlegt hefði verið að skoða kynjadreifingu 

niðurstaðna en til þess að geta tekið þessa þætti inn í matið hefði þýðið þurft að vera stærra. Einnig 

væri gagnlegt að gera mælingar á TNF hemlinum adalimumab, bæði lyfja- og mótefnamælingar, til að 

athuga hvaða niðurstöður þær mælingar gæfu og bera saman við niðurstöður úr þessari rannsókn. 
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6 Ályktanir 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að lyfja- og mótefnamælingar gegn TNF hemlum hjá 

einstaklingum með liðbólgusjúkdóma séu gagnleg er varða ákvarðanatöku um áframhaldandi notkun 

slíkra lyfja viðkomandi sjúklinga. Með slíkum mælingum væri hægt að grípa fyrr inn í hjá sjúklingum 

sem ekki sýna gott meðferðarsvar og gera viðeigandi ráðstafanir út frá lyfja- og mótefnamælingum. 

Með þessum mælingum er hægt að ákvarða hvort hækka eigi lyfjaskammt sjúklings sem ekki svarar 

meðferð nægilega vel, hvort skipta þurfi um tegund af TNF hemli eða nota annan flokk bólguhemjandi 

lyfja. Einnig er hægt að meta hvort möguleiki sé að lækka lyfjaskammt eða hætta lyfjagjöf  hjá 

sjúklingum í sjúkdómshvíld sem mælast með lágan lyfjastyrk í blóði.  
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Leyfi frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal II 
Bréf til þáttakenda 

 

 
 

Kynningarbréf vegna þátttöku í rannsókn um hugsanleg 
tengsl lyfjastyrks við sérhæfri mótefnamyndun gegn 

líftæknilyfum 
 

Heiti rannsóknar: 

Notagildi lyfjamælinga og mótefnamælinga gegn TNF hemlum hjá 
einstaklingum með liðbólgusjúkdóma 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:  

Dr Med Björn Rúnar Lúðvíksson,yfirlæknir. 
Ónæmisfræðideild Landspítali – Háskólasjúkrahús. Eiríksgötu, 101 Reykjavík.  
Prófessor í ónæmisfræði, læknadeild Háskóla Íslands. 
Netfang: bjornlud@landspitali.is 
Sími: 543-5800 

 
Aðrir rannsóknaraðilar: 

Dr Med Björn Guðbjörnsson. prófessor og sérfræðingur í gigtarsjúkdómum á Landspítala og læknadeild Háskóla 
Íslands.  

Anna Guðrún Viðarsdóttir, yfirlífeindafræðingur ónæmisfræðideild Landspítala háskólasjúkrahúss. 

Sunna Björg Skarphéðinsdóttir, MSc, náttúrufræðingur, ónæmisfræðideild Landspítalans.  

Elínborg Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur. gigtlækningardeild Landspítala. 

Dagný Isafold Kristinsdóttir, lífeindafræðinemi, læknadeild Háskóla Íslands. 

 

Upplýsingabréf til einstaklinga sem hafa verið sendir í mælingu á sjálfsofnæmismótefnum 
(gigtarprófum) á ónæmisfræðideild Landspítala.   

 
 
 
Kæri viðtakandi,  

 
Tilgangur þessa bréfs er að leita eftir þátttöku þinni í rannsókninni:Notagildi lyfjamælinga og mótefnamælinga 
gegn líftæknilyfjum hjá einstaklingum með liðbólgusjúkdóma. Markmið rannsóknar er að meta notagildi 
lyfjamælinga og mótefanmælinga gegn TNF hemlum hjá einstaklingum með liðbólgusjúkdóma.  Með 
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rannsókninni verður lagður grunnur að klínískum þjónusturannsóknum þar sem lyfjamagn TNF hemla í blóði er 
metið. Einnig er það von okkar að ef um lækkun á lyfjastyrk í blóði sé að ræða væri hægt að ákvarða hvort það 
stafi af mótefnum sem viðkomandi hafi myndað gegn viðkomandi lyfi eða hvort þörf er á hærri lyfjaskammti. 
Þannig mun einnig verða til sterkur grundvöllur sem mun notast til viðmiðunar fyrir klíníska notkun prófanna 
meðal einstaklinga á TNF-hemla meðferð, en nokkur hundruð íslendinga eru á slíkri meðferð. Með þessu er hægt 
að spá fyrirfram um líkleg viðbrögð sjúklinga með liðbólgusjúkdómavið líftæknilyfjum.. Verkefnið er hluti af 
BSc námiDagnýar Isafoldar Kristinsdóttur, lífeindafræðinema við Læknadeild Háskóla Íslands. 

 

Þátttaka í rannsókninni felst í því að: 

• Lesa þetta kynningarbréf vandlega og skrifa undir samþykkisblað. 
• Tekið verður 20 ml af bláæðablóði á dagdeild B7 á LSH Fossvogi. 

 

Greiningarlykill rannsóknarinnar munu verða geymdur á dulkóðuðu formi í læstri hirslu á ónæmisfræðideild 
LSH hjá ábyrgðarmanni rannsóknarinnar. 

Um er að ræða aðgangsstýrðan gagnagrunn á heilbrigðissviði. Gætt verður ýtrustu varfærni og allar upplýsingar 
dulkóðaðar. Rannsakendur einir munu hafa aðgang að öllum gagnagrunninum á meðan á rannsóknartímabilinu 
stendur. Rannsóknaniðurstöður er varðar lyfjamælingar og mótefna myndun gegn umræddu lyfi verða færð inn í 
svarakerfi ónæmisfræðideildar sem hluti af sjúkraskrá þinni, enda er hér um hefðbundna og viðurkennda 
þjónusturannsókn að ræða sem gæti hugsanlega gangast þér varðandi í núverandi meðferð. 

Fylgt verður lögum um persónuvernd nr. 77/2000 og skilmálum Persónuverndar vegna rannsóknarinnar. Engin 
persónuauðkenni munu fylgja rannsóknar-niðurstöðunum heldur verða kennitölur dulkóðaðar.  
Dulkóðunarlykillinn er í umsjá ábyrgðarmanns rannsóknar.  

 

Áður en til rannsóknar kemur og ef þú ert samþykk/ur þátttöku þá þarft þú að undirrita meðfylgjandi upplýst 
samþykki þess efnis. 

 

Þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þú getur hætt þátttöku hvenær sem er án eftirmála 
og mun það engin áhrif hafa á þá heilbrigðisþjónustu sem þú færð á LSH eða annars staðar innan 
heilbrigðiskerfisins.  

 

Ákveðir þú að hætta hefur það í för með sér að öllum upplýsingum sem frá þér hefur verið safnað vegna 
rannsóknarinnar verður eytt og rannsakendum gert ókleift að rekja dulkóða til þín.Afleiddum niðurstöðum, 
mæliniðurstöðum og öðrum rannsóknargögnum verður þó ekki eytt. Eyðing þeirra gæti kippt grundvellinum 
undan rannsókninni og þátttöku annarra, þar sem ómögulegt gæti orðið að túlka niðurstöður sem tengjast öðrum 
þátttakendum eða jafnvel öllum þátttakendahópnum og ekki væri hægt að staðfesta fengnar niðurstöður. 

 

Rannsóknin er þér að kostnaðarlausu. Þú hefur ekki endurkröfurétt á nýtingu niðurstaðna sem verður eign þeirra 
sem standa að rannsókninni né hefur þú rétt á fjárhagslegri þóknun vegna þátttöku þinnar nú né síðar. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa rannsókn getur þú snúið þér til ábyrgðarmanns hennar. 
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_______________________________________ 
Björn Rúnar Lúðvíksson, yfirlæknir 

Ónæmisfræðideild, Rannsóknarstofnun  LSH 

Prófessor í ónæmisfræði 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

Sími: 543 5800  

Tölvupóstfang: bjornlud@landspitali.is 
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Fylgiskjal III 
Samþykkisyfirlýsing 
 

 

 

 
 

 
SAMÞYKKISYFIRLÝSING 

 
VÍSINDARANNSÓKN Á VEGUM LANDSPÍTALA 

 
Notagildi lyfjamælinga og mótefnamælinga gegn TNF hemlum hjá 

einstaklingum með liðbólgusjúkdóma 
1. Með undirskrift minni hér að neðan votta ég vilja minn til þátttöku í ofannefndri rannsókn. 

2. Ég staðfesti að hafa kynnt mér meðfylgjandi upplýsingablöð um rannsóknina, þar sem m.a. eðli, 
tilgangur, áhætta og skilmálar þátttöku eru kynntir og að mér hafi verið gefinn nægur tími til að kynna 
mér efni þeirra og þessarar samþykkisyfirlýsingar og fengið viðunandi svör við spurningum mínum. 

3. Ég samþykki að svara eftir bestu getu spurningalistum og leysa verkefni vegna rannsóknarinnar. 

4. Ég samþykki að dregnir verði úr mér 20 ml af bláæðablóði í þeim tilgangi að mæla lyfjamagn á þeim 
TNF hemli sem ég er meðhöndluð/aðurmeð og mótefni gegn honumí blóði.  

5. Ég heimila ábyrgðarmönnum rannsóknarinnar að afla upplýsinga sem gagnast rannsókninni úr 
sjúkraskrám mínum. 

6. Ég samþykki að hafa megi samband við mig ef þörf er frekari upplýsinga eða sýna vegna 
rannsóknarinnar. Jafnframt að kynna megi fyrir mér framhaldsrannsóknir eða nýjar rannsóknir sem 
byggjast á gögnum þessarar rannsóknar. 

7. Lífsýni og gögn frá mér verða varðveitt í Lífsýnasafni Rannsóknasviðs Landspítala og unnið úr þeim á 
ónæmisfræðideild LSH. Engin persónuauðkenni verða notuð á sýni eða skjöl, einungis kóðamerkingar 
sem þeir einir geta lesið úr sem til þess hafa lausnarlykil eða búnað. Lausnarlykill þessi verður 
varðveittur í læstri hirslu í umsjá ábyrgðarmanns. 

8. Með undirskrift minni hér að neðan afsala ég mér öllum kröfum til mögulegs fjárhagslegs hagnaðar af 
þessum rannsóknum. 

 

 

Staðfesting þátttöku. Nafn og kennitala ritað eigin hendi                 dags. 

 

Staðfesting á að hafa kynnt ofangreindum þátttakanda eðli og tilgang rannsóknarinnar                           dags. 

og hann telji upplýsingarnar fullnægjandi.  

 

 

 


