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Útdráttur 
Sumarexem í hrossum er ofnæmi á Th2 braut ónæmissvars með framleiðslu á IgE mótefnum. 
Ofnæmið er gegn próteinum úr munnvatnskirtlum smámýstegunda af ættkvíslinni Culicoides. 
Á Íslandi er ekki smámý sem bítur hross og hestar fá ekki exemið hér, en allt að 50% 
útflutningshrossa fá sumarexem innan fárra ára ef þau eru útsettir fyrir flugunni. Sumarexem 
einkennist af þrálátri húðbólgu og kláða, vanlíðan hestanna og vanda fyrir hrossaútflutning frá 
Íslandi. 

Verkefnið er hluti af stærra verkefni á Keldum þar sem verið er að þróa ofnæmisvakasérhæfða 
meðferð gegn sumarexemi til að hægt sé að bólusetja hesta fyrir útflutning. Meðferðin felst í 
því að stýra ónæmissvari gegn ofnæmisvökunum inn á Th1 braut og efla T-stjórnfrumur þannig 
að hestarnir svari ofnæmisvökunum á Th1 braut þegar flugan bítur og bæli Th2 svörun.  

Sýnt hefur verið að sprautun í eitla með sérhönnuðum ofnæmisvökum í ónæmisglæði gefi 
öflugt Th1 ónæmissvar en sú aðferð er erfið í framkvæmd. Markmið þessa verkefnis var að 
bera saman heildar IgG, IgG4/7 og IgG5 mótefnasvörun 12 hesta sem bólusettir voru með 
sérhönnuðum ofnæmisvökum í ónæmisglæði, í eitla annarssvegar og undir húð hinsvegar. IgG 
undirflokkar geta gefið vísbendingu um braut ónæmissvars þar sem IgG4/7 getur hindrað IgE 
bindingu en IgG5 er tengt ofnæmi. Hreinsaður var einn ofnæmisvaki úr skordýrafrumum, 
Culn4, og sermi prófuð í þynningum í ELISA til að athuga hvort marktækur munur væri á 
svörun hópanna.  

Ekki var marktækur munur á IgG mótefnasvörun hesta eftir sprautunaraðferð, sem gefur 
vísbendingar um að hægt væri að bólusetja undir húð í stað þess að sprauta í eitil.  
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Abstract 
Insect bite hypersensitivity (IBH) is an allergic IgE mediated dermatitis in horses, reaction to 
the bites of midges or Culicoides species. The midges are not indigenous to Iceland, therefore 
horses born in Iceland do not get IBH but is highly prevalent in horses born in Iceland and 
exported. The disease is recurrent dermatitis characterized by pruritus and lesions. It is painful 
for the horses and is a problem for the Icelandic horse industry. 

This project is a part of larger project at Keldur where the aim is to develop allergen specific 
immunotherapy for IBH to be able to vaccinate the horses before export. The aim is to Th1 
focus the response against the causative allergens and induce T-regulatory cells, thereby 
suppress the Th2 response, responsible for the allergy. 

It has been shown that intralymphatic injections of recombinant allergens in adjuvants resulted 
in a Th1 response but intralymphatic is difficult to implement. The aim of this project was to 
compare total IgG, IgG4/7 and IgG5 immune response of 12 horses, vaccinated with 
recombinant allergens in adjuvant, 6 intralymphatically and 6 subcutaneously. IgG subclasses 
can indicate the polarization of the immune response as IgG4/7 can block IgE binding but IgG5 
is connected to allergy. One allergen, Culn4, was purified from insect cells, and serum dilutions 
tested in ELISA to determine if there was a significant difference between the groups 
responses.  

There was not a significant difference between the IgG immune response depending on the 
injection method, indicating that maybe it is possible to use subcutaneous vaccination. 
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1 Inngangur 

1.1  Ónæmiskerfið 
Á hverjum degi eru spendýr útsett fyrir örverum sem margar hverjar geta valdið sjúkdómum. 
Það er hinsvegar raunin að þessar örverur ná ekki alltaf að valda skaða vegna þess að 
líkaminn er verndaður af ónæmiskerfi líkamans fyrir sýklum, eitri þeirra og þeim 
skemmdum sem þeir geta valdið. Ónæmiskerfið eru vefir, frumur og sameindir sem vinna 
saman, það skiptist í meðfætt ónæmiskerfi (innate immunity) og áunnið ónæmiskerfi 
(adaptive immunity). Allar frumur ónæmiskerfisins rekja uppruna sinn til blóðmyndandi 
stofnfruma (hematopioetic stem cells, HSCs) í beinmergnum sem eru fjölhæfar stofnfrumur. 
Stofnfrumur gefa af sér forvera hvítra blóðfruma, annarsvegar eru eitilfrumuforverum sem 
verða að eitilfrumum (B og T frumur) og ósérhæfðar eitilfrumur (innate lymphoid cells, 
ILCs), hinsvegar eru mergfrumuforverar (myeloid lineages) sem verða að angafrumum 
(dendritic cells), kornfrumum (granulocyte), mastfrumum (mast cells) og einkjörnungum 
(monocytes) (Murphy & Weaver, 2017).  

Fyrstu varnir líkamans gegn sýklum byggja á líffræðilegum og efnafræðilegum hindrunum. 
Ef rof verður á þeim og sýkill kemst í gegn þá taka við frumur meðfædda ónæmiskerfisins. 
Það tekur meðfædda ónæmiskerfið að meðaltali nokkrar mínútur að bregðast við eftir að 
sýkingar verður vart og áhrifin vara í nokkrar daga. Áunna ónæmiskerfið tekur við ef því 
meðfædda tekst ekki að útrýma sýklinum. Það tekur áunna ónæmiskerfið frá nokkrum 
klukkustundum upp í nokkrar daga að fullþroskast og virkjast en það bregst mjög sértækt 
við sýkingu vegna vakasértæktra eitilfruma. Áhrifin vara frá nokkrum vikum upp í ævilanga 
vörn vegna minnisfruma sem verða til. Kerfin tvö eru nátengd, spila saman og ræðast við 
með smásameindum, boðefnum (cytokines) og efnaboðum (chemokines). Áunna kerfið 
reiðir sig á að meðfædda kerfið ræsi svarið (Murphy & Weaver, 2017). 

1.1.1  Meðfædda ónæmiskerfið 

Meðfædda ónæmiskerfið sér um fyrstu varnir. Það getur greint og eytt óæskilegum örverum 
á skömmum tíma án hjálpar frá áunna ónæmiskerfinu. Skjót varnarviðbrögð samanstanda 
meðal annars af leysanlegum sameindum sem eru í utanfrumuvökva, blóði og í þekjuvef sem 
virkjast og geta veiklað eða drepið sýkilinn. Frumur meðfædda kerfisins hafa viðtaka 
„pattern recognition receptors“ (PRRs) og þekkja reglubundið mynstur á sameindum á 
yfirborði örvera sem hýsilfrumur hafa ekki. Þessar sameindir eru kallaðar „pathogen-
associated molecular pattern (PAMPs)“ og virka sem hættumerki. Þær frumur sem tjá PRRs 
viðtakana eru stórætur (macrophages), sýkilætur (neutrophils) og angafrumur (Murphy & 
Weaver, 2017). 

Stórætur eru átfrumur komnar af einkjörnungum og finnast í nánast öllum vefjum líkamans, 
þær eru langlífar frumur. Aðalhlutverk þeirra er að stunda agnaát með því að gleypa og drepa 
óæskilegar örverur sem komist hafa í gegnum líffræðilegar varnir líkamans. Þær farga bæði 
sýklum og frumum sem eru sýktar. Stórætur framleiða bólgumiðla, framkalla bólgu, virkja 
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aðrar frumur ónæmiskerfisins og kalla þær á bólgustað. Kornfrumur eru sýkilætur, 
sýrufrumur (eosinophil) og basafrumur (basophil), frumur sem eru skammlífar. Sýkilætur 
eru átfrumur sem taka upp örverur, með innanfrumublöðrun, og drepa með ensímum og 
öðrum örverudrepandi peptíðum. Sýru- og basafrumur eru lykilfrumur í vörn gegn 
sníkjudýrum en einnig mikilvægar verkfrumur í ofnæmi. Mastfrumur þroskast í jaðarvefjum 
og við virkjun losa þær út bólguhvetjandi sameindir eins og histamín og „tumor necrosis 
factor alfa“ (TNF-a). Angafrumur finnast í líffærum ónæmiskerfisins og í jaðarvefjum. Þær 
eru aðalsýnifrumur ónæmiskerfisins, taka upp sýkla, matreiða og sýna T-eitilfrumum og 
tengja þannig meðfædda og áunna ónæmiskerfið (Murphy & Weaver, 2017). 

Ósérhæfðar eitilfrumur (ILC) eru frumur sem nýlega hefur verið lýst. Þeim svipar til B- og 
T-eitilfruma í byggingu en hafa ekki sértækan vakaviðtaka heldur virkjast vegna boðefna 
sem aðrar frumur seyta sem svar við PAMP eða öðrum hættumerkjum. ILC frumur skiptast 
í þrjá flokka, ILC1, ILC2 og ILC3 og hafa svipaða virkni og T hjálparfrumur (Th). ILC1 
framleiða interferon-g (IFN-g) boðefnið og líkjast Th1 frumum en skiptist í tvær mismunandi 
gerðir, klassískar náttúrulegar drápsfrumur (cNK) og ILC1. Þær taka þátt í að drepa 
innanfrumu sýkla og veirur. ILC2 líkjast Th2 frumur og seyta sömu boðefnum, að 
interleukin-9 (IL-9) viðbættu. Þær taka þátt í vörn gegn sníkjuormum, ofnæmissjúkdómum 
og vefjaviðgerðum. ILC3 samsvara Th17 frumum og taka þátt í ónæmissvari gegn 
utanfrumu bakteríum og sjálfsónæmissjúkdómum (Morita et al., 2016).  

1.1.2  Áunna ónæmiskerfið 

Áunna ónæmiskerfið byggir á vakasértækum eitilfrumum sem hafa óendanlega fjölbreytta 
vakaviðtaka þar sem hver og einn viðtaki er sértækur fyrir einni vakaeiningu (epitope). 
Fjölbreytni viðtakanna er myndaður með endurröðun á genabútum þegar frumurnar 
þroskast. Þessi eiginleiki gefur ónæmiskerfinu meiri sérhæfni og næmni gagnvart sýklum. 
Áunna ónæmiskerfið myndar ónæmisminni sem veitir einstaklingnum verndandi ónæmi 
gegn sýklum sem hann hefur einu sinni verið útsettur fyrir og getur sú vernd varað ævilangt 
(Murphy & Weaver, 2017). 

Verkfrumur áunna ónæmiskerfisins eru B-eitilfrumur (B-frumur) og T-eitilfrumur (T-
frumur). B-frumur þroskast í beinmerg og seyta mótefnum, ónæmisglóbúlínum 
(immunoglobulin, Ig) með vakasérvirkum viðtökum og sjá um vessabundið ónæmi. Mótefni 
manna og músa eru fimm, IgD, IgM, IgG, IgE og IgA. IgG mótefni skiptist í undirflokka, 
fjöldi þeirra er mismunandi eftir tegundum. Við virkjun á B-frumu í eitlum eða milta verður 
frumufjölgun og til verða plasmafrumur sem framleiða viðeigandi mótefni og minnisfrumur 
sem sjá um skjótara svar við endursýkingu (Murphy & Weaver, 2017). 

T-eitilfrumur sjá um frumubundið ónæmi og bera kennsl á ónæmisvaka á sýnifrumum. T-
frumur bindast sínum vökum á formi peptíða sem sýnd eru á vefjaflokkasameindum á 
yfirborði sýnifruma. Þær skiptast annarsvegar í CD4 jákvæðar frumur sem binda peptíðið á 
vefjaflokkasameind af flokki II og skiptast í nokkra undirflokka (mynd 1). Hinsvegar eru 
það CD8 jákvæðar drápsfrumur sem binda peptíðið á vefjaflokkasameind af flokki I og drepa 
veirusýktar frumur (Murphy & Weaver, 2017). 
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Mynd 1: Sérhæfing óreyndra CD4+ T fruma 
Óreyndar CD4 jákvæðar frumur skiptast í T-frumu undirflokka; Th1, Th2, Treg, Th17, Tfh, Th9 og Th22 eftir því hvaða 
vaki er sýndur og þeim boðefnum sem framleidd eru af sýnifrumunum og öðrum ónæmisfrumum í umhverfinu. Myndinni 
var breytt af Söru Björk Stefánsdóttur byggt á (Crotty, 2014; Soyer et al., 2013). 

1.1.3 Ónæmiskerfi hrossa 

Ónæmiskerfi hrossa hefur sömu ferla, frumur og sameindir og önnur spendýr. 
Mótefnaflokkar hesta eru þeir sömu og finnast í mönnum og músum. Hinsvegar hafa hestar 
sjö IgG undirflokka-, IgG1-IgG7 sem hafa mismunandi hlutverk. Undirflokkarnir IgG4 og 
IgG7 hafa 96% samsvörun í basaröðum sínum og því yfirleitt talað um IgG4/7 (Wagner, 
2006). IgG er ráðandi mótefni í blóðrásinni og utanfrumu rými vefja (Murphy & Weaver, 
2017). IgG3, IgG1 og IgG4/7 geta öll bundið og virkjað mögnunarkerfið (complement 
system), þessir flokkar ásamt IgG5 geta líka bundist við Fc gamma viðtaka (FcgR) verkfruma 
ónæmiskerfisins. Í bakteríu- og veirusýkingum eru IgG4/7, IgG1 og IgG3 mikilvægust fyrir 
verndandi ónæmi og aðal undirflokkarnir í verndandi bóluefni. IgG5 getur bundist við 
mastfrumur og er tengt ofnæmi (Lewis et al., 2008; Lopez et al., 2002; Svansson et al., 2009; 
Wagner et al., 2006) 

Hross, sérstaklega íslenskir hestar, hafa háan styrk af IgE mótefnum í blóði sem talið er að 
stafi af miklum sníkjudýrasýkingum en styrkurinn er allt að þúsund faldur miðað við menn 
(Wilson et al., 2006).  
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1.1.4 Ofnæmi 

Áunna ónæmiskerfið getur brugðist við skaðlausum ónæmisvökum sem eru í umhverfinu og 
hafa ekki hættumerki (PAMP) eins og sýklar. Þessi viðbrögð kallast ofnæmisviðbrögð. 
Ónæmisvakar sem valda ofnæmisviðbrögðum hjá næmum einstaklingum, kallast 
ofnæmisvakar (allergens). Ofnæmisviðbrögð (hypersensitivity) eru flokkuð í fjóra flokka, I-
IV. Ofnæmi eða „type I hypersensitivity“ er ónæmissvörun á Th2 braut ónæmissvars með 
framleiðslu á IgE mótefnum og í kjölfarið, bólgumiðlum sem valda ofnæmiseinkennum 
(mynd 1&2) (Murphy & Weaver, 2017). 

1.2  Sumarexem í hestum 
Sumarexem í hestum er IgE miðlað ofnæmissvar á Th2 braut ónæmissvars. Það lýsir sér sem 
þrálátar húðbólgur sem orsakast af biti smámýs af ættkvísl Culicoides (Baker & Quinn, 
1978; Fadok & Greiner, 1990). Í munnvatni smámýsins eru prótein sem geta vakið 
ofnæmisviðbrögð í næmum hrossum með framleiðslu á IgE mótefnum, virkjun á 
mastfrumum og framleiðslu á bólguhvetjandi efnum. Þegar að smámýið bítur seytir það frá 
sér æðavíkkandi og bólgumyndandi próteinum sem auðveldar flugunni að sjúga blóð og sum 
þessara próteina eru ofnæmisvakar, mynd 3 (Hellberg et al., 2006; Wagner et al., 2006; 
Wilson et al., 2001).  

 

   

Mynd 2: IgE miðlað svar í hestum með sumarexem.  
Fluga bítur og spýtir próteinum inn í blóðrás hestsins, í vissum einstaklingum tekur sýnifruma próteinið upp 
sýnir Th0 frumum og beinir þeim með boðefnum inn á Th2 braut ónæmissvars. Vegna boðefna frá Th2 frumum 
framleiða B-frumur IgE mótefni sem raða sér utan á mastfrumur í húð sem hafa sértæka IgE viðtaka. Þetta 
kallast næming. Við endurkynni þ.e. endurtekið bit krossbinda ofnæmisvakarnir IgE mótefnin á yfirborði 
mastfrumanna með þeim afleiðingum að ræsing verður og mastfrumurnar seyta bólgumiðlum s.s. histamíni og 
leukótrínum sem valda ofnæmiseinkennum. Mynd: Sara Björk Stefánsdóttir, breytt í samræmi við Allergy og 
Allergic diseases í Janeway‘s immunobiology 9.útgáfa. 
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Einkenni geta verið frá mildum útbrotum og hárlosi yfir í stórar hárlausar skellur, mikinn 
kláða sem orsakar það að dýrið klórar sér ákaft. Það getur valdið bólguviðbrögðum og 
opnum sárum sem sýking á greiða leið í (Broström et al., 1987; Riek, 1953). Sárin eru mest 
við baklæga miðlínu hestsins, þá sérstaklega taglrót, fax, herðarkamb og stundum eyru en 
þetta eru þau svæði sem flugan sest helst á. Í alvarlegum og krónískum tilfellum verður húðin 
hárlaus, þykk, hrjúf og þurr og hrukkur geta orðið áberandi á herðarkambi. Í mjög 
alvarlegum tilfellum sjást sár á síðum hestsins. (Riek, 1953; Townley et al., 1984). Einkenni 
eru árstíðarbundin og áberandi yfir heitari tíma, frá vori og fram á haust, þegar hestar eru á 
beit og flugan er virkust (Wilson et al., 2001). 

Öll hrossakyn geta fengið sumarexem og tíðni sjúkdómsins er mismunandi á milli kynja og 
eftir því hversu mikil útsetning er fyrir flugunni (Schaffartzik et al., 2012). Sumarexem 
finnst ekki í hrossastofninum á Íslandi vegna þess að þar eru ekki Culicoides tegundir sem 
bíta hross, hinsvegar er sjúkdómurinn vel þekktur í íslenskum hestum sem fluttir eru út fyrir 
landsteinana. Tíðni sumarexems hjá útfluttum hrossum er há, eða um 30% að meðaltali og 
yfir 50% þar sem mikil fluga er og hrossin ekkert varin. Hjá þeim hestum sem fá sumarexem 
eru einkennin yfirleitt komin fram á þriðja sumri eftir útflutning á flugusvæði, sum fá 
einkenni strax á öðru sumri. Folöld og trippi, tveggja vetra og yngri, eru ólíklegri til að fá 
sumarexem og tíðnin er svipuð og hjá íslenskum hrossum sem fædd eru í löndum þar sem 
Culicoides er landlæg eða um 5 – 10% (Björnsdóttir et al., 2006; Sommer-Locher et al., 
2012). 

Ekki er til nein lækning við sumarexemi, aðeins hægt að meðhöndla einkenni og eina leiðin 
til að koma í veg fyrir sjúkdóminn er að forðast að halda hesta á svæðum þar sem mikið er 
af smámýi. Æskilegt er að halda hestum innandyra þegar flugan er hvað virkust og nota 
sérstakar exemábreiður, hafa hesta í högum sem eru þurrir og þar sem er gola en raki og logn 
eru kjöraðstæður smámýs (Björnsdóttir et al., 2006). Greining á sumarexemi er sjónræn þar 
sem einkenni eru metin. Það eru til in vitro greiningarpróf, annarsvegar er notast við sermi 
úr hestum til að greina mótefni (serological) og hinsvegar eru hvítfrumur örvaðar með 
fluguseyti af heilum flugum (body extract) og losun á histamíni eða sulfidoleukótrín mæld. 
Þessi próf þyrfti að bæta með því að örva með hreinsuðum ofnæmisvökum í stað þess að 
nota fluguseyti af heilum flugum (Marti et al., 2008). 

Verið er að þróa fyrirbyggjandi meðferð gegn sumarexemi til að hægt sé að bólusetja hesta 
fyrir útflutning. Meðferðin felst í því að stýra ónæmissvari gegn ofnæmisvökunum inn á Th1 
braut og efla T stýrifrumur (Treg) þannig að hestarnir svari ofnæmisvökunum á Th1 braut 
þegar þeir hitta fluguna og hamli Th2 svörum með bælingu. Bólusetning á hestum með litlu 
magni af hreinum sérhönnuðum ofnæmisvökum (recombinant allergens) í Alum og 
monophosphoryl lipid A (Alum/MPL) ónæmisglæðablöndu með sprautun beint í eitla gaf 
góða raun. Það tókst að mynda Th1 miðað svar með framleiðslu á IFN-g og IL-10 boðefnum 
og IgG4/7 og IgG1 mótefnum sem gátu hindrað bindingu IgE úr sermi sumarexem hesta við 
viðeigandi sérhannaðan ofnæmisvaka. Þar sem eitt af einkennum sumarexems er ójafnvægi 
á milli Th1:Th2:Treg fruma gefur þetta möguleika á að fá aftur jafnvægi á svörun og að 
styrkja Treg frumusvar sértækt gegn ónæmisvakanum (Jonsdottir et al., 2015, 2016).  
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1.2.1 Smámý 

Culicoides sem kallað er smámý, eru litlar flugur sem tilheyrir fjölskyldu Ceratopogonidae. 
Þær eru um 1-3 mm að stærð og með minnstu flugum í heimi sem nærast á blóði. Búið er að 
lýsa yfir 1400 tegundum Culicoides, í mörgum undirættkvíslum og eru þær landlægar um 
allan heim að Suðurskautslandi og Nýja Sjálandi undanskyldu. Lengi vel fannst smámý ekki 
á Íslandi en nú hefur fundist ein tegund Culicoides riouxi, kölluð lúsmý, en sú tegund hefur 
ekki enn valdið sumarexemi. Um 96% smámýstegunda bíta spendýr og fugla, þ.e 
kvenkynsflugurnar því þær þurfa blóð til að eggin þroskist. Fullorðnar flugur athafna sig í 
ljósaskiptum og virkni þeirra er mest við sólarupprás eða sólsetur. Lífsferill þeirra er egg, 
fjögur lirfustig, púpa og fullorðið skordýr. Flugurnar lifa á fjölbreyttum búsvæðum en 
skilyrði er að nægur raki og skjól sé til staðar (Augot et al., 2017; Mellor et al., 2000; 
Torsteinsdottir et al., 2018).  

1.2.2 Ofnæmisvakar smámýs 

Ofnæmisvakar hafa verið einangraður úr þremur tegundum, C. sonorensis (Cul s), C. 
nubeculosus (Cul n) og C. obsoletus (Cul o), listað í töflu 1. C. sonorensis og C. nubeculosus 
er hægt að rækta á rannsóknarstofu (Boorman, 1974; Nunamaker & Lockwood, 2001) og 
voru ofnæmisvakagen fyrst klónuð úr þeim. C. obsoletus er algengasta flugan sem bítur 
hross í Evrópu og því svara hestar oftast sterkar á hana. Ekki er hægt að rækta C. obsoletus 
á rannsóknarstofu (Boorman, 1985). Ofnæmisvakapróteinin hafa verið framleidd og tjáð í 
Escherichia coli (E.coli) og sum í skordýrafrumum. 
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Tafla 1: Listi yfir einangraða og tjáða smámýsofnæmisvaka.  
Sá ofnæmisvaki sem unnið var með í þessari rannsókn er feitletraður. 

Ofnæmisvaki Samsvörun við  M (kDa) % jákvætt 
sermi 

Cul s 1 A  Maltase  68.6 87,5A / 22E 
Cul n 1 B  Antigen 5 like protein  25.4 35B / 18D 
Cul n 2 C  Hyaluronidase  46.7 56,5C 
Cul n 3 C  Putative cysteine endopeptidase  44.6 47,8C / 25D 
Cul n 4 C  Secreted salivary protein  17.5 45,7C / 44D 
Cul n 5 C  Secreted salivary protein  45.7 43,5C / 15D 
Cul n 6 C  Secreted salivary protein  16.9 34,8C 
Cul n 7 C  Unknown salivary protein  20.9 30,4C / 15D 
Cul n 8 C  Maltase  68.7 21,7C / 4D 
Cul n 9 C  D7-related salivary protein  15.5 26,1C 
Cul n 10 C  Secreted salivary protein  47.8 15,2C / 18D 
Cul n 11 C  Trypsin  30.1 13,0C 
Cul o 1P D Kunitz protease Inhibitor 23.3 45D 
Cul o 2P D  D7 protein 17.5 40D 
Cul o 1 E  Maltase (Cul s 1)  66.8 43E 
Cul o 2 E  Hyaluronidase (Cul n 2)  42.3 62E 
Cul o 3 E Antigen 5 like protein (Cul n 1)  27.9 60E 

    
Cul o 4 E Trypsin (Cul n 11)  27.1 39E 
Cul o 5 E  Unknown saliv protein (Cul n 7)  17.9 67E 
Cul o 6 E  D7-related saliv protein (Cul n 9)  15.2 38E 
Cul o 7 E  Secreted saliv protein (Cul n 4)  15.0 43E 
A (Langner et al., 2009) 
B (Schaffartzik et al., 2010) 
C  (Schaffartzik et al., 2011) 
D (Peeters et al., 2013) 
E (van der Meide et al., 2013)  

 

Auk þess hafa nýlega verið einangraðir og tjáðir til viðbótar 7 mikilvægir ofnæmisvakar úr 
C. obsoletus. Einangraðir af Douglas Wilson, háskólanum í Bristol Bretlandi (óbirtar 
niðurstöður).  
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1.3  Framleiðsla á endurröðuðum próteinum 
Notast er við heilkjörnunga eða dreifkjörnunga til að framleiða og tjá endurröðuð prótein. 
Gæði próteina, virkni, framleiðsluhraði, heimtur og kostnaður eru mikilvægustu þættirnir 
við val á tjáningarkerfi. Algengustu tjáningarkerfin eru bakteríur, gersveppir, spendýra- og 
skordýrafrumur (Demain & Vaishnav, 2009). 

1.3.1 Próteintjáning í Escherichia coli 

Bakterían E.coli er mest notaða lífveran til að framleiða framandi prótein og hefur verið 
notuð allt frá 1980 til dagsins í dag (Terpe, 2006; Wells & Robinson, 2017). Helstu kostir 
E.coli eru hversu auðvelt er að breyta erfðamengi hennar, hún er auðveld í ræktun, hröð 
tjáning, miklar heimtur og ódýr í framleiðslu. Helstu ókostir E.coli ef framleiða á spendýra- 
eða skordýraprótein er að próteinin eru tjáð ósykruð og það eru ekki til staðar ferlar sem geta 
verkað prótein eftir þýðingu (post-translational modification), einnig myndar bakterían 
eiturefni (toxin) s.s lipopolysaccharide sem þarf að hreinsa frá próteininu ef nota á það í 
frumuprófum. Sum endurröðuð prótein klumpast saman (inclusion bodies) og eru þar með 
óvirk og óleysanleg sem gerir hreinsun erfiðari. Þá er nauðsynlegt að afmynda próteinin og 
reyna síðan að fá aftur rétta svipmótun (Demain & Vaishnav, 2009; Wells & Robinson, 
2017).  

1.3.2 Próteintjáning í skordýrafrumum 

Til að framleiða ofnæmisvaka úr smámýi hentar best að framleiða og tjá endurröðuð prótein 
í skordýrafrumum. Algengasta tjáningarkerfið fyrir tjáningu á endurröðuðum próteinum í 
skordýrum er baculoveira. Autographa californica er algengasta baculoveiran, hefur tvíþátta 
hringlaga DNA og er auðvelt að rækta in vitro. Mest notuðu hýsilfrumur veirunnar eru 
eggjastokkafrumur úr fiðrildalirfunum Spodoptera frugiperda, frumulínur Sf 9 og Sf21, eða  
frá Trichoplusia ni, frumulínan High Five. Baculoveirukerfið hefur verið notað til 
framleiðslu á próteinum síðan 1980 og mikið notað til tjáningar á spendýrapróteinum í stað 
E.coli. Til að tjá klónað gen er polyhedringeninu eytt og það klónaða sett inn í staðinn. Það 
hefur ekki neikvæð áhrif á fjölföldun veirunnar. Polyhedringenið er undir strangri stjórn 
polyhedrinstýrils og leyfir tjáningu á endurröðuðu próteini sem getur orðið allt að 30% af 
próteinum frumunnar.  Kostir kerfisins eru þeir að próteinin eru verkuð eftir þýðingu, t.d 
sykruð. Það er oftast góð tjáning, auðvelt að skala upp, ekki framleiðsla á eiturefnum, stærð 
próteina getur verið breytileg og hægt að tjá mörg gen samtímis. Fjölmargir endurraðaðir 
ofnæmisvakar hafa verið framleiddir með baculoveiru kerfinu og hafa þeir IgE bindigetu og 
verka í svipuðum líffræðilegum ferlum og náttúrulegu próteinin (Demain & Vaishnav, 2009; 
Schmidt & Hoffman, 2002) 
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2 Efni og Aðferðir 

2.1 Próteinhreinsun og greining 

2.1.1 Próteinhreinsun ofnæmisvaka á náttúrulegu formi 

Hreinsaður var ónæmisvakinn, Cul n 4, úr skordýrafrumum (Bac-1 Cul n 4 klón 2) á 
náttúrulegu formi með HIS sækni hlaupi (HIS-Select Nickel Affinity Gel, Sigma-Aldrich) en 
próteinið er tjáð með his hala sem binst á hlaupkúlurnar . 

Notaðir voru 500 µL af kúlum, þvegið með 5 mL (10x rúmmáli kúlanna) af eimuðu H2O og 
aftur með sprengidúa í 5 mL. Spunnið í borðskilvindu Eppendorf Centrifuge 5810R á 1258 
xg í 5 mín. Frosið frumubotnfall af 100x106 High-5 skordýrafrumum, sem höfðu verið sýktar 
(í viku við 15°C) með erfðabreyttri Bac-1 Cul n 4 veiru, var leyst upp í 8 mL af sprengidúa 
(viðauki) með 40 µL af próteasa hindra (Protease Inhibitor Cocktail, Sigma Aldrich). 
Frumurnar voru meðhöndlaðar með hlóðbylgjum á ís í 5x 10 sek, 20 sek hlé á milli. Sýnin 
spunnin í Sorval RC 5C plus við 23428 xg í 15 mínútur við 4°C, flotinu hellt á kúlurnar í 50 
ml skrúftappaglösum (Thermo Scientific) og glösunum velt í 2 klukkustundir við 4°C á Elmi 
Intelli-Mixer RM-2M. Eftir bindingu var sýnið spunnið í borðskilvindu við 1258 xg í 5 mín 
við 4°C, floti hent og sýni þvegið fjórum sinnum í 10 ml á 5 mín veltingi, 2x með þvottadúa 
1 og 2x með þvottadúa 2 (viðauki), spunnið í 5 mín við 1258 xg, allt við 4°C. Gerð voru 
fjögur losunarskref í 500 µl í plasthólki með 0,2 µm himnu (Sigma Aldrich). Tvær losanir í 
losunardúa 1 og tvær í losunardúa 2 (viðauki) og fyrri losun af báðum látin bíða í 10 mín 
áður en látið var renna í gegn. Flotinu safnað og sýni geymd til að prófa árangur 
hreinsunarinnar. Gelið var að lokum þvegið með dúa F (viðauki) í jöfnu rúmmáli kúlanna 
og síðan með dH2O (2 mL), kúlur voru hirtar til endurnotkunar, hólknum lokað og sett út í 
30% ethanol og geymdur við 4°C. Losunarsýni voru geymd við 4°C þar til prófuð.  

2.1.2 Polyacrylamíð rafdráttur 

Hreinsuðu sýnin voru rafdregin á sodium dodecyl sulfate (SDS) polyacrylamíð hlaupi í 
Mini-protean II system (Bio-Rad) til að aðskilja prótein. Sýnin voru afmynduð með því að 
setja í þau sýnadúa sem inniheldur SDS og mercaptoetanól, hituð í 5 mín við 100°C og 
spunnin í 2 mín. Keyrt var á 14% acrylamíð hlaupi við 65 mA, 64 mín í rafdráttardúa 
(viðauki). Til að meta stærð próteinbanda var notaður stigi, PageRuler Prestained (Thermo 
Scientific) sem sýnir próteinbönd á bilinu 10-180 kDa. Eitt hlaup var litað með coomassie 
blue litun (Sigma Aldrich) en annað hlaup var keyrt í Western Blot.  

2.1.3 Coomassie Blue litun 

Coomassie blue litun var framkvæmd þannig að lausn A var hellt á hlaupið og hitað á fullum 
styrk í örbylgjuofni í 2 mín, látið kólna við hristing í 5 mín og skolað með vatni. Hlaupið 
hitað í 1:20 mín í lausn B og skolað og endurtekið í lausn C. Lausn D til aflitunar er hellt á 
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hlaupið og hitað í 1:20 mín, látið kólna á hristingi í 5 mín, hitað aftur og leyft að kólna við 
hristing í 30 mín. Lausnum var hellt af áður en sú næsta var sett á, sjá innihald lausna í 
viðauka. Aðferðinni er nánar lýst í Wong et al., (Wong et al., 2000). Litað hlaup var sett í 
edikssýru geymslulausn og lagt blautt á milli tveggja sellófan blaða (Sigma-Aldrich) sem 
voru bleytt í lausninni, klemmt saman og þurrkað í myrkri yfir nótt við herbergishita.  

2.1.4 Western Blot 

Próteinböndin af SDS-PAGE hlaupinu voru flutt yfir á Immobilon PVDF himnu með 
venjulegu Western þrykki (wet transfer) í Miniprotean II kerfi (Bio-Rad) við 250 mA í 64 
mínútur í flutningsdúa og með kælingu. Að loknum flutningi var himnan sett í blokkun í 
TBS-T (viðauki) með að viðbættu 2% Tween20 í 30 mín, síðan þvegið 5x, 5 mín með TBS-
T. Prótein sértækt mótefni (fjölstofna músakviðarholsvökvi) í 10 ml, þynnt 1/4000 í TBS-T 
var sett á himnuna, haft á vöggu yfir nótt við 4°C. Himnan var þvegin 5x 5 mín með TBS-T 
og ensímmerkt annarsstigs mótefni sett á himnuna, a-mús alkaline phosphase (AP) 
(Jackson) merkt, þynnt 1/5000 í TBS-T og látið vagga í 1 klst við stofuhita. Himnan skoluð 
og þvegin 5x 5 mín með TBS-T. Hvarfefni BCIP/NBT (Roche) þynnt í alkalískum 
fosfatasadúa 1/50 sett á himnuna og framkallað í 50 sek.  

2.1.5 Himnuskiljun 

Hluti af hreinsuðu próteinsýni var sett í himnuskiljun, Slide-A-Lyzer Dialysis Cassette G2 
með 7,000 mólmassa einangrun (molecular weight cut off). Himnuskiljun var gerð í 2x PBS 
(Phosphate buffered saline) dúa og haft í tvær klst með 300x rúmmáli sýnis, dúi var 
endurnýjaður og haft yfir nótt við 4°C. Eftir himnuskiljun voru sýni spunnin niður á 18800 
x g (HERAEUS PICO 21 Centrifuge, Thermo Electron Corporation) í 3 mín, floti safnað og 
geymt við 4°C.  

2.2 Mótefnamæling með ELISA 

2.2.1 Hestar og blóðsýni 

Tólf íslenskir hestar voru bólusettir þrisvar sinnum með sérhönnuðum ofnæmisvökum, 20 
μg af ofnæmisvaka per hest per skipti, Cul n 4, Cul o 2 peters (D7) og Cul o 3 (ag5) í 
Alum/MPL ónæmisglæðablöndu. Hestunum er skipt í tvo hópa, 6 hestar voru sprautaðir í 
eitla og 6 undir húð. Tekið er blóð fyrir sermi (Vacuette tube, 9 ml C180634W) fyrir 
bólusetningu (vika 0) og tveimur vikum eftir hverja bólusetningu (vika 2, 6 og 10). Hestarnir 
voru bólusettir með vökum framleiddum og hreinsuðum úr E.coli. Einn 
bólusetningarvakinn, Cul n 4, var hreinsaður úr skordýrafrumum og notaður til að mæla 
mótefni í ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Heildar IgG mótefni og IgG 
undirflokkasvörun (IgG4/7 og IgG5) hestanna tólf gegn Cul n 4 var borið saman í ELISA á 
viku 0 og 2, 6 og 10 eftir bólusetningu. 

Eftir blóðtöku voru sermisglös höfð við 37°C í 1 klst og a.m.k 2 klst við 4°C, síðan spunnin 
í borðskilvindu (Eppendorf Centrifuge 5810R) á 805 xg í 20 mín, 10°C. Sermi fyrir hvern 
hest var safnað í tvö smáskammta glös (Sarstedt Ag & Co, Micro tube 2 ml) og tvö 4,5 ml 
glös (Thermo Scientific CryoTube Vials), sett í -20°C þar til notað.  
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2.2.2 Heildar IgG mótefnasvar 

Flatbotna 96 holu MaxiSorpTM plötur voru húðaðar með 100 µL/holu af hreinsuðum Bac-1 
Cul n 4 2 µg/mL, leyst upp í þekjudúa. Plötur settar 2 klst inn í 37°C og síðan frystar í -20°C. 
Fyrir notkun eru plötur þíddar við 37°C og þvegnar með Elísu hásalt þvottadúa með 
þvottatæki, Thermo Scientific Wellwash, þar sem platan er fyllt og sogið úr tvisvar sinnum, 
önnur fylling er látin bíða í 2 mín og endurtekið þrisvar sinnum. Plata er síðan þurrkuð 
vandlega. Þvottur er framkvæmdur eins í öllum þvottaskrefum. 

Blokkun var gerð með blokkunardúa, 200 µL/holu, 1 klst við 37°C og þvegið. Gerðar voru 
tvöfaldar þynningar á sermissýnum úr bólusettum hestum í blokkunardúa samkvæmt 
aðferðarlýsingu. Sýni tekin fyrir fyrstu bólusetningu (vika 0) voru þynnt 1/200 og 1/400, 
eftir fyrstu bólusetningu (vika 2) voru þynnt 1/200 til 1/1600, eftir aðra og þriðju 
bólusetningu (vika 6 og 10) voru þynnt frá 1/200 til 1/25600. Sett 100 µL af sýni í viðeigandi 
brunna og plata höfð 1 klst við 37°C og þvegin. Notað var HRP geit a-hestur IgG 
ensímmerkt mótefni, þynnt 1/7000 í blokkunardúa og sett á, 100 µL/holu. Plata látin standa 
í 1 klst við 37°C og þvegin. Hvarfefnið (SigmaFastTM OPD töflur), o-phenylenediamine 
dihydrochloride og hydrogen peroxide (H2O2), ein tafla af hvoru, leyst upp í sitthvorum 10 
mL af dH2O og blandað saman, settir 200 µL/holu og látið standa í 15 mínútur við 
herbergishita. Hvarfið stoppað með 50 µL/holu af 3N brennisteinssýru (H2SO4). Gleypnin 
var mæld við 490 nm (0,1 sek) með Victor3 Perkin Elmer (Wallac1420 Manager).  

2.2.3 IgG undirflokkasvörun 

Húðun, blokkun og þvottur voru framkvæmd eins og í ELISA fyrir heildar IgG mótefnasvar. 
Sermissýni voru þynnt í blokkunardúa. Fyrir viku 0 var þynnt 1/200 og 1/400, viku 2 var 
þynnt 1/200 til 1/400, viku 6 var þynnt frá 1/200 til 1/1600 en fyrir IgG5 undirflokka var 
vika 10 þynnt frá 1/200 til 1/1600 en fyrir IgG4/7 undirflokk, 1/200 til 1/25600. Sett 100 
µL/holu af sýni í viðeigandi brunna og plata höfð í 1 klst við 37°C. 

Á eftir sermissýnum voru sett sérvirk einstofna músamótefni fyrir hesta IgG undirflokka 
(látið í té af Bettina Wagner (Keggan et al., 2013)), a-hesta IgG5 eða a-hesta IgG4/7 þynnt 
1/2000, 100 µL/holu og plata höfð í 1 klst við 37°C. Annarsstigs ensímmerkt mótefni sett á, 
HRP a-mús Jackson í þynningunni 1/2000, 100 µL/holu og plata höfð í 1 klst við 37°C. 
Hvarfið, stöðvað og aflestur er framkvæmdur eins og áður er lýst.  

2.2.4 Tölfræði 

Tölfræðileg greining á gögnum var gerð með tölfræðiforritinu Graphpad Prism version 8.1.1. 
Gröf voru annaðhvort teiknuð upp í Microsoft Excel (version 16.24, 2019) eða Graphpad 
Prism. Gögn voru talin marktæk ef p £ 0,05. Lýsandi tölfræði var keyrð á bæði heildar IgG 
og IgG undirflokka ELISA niðurstöðum til að fá meðaltal og staðalfrávik. Öll gögnin, nema 
eitt, fylgdu normaldreifingu samkvæmt Shapiro Wilk prófi (p > 0,05) og því var hægt að 
keyra óparað t-próf til að skoða hvort marktækur munur væri á svörun milli þeirra hesta sem 
voru bólusettir í eitil eða undir húð. Eitt gagnasafn fylgdi ekki normaldreifingu samkvæmt 
Shapiro-Wilk prófi (p < 0,05), hestar bólusettir í eitla í IgG5 undirflokkasvörun og til að 
meta marktækni var því notað Mann-Whitney próf. Viðmiðunarsýni (SEAM 8 og 9, vika 
10) var sett á allar plötur í ELISA, þynning 1/200 til 1/6400. Út frá viðmiðunarsýnum var 
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reiknaður leiðréttingarstuðull sem notaður var til að leiðrétta skekkju sem getur orðið á milli 
platna vegna pípetteringar og fleira.   
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3 Markmið 
Á Tilraunastöðinni á Keldum hefur sumarexem verið rannsakað í 20 ár með það að 
lokamarkmiði að þróa bóluefni og meðferð. Ofnæmisvakarnir hafa verið einangraðir og 
ónæmissvarið rannsakað. Tekist hefur að finna samsetningu af ofnæmisvökum og 
ónæmisglæðum sem örva rétta gerð af ónæmissvari ef sprautað er í eitla. Sprautun í 
kjálkabarðseitla á hestum er erfið og því er verið að bera hana saman við sprautun undir húð 
sem er mun auðveldari. Grundvallaratriði er að örva ónæmissvar á Th1 braut með T- 
stýrifrumum með bólusetningunni ef það á að vera verndandi gegn ofnæmi. Því er mjög 
mikilvægt að bera nákvæmlega saman ónæmissvarið í kjölfarið á þessum tveimur 
sprautunarleiðum, bæði mótefnasvar og boðefnasvar.  

Markmið verkefnisins er að bera saman heildar-IgG, IgG4/7 og IgG5 mótefnasvörun hesta 
sem bólusettir eru með endurröðuðum ofnæmisvökum í Alum/MPLA ónæmisglæðablöndu 
í eitla annars vegar og undir húð hins vegar.





 15 

 

4 Niðurstöður 

4.1  Hreinsun á sérhönnuðum ofnæmisvaka 
Bac-1 Cul n 4, sérhannaður ofnæmisvaki, var hreinsaður á náttúrulegu formi með HIS-sækni 
hlaupi. Sýni voru rafdregin á SDS polyacrýlamíð hlaupi og lituð með Coomassie Blue litun 
(mynd 3). Bönd af réttri stærð sáust í öllum losunum (L1 – L4), greinileg í þremur fyrstu en 
mjög dauft í fjórðu losun. Próteinböndin eru við og fyrir ofan 15 kDa stærðarviðmið en 
áætluð stærð Cul n 4 er 19 kDa.  

 

 
Mynd 3: Coomassie Blue litun. Hreinsun á Bac-1 Cul n 4 
Dálkur S: stigi, U: upphafssýni, E.b: eftir bindingu, Þ1: Þvottur 1, Þ3: Þvottur 3, L1-4: Losun 1-4, K: Kúlur 
eftir losun 

Gert var Western blot (mynd 4) þar sem próteinin voru flutt yfir á Immobilon PVDF himnu 
með hefðbundnu Western þrykki. Bönd af réttri stærð sáust í öllum losunum (L1 – L4), 
sterkast í fyrstu þremur þar sem tvöfalt band er sjáanlegt en daufara í fjórðu losun. Örlítið 
prótein losnar í þvottum og hluti af próteininu verður eftir á kúlunum.  

 

 

Mynd 4: Western blot af hreinsun á Bac-1 Cul n 4 frá High five skordýrafrumum.  
Dálkur S: stigi, U: upphafssýni, E.b: eftir bindingu, Þ1: Þvottur 1, Þ3: Þvottur 3, L1-4: Losun 1-4, K: Kúlur 
eftir losun 



  16 

 

Losunum 1-3 var blandað saman, 1,5 ml, og próteinmagn mælt með Bradford aðferð, styrkur 
eftir hreinsun úr 100x106 frumum var 690 µg/ml og heimtur 1,03 mg prótein. 

4.2  Áhrif imidazole á mótefnamælingu 
Hreinsað sýni var himnuskilið gegn 2x PBS til að losna við imidazol. Það sýni var ekki keyrt 
á geli en próteinstykur var 550 µg/mL. Þetta var gert til að meta áhrif imidazole á 
mótefnamælingu. Plata var húðuð annars vegar með hreinsuðu Bac-1 Cul n 4 fyrir 
himnuskiljun og hinsvegar eftir og heildar IgG svörun mæld í ELISA.  

Sermi úr 4 hestum úr bólusetningatilraun voru valin, tvö sermi með háan mótefnastyrk 
(hestur 1 og 2) og tvö sermi með lágan mótefnastyrk (hestur 11 og 12), mynd 5, (Jonsdottir 
et al., 2016). 

 

 

 

Mynd 5: Áhrif imidazole á mótefnamælingu í ELISA.  
Heildar IgG mótefnasvar bólusettra hesta á hreinsuðu Bac-1 Cul n 4 með og án imidazole. A: Meðaltal 
mælinga frá hesti 1 og 2. B: Meðaltal mælinga frá hesti 11 og 12. Sýni með imidazole (         ), sýni án 
imidazole (         ). 
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4.3  Samanburður á mótefnasvari eftir 
bólusetningu í eitla eða undir húð  

4.3.1 Heildar IgG mótefnasvar 

Mótefnasvar bólusettra hesta, annars vegar í eitla og hins vegar undir húð, var prófað í 
ELISA á Bac-1 Cul n 4. Sermi tekið á viku 0, viku 2 (tveimur vikum eftir fyrstu 
bólusetningu, viku 6 (tveimur vikum eftir aðra bólusetningu) og viku 10 (tveimur vikum 
eftir þriðju bólusetningu) var prófað. Gerðar voru tvöfaldar þynningar. Fyrir viku 0 var sermi 
þynnt 1/200 og 1/400, viku 2 1/200 – 1/1600, viku 6 og viku 10 1/200 – 1/25600. 

Mynd 6, sýnir meðaltal heildar IgG mótefnasvars 6 hesta bólusettra í eitla annars vegar og 
undir húð hinsvegar, í hverri þynningu, fyrir viku 6 og viku 10.  

 

 

 

Mynd 6: Samanburður á heildar IgG svari hesta bólusettra í eitla og undir húð gegn Bac-1 Cul n 4.  
Meðaltal fyrir hverja sermisþynningu. A: vika 6, B: vika 10. Hestar bólusettir í eitla (         ), hestar 
bólusettir undir húð (          ). 

Til að fá samanburð á milli hópa voru valdar tvær sermisþynningar 1/800 og 1/1600 og 
athugað hvort marktækur munur væri á hópunum. Fyrir viku 0 var þynningin 1/400 notuð 
þar sem hún liggur í núlli. Mynd 7 sýnir IgG svar hestanna í þynningunni 1/800, í hvorum 
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hópnum fyrir sig fyrir fyrstu bólusetningu (vika 0) og tveimur vikum eftir fyrstu (vika 2), 
aðra (vika 6) og eftir þriðju bólusetningu (vika 10).  

 

 

Mynd 7: Samanburður á heildar IgG svari hesta bólusettra í eitla og undir húð gegn Bac-1 Cul n 4 í 
þynningunni 1/800. 
Hver punktur táknar einn hest, meðaltal og staðalfrávik hópa. ns: ekki er marktækur munur. 

Meðaltal á IgG gildum hesta bólusettra í eitla, í þynningunni 1/800, á viku 6 var 1,4 ± 0,67 
(meðaltal ± staðalfrávik) en á viku 10 2,1 ± 0,69. Fyrir hesta bólusetta undir húð var meðaltal 
IgG gilda á viku 6 1,5 ± 0,66, en á viku 10 var meðaltalið 1,8 ± 0,67. 

Gert var óparað t-próf til að bera saman hópanna. Enginn marktækur munur var, hvorki á 
viku 6 né 10 (p > 0,05). Þar sem svörun liggur nálægt núlli bæði á viku 0 og 2 var ekki 
skoðaður munur þar á milli.  

Á sama hátt voru skoðaðar niðurstöður fyrir sermisþynningu 1/1600, mynd 8.  

 

 

Mynd 8: Samanburður á heildar IgG svari hesta bólusettra í eitla og undir húð gegn Bac-1 Cul n 4 í 
þynningunni 1/1600. 
Hver punktur táknar einn hest, meðaltal og staðalfrávik hópa. ns: ekki er marktækur munur.    
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Meðaltal á IgG gildum hesta bólusettra í eitla, í þynningunni 1/1600, á viku 6 var 0,88 ± 
0,45 en á viku 10 1,6 ± 0,75. Fyrir hesta bólusetta undir húð var meðaltal á viku 6 0,97 ± 
0,49, en á viku 10 var meðaltalið 1,3 ± 0,59. Enginn marktækur munur var á milli hópanna, 
hvorki á viku 6 né 10 (p > 0,05).  

4.3.2 IgG4/7 og IgG5 mótefnasvar  

Fyrir IgG4/7 og IgG5 mótefnasvar gegn Bac-1 Cul n 4 var sermið þynnt í 1/200 – 1/400 fyrir 
viku 0 og viku 2. Fyrir IgG4/7 var sermið þynnt 1/200 – 1/1600 fyrir viku 6 en 1/25600 fyrir 
viku 10. Fyrir IgG5 1/200 – 1/1600 fyrir bæði viku 6 og 10.  

Mynd 9, sýnir meðaltal á IgG4/7 svari, fyrir hópana tvo, í hverri þynningu, fyrir viku 6 og 
viku 10.  

 

 

 

Mynd 9: Samanburður á IgG4/7 svari hesta bólusettra í eitla og undir húð gegn Bac-1 Cul n 4.  
Meðaltal fyrir hverja sermisþynningu. A: vika 6, B: vika 10. Hestar bólusettir í eitla, (         ), hestar 
bólusettir undir húð (          ). 

Til að fá samanburð á IgG4/7 svari milli hópa voru valdar tvær sermisþynningar 1/800 og 
1/1600 og athugað hvort marktækur munur væri á hópunum. Fyrir vikur 0 og 2 var þynningin 
1/400 notuð. Mynd 10 sýnir IgG4/7 mótefnasvar hestanna í þynningunni 1/800, í hvorum 
hópnum fyrir sig á viku 0, 2, 6 og 10.  

0

1

2

3

4

2 4 8 16

G
le

yp
ni

 4
90

 n
m

Þynning x100

Vika 6A

0

1

2

3

4

2 4 8 16

G
le

yp
ni

 4
90

 n
m

Þynning x100

Vika 10B 



  20 

 

 

 

Mynd 10: Samanburður á IgG4/7 svari hesta bólusettra í eitla og undir húð gegn Bac-1 Cul n 4 í 
þynningunni 1/800. 
Hver punktur táknar einn hest, meðaltal og staðalfrávik. ns: ekki marktækur munur.  

Meðaltal á IgG4/7 gildum hesta bólusettra í eitla, í þynningunni 1/800, á viku 6 var 1,5 ± 
0,61 en á viku 10 2,6 ± 0,64.  Fyrir hesta bólusettra undir húð var meðaltal IgG4/ gilda á 
viku 6 2,1 ± 0,70, en á viku 10 var meðaltalið 2,9 ± 0,49. 

Gert var óparað t-próf til að bera saman hópanna. Enginn marktækur munur var, hvorki á 
viku 6 né 10 (p > 0,05). Ekki var skoðaður munur á svari á viku 0 eða 2.  

Á sama hátt voru skoðaðar niðurstöður fyrir sermisþynningur 1/1600, mynd 11. 

 

 

Mynd 11: Samanburður á IgG4/7 svari hesta bólusettra í eitla og undir húð gegn Bac-1 Cul n 4 í 
þynningunni 1/1600.  
Hver punktur táknar einn hest, meðaltal og staðalfrávik. ns: ekki marktækur munur, **: marktækur munur (p 
< 0,05).  

Meðaltal á IgG4/7 gildum hesta bólusettra í eitla, í þynningunni 1/1600, á viku 6 var 0,90 ± 
0,45 en á viku 10 1,9 ± 0,73.  Fyrir hesta bólusettra undir húð var meðaltal IgG4/7 gilda á 
viku 6 1,7 ± 0,59, en á viku 10 var meðaltalið 2,1 ± 0,55. 
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Enginn marktækur munur var á milli hópanna á viku 10 (p > 0,05). Hinsvegar var marktækur 
munur (p < 0,05) á IgG4/7 gildum milli hópanna tveggja, þar sem hestar bólusettir undir húð 
svara marktækt hærra IgG4/7 mótefni heldur en þeir hestar sem voru bólusettir í eitla. Ekki 
var skoðaður munur á svari á viku 0 eða 2.  

Mynd 12, sýnir meðaltal á IgG5 svari, fyrir hópana tvo, í hverri þynningu, fyrir viku 6 og 
viku 10.  

 

 

 

Mynd 12: Samanburður á IgG5 svari hesta bólusettra í eitla og undir húð gegn Bac-1 Cul n 4.  
Meðaltal fyrir hverja sermisþynningu. A: vika 6, B: vika 10. Hestar bólusettir í eitla (         ), hestar 
bólusettir undir húð (          ,          ). 

Til að fá samanburð á milli hópa var valin ein sermisþynning 1/400 til að athuga hvort 
marktækur munur væri á hópunum og sú þynning notuð í allri úrvinnslu fyrir IgG5. Mynd 
13 sýnir IgG5 svar hestanna, í hvorum hópnum fyrir sig á viku 0, viku 2, viku 6 og viku 10.  
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Mynd 13: Samanburður á IgG5 svari hesta bólusettra í eitla og undir húð gegn Bac-1 Cul n 4 í 
þynningunni 1/400.  
Hver punktur táknar einn hest, meðaltal og staðalfrávik. ns: ekki marktækur munur. Mann-Whitney próf var 
keyrt á gögnum fyrir viku 6.  

Meðaltal á IgG5 gildum hesta sem bólusettir voru í eitla, í þynningunni 1/400, á viku 6 var 
0,2 ± 0,18 en á viku 10 0,41 ± 0,17.  Fyrir hesta bólusetta undir húð var meðaltal IgG5 gilda 
á viku 6 0,22 ± 0,17, en á viku 10 var meðaltalið 0,40 ± 0,12. 

Ekki var normaldreifing á gögnum fyrir þá 6 hesta sem sprautaðir voru í eitil, á viku 6, og 
því var keyrt Mann-Whitney próf til að kanna hvort marktækur munur væri á IgG5 
mótefnasvörun milli hópanna. Gert var óparað t-próf til að vita hvort marktækur munur væri 
á milli hópanna á viku 10. Enginn marktækur munur var, hvorki á viku 6 né 10 (p > 0,05). 
Ekki var skoðaður munur á svari á viku 0 eða 2. 

Vika 0 Vika 2 Vika 6 Vika 10

0

1

2

3

4
G

le
yp

ni
 4

90
nm

Eitlar

Undir húð

ns ns



 23 

 

5 Umræður 
Ójafnvægi milli undirflokka T-eitilfruma er undirliggjandi orsök sumarexemsins (Hamza et 
al., 2010; Hamza et al., 2008). Með því að prófa mismunandi leiðir til bólusetninga og 
bóluefnablöndur á tilraunahestum á Keldum hefur tekist að finna samsetningu af 
ofnæmisvökum og ónæmisglæðum sem beinir ónæmissvarinu á Th1 braut ef sprautað er í 
eitla (Jonsdottir et al., 2016). Ónæmissvar á Th1 braut gegn aðalofnæmisvökunum ætti að 
koma í veg fyrir að hestarnir svari próteinunum með Th2 svari og framleiðslu á IgE, þ.e 
verndi þá gegn ofnæminu. Nú er verið er að kanna núna hvort hægt sé að fá sömu svörun 
með því að sprauta undir húð sem væri mun handhægara. Nauðsynlegt er að greina sem 
nákvæmast hvort ónæmissvarið sé á Th1 braut. Þetta er aðallega gert með því að bera saman 
þau boðefni sem eru einkennandi fyrir brautir ónæmissvars, IFN-g fyrir Th1, IL-4 fyrir Th2 
og IL-10 fyrir Treg. Einnig gefa IgG undirflokkarnir vísbendingu um stefnu svarsins og hvort 
það myndist IgE og hestarnir svari í húðprófi. Búið er að mæla boðefnasvörun, alla 
undirflokka IgG, IgE, IgG hindrun á IgE og gera húðpróf og verið er að vinna úr þeim 
niðurstöðum. IgG mótefnin voru prófuð í einni þynningu á öllum tímapunktum gegn öllum 
þremur vökunum. Í þessum hluta voru sermin þynnt og þau prófuð á einum af 
ofnæmisvökunum sem bólusett hafði verið með. Prófaðir voru þrír tímapunktar og mæld 
heildar IgG, IgG4/7 og IgG5 svörun og hóparnir bornir saman.  

Vakinn Cul n 4 var valinn hreinsaður úr skordýrafrumum. Hreinsunin var árangursrík en 
auðvelt er að hreinsa þetta prótein á náttúrulegu formi. Það er kostur að ekki þurfi að 
afmynda próteinið fyrir hreinsun og svipmóta aftur, sem getur verið mjög snúið. Próteinband 
af stærðinni ~15 kDa var greinilegt með Coomassie blue litun og Western Blot en reiknuð 
stærð á Cul n 4 er 19 kDa. Heildarmagn á hreinsuðu próteini úr 100 milljónum high five 
fruma var 1,0 mg sem er vel viðunandi. Þónokkuð prótein varð eftir á hlaupkúlum sem gæti 
verið vegna þess hve hár styrkurinn var. Nánast ekkert losnaði af í þvottaskrefum. Losun í 
þvotti sást einungis greinilega í Western Blot sem er mun næmara en Coomassie blue.  

Tap á próteini í hreinsunarskrefum er vandamál og því kostur að geta notað sem fæst skref. 
Því var athugað hvort nota mætti Cul n 4 í ELISA beint úr losunardúanum, þ.e án þess að 
himnuskilja. Notað var sermi úr fjórum hestum úr fyrri bólusetningartilraun, tveimur með 
háan mótefnastyrk og tveimur með lágan. Heildar IgG mótefnasvar var skoðað í ELISA gegn 
Cul n 4 fyrir og eftir himnuskiljun gegn PBS. Niðurstöður sýndu að imidazole hafði ekki 
neikvæð áhrif á mælingu IgG svars í ELISA og lítill munur var á svörun, fyrir eða eftir 
himnuskiljun, bæði hjá hestum með háan og lágan mótefnastyrk. Við himnuskiljun verður 
alltaf eitthvað tap á próteini og í þessu tilfelli var próteinstyrkur Cul n 4 fyrir himnuskiljun 
690 µg/ml en eftir var styrkurinn 550 µg/ml. Ákveðið var því að halda áfram með hreinsað 
Bac-1 Cul n 4 beint úr losunardúa.  

Tólf hestar voru bólusettir með þremur sérhönnuðum ofnæmisvökum (Cul n 4, Cul o 2p og 
Cul o 3), í Alum/MPLA ónæmisglæði þrisvar sinnum með fjögurra vikna millibili, 6 í eilta 
og 6 undir húð. Allir hestarnir sýndu sterka IgG svörun gegn Cul n 4. Enginn marktækur 
munur var á heildar IgG mótefnasvörun milli hópanna en einstaklingsbreytileiki var þó 
nokkur. IgG4/7 undirflokkurinn getur hindrað bindingu IgE mótefna við ofnæmisvaka en 
það er einn af mikilvægum atburðum sem á sér stað í vel heppnaðri ónæmismeðferð 
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(Hoffmann et al., 2017). Þess vegna er mikilvægt að virkja IgG4/7 ef svarið á að vera 
verndandi (Lewis et al., 2008). Sterk IgG4/7 mótefnasvörun mældist á viku 6 og 10 hjá 
báðum hópum. Á viku 6 í sermisþynningu 1/1600 var marktækur munur á IgG4/7 gildum, 
þar sem hestar bólusettir undir húð svöruðu marktækt sterkar heldur en þeir hestar sem voru 
bólusettir í eitla. Við álítum hinsvegar að þessi munur í einni þynningu dugi ekki til að álykta 
að hestarnir séu að svara almennt sterkar þegar bólusett er undir húð. Marktækni er aðeins 
miðuð við p < 0,05, og þessi munur sást ekki á viku 10. IgG5 undirflokkur tengist 
ónæmissvörun á Th2 braut og ofnæmi. Það getur bundist við mastfrumur og virkjað þær til 
framleiðslu á bólguhvetjandi efnum (Lewis et al., 2008; Wagner et al., 2006). IgG5 svörun 
var lág hjá báðum hópunum og enginn marktækur munur milli hópa 

Bólusetning undir húð var ekki marktækt frábrugðin bólusetningu í eitla þegar litið var á 
heildar IgG, IgG4/7 né IgG5 svörun gegn þessum eina vaka. Þetta gefur eina vísbendingu 
um að mögulega sé hægt að bólusetja undir húð í stað þess að sprauta í eitla. Bólusetning 
undir húð er mun auðveldari í framkvæmd og örvar sterkt heildar IgG og IgG4/7 mótefnasvar 
sem er mikilvægt í vörn gegn ofnæmissvari.  

Verið er að vinna úr öðrum mótefna og boðefnaprófum sem gerð voru á hópunum. Að lokum 
þarf að prófa endanlega hvort bólusetning verji hestana gegn sumarexemi við raunaðstæður. 
Það verður gert með svokallaðri áskorunartilraun þar sem hópur hesta verður bólusettur og 
fluttir út á flugusvæði í Evrópu, fylgst þar með þeim í þrjú ár og þeir bornir saman við 
óbólusetta samanburðarhesta. 
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Viðauki 
Dúar og lausnir notaðar í próteinhreinsun og greiningu 

Sprengidúi, pH 8  

50 mM NaH2PO4xH2O, 150 mM NaCl, 1% IgePal  

Þvottadúi 1, pH 8  

50 mM NaH2PO4xH2O, 300 mM NaCl og 10 mM Imidazol  

Þvottadúi 2, pH 8  

50 mM NaH2PO4xH2O, 300 mM NaCl og 20 mM Imidazol  

Losunardúi 1 pH 8  

50 mM NaH2PO4xH2O, 300 mM NaCl, 250 mM Imidazol  

Losunardúi 2 pH 6.5  

50 mM NaH2PO4xH2O, 300 mM NaCl, 250 mM Imidazol  

Dúi F  

6M Guanidin-HCl, 0,2M acetic acid  

Rafdráttardúi: 

900 ml dH2O, 100 ml 10x rafdráttardúi og 5 ml 20% Sodium dodecyl sulfate (SDS) 

Coomassie Blue litun: 

Lausn A: 25 ml 0,2% Coomassie stock, 10 ml Isopropanol (2-propanol), 25 ml Ediksýra 
(100%), 40 ml Eimað vatn 

Lausn B: 2,5 ml 0,2% Coomassie stock, 10 ml Isopropanol (2-propanol), 10 ml Ediksýra 
(100%), 77,5 ml Eimað vatn 

Lausn C: 1 ml 0,2% Coomassie stock, 10 ml Ediksýra (100%), 89 ml Eimað vatn 

Lausn D: 10 ml Ediksýra (100%), 90 ml Eimað vatn 

Flutningsdúi: 700 ml dH2O, 200 ml metanól, 100 ml 10x rafdráttardúi.  
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Alkalískur fosfatasadúi: 

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

2x Sýnadúi: 

0.5% 2-mercaptoethanol, 20% glycine, 2% SDS, 0.1%Bromophenol blue, 130 mM Tris  

Geymslulausn:  

25% methanol, 7% acetic acid, 3% glycerol  

BCIP/NTB:  

5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate/ Nitro blue tetrazoliumchloride  

Dúar fyrir Culicoides ofnæmisvaka ELISU 

Húðunardúi, pH 9,6:  

Hylki frá Sigma Carbonate-Bicarbonate buffer nr C3041-100CAP. Innihaldi eins hylkis 
hellt í 100 ml af eimuðu H2O sem er 0.05 M carbonate bicarbonate buffer. 

Þvottadúi hásalt PBS  

400 ml 5x Keldna PBS, 1600 ml afjón H2O, 0,5M NaCl, 1 ml Tween 20 (0.05%) 

Keldna PBS 5x (er með 10g/L af NaCl ekki 8g/L) bætt er í hann NaCl til að fá 0.5 M 
saltstyrk 

Blokkunardúi hásalt 

5% Þurrmjólk 50gr, 5% Tween20 50mL, Rúmmál sett í 1000 ml með hásalt þvottadúa  

Ensím merkt annarsstigs mótefni:  

Geit anti hesta IgG (H+L) HRP merkt frá Jackson Immuno Res. nr 108-035-003  

Geit anti músa frá Jackson Code nr 115-035-071 

Hvarfefni: SIGMAFAST OPD töflur (P9187) 

1 tafla OPD í 10mL H2O 

1 tafla H2O2 í 10mL H2O 

Stoppsýra: 3 N H2SO4  


