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Útdráttur 

Jafnvægi í starfsemi ónæmiskerfisins er mikilvægt í vörnum okkar gegn utanaðkomandi 

hættum eins og sýklum, krabbameini og komið í veg fyrir ýmsa sjálfsónæmissjúkdóma. T-

stýrifrumur taka virkan þátt í að viðhalda jafnvægi ónæmiskerfisins með því að bæla niður 

óþarfa ræsingu annarra frumna þar á meðal ræsingu Th17 verkfrumna. Markmið 

verkefnisins er að kanna hvort blóðflögur hafi áhrif á sérhæfingu T-stýrifrumna og Th17 

verkfrumna og hvort þau ýti undir bólguhamlandi eða bólguhvetjandi virkni þeirra. Óreyndar 

CD4+ T-frumur voru einangraðar úr blóði og virkjaðar undir annaðhvort T-stýrifrumu eða 

Th17 ráðandi aðstæðum með eða án blóðflagna.  

Niðurstöður leiddu í ljós að blóðflögur auka verulega á sérhæfingu T-stýrifrumna bæði af 

CD4+/CD25hi/FoxP3+ og CD4+/CD25+/FoxP3+/PD-1+ (p<0.001) við hvattar T-stýrifrumu 

aðstæður, en ekki við hefðbundin almenn ræsingar skilyrði (CD3/CD28 miðluð). 

Athyglisvert var að einnig stuðluðu blóðflögur til sérhæfingar svipgerðarinnar 

CD4+/CD25+/FoxP3+/IL-6+ við T-stýrifrumu hvattar aðstæður (p<0.001).  Hins vegar þegar 

áhrif blóðflagna á sérhæfingu Th17 verkfrumna var metin kom í ljós að þær stuðla að 

sérhæfingu IL-17+ T-frumna eingöngu við hlutlaus/hefðbundin ræsingar skilyrði, en ekki í 

T-stýrifrumu hvöttu umhverfi (p<0.05). Ítarlegar boðefnamælingar leiddu í ljós að tilvist 

blóðflagna dró úr framleiðslu IL-1R, undir hlutlausum ræsingar skilyrðum. Einnig minnkaði 

framleiðsla bólguþáttanna IL-1 og IL-8 við T-stýrifrumu hvattar aðstæður við tilvist 

blóðflagna. Samhliða leiddu slíkar aðstæður til aukinnar framleiðslu bólguhemjandi 

boðefnisins IL-10. Við sömu aðstæður jókst framleiðsla flökkuboðanna CCL2 og CCL3.  

Niðurstöðurnar benda því til þess að blóðflögur geti haft afgerandi áhrif á sérhæfingu og 

virkni T-stýrifruma og að einhverju leiti virkni annarra T-virkni fruma. Megin áhrifin benda 

frekar til bólgu hjaðnandi áhrifa blóðflagna, en frekari rannsókna er þörf til að kortleggja 

með nákvæmari hætti ofangreind áhrif. Ofangreindar niðurstöður benda því sterklega til þess 

að blóðflögur hafi mikilvægu hlutverki að gegna í mótun ónæmissvars, sérstaklega þegar 

kemur að jafnvægis stýringu mismunandi ræsingarferla.  

  



 

 

Abstract 

Maintaining homeostasis in the immune system is important in our defense against external 

threats such as pathogen, cancer and the prevention of various autoimmune diseases. T-

regulatory cells actively participate in maintaining homeostasis in the immune system by 

suppressing cells from unnecessary activation, including the activation of Th17 effector 

cells. The aim of this project is to investigate whether platelets influence specification of T-

regulatory and Th17 effector cells and whether they promote inflammatory or anti-

inflammatory activity. Naive CD4+ T cells were isolated from buffy coats and activated 

under either T regulatory or Th17 conditions with platelets and without platelets.  

Results showed that platelets significantly increase T-cell specification of both 

CD4+/CD25hi/Foxp3+ and CD4+/ CD25+/FoxP3+/PD-1+ (p <0.001) under induced T-

regulatory conditions, but not under standard stimulated conditions (CD3/CD28 

mediated). Interestingly, platelets also promoted the specificity of the phenotype 

CD4+/CD25+/FoxP3+/IL-6+ under induced Treg conditions (p <0.001). However, when the 

influence of platelets on Th17 effector cell specification was evaluated, it appeared that they 

contribute to IL-17+ T-cell specification only under unstimulated/ standard stimulated 

conditions, but not in induced T-regulatory conditions (p <0.05). Advanced cytokine 

measurements revealed that the presence of platelets reduced IL-1R production in 

unstimulated conditions. Production of inflammatory factor IL-1 and IL-8 decreased by the 

presence of platelets in induced T-regulatory conditions. Under the same conditions was an 

increased production of the anti-inflammatory cytokine IL-10, and the inflammatory 

chemokines CCL2 and CCL3.  

The results therefore suggest that platelets may have a decisive effect on the specification 

and activity of T-regulatory cells and, to some extent, the activity of other T-cells. The main 

influence of platelets indicate an inflammatory depressant effect, but further studies are 

needed to more accurately map the above-mentioned effects. The above-mentioned results 

therefore strongly suggest that platelets play an important role in the development of an 

immune response, especially when balancing different stimulations processes. 

  



 

 

Formáli  

Þessi ritgerð lokaverkefni höfundar til B.Sc. gráðu í  Líf- og umhverfisvísindadeild á 

verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands með áherslu á sameindalíffræði og telst 

hún til 15 ECTS eininga. Viðfangsefni ritgerðarinnar er áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD4+ 

T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna útfrá ónæmis- og erfðafræðilegu sjónarmiði. 

Leiðbeinendur höfundar eru Björn Rúnar Lúðvíksson  prófessor við ónæmisfræðideild 

Landspítala Íslands, Ólafur Eysteinn  Sigurjónsson prófessor við tækni- og verkfræðideild 

Háskóla Reykjavíkur ásamt Unu Bjarnadóttur náttúrufræðings við ónæmisfræðideild 

Landspítala Íslands. Þeir leiðbeinendur fá miklar þakkir fyrir samstarfið ásamt Elisabeth 

Gamper fyrir samvinnu í verkefninu. Áhugi fyrir vali á þessu viðfangsefni kviknaði við 

óvissu sem ríkir við áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD4+ T frumna. 



vii 

Efnisyfirlit 

Myndir ................................................................................................................................. ix 

Töflur ................................................................................................................................... xi 

Skammstafanir ................................................................................................................... xii 

Þakkir ................................................................................................................................ xiv 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 1 
1.1 Ónæmiskerfið .......................................................................................................... 1 
1.2 Ósértækt ónæmiskerfi.............................................................................................. 1 
1.3 Sérhæfða ónæmiskerfið ........................................................................................... 1 
1.4 CD4+ T-frumur ........................................................................................................ 2 

1.4.1 T-stýrifrumur.................................................................................................. 3 
1.4.2 Th17 verkfrumur ............................................................................................ 3 

1.5 Blóðflögur ............................................................................................................... 4 
1.5.1 Áhrif blóðflagna á CD4+ T-frumur ................................................................ 4 

1.6 Áhrif boðefna og flakkboða .................................................................................... 5 
1.6.1 Bólguhamlandi sameindir .............................................................................. 5 
1.6.2 Bólguhvetjandi sameindir .............................................................................. 6 

2 Markmið .......................................................................................................................... 9 

3 Efni og aðferðir ............................................................................................................. 10 
3.1 Siðanefndarleyfi og blóðgjafar .............................................................................. 10 
3.2 Frumueinangrun .................................................................................................... 10 

3.2.1 Einangrun einkjarna frumna og CD4+ T frumna ......................................... 10 
3.2.2 Einangrun blóðflagna úr blóði ..................................................................... 11 

3.3 Samrækt ................................................................................................................. 11 
3.4 Frumuflæðisjá ........................................................................................................ 12 

3.4.1 Hreinsipróf ................................................................................................... 12 
3.4.2 Svipgerðargreining ....................................................................................... 13 

3.5 Boðefnagreining .................................................................................................... 15 
3.6 Úrvinnsla gagna ..................................................................................................... 16 

3.6.1 Svipgerðargreining frumna .......................................................................... 16 
3.6.2 Boðefnagreining ........................................................................................... 16 
3.6.3 Tölfræði........................................................................................................ 16 

4 Niðurstöður .................................................................................................................... 17 
4.1 Frumufræðisjá ....................................................................................................... 17 

4.1.1 Einangrun óreyndra CD4+ T eitilfrumna staðfest ........................................ 17 
4.1.2 Afmörkun T stýrifrumna .............................................................................. 18 
4.1.3 Sérhæfing T-stýrifrumna .............................................................................. 19 
4.1.4 Afmörkun Th17 hjálparfrumna .................................................................... 27 
4.1.5 Sérhæfing Th17 hjálparfrumna .................................................................... 27 
4.1.6 Afmörkun blóðflaga ..................................................................................... 34 



viii 

4.1.7 Örlög blóðflaga ............................................................................................ 35 
4.2 Boðefnagreining .................................................................................................... 36 

4.2.1 Bólguhamlandi sameindir ............................................................................ 36 
4.2.2 Bólguhvetjandi sameindir ............................................................................ 38 

5 Umræða ......................................................................................................................... 43 
5.1 Niðurstöður svipgerðargreiningar ......................................................................... 43 

5.1.1 T-stýrifrumur ............................................................................................... 43 
5.1.2 Th17 verkfrumur .......................................................................................... 43 
5.1.3 Blóðflögur .................................................................................................... 44 

5.2 Niðurstöður boðefnagreiningar ............................................................................. 44 
5.2.1 Bólguhamlandi sameindir ............................................................................ 44 
5.2.2 Bólguhvetjandi sameindir ............................................................................ 44 

5.3 Samantekt niðurstaða ............................................................................................ 44 
5.4 Framhald verkefnis ............................................................................................... 45 

6 Ályktanir ....................................................................................................................... 46 

Heimildir ............................................................................................................................ 47 

Viðauki A ........................................................................................................................... 51 
 

 



ix 

Myndir 

Mynd 4.1 Tjáning utanfrumusameinda einangraðra CD4+ T eitilfrumna. Einangrun 

með neikvæðu vali fyrir CD45RA+CD4+ T frumur sýnt með súluriti. ............. 17 

Mynd 4.2 Afmörkun CD3+CD4+CD127- T frumna fyrir frekari svipgerðagreiningu. ........ 18 

Mynd 4.3 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+ T stýrifrumna var borin saman 

við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0). ................................................................ 20 

Mynd 4.4 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25hiFoxP3int T stýrifrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0)...................................................... 21 

Mynd 4.5 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+PD1+ T stýrifrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0)...................................................... 22 

Mynd 4.6 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+PD1int T stýrifrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0)...................................................... 23 

Mynd 4.7 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+PD1hi T stýrifrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0)...................................................... 24 

Mynd 4.8 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+IL6+ T stýrifrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0)...................................................... 25 

Mynd 4.9 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+IL6hi T stýrifrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0)...................................................... 26 

Mynd 4.10 Afmörkun CD3+CD4+Th17 hjálparfrumur. ...................................................... 27 

Mynd 4.11 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu IL17+ Th17 hjálparfrumna var borin saman 

við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0). ................................................................ 28 

Mynd 4.12 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+ Th17 hjálparfrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0)...................................................... 29 

Mynd 4.13 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+IL17- Th17 hjálparfrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0)...................................................... 30 

Mynd 4.14 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+IL17-IL22+ Th17 hjálparfrumna var 

borin saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0). ........................................... 31 

Mynd 4.15 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+IL17-IL22+CCR4+ Th17 

hjálparfrumna var borin saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0). ............ 32 

Mynd 4.16 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+IL17-IL22+IL23R+ Th17 

hjálparfrumna var borin saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0). ............ 33 

Mynd 4.17 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna 

með áherslu á IL-1RA. ...................................................................................... 36 



x 

Mynd 4.18 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna 

með áherslu á IL-10. ........................................................................................ 37 

Mynd 4.19 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna 

með áherslu á IL-6. .......................................................................................... 38 

Mynd 4.20 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna 

með áherslu á IL-1β. ........................................................................................ 39 

Mynd 4.21 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna 

með áherslu á IL-8. .......................................................................................... 40 

Mynd 4.22 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna 

með áherslu á CCL2. ........................................................................................ 41 

Mynd 4.23 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna 

með áherslu á CCL3. ........................................................................................ 42 

 



xi 

Töflur 

Tafla 3.1  Listi yfir mótefni notuð í hreinsilitun. ................................................................. 13 

Tafla 3.2  Listi yfir mótefni notuð í utanfrumulitun T frumna. ........................................... 14 

Tafla 3.3  Listi yfir mótefni notuð í utanfrumulitun blóðflagna. ......................................... 14 

Tafla 3.4  Listi yfir mótefni notuð í innanfrumulitun T frumna. ......................................... 15 

Tafla 4.1 Meðaltal og staðalfrávik stofnstærða og niðurstöður einhliða dreifigreining ...... 19 

 



xii 

Skammstafanir 

Ab   Antibody / mótefni 

AimV  AimVTM Serum free Medium / Sermilaust æti 

ANOVA  Analysis Of Variance / Dreifigreining 

CD3  Anti-Cluster of Differentation 3 / Hjálparsameindarbindill 3 

CC   Chemokine / flakkboði 

CCR   C-C Chemokine Receptor / C-C smáboðaviðtaki 

CD   Cluster of Differentation / Hjálparsameind 

CLP   Common Lymphoid Progenitor / Eitilfrumuforveri 

CMP   Common Myeloid Progenitor / Mergfrumuforveri 

CXC   Chemokine receptor / Flakkboða viðtaki 

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid / Etýlenedíamín tetra ediksýra 

FACS  Fluorescence Activated Cell Sorting / Frumuflæðisjá 

FITC   Fluorescein Isothiocyanate 

FOXP3  Forkhead Box Protein 3 / Forkhead Box Prótín umritunarþáttur 3 

GATA3  GATA Binding Protein 3 / GATA bindandi umritunarþáttur 3 

GATA5   GATA Binding Protein 5 / GATA bindandi umritunarþáttur 5 

G-CSF  Granulocyte-colony stimulating factor / örvandi þáttur 

GM-CSF  Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor / örvandi þáttur 

GPIb-IX-VC Glycoprotein Ib-IX-V Receptor Complex / Glýkóprótínflóka viðtaki  

IFN   Interferon / Interferón 

IL   Interleukin / hvítfrumuboði 

IL-1RA  Interleukin-1 recptor antagonist / gagnverkandi þáttur IL-1R 

IL-2R  Interleukin-2 receptor alpha chain / alfa keðja viðtaka hvítfrumuboðs 2 

ITAM  Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif / Týrósín innihaldandi 

virkjunar mótíf 



xiii 

ITIM  Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif / Týrósín innihaldandi 

hindrunar mótíf 

iTreg   Induced T regulatory cell / hvattar T-stýrifrumur 

MHC   Major Histocompatibility Complex / Vefjaflokkasameind 

mRNA  Messenger RNA / miðlandi RNA 

PAMPS  Pathogen-Associated Molecular Pattern / Algeng munstur sýkla 

PBMC  Peripheral Blood Mononuclear Cells / Einkjarna blóðfrumur 

PBS   Phosphate-Buffered Saline / Fosfatjafnaður saltlausn 

PD-1   Programmed cell Death 1 / Prótín stýrðs frumudauða 1 

PD-L1  Programmed cell Death Ligand 1 / Prótín stýrðs frumudauða bindill 1 

RORγt  RAR-related Orphan Receptor gamma / Umritunarþáttur   

T-bet   T-box transcription factor TBX21 / T-box umritunarþáttur TBX21 

TCR   T-cell receptor / T-frumu viðtaki 

TGF-  Tumor growth factor beta / vaxtarþáttur 

Th   T-helper cells / T hjálparfrumur 

 

  



xiv 

 

Þakkir 
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ásamt blóðgjöfum og leiðbeinendum fyrir alla þá vinnu og aðstoð í tengslum við vinnslu 

rannsóknarinnar. Einnig vill höfundar þakka Davíð Erni Pálssyni og Rögnu Brá Guðnadóttur 

fyrir ráðgjöf og yfirlestur. 
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1 Inngangur 

1.1 Ónæmiskerfið 

Ónæmiskerfið er samsett af sameindum, frumum og líffærum sem verka saman til að 

viðhalda jafnvægi (e. homeostasis) ónæmiskerfisins og er nauðsynlegt fyrir eðlilega 

starfsemi líkamans (Marques o.fl.,2016). Að viðhalda jafnvægi felur í sér að verja innri vefi 

líkamans frá sjúkdómsvaldandi sýklum sem komast framhjá ytri varnarkerfum sem finna má 

í meltingarvegi og í húð (Murphy og  Weaver, 2017). Einnig að losa sig við óeðlileg prótín 

og dauðar frumur. Ónæmiskerfið skilgreinir óeðlilegar, eða framandi sameindir og sýkla sem 

ógn vegna ólíkrar byggingu þeirra samanborið við sjálfsameindir líkamans sem leiðir til 

ræsingar ónæmiskerfisins (Danilova, N., 2006).  

1.2 Ósértækt ónæmiskerfi 

Ónæmiskerfið skiptist í sértækt og ósértækt ónæmiskerfi. Þau eru ólík á þann veg að frumur 

í ósértæka kerfinu hafa margar gerðir viðtaka sem greina algeng munstur sýkla (e. PAMPS) 

hinsvegar eru frumur í sértæka kerfinu sérhæfðar fyrir ákveðna ónæmisvaka (e. antigen) 

(Murphy og Weaver, 2017). Frumur innan ónæmiskerfisins eru fjöldar og koma þær af 

blóðmyndandi stofnfrumum í beinmerg sem skiptir sér í mergfrumuforveri (e. CMP) eða 

eitilfrumuforveri (e. CLP) (Woolthuis o.fl, 2016). Frumur í ósértæka kerfinu koma af 

mergfrumuforvera, með undantekningu NK frumna sem koma af eitilfrumuforvera, sem 

skiptir sér í allar frumur innan þess kerfis (Murphy og Weaver, 2017). 

1.3 Sérhæfða ónæmiskerfið 

Frumur í sértæka ónæmiskerfinu eru sérhæfðar fyrir ákveðna ónæmisvaka vegna sértækni í 

viðtaka þeirra, eins og nafnið gefur til kynna, og hafa þann eiginleika að mynda minnissvar 

(e. memory response). Minnissvar myndast vegna framleiðslu minnisfrumna (e. memory 

cells) í ræsingu frumna við fyrstu smit ákveðins sýkils sem leiðir til aukinnar fjölbreytileika 

sértæka ónæmiskerfisins. Tvær frumutegundir flokkast í sérhæfða ónæmiskerfinu en þær eru 



2 

T og B eitilfrumur (e. lymphocytes) og koma þær af eitilfrumuforveri og hafa ólíku hlutverki 

að gegna í ónæmissvari gegn sýklum (Murphy og Weaver, 2017). 

1.4 CD4+ T-frumur 

T-frumur er einkjarna frumur og er þvermál þeirra um 6-9 µm, þær myndast í beinmerg en 

þroskast í týmus (e. thymus) hóstarkirtlinum þar sem þær verða að óreyndum (e. naive) CD4+ 

eða CD8+ T-frumum. Eftir þroskun ferðast óreyndar T-frumur til nærliggjandi annars stigs 

eitilvefja, eins og milta eða eitils, með blóðrásinni þar sem ræsing þeirra getur hafist 

(Murphy og  Weaver, 2017). Ræsing óreyndra CD4+ T-frumna er háð sýnifrumum með 

MHC II vefjaflokkasameind (e. major histocompalibility complex class II) sem ræsir CD4 

og CD3 hjálparsameindum í T-frumuviðtaka (e. T-cell receptor, TCR). Þær eru einnig háðar 

bindingu við hjálparviðtaka eins og t.d. CD28 yfirborðsviðtaka T-frumna sem veitir 

hjálparboð (e. co-stimulatory signal) til fullkomna og auðkenna sérkenni T-frumu ræsingar. 

Við T-frumu ræsingu fer af stað sérhæfingarferli sem er háð m.a. hjálparsameindum og 

sérstaklega boðefnum (e. cytokines) í umhverfi hennar sem nágranna frumur seyta frá sér. 

Einnig eru óreyndar T-frumur háðar IL-7 sem binst IL-7 [CD127] viðtaka til að virkja 

STAT5 boðleiðina sem er nauðsynleg fyrir þroskun T-frumna (Owen og Farrar, 2017). CD4+ 

T-frumur eru nauðsynlegar í sértæku ónæmissvari gegn sýklum og ræðst sérhæfing þeirra 

eftir tegund sýkils. Undirflokkar CD4+ T-frumna eru T-stýrifrumur, Th1, Th2, Th17 

verkfrumur og TFH hjálparfrumur. Þær leggja síðan grunninn að T minnisfrumum sem allar 

gegna hlutverki í ákveðnu ónæmissvari til að losa sig við mismunandi sýkla, auk þess að ná 

aftur jafnvægi í ónæmissvarið og stöðvun viðkomandi bólgusvars. (Luckeeram o.fl., 2012).  

Í þessari rannsókn mun höfundur aðeins skoða sérhæfingu og virkni T-stýrifrumna og Th17 

verkfrumna. 
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1.4.1 T-stýrifrumur 

T-stýrifrumur (e. T-regulatory cells) eru nauðsynlegar til að viðhalda jafnvægi 

ónæmiskerfisins með því að halda niðri sýkingum og bólgu en einnig að koma í veg fyrir 

sjálfsónæmisvar (Luckeeram o.fl., 2012). Til eru tvær megin tegundir T-stýrifruma, 

náttúrulegar og afleiddar. Náttúrulegu stýrifrumurnar (e. natural Tregs) eru upprunar frá 

hóstarkirtli og eru sérhæðar til að koma í veg fyrir ónæmissvar gegn sjálfssameindum. Einnig 

er mögulegt að hvetja óreyndar CD4+ T jaðarfrumur (e. peripheral cells) í sérhæfðar 

hvattar/afleiddar T-stýrifrumur (e. induced T regulatory cells) eða iTreg frumur (Kanamori 

o.fl., 2016). Afleiddar T-stýrifrumur eru einkenndar af CD4+CD25+FoxP3int/hi lág og há tíðni 

svipgerðarinnar (Charbonnier og Chatila, 2018). Hvatning óreyndra CD4+ T-frumna í 

sérhæfingferli stýrifruma á sér stað m.a. fyrir tilstilli  TGF- vaxtarþáttarins (e. growth 

factor) og IL-2 (e. interleukin) boðefninu sem tengist IL-2R [CD25] hásækni viðtakanum 

sem leiða til virkjunar Smad2 og Smad3 innanfrumu boðferlana sem eru nauðsynlegir í 

virkjun FoxP3 umritunarþáttar T-stýrifruma (Freudenberg o.fl., 2018). Stýrigenið (e. 

regulatory gene) FoxP3 sem kóðar fyrir FoxP3 sem er nauðsynlegur umritunarþáttur í 

sérhæfingu T-stýrifrumna er að finna í p-hluta X-litnings (Xp11.23) (Lee og Lee, 2018). 

Hann spilar stórt hlutverk í svörun ónæmisfruma til að stuðla að og viðhalda jafnvægi 

ónæmiskerfisins. Eitt stærsta hlutverk hans er að bæla niður umritunarþætti sem ýta undir 

sérhæfingu og virkjun annarra T verkfruma, þar á meðal Th17 verkfrumna (Chang K.H., 

2009).  

1.4.2  Th17 verkfrumur 

Th17 verkfrumur verja líkamann fyrir utanfrumusýkingum af völdum baktería og sveppa  og 

seyta einnig flakkboðum (e. chemokines) sem draga að ónæmisfrumur ósértækra 

ónæmiskerfisins fyrir frekari aðstoð (Murphy og Weaver, 2017). Kennileiti Th17 frumna er 

seyting boðefnanna IL-17 og IL-22 og tjáning IL-23R viðtakans. Sérhæfing Th17 frumna 

frá óreyndum CD4+ T eitilfrumum gerist í þremur umritunarferlum, sem taka allt að 72 klst 

að klárast, og felast í ræsingu frumunnar til að mynda ákveðna svipgerð og ná jafnvægi 

(Yosef o.fl., 2013). Í músa módelum (e. mouse model) hefur verið sýnt að boðmerki frá IL-

6 og TGF- ræsir óreyndar CD4+ T eitilfrumur (Veldhoen, Hocking, Atkins, Locksley, og 

Stockinger, 2006) með því að virkja umritunarþætti eins og STAT3 og STAT5, í kjarna 

hennar sem hvetur til tjáningar á IL-21R og IL-17 (Yang o.fl., 2011). Rannsóknir á 
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mannfrumum in vitro sýnir hinsvegar mikilvægi IL-1 boðefnisins í sérhæfingarferli Th17 

frumna sem verður betur kynnt í næsta kafla (Rodriguez o.fl., 2007). Lykil 

umritunarþátturinn RORγt skilgreinir helmingunartíma á sérhæfingu Th17 frumna og hvetur 

til tjáningar á IL-17A og IL-23R. Samansafn mRNA (e. messenger RNA) sameinda af 

lykilboðefnum sem og IL-17A skilgreinir sérhæfða Th17 verkfrumu (Yosef o.fl., 2013). 

1.5 Blóðflögur 

Blóðflögur eru kjarnalausar frumur í blóðæðum þar sem þvermál eðlilegra blóðflaga er 2-5 

µm og eru að meðaltali 150 til 500 þúsund per míkrólítra af blóði í heilbrigðum einstaklingi 

(Panepinto, J.A., 2011). Blóðflöguforveri (e. megakaryocyte) myndast í beinmerg og kemur 

af mergfrumuforveri. Blóðflöguforveri ferðast úr beinmerg yfir í blóðrásina og við það losar 

hún gríðarlegu magni blóðflagna sem sveima um blóðrásina í fimm til sjö daga (Junt o.fl., 

2007). Blóðflögur taka virkan þátt í ónæmissvari gegn vefjaskemmdum og geta það vegna 

fjölda viðtaka sem þær bera og eru því lykilfrumur í storkukerfinu og jafnvægi 

ónæmiskerfisins (Holinstat, M., 2017). Blóðflögur eru viðbúnar ræsingu og sveima nálægar 

æðaþelsins (e. endothelium) með viðloðunarsameindum og GPIb-IX-V viðtökum þeirra sem 

bindur glýkóprótín.  Þær innihalda Toll-like og Fcγ viðtaka og geta því greint PAMPS 

sameindir  (Koupenova o.fl., 2017) og mótefnabundna ónæmisvaka (Cloutier o.fl., 2018). 

Þó svo blóðflögur innihaldi ekki kjarna að þá innihalda þær sameindir sem blóðflöguforveri 

hefur nýmyndað sem dæmi má nefna mRNA sameindir og þéttikorn (e. dense granules) sem 

innihalda t.d. kalsíum, ATP, ADP og hormóna afurðir (Holinstat, M., 2017). Hver blóðflaga 

hefur um sex þéttikorn og ræsing blóðflagna fer fyrst og fremst af stað með viðtaka sínum 

GPIb-IX-V og breyta um svipgerð. Svipgerð þeirra fer a líkjast angafrumum og mynda 

ákveðið blóðflögunet sem seyta afurðum sínum vegna ræsingar sem laða að fleirum 

blóðflögum á sýkinga stað/ stað vefjaskemmdar (Yun o.fl., 2016). 

1.5.1  Áhrif blóðflagna á CD4+ T-frumur 

Vegna aukinnar rannsóknum á hlutverkum blóðflagna hefur komið í ljós að þær geti haft 

áhrif á virkni annarra ónæmisfrumna og þar á meðal CD4+ T frumur en er mekanismi af 

völdum áhrifa þeirra en illa skilgreindur. Rannsókn sem var framkvæmd árið 2019 setti mat 

á áhrifum blóðflagna á ónæmissvari CD4+ T leiddi í ljós að þær ýttu undir sérhæfingu T-

stýrifrumna og bældi Th1/Th17 svörun þegar T-frumur voru í tilvist blóðflagna samkvæmt 
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niðurstöðum þeirra. Hinsvegar sýndu þeir fram á með hindrun á TGF-β afurð blóðflagna en 

óhindrað IL-10 að þá jókst virkni Th1 frumna (Zhu o.fl., 2014).  Einnig er nýleg rannsókn 

sem setti mat á áhrifum blóðflagna á CD4+ T frumur í einstaklingum með alnæmi, en þar var 

sýnt fram á mögulegri smitunarleið HIV veirunnar í makrófaga með blóðflögum þrátt fyrir 

bælandi veiru lyfjum (Real o.fl., 2020). 

1.6 Áhrif boðefna og flakkboða 

Seyting boðefna og flakkboða nærliggjandi frumna spila stóru hlutverki í ræsingu, 

frumufjölgun og stefnu sérhæfða óreyndra CD4+ T eitilfrumna (Luckeeram ofl, 2012). Í 

bólgusvari við skemmdum á innri vefjum líkamans af völdum sýkinga er ræsing 

ónæmiskerfisins háð flakkboðum til að komast á sýkingastað og efnaboðum til sérhæfingar 

í stefnubundna átt (Murphy og  Weaver, 2017). En í þessum kafla verða nokkrar sameindir 

kynntar vegna tengslum við rannsóknarinnar. 

1.6.1  Bólguhamlandi sameindir 

IL-2 

Lykilboðefnið IL-2 er nauðsynlegur í viðhaldi CD4+ T eitilfrumna og hvetur sérhæfingu T-

stýrifrumna og umritun á FoxP3 sem bælir niður sjálfsofnæmi (Guo o.fl., 2013). IL-2 bælir 

einnig niður sérhæfingu og virkni Th17 frumna með hindrun á STAT3 og STAT5 boðleiðum 

frumunnar (Yang o.fl., 2011) 

IL-1RA 

Gagnverkandi þátturinn IL-1RA tilheyrir IL-1 fjölskyldunni og keppir við IL-1β um 

bindingu IL-1R viðtakans. IL-1RA er bólguhamlandi boðefni þar sem hann hindrar 

bólgusvari frá IL-1β (Arend, P.W., 2002). 

PD-1 

PD-1 er himnubundin sameind sem er tjáð af mörgum frumum þar á meðal örvarðar T 

eitilfrumur. Hún miðlar boðum inn í frumur með ITAM og ITIM sameindum sínum í 

innanfrumuhala PD-1 sameindar. Með ITIM hindrunar mótíf tekur PD-1 þátt í jafnvægi 

ónæmiskerfisins með því að bæla niður frumufjölgun frumna þrátt fyrir ræsingu með CD3 

(Agata, 1996).  
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CTLA-4 

CTLA-4 er himnubundin viðtaki sem hindrar einnig T frumu virkni líkt og PD-1 en er 

hömlunarvirkni þeirra frábrugðin þar sem CTLA-4 á það til að hindra frumufjölgun  snemmt 

í ónæmissvari kerfisins í eitilvefjum, hindrar einnig fjölgun krabbameinsfrumna. PD-1 

hamlar hinsvegar T frumufjölgun síðar í ónæmissvari  í útvefjum (Buchbinder o.fl., 2016). 

CCL3 

T-stýrifrumur seyta flakkboðasameindina CCL3 til að laða ónæmisfrumur til sín og bælir 

þær niður, og rannsóknir benda til þess að vanvirkni í T-stýrifrumuvirkni geti mögulega 

verið vegna göllum í flakkboðum eins og t.d. CCL3 (Wang o.fl., 2013).   

1.6.2 Bólguhvetjandi sameindir 

IL-23R 

Viðtakinn IL-23R er tjáður af ræstum CD4+ T eitilfrumum og er nauðsynlegur í sérhæfingu 

og virkni Th17 frumna (Rodriguez o.fl., 2007). IL-23R fær boðmerki frá IL-23 til að 

framleiða boðefnin IL-17 og IL-22 (Murphy og  Weaver, 2017). 

IL-6 

IL-6 er bólguhvetjandi boðefni sem er framleitt af mörgum frumum í innri vefjum sem verða 

fyrir skemmdum og er nauðsynlegur fyrir sérhæfingu Th17 frumna ásamt TGF-β /IL-1β 

(Rodriguez o.fl., 2007). 

IL-1β 

Lykilboðefnið IL-1β tilheyrir IL-1 fjölskyldunni og er skilgreint sem bólguhvetjandi boðefni 

sem ræsir CD4+ T eitilfrumur í sérhæfðar Th17 verkfrumur (Castejon og Brough, 2011). 

Forvera sameindin (e. precursor molecule) proIL-1β er kóðuð af IL1B geninu á litningi 2 í 

mönnum (Pulugulla o.fl., 2018) og er klippt í virka IL-1β sameind af próteasanum (e. 

protease) caspasa-1 (Claudia, E., 2009). Aðallega eru það frumur í ósértæka ónæmiskerfinu 

sem að seyta IL-1β (Dinarello, C.A., 2018) og er dæmi um blóðflögur í hvíld sem innihéldu 

mRNA af IL-1β sameindum (Lindemann o.fl., 2001).  

IL-17 

Boðefnið IL-17 er einkennandi fyrir Th17 verkfrumur og tekur þátt í bólgusvari 

ónæmiskerfisins með að hvetja til seytingu flakkboða og bakteríudrepandi peptíða í 

nærliggjandi frumum (Rodrigues o.fl., 2007). Genið sem kóðar fyrir boðefninu IL-17 er á 
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litningi 6 (6q) (Quesniaux o.fl., 2013) og hvetur það seytingu boðefna og flakkboða IL-6, 

CXCL1, CCL2 og CXCL8 en hlutverk þeirra verður skýrt nánar í síðari köflum 

ritgerðarinnar (Kuwabara o.fl., 2017). 

IL-22 

Boðefnið IL-22 er kóðað af IL22 geni á litningi 12 (12q15) (Jarrod o.fl., 2015) og er tjáð í 

flestum undirflokkum (e. subsets) CD4+ T eitilfrumna meðal annars af Th17 frumum í háu 

magni (Rutz o.fl., 2013). IL-22 tekur þátt í bólgusvari ásamt IL-17 í hvatningu á myndun 

bakteríudrepandi peptíða í nærliggjandi frumum (Liang o.fl., 2006). 

CCR4 

CCR4 er flakkboða viðtaki sem er tjáður á CD4+ T-frumum sérstaklega þá Th2 frumum 

(Murphy og  Weaver, 2017). CCR4 viðtakinn er mikið tjáður á Th2 frumum í sjúklingum 

með exem (e. Atopic dermatitis) og einnig í sjúklingum með dreifða rauða úlfa (e. SLE) (Jo 

o.fl., 2003). 

IL-8 [CXCL8] 

IL-8 eða CXCL8 er lítil flakkboða sameind sem er seytt af mörgum blóðfrumum þar á meðal 

af ræstum blóðflögum (Su o.fl., 1996). Seyting IL-8 er hvatt af IL-17 boðefni Th17 frumna 

og laða að (e. attract) neutrófíla (e. neutrophiles) og spila á þann hátt í bólgusjúkdómum af 

völdum þeirra (Cotton o.fl., 2016). 

CCL2 

CCL2 er flakkboði sem laðar mónócýta og makrófaga á sýkingasvæði (Bose og Cho, 2013). 

Flakkboðin bindur CCR4 viðtaka sem er algengur á frumur í ósértæka kerfinu en er einnig 

tjáður á ræstum og minnis T-frumur en er ekki tjáður á óreyndum CD4+ T frumum. Einnig 

hefur hún áhrif á sérhæfingarferli T-frumna og ýta frekar undir Th2 ónæmissvörun. Gallar í 

leiða til fækkun á IL-4 og breyta Th2 svari yfir í Th1 svar (Luther og Cyster, 2001). 
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2 Markmið 

Markmið eftirfarandi rannsóknar er að meta áhrif mismunandi hlutfalls blóðflagna á 

sérhæfingu og virkni CD4+ T-stýrifrumna og Th17 frumna við mismunandi aðstæður.  

Sérstaklega verður lögð áhersla á eftirfarandi þætti: 

a. Meta áhrif blóðflagna á sérhæfingu T-virknifruma, með áherslu á svipgerð 

og tjáningu utanfrumu- og innanfrumusameinda CD4+ T-stýrifrumna og 

Th17 frumna. 

b. Meta virkni ofangreindra T-virknifruma með mælingu boðefna CD4+ T-

stýrifrumna og Th17 frumna í kjölfar ræsingar með og án blóðflagna.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Siðanefndarleyfi og blóðgjafar 

Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN-19-159) og fengu heilbrigðir 

blóðgjafar (n = 9) í Blóðbankanum kynningarbréf og undirrituðu upplýst samþykki. 

3.2 Frumueinangrun 

Óreyndar CD4+ T eitilfrumur og blóðflögur voru einangraðar úr hverjum gjafa og settar í 

samrækt (e. co- culture). 

3.2.1 Einangrun einkjarna frumna og CD4+ T frumna 

Einkjarna frumur (e. peripheral blood mononuclear cells) voru einangraðar úr 

hvítfrumuþykkni (e. buffy coat) samkvæmt ficoll einangrun verklýsingu (sjá í viðauka) og 

þynnt með 1x PBS (PBS, 1mM EDTA) jafnalausn (e. buffer solution). Sykurlausnin ficoll-

plaque (eðlismassi d = 1.077 g/mL) var notuð við aðskilnað laga með skilvindu, en lausnin 

hjálpar til að greina á milli blóðfrumulags og frumulags einkjarna frumna vegna munar í 

eðlismassa frumna og sykurlausnar. Eftir einangrun voru sýnin þynnt með 1x PBS jafnalausn 

til þess að halda jöfnu sýrustigi, spunnið niður í skilvindu og þvegið með sömu PBS 

jafnalausn. Frumutalning (Thermo Scientific™ Countess) var framkvæmd með 10 µL af 

sýni og 10 µL af tryptan bláum lit til að staðfesta fjölda og lífvænleika frumna. Eftir 

þvottaskrefið voru frumur leystar upp í PBS jafnalausn (PBS, 1 mM EDTA, 0.1% BSA) til 

að fá lausn með styrkinn 50x106 frumur/mL og einangrun óreyndra CD4+ T eitilfrumna gat 

hafist. EasySepTM human CD4+ T cell isolation kit frá STEMCELLTM Technologies með 

neikvæðu vali var notað við einangrun óreyndra CD4+ T eitilfrumna samkvæmt verklýsingu 

frá þeim. Aðferðin byggir á húðun frumna sem eru neikvæðar fyrir CD4 sameindina með 

segulögnum og festa frumur sem nýtast rannsókninni ekki við segul meðan CD4+ T-frumur 

eru settar í nýtt sýniglas. Fjöldi og lífvænleiki einangraðra CD4+ T-frumna var staðfestur 
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með tryptan bláum lit og undirbúnar í frumurækt með þynningu í frumuæti (2x106 

frumur/mL). Einn helsti munur á einangrunaraðferðum þessarar frumna var notkun á 

sykurlausnarinnar Ficoll-Plaque við einangrun einkjarna frumna en ekki í einangrun á 

blóðflögum 

3.2.2   Einangrun blóðflagna úr blóði 

Einangrun blóðflagna úr blóðsýnum var gerð í Blóðbankanum þar sem verklýsing til 

einangrunar á blóðflögum var fylgt en breytt samkvæmt leiðsögn leiðbeinanda. Nokkrar 

tilraunir við einangrun blóðflagna sýndi fram á að mestum hreinleika var náð með því að 

setja blóðsýni í skilvindu í sex mínútur við 750 rpm (e. rounds per minute) og blóðvökvi (e. 

plasma) flutt yfir í safnglas. Hið sama blóðsýni var sett í skilvindu í ellefu mínútur við 3800 

rpm og blóðvökvi sett saman í safnglasið og fyrra skrefið endurtekið. Ástæða fyrir 

endurtekið skref var til að tryggja losun allra hvítblóðfrumna sem áttu það til að vera í háu 

magni ef aðeins fyrstu tvö skrefin voru framkvæmd. Frumutalning var gerð í blóðbankann 

með Sysmex XN-1000™ Hematology Analyzer, flutt yfir á ónæmisfræðideild Landspítalans 

og þynnt með AimV (Thermofisher, US) frumuæti (2x106 frumur/mL) og sett í samrækt með 

óreyndum CD4+ T eitilfrumum frá sama gjafa (e. autologous cultures). 

3.3 Samrækt 

Frumuræktanir eða samræktanir voru settar í 96-brunna plötur með U-laga botni (Nunc, 

Thermofisher, San Diego, CA, USA). Samræktanir voru hafðar í ræktarskáp (37°C, 5.0% 

CO2, 95% raki) í 120 klukkustundir. Hlutfall óreyndra CD4+ T eitilfrumna og blóðflagna í 

samrækt var 1:0 (einungis T-frumur), 1:1, og 1:10  til að kanna áhrif blóðflagna á sérhæfingu 

óreyndra CD4+ T eitilfrumna. Tvenn hlutföll frumurækta með blóðflögum voru sett upp til 

að kanna hvort að áhrifin myndu vera magnbundin, og því voru valdar blóðflögur í jöfnu 

hlutfalli 1:1 við T-frumur. Einnig var notað hlutfallið 1:10 til að líkja við lífseðlilegu ástandi 

líkamans. Þrjár aðstæður voru útbúnar til að kanna áhrif umhverfis á frumur í samræktinni 

og því voru öllum sýnum frumna skipt í þrjá hópa og meðhöndluð eftir aðstæðum. Fyrsti 

hópur samrækta voru ómeðhöndlaðar eða óræstar T-frumur og notaður sem viðmið (e. 

control), næsti hópur samrækta voru ræstar með αCD3 og αCD28 í æti og þriðji hópur 

samrækta var einnig ræstur með αCD3 og αCD28 sem einnig voru hvattar með IL-2 og TGF-
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β1 vaxtarþáttum til að sérhæfast í T-stýrifrumur. Í hvern brunn var sett 100µL af frumusýni 

(2x106 frumur/mL) og 100 µL af AimV frumuæti (~2x105frumur/brunnur). 

3.4 Frumuflæðisjá 

Ein aðferð til þess að skoða eiginleika frumna er með frumuflæðisjá (e. flow cytometry) en 

með þeirri aðferð er hægt að skoða stærð, fjölda, og sérhæfingu frumna. Aðferðin byggir á 

bindingu flúormerktra mótefna við utanfrumu- og innanfrumusameindir frumna og greind í 

frumuflæðisjá. Frumur renna hver eftir aðra í gegnum súlu með tvenna geisla sem lýsa 

framan á (e. forward scatter) og einnig 90 gráður á hlið (e. side scatter) frumunnar. 

Flúormerktu mótefnin lýsa við ákveðna bylgjulengd og því meira sem frumur tjá ákveðna 

sameind því sterkara verður merkið á rófinu í niðurstöðum keyrslunnar. Frumuflæðisjá var 

notuð í þessari tilraun á tvenna vegu bæði fyrir hreinleikaskoðun og við svipgerðargreiningu 

frumna. Hreinleikaskoðun var gerð einum degi eftir einangrun en svipgerðargreining 

frumnanna var gerð eftir fimm daga samrækt. 

3.4.1 Hreinsipróf 

Hreinleiki blóðflagna var metinn í Blóðbankanum með Sysmex XN-1000™ hematology 

analyzer. Til að meta hreinleika (e. purity check)  óreyndra CD4+ T-frumna eftir einangrun 

voru þær litaðar með flúormerktum mótefnum sem má sjá í töflu 1. Litunin var gerð 

samkvæmt frumuflæðisjás (e. fluorescence-activated cell sorting) utanfrumulitun (e. 

external staining) verklýsingu (sjá í viðauka). Fjarlægt var frumuflot úr 100 µL lausn af 

óreyndum CD4+ T-frumum (2x106 frumur/mL) og leystar upp í 50 µL af frumuflæðisjás 

jafnalausn. Mótefnum var bætt út í frumulausn samkvæmt töflu 1 og þvottaskref voru 

framkvæmd með frumuflæðisjás jafnalausn. Frumur voru leystar upp í 300 µL jafnalausn 

(~2x103 frumur/mL) og keyrt af stað í frumuflæðisjá. 
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Tafla 3.1  Listi yfir mótefni notuð í hreinsipróf.  

Flúorlitur mAbs Magn 

(µL) 

Viðmið Magn 

(µL) 

Marker fyrir 

FITC CD45RA 3,0 IgG1 3,0 Óreyndar CD4+ T frumur 

PE CD45RO 3,0 IgG2a 3,0 Reyndar CD4+ T frumur 

PE-eFL 610 CD127 2,5 IgG1 2,5 IL-7R viðtaki 

PerCp eFL 710 CD197 2,5 IgG2a 2,5 Óreyndar T frumur 

PeCy7 CD56 2,5 IgG1 2,5 NK frumur 

APC CD25 2,5 IgG1 2,5 T stýrifrumur 

APC eFL 780 CD8 2,5 IgG1 2,5 CD8+ T frumur 

eFL 450 CD4 2,5 IgG1 2,5 CD4+ T frumur 

Brilliant Violet CD3 1.0 IgG2a 0,5 T frumur 

Manufactors; eBioscience, BioLegend 

 

3.4.2 Svipgerðargreining 

Til að kanna svipgerð frumna eftir fimm daga samrækt voru frumur meðhöndlaðar með 3,0 

µg/mL af 1x Brefeldin A lausn á fjórða degi samræktar til að stoppa frekari virkni frumna. 

Utanfrumulitun 

Eftir 120 klukkustunda samrækt voru plöturnar spunnar niður, frumuflotið fjarlægt og geymt 

við -80 gráður Celsíus til frekari greiningar með luminex. Frumur (~2x105 frumur/brunnur) 

voru leystar upp í 90 µL frumuflæðisjá jafnalausn og skiptar í þrenn sýniglös til að lita fyrir 

T-stýri- og Th17 verkfrumur og frumur fyrir viðmið (e. isotope). 20µL af mótefnablöndu (e. 

Ab master mix) sem sjá má í töflu 2 var sett í hvert sýnaglas og látið standa í myrkri. 

Þvottaskref voru framkvæmd með frumuflæðisjá jafnalausn. Meðhöndlun blóðflagna sem 

höfðu verið ræktaðar án T-frumna (í hlutfallinu 0:1) var gerð á sama hátt en litaðar 

samkvæmt töflu 3.3. 
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Tafla 3.2  Listi yfir mótefni notuð í utanfrumulitun T frumna. 

Frumugerð Flúorlitur mAbs Magn (µL) Viðmið Magn (µL) 

iTreg/PLT FITC CD41 4,0 IgG1 3,0 

PE CD62p 4,0 IgG1 3,0 

iTreg PE-eFL 610 CD127 2,5 IgG1 2,5 

PerCp eFL 710 PD1 1,0 IgG1 2,5 

PeCy7 CD25 4,5 IgG1 2,5 

Th17 FITC IL-23R 2,0 IgG1 2,0 

PerCp eFL 710 CCR4 2,0 IgG1 2,5 

iTreg/Th17 eFL 450 CD4 2,5 IgG1 2,5 

Brilliant 

Violet 

CD3 1,0 IgG2a 0,5 

Manufactors; eBioscience, BioLegend 

 

 

Tafla 3.3  Listi yfir mótefni notuð í utanfrumulitun blóðflagna. 

Flúorlitur mAbs Magn (µL) Viðmið Magn (µL) 

FITC 

PE 

PeCy7 

CD61 

CD62p 

CD41 

4,0 

4,0 

3,0 

IgG1 

IgG1 

IgG1 

2,0 

2,5 

0,5 

Manufactors; eBioscience, BioLegend 

 

Innanfrumulitun 

Frumuhimnur voru gerðar gegndræpar með 0,5 mL af Fix/Perm lausn og látin standa í myrkri 

vegna ljósnæmi mótefnanna. Þvottaskref var framkvæmd með 2 mL af 1x permebilization 

jafnalausn og litaðar með innanfrumu mótefnalitun sem sjá má ítarlega í töflu 4 og látið 

standa í myrkri. Þvottaskref voru endurtekin með sömu jafnalausn og frumur leystar upp í 

200 µL af frumuflæðisjá jafnalausn og látið standa á ís þangað til sýni voru keyrð í 

frumuflæðisjá. Blóðflögur voru meðhöndlaðar á sama hátt en aðeins var innanfrumulitun 

gerð á T-frumusýnum. 
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Tafla 3.4  Listi yfir mótefni notuð í innanfrumulitun T frumna. 

Frumugerð Flúormerki mAbs Magn (µL) Viðmið Magn (µL) 

iTreg APC FoxP3 5,0 IgG1 2,5 

Alexa FL700 IL-6 5,0 IgG1 2,5 

Th17 PE IL-17 3,0 IgG1 2,0 

PeCy7 IL-22 3,0 IgG1 0,7 

APC RORγt 3,0 Rat IgG2a 3,0 

Manufactors; eBioscience, BioLegend 

3.5 Boðefnagreining 

Notast var við 27 margþætta Luminex prófun og skimað eftir boðefnum sem var að finna í 

frumufloti eftir 5 daga samrækt til að komast að frekari niðurstöðum á sérhæfingu T-frumna. 

Aðferðin frá Bio-RAD var notuð og boðefnaskimun framkvæmd samkvæmt Bio-Plex ProTM 

human cytokine 27-plex assay verklýsingu. Frumuflotssýni (-80°C) voru látin þiðna í 

stofuhita.   Heil 96-brunna plata frá Bio-RAD var útbúin samkvæmt verklýsingu sem fylgi 

en er verklýsing í viðauka. Frumuflotssýni voru ekki þynnt þar sem þetta voru sermi lausT-

frumuflotssýni. 
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3.6 Úrvinnsla gagna 

3.6.1 Svipgerðargreining frumna 

Hrá gögn frumuflæðissjá voru unnin með forritinu Kaluza 2.1 til að greina svipgerð 

mismunandi frumugerða. Þegar allar frumur voru afmarkaðar var hægt að vinna áfram með 

niðurstöður og sett upp skemmatískt í Prism 7.0.   

3.6.2 Boðefnagreining 

Hrá gögn boðefnagreiningar komu beint upp í Excel skjali og voru niðurstöður unnar áfram 

í Prism 7.0. 

3.6.3  Tölfræði 

Til að bera saman frumustofna á skematískan hátt var notast við forritið Prism 7.0 meðaltal 

og staðalfrávik frumuhópa fundin og beitt tölfræðiprófunum til að kanna marktækni. 

Einhliða dreifigreining (e. one-way ANOVA) var notuð til að kanna áhrif blóðflagna á 

sérhæfingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna en til að kanna hvar munur liggur ásamt 

hvort áhrifin væru magnbundin var Tukey tölfræðipróf notað. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Frumufræðisjá 

4.1.1  Einangrun óreyndra CD4+ T eitilfrumna staðfest 

Hreinleiki óreyndra CD4+ T-frumna eftir einangrun var 95% sem sjá má á Mynd 4.1, en þar 

eru niðurstöður úr hreinsilitun með þeim utanfrumusameindum (e. extracellular marker) 

sem voru sett upp í Töflu 1 í kafla 3.4.1. Óreyndu CD4+ T eitilfrumur sem voru einangraðar 

voru jákvæðar fyrir CD45RA en einnig tvíjákvæðar fyrir CD45RO. Frumur voru ekki 

jákvæðar fyrir sameindina CD25 en voru jákvæðar fyrir sameindina CD127 sem er 

utanfrumusameind óreyndra T eitilfrumna sem seyta IL-2 en geta einnig verið tjáðar á T 

minnisfrumum. 

 

Mynd 4.1 Tjáning utanfrumusameinda einangraðra CD4+ T eitilfrumna. Einangrun með 

neikvæðu vali fyrir CD45RA+CD4+ T frumur sýnt með súluriti. 
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4.1.2  Afmörkun T stýrifrumna 

Á Mynd 4.2 má sjá aðgreiningu T eitilfrumna frá blóðflögum og afmörkun (e. gated) á 

CD3+CD4+ T frumur. Næst voru CD3+CD4+CD127- T frumur afmarkaðar til að skoða nánar 

sérhæfingu T stýrifrumna. 

 

Mynd 4.2 Afmörkun CD3+CD4+CD127- T frumna fyrir frekari svipgerðagreiningu. 
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4.1.3  Sérhæfing T-stýrifrumna 

Helstu svipgerðir sérhæfðra T-stýrifrumna voru CD25+FoxP3+, CD25+FoxP3+PD1+ og 

CD25+FoxP3+IL6+ en með að lita fyrir CD25+FoxP3+ T-frumum var sérhæfing T-

stýrifrumna staðfest eins og sjá má á Mynd 4.5. Í Töflu 4.1 má sjá meðaltal, staðalfrávik og 

niðurstöður einhliða dreifigreiningarinnar helstu svipgerða T-stýrifrumna eftir fimm daga 

frumurækt við hvattar aðstæður (staðal aðstæður T-stýrifrumna). 

 

Tafla 4.1 Meðalal og staðalfrávik stofnstærða og niðurstöður einhliða dreifigreiningar. 

iTreg svipgerðir Hvattar aðstæður  

ANOVA 

p 

1:0 

x̄ ± SD 

1:1 

x̄ ± SD 

1:10 

x̄ ± SD 

CD25+FoxP3+ 26,3 ± 16,4 55,2 ± 25,7 74,6 ± 14,8 < 0,001 

CD25hiFoxP3int 16,5 ± 19,8 34,1 ± 19,8 49,7 ± 22,9 0.005 

CD25hiFoxP3hi 3,98 ± 4,1 12,8 ± 12,1 17,9 ± 26,5 0,24 

CD25+FoxP3+PD1+ 19,0 ± 14,5 56,1 ± 24,0 67,5 ± 14,7 < 0,001 

CD25+FoxP3+ PD1int 7,6 ± 7,2 28,8 ± 18,6 34,9 ± 20,1 0,005 

CD25+FoxP3+PD1hi 8,3 ± 6,7 13,8 ± 9,3 28,1 ± 14,8 0,002 

CD25+FoxP3+IL6+ 20,4 ± 15,7 41,2 ± 22,8 62,3 ± 18,3 < 0,001 

CD25+FoxP3+IL6 int 9,3 ± 9,6 23,7 ± 19,0 31,2 ± 26,0 0,07 

CD25+FoxP3+IL6hi 9,2 ± 7,0 23,7 ± 9,1 31,2 ± 13,9 0,007 
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CD25 og FoxP3 jákvæðar T stýrifrumur 

Sérhæfing CD25+FoxP3+ T-stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar aðstæður 

(þ.e. staðal aðstæður T-stýrifrumna) óháð því hvort að T-frumur voru í viðurvist blóðflagna 

eða án þeirra eins og sjá má á Mynd 4.3. Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+ T-

stýrifrumna við óræstar og ræstar aðstæður sýndi ekki tölfræðilegan marktækan mun. 

Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) 

á milli frumustofnanna við hvattar aðstæður (Mynd 4.3C). Með Tukey tölfræðiprófi var hægt 

að kanna hvar munurinn liggur. Tölfræðilegur marktækur munur (p=0.01) var á milli 

viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.3C)(26,3% ± 16,4) og stofnsins í viðurvist 

blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (55,2% ± 25,7). Einnig var marktækur munur (p < 0.001) á milli 

viðmiðunar stofnsins og stofnsins í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (74,6% ± 14,8). 

 

 
Mynd 4.3 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+ T stýrifrumna var borin saman við 

viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01, p***< 0.001). n = 9. t =120klst. 
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CD25hi og FoxP3int jákvæðar T stýrifrumur 

Sérhæfing CD25hiFoxP3int T stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar aðstæður 

óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist blóðflagna. Ekki var tölfræðilega marktækur 

munur á milli frumustofna við óræstar og ræstar aðstæður. Niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.01) á milli frumustofnanna 

við hvattar aðstæður (Mynd 4.4C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun 

(p = 0.003) milli viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.4C)(16,5% ± 19,8) og 

stofnsins í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (49,7% ± 22,9).  

 

 

Mynd 4.4 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25hiFoxP3int T stýrifrumna var borin saman við 

viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 

 

CD25hi og FoxP3hi jákvæðar T stýrifrumur 

Sérhæfing CD25hiFoxP3hi T stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar aðstæður 

óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist blóðflagna. Niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningunni sýndi ekki tölfræðilegan marktækan mun milli þessara frumustofna. 
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CD25, FoxP3 og PD1 jákvæðar T frumur 

Sérhæfing CD25+FoxP3+PD1+ T stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist blóðflagna. Ekki var tölfræðilegur 

marktækur munur á milli frumustofna við óræstar og ræstar aðstæður. Niðurstöður úr 

einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) á milli 

frumustofnanna við hvattar aðstæður (Mynd 4.5C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan 

marktækan mun (p = 0.01) milli viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.5C)(19,0% 

± 14,5) og stofnsins í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (56,1% ± 24,0). Einnig var 

marktækur munur (p < 0.001) á milli viðmiðunar stofnsins og stofnsins í viðurvist blóðflagna 

í hlutfallinu 1:10 (67,5% ± 14,7). 

 

Mynd 4.5 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+PD1+ T stýrifrumna var borin saman 

við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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CD25, FoxP3 og PD1int jákvæðar T frumur 

Sérhæfing CD25+FoxP3+PD1int T stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist blóðflagna. Ekki var tölfræðilegur 

marktækur munur á milli frumustofna við óræstar og ræstar aðstæður. Niðurstöður úr 

einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.01) á milli 

frumustofnanna við hvattar aðstæður (Mynd 4.6C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan 

marktækan mun (p = 0.03) milli viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.6C)(7,61% 

± 7,18) og stofnsins í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (28,8% ± 18,6). Einnig var 

marktækur munur (p = 0.006) á milli viðmiðunar stofnsins og stofnsins í viðurvist blóðflagna 

í hlutfallinu 1:10 (34,9% ± 20,1). 

 

Mynd 4.6 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+PD1int T stýrifrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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CD25, FoxP3 og PD1hi jákvæðar T frumur 

Sérhæfing CD25+FoxP3+PD1hi T stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist blóðflagna. Ekki var tölfræðilegur 

marktækur munur á milli frumustofna við óræstar og ræstar aðstæður. Niðurstöður úr 

einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p = 0.002) á milli 

frumustofnanna við hvattar aðstæður (Mynd 4.7C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan 

marktækan mun (p = 0.002) á milli viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.7C)(8,25 

± 6,69) og stofnsins í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (28,8% ± 18,6). Einnig var 

tölfræðilegur marktækur munur (p = 0.03) á milli stofnanna í viðurvist blóðflagna í 

hlutfallinu 1:1 (13,8% ± 9,33) og 1:10. 

 

Mynd 4.7 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+PD1hi T stýrifrumna var borin saman 

við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120kls. 
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CD25, FoxP3 og IL6 jákvæðar T frumur 

Sérhæfing CD25+FoxP3+IL6+ T stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist blóðflagna. Ekki var tölfræðilegur 

marktækur munur á milli frumustofna við óræstar og ræstar aðstæður. Niðurstöður úr 

einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) á milli 

frumustofnanna við hvattar aðstæður (Mynd 4.11C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan 

marktækan mun (p < 0.001) á milli viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.11C)( 

20,4% ± 15,7) og stofnsins í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (62,3% ± 18,3).  

 

 

Mynd 4.8 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+IL6+ T stýrifrumna var borin saman 

við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 

CD25, FoxP3 og IL6int jákvæðar T frumur 

Sérhæfing CD25+FoxP3+IL6int T stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist blóðflagna. Niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningunni sýndi ekki tölfræðilegan marktækan mun á milli þessara frumustofna. 
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CD25, FoxP3 og IL6hi jákvæðar T frumur 

Sérhæfing CD25+FoxP3+IL6hi T stýrifrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist blóðflagna. Ekki var tölfræðilegur 

marktækur munur á milli frumustofna við óræstar og ræstar aðstæður. Niðurstöður úr 

einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p = 0.007) á milli 

frumustofnanna við hvattar aðstæður (Mynd 4.9C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan 

marktækan mun (p = 0.007) á milli viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.9C)( 

9,15% ± 6,97) og stofnsins í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (31,2% ± 13,9). Einnig 

var tölfræðilegur marktækur munur (p = 0.05) á milli stofnanna í viðurvist blóðflagna í 

hlutfallinu 1:1 (23,7% ± 9,12) og 1:10. 

 

 

 

Mynd 4.9 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu CD25+FoxP3+IL6hi T stýrifrumna var borin saman 

við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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4.1.4 Afmörkun Th17 hjálparfrumna 

Á Mynd 4.10 má sjá aðgreiningu T eitilfrumna frá blóðflögum og afmörkun á CD3+CD4+ T-

frumur. Næst voru CD3+CD4+IL-17+ T-frumur afmarkaðar til að skoða nánar sérhæfingu T-

stýrifrumna en einnig voru skoðað CD3+CD4+IL-17- T-frumur.  

 

 

Mynd 4.10 Afmörkun CD3+CD4+Th17 verkfrumur. 

 

4.1.5 Sérhæfing Th17 hjálparfrumna 

IL-17 jákvæðar Th17 hjálparfrumur 

Sérhæfing IL17+ T hjálparfrumna átti sér stað í litlu magni við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður (þ.e. staðal aðstæður T stýrifrumna) óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist 

blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.11. Ekki var tölfræðilegur marktækur munur á milli 

frumustofna við hvattar aðstæður. Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi 

tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.05) á milli frumustofnanna við óræstar aðstæður (Mynd 

4.11A). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p = 0.04) milli viðmiðunar 

stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.11A)(2,5% ± 2,5) og stofnsins í viðurvist blóðflagna í 

hlutfallinu 1:10 (6,3% ± 3,9). Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi einnig 

tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.01) á milli frumustofnanna við ræstar aðstæður (Mynd 

4.11B). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p = 0.003) milli viðmiðunar 

stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.11B)( 1,5% ± 1,2) og stofnsins í viðurvist blóðflagna í 

hlutfallinu 1:10 (6,9% ± 4,6). Einnig var tölfræðilegur marktækur munur (p = 0.005) á milli 

stofnanna í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (1,7% ± 1,5) og 1:10 við ræstar aðstæður. 
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Mynd 4.11 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu IL17+ Th17 hjálparfrumna var borin saman við 

viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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RORγt jákvæðar Th17 hjálparfrumur 

Sérhæfing RORγt+ Th17 hjálparfrumna átti sér stað í miklu magni við óræstar, ræstar og 

hvattar aðstæður (þ.e. staðal aðstæður T stýrifrumna) óháð því hvort að T frumur voru í 

viðurvist blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.12. Ekki var tölfræðilegur marktækur munur á 

milli frumustofna við ræstar og hvattar aðstæður. Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni 

sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.05) á milli frumustofnanna við óræstar aðstæður 

(Mynd 4.12A). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p = 0.01) á milli 

viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.12A)(89,6% ± 8,5) og stofnsins í viðurvist 

blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (71,7 ± 14,2). 

 

 

Mynd 4.12 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+ Th17 hjálparfrumna var borin saman við 

viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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IL-17 neikvæðar og RORγt jákvæðar Th17 hjálparfrumur 

Sérhæfing RORγt+IL17- Th17 hjálparfrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður (þ.e. staðal aðstæður T stýrifrumna) óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist 

blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.13. Ekki var tölfræðilegur marktækur munur á milli 

frumustofna við hvattar aðstæður. Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi 

tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) á milli frumustofnanna við óræstar aðstæður 

(Mynd 4.13A). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) milli 

viðmiðunar stofnsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.13A)(82,0% ± 11,2) og stofnsins í viðurvist 

blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (50,2% ± 9,4). Einnig var tölfræðilegur marktækur munur (p < 

0.001) á milli stofnanna í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (77,8% ± 8,6) og 1:10 við 

óræstar aðstæður. Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi einnig tölfræðilegan 

marktækan mun (p < 0.05) á milli frumustofnanna við ræstar aðstæður (Mynd 4.13B). Tukey 

tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p = 0.01) milli viðmiðunar stofnsins 

(merkt sem 1:0 á Mynd 4.13B)( 82,8% ± 9,7) og stofnsins í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 

1:10 (60,9% ± 21,1).  

 

Mynd 4.13 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+IL17- Th17 hjálparfrumna var borin saman 

við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0). 

 A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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IL-17 neikvæðar, RORγt og IL-22 jákvæðar Th17 hjálparfrumur 

Sérhæfing RORγt+IL17-IL22+ Th17 hjálparfrumna átti sér stað við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður (þ.e. staðal aðstæður T stýrifrumna) óháð því hvort að T frumur voru í viðurvist 

blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.14. Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi ekki 

tölfræðilegan marktækan mun á milli þessara frumustofna. 

 

Mynd 4.14 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+IL17-IL22+ Th17 hjálparfrumna var borin 

saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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IL-17 neikvæðar, RORγt, IL-22 og CCR4 jákvæðar Th17 hjálparfrumur 

Sérhæfing RORγt+IL17-IL-22+CCR4+ Th17 hjálparfrumna átti sér stað við óræstar, ræstar 

og hvattar aðstæður (þ.e. staðal aðstæður T stýrifrumna) óháð því hvort að T frumur voru í 

viðurvist blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.15. Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni 

sýndi ekki tölfræðilegan marktækan mun á milli þessara frumustofna. 

 

 

Mynd 4.15 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+IL17-IL22+CCR4+ Th17 hjálparfrumna 

var borin saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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IL-17 neikvæðar, RORγt, IL-22 og IL23R jákvæðar Th17 hjálparfrumur 

Sérhæfing RORγt+IL17-IL-22+CCR4+IL23R+ Th17 hjálparfrumna átti sér stað við óræstar, 

ræstar og hvattar aðstæður (þ.e. staðal aðstæður T stýrifrumna) óháð því hvort að T frumur 

voru í viðurvist blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.16. Niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningunni sýndi ekki tölfræðilegan marktækan mun á milli þessara frumustofna. 

 

Mynd 4.16 Áhrif blóðflagna á sérhæfingu RORγt+IL17-IL22+IL23R+ Th17 hjálparfrumna 

var borin saman við viðmiðunar stofninn (merkt 1:0).  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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4.1.6 Afmörkun blóðflaga 

Afmörkun blóðflagna fólst í aðskilnað frá T eitilfrumum sem sjá má á Mynd 4.17 en 

utanfrumusameindirnar CD62p og CD61voru notaðar til þess að staðfesta staðsetningu 

blóðflagna.  

 

Mynd 4.17 Afmörkun blóðflagna 

A) Blóðflögur í frumurækt við staðal aðstæður T-stýrifrumna með eða án T- frumum. B) 

Blóðflögur í samrækt T-frumna við staðal aðstæður T stýrifrumna (hvattar aðstæður). 
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4.1.7 Örlög blóðflaga 

Þegar magn blóðflagna eftir fimm daga samrækt með T-frumum sýndust þær vera horfnar 

eða dauðar þar sem þær voru fámennar eins og Mynd 4.17B sýndir. Þegar borið saman við 

blóðflögustofna sem ræktaðir voru sér en við sömu aðstæður sást marktækur munur á magni 

frumnanna. 

 

 

Mynd 4.18 Örlög blóðflagna borin saman eftir frumuræktir með og án T-frumna.  

A) Við óræstar aðstæður voru frumur ræktaðar í AimV frumuæti. B) Við ræstar aðstæður 

voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) í AimV frumuæti. C) Við staðal aðstæður 

T-stýrifrumna (hvattar aðstæður) voru frumur ræstar með αCD3/αCD28 (1 µg/mL) og 

hvattar með IL-2 (200 IU) og TGF- β (10 µg/mL) í AimV frumuæti. Einhliða dreifigreining 

og Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst. 
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4.2 Boðefnagreining 

4.2.1 Bólguhamlandi sameindir 

IL-1RA 

Í frumufloti frumna sem voru í  fimm daga frumuræktanir við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður mældist gagnverkandi þátturinn IL-1RA óháð því hvort að T frumur voru í 

viðurvist blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.17. Ekki var tölfræðilegur marktækur munur á 

magni IL-1RA í frumufloti við óræstar og hvattar aðstæður. Niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.01) á magni þess við ræstar 

aðstæður (Mynd 4.17B). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) 

á milli viðmiðunar frumuflotsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.17B)(19,6 pg/mL ± 7,5) og 

frumuflotsins sem var í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (6,5 pg/mL ± 13,5). 

 

Mynd 4.19 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna með 

áherslu á IL-1RA. 

A) Viðmiðunar frumuflot (óræstar aðstæður). B) Frumuflot við ræstar aðstæður. C) 

Frumuflot við staðal aðstæður T stýrifrumna (hvattar aðstæður). Einhliða dreifigreining og 

Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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IL-10 

Einkennandi boðefni T stýrifrumna mældist í frumufloti við óræstar, ræstar og hvattar 

aðstæður óháð því hvort að frumuflot var í viðurvist blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.18. 

Ekki var tölfræðilegur marktækur munur á magni IL-10 í frumufloti við ræstar aðstæður. 

Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.05) á 

magni þess við ræstar aðstæður (Mynd 4.18A). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan 

marktækan mun (p = 0.04) á milli frumuflots sem voru í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 

1:1 (0,6 pg/mL ± 0,3) og 1:10 (0,8 pg/mL ± 0). Einnig var tölfræðilega marktækur munur (p 

< 0.05) við hvattar aðstæður (Mynd 4.18C) á milli viðmiðunar frumuflotsins (1:0)(4,3 pg/mL 

± 3,3) og frumuflotsins sem var í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (22,0 pg/mL ± 21,8). 

 

 

Mynd 4.20 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna með 

áherslu á IL-10. 

A) Viðmiðunar frumuflot (óræstar aðstæður). B) Frumuflot við ræstar aðstæður. C) 

Frumuflot við staðal aðstæður T stýrifrumna (hvattar aðstæður). Einhliða dreifigreining og 

Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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4.2.2 Bólguhvetjandi sameindir 

IL-6 

Lítið magn af IL-6 mældist í frumufloti við óræstar, ræstar og hvattar aðstæður óháð því 

hvort að frumuflot var í viðurvist blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.19. Ekki var 

tölfræðilegur marktækur munur á magni þess í frumufloti við neinar aðstæður.  

 

Mynd 4.21 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna með 

áherslu á IL-6. 

A) Viðmiðunar frumuflot (óræstar aðstæður). B) Frumuflot við ræstar aðstæður. C) 

Frumuflot við staðal aðstæður T stýrifrumna (hvattar aðstæður). Einhliða dreifigreining og 

Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 

 

IL-1β 

Lykilboðefnið IL-1β mældist í litlu magni við óræstar (Mynd 4.20A) og ræstar aðstæður 

(Mynd 4.20B), ekki var tölfræðilegur marktækur munur á magni boðefnisins í þeim 

aðstæðum. Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun 

(p < 0.001) á magni þess við hvattar aðstæður (Mynd 4.20C). Tukey tölfræðipróf sýndi 

tölfræðilegan marktækan mun (p = 0,002) á milli viðmiðunar frumuflotsins (merkt sem 1:0 

á Mynd 4.20C)(194,2pg/mL ± 1,4) og frumuflotsins sem var í viðurvist blóðflagna í 

hlutfallinu 1:10 (48,0 pg/mL ± 1,2). Einnig var tölfræðilegur marktækur munur (p = 0,005 ) 

á milli frumuflots sem voru í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (177,0 pg/mL ± 1,3) og 

1:10. 

 



39 

 

Mynd 4.22 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna með 

áherslu á IL-1β. 

A) Viðmiðunar frumuflot (óræstar aðstæður). B) Frumuflot við ræstar aðstæður. C) 

Frumuflot við staðal aðstæður T stýrifrumna (hvattar aðstæður). Einhliða dreifigreining og 

Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 

 

IL-8[CXCL8] 

Flakkboðið IL-8 mældist í háu magni við óræstar, ræstar og hvattar aðstæður. Marktæk 

lækkun var á magni IL-8 af áhrif blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.21A-C. Niðurstöður úr 

einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) á magni þess við 

óræstar aðstæður (Mynd 4.23A). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p 

< 0,001) á milli viðmiðunar frumuflotsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.21A)(133,7 pg/mL ± 

1,4) og frumuflotsins sem var í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (82,8 pg/mL ± 12,6) og 

í hlutfallinu 1:10 (14,7 pg/mL ± 15,2). Einnig var tölfræðilegur marktækur munur (p < 0,001) 

á milli frumuflots sem voru í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 og 1:10. 

Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) 

á magni IL-8 við ræstar aðstæður (Mynd 4.21B). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan 

marktækan mun (p < 0,001) á milli viðmiðunar frumuflotsins (merkt sem 1:0 á Mynd 

4.21B)(123,9 pg/mL ± 50,7) og frumuflotsins sem var í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 

1:10 (23,7 pg/mL ± 10,6). Einnig var tölfræðilegur marktækur munur (p < 0,001) á milli 

frumuflots sem voru í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (101,7 pg/mL ± 29,4).  og 1:10. 
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Mynd 4.23 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna með 

áherslu á IL-8. 

A) Viðmiðunar frumuflot (óræstar aðstæður). B) Frumuflot við ræstar aðstæður. C) 

Frumuflot við staðal aðstæður T stýrifrumna (hvattar aðstæður). Einhliða dreifigreining og 

Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 

 

Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.001) 

á magni IL-8 við hvattar aðstæður (Mynd 4.21C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan 

marktækan mun (p = 0,002) á milli viðmiðunar frumuflotsins (merkt sem 1:0 á Mynd 

4.21C)(194,2 pg/mL ± 46,5) og frumuflotsins sem var í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 

1:10 (48,0 pg/mL ± 101,5). Einnig var tölfræðilegur marktækur munur (p = 0,002) á milli 

frumuflots sem voru í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:1 (177,0 pg/mL ± 27,2).  og 1:10. 
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CCL2 

Flakkboðefnið CCL2 mældist við óræstar, ræstar og hvattar aðstæður. Marktæk hækkun var 

á magni CCL2 af áhrif blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.22C. Niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.05) á magni þess við hvattar 

aðstæður (Mynd 4.22C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p = 0,04) 

á milli viðmiðunar frumuflotsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.22C)(18,2 pg/mL ± 8,4) og 

frumuflotsins sem var í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (54,4 pg/mL ± 34,4). 

 

Mynd 4.24 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna með 

áherslu á CCL2. 

A) Viðmiðunar frumuflot (óræstar aðstæður). B) Frumuflot við ræstar aðstæður. C) 

Frumuflot við staðal aðstæður T stýrifrumna (hvattar aðstæður). Einhliða dreifigreining og 

Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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CCL3 

Flakkboðefnið CCL3 mældist við óræstar, ræstar og hvattar aðstæður. Marktæk hækkun var 

á magni CCL3 af áhrif blóðflagna eins og sjá má á Mynd 4.23C. Niðurstöður úr einhliða 

dreifigreiningunni sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p < 0.05) á magni þess við hvattar 

aðstæður (Mynd 4.23C). Tukey tölfræðipróf sýndi tölfræðilegan marktækan mun (p = 0,04) 

á milli viðmiðunar frumuflotsins (merkt sem 1:0 á Mynd 4.23C)(192,0 pg/mL ± 194,2) og 

frumuflotsins sem var í viðurvist blóðflagna í hlutfallinu 1:10 (764,5 pg/mL ± 276,0). 

 

 

Mynd 4.25 Áhrif blóðflagna á boðefnaseytingu T stýrifrumna og Th17 hjálparfrumna með 

áherslu á CCL3. 

A) Viðmiðunar frumuflot (óræstar aðstæður). B) Frumuflot við ræstar aðstæður. C) 

Frumuflot við staðal aðstæður T stýrifrumna (hvattar aðstæður). Einhliða dreifigreining og 

Tukey tölfræðipróf. (p*< 0.05, p**< 0.01 p***< 0.001). n = 9. t =120klst 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif blóðflagna á sérhæfingu T stýrifrumna og 

Th17 hjálparfrumna. Ástæða fyrir vali þessu var til aukin skilnings á samverkun þessarar 

frumna og ferlum þeirra í tengslum við jafnvægi ónæmiskerfisins og mögulegum áhrifum 

þeirra á bólgu. Meðal tilgáta sem höfundur í samráði við leiðbeinendur setti fram var hvort 

áhrif blóðflagna gæti verið bólguhamlandi einnig hvort að áhrifin væru magnbundinn.   

5.1 Niðurstöður svipgerðargreiningar 

Óreyndar CD4+ T eitilfrumur og blóðflögur voru einangraðar úr hvítfrumuþykkni frá sama 

gjafa og settar í samrækt til að kanna áhrif blóðflagna á sérhæfingu T-stýrifrumna og Th17 

verkfrumna. Svipgerðargreining sýndi aukinna sérhæfingar T-stýrifrumna af völdum 

blóðflagna við hvattar aðstæður og einnig að áhrifin væru magnbundin að hluta til. Hins 

vegar við hlutlaus/hefðbundin ræsingar skilyrði stuðluðu blóðflögur að sérhæfingu Th17 

verkfrumna.  

5.1.1 T-stýrifrumur 

Marktæk aukning var á sérhæfingu T-stýrifrumna bæði af CD4+/CD25hi/FoxP3+ og 

CD4+/CD25+/FoxP3+/PD-1+ (p<0.001) við hvattar aðstæður, en ekki var marktækur munur 

við hefðbundin almenn ræsingar skilyrði (CD3/CD28 miðluð). Einnig var áhugavert að 

T-stýrifrumur voru jákvæðar fyrir IL-6 ásamt FoxP3 og PD-1 við hvattar aðstæður 

(p<0.001).  

5.1.2 Th17 verkfrumur 

Áhrif blóðflagna stuðla að sérhæfingu IL-17+ T-frumna eingöngu við hlutlaus og hefðbundin 

ræsingar skilyrði, en ekki í T-stýrifrumu hvöttu umhverfi (p<0.05). Magn IL-17+  frumna 

var ekki mikil og bentu niðurstöður frekar á sérhæfingu á RORγt+IL-22+ T frumur sem voru 

neikvæðar fyrir IL-17+ af einhverra hluta vegna. Einnig var lítið magn IL-23R viðtakans sem 

skýrir mögulega fjölda IL-17+ T frumna í sýnum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að IL-17 er 
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lykilþáttur IL-22+Th17 verkfrumna hvað varðar bólguáhrifa, svo mögulega eru blóðflögur 

að hindra bólgusvar Th17 frumna með þeim hætti en er nauðsynlegt að rannsaka það nánar. 

5.1.3 Blóðflögur 

Blóðflögur áttu það til að vera fámennar eftir samrækt með T-frumum í fimm daga og þegar 

borið saman við blóðflögur sem voru ræktaðar án T-frumna að þá var marktækur munur á 

milli stofnanna (p<0.01, p<0.001). Mögulega er T-frumur að nýta blóðflögur á einhvern hátt 

við sérhæfingu þeirra en er þörf á frekari rannsóknum.  

5.2 Niðurstöður boðefnagreiningar 

5.2.1 Bólguhamlandi sameindir 

Niðurstöður boðefnamælingar leiddu í ljós að tilvist blóðflagna dró úr framleiðslu IL-1R í 

frumuflotum eftir fimm daga frumurækt undir hlutlausum ræsingar skilyrðum. Einnig dróst 

úr framleiðslu á IL-1RA við hefðbundum ræsingar og hvöttum aðstæðum en var magn þess 

mikil við þær aðstæður. Framleiðsla á IL-10 jókst við tilvist blóðflagna við hvattar aðstæður 

en urðu ekki fyrir neinum marktækum áhrifum við hlutlausum/ hefðbundnum skilyrðum. 

5.2.2 Bólguhvetjandi sameindir 

Bólguhvetjandi sameindirnar sem mældust í frumufloti með minni framleiðslu voru 

bólguþættirnir IL-1 og IL-8 við T-stýrifrumu hvattar aðstæður við tilvist blóðflagna. Við 

sömu aðstæður jókst framleiðsla flökkuboðanna CCL2 og CCL3.  

5.3 Samantekt niðurstaða 

Niðurstöður verkefnisins benda til margþætta áhrifa blóðflagna á sérhæfingarferli og virkni 

T-frumna og að einhverju leiti virkni annarra T-virkni fruma. Megin áhrifin benda frekar til 

mikilvægi blóðflagna í ónæmissvari og benda til magnbundins bólgu hamlandi áhrifa þeirra 

og mikilvægi að jafnvægis stýringu mismunandi ræsingarferla.  
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5.4 Framhald verkefnis 

Leiðbeinendur munu halda áfram með verkefnið þar sem frekari rannsókn er þörf til þess að 

skilja betur samverkun þessara frumna og mikilvægu hlutverki blóðflagna í mótun og  

jafnvægi ónæmiskerfisins. 

 

  



46 

6 Ályktanir 

Höfundur leggur til að frekari rannsóknir verði gerðar miðað við aðrar aðstæður og hlutföll 

frumna til að athuga hvort hærra hlutfall blóðflagna miðað við óreyndar T-frumur hafi áhrif 

á niðurstöður. Einnig er mikilvægt að auka skilning á samverkun þessarar frumna og ferlum 

þeirra í tengslum við jafnvægi ónæmiskerfisins og mögulegum áhrifum þeirra á bólgu og 

bólgusjúkdómum.  
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Viðauki A 

 

Treg protocol 

Day 0 – Coat plate with anti-CD3 & anti-CD28 

• Work sterile - turn on flow hood 15 min prior work 

1. Use 96 well plate with u wells (with lid) 

2. Keep the plastic bag until later and label the plate with date and material 

3. Mix PBS and anti-CD3 & anti-CD28 in sterile 10 mL tube in a 1 µg/mL 

concentration 

• Stock 500 µg/mL anti-CD3 & anti-CD28 (stored at -20°C) 

• 2 µL of stock/mL PBS = 1 µg/mL anti-CD3 

• So for 10 mL (full plate) we need 20 µL of each stock (960 µL PBS) 

4. Add 100 µL in the wells needed (keep col 1-3 without stimulation, coat 4-9) 

5. Put the plate back in the plastic bag  

6. Incubate at 37°C for 90 min in the CO2 cabinet (make sure there is enough dH2O)  

7. After 90 min put in 4°C fridge until used (up to a week)  

 

Isolation of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) 

1. Take all the buffy coat and dilute with the same amount of PBS at RT 

2. Prepare 50 mL tubes and add 10 mL of Ficoll/Histopaque (RT) in each one 

3. Put 25-30 mL of the diluted blood onto 10 mL of Ficoll/Histopaque 

4. Spin at 1600 rpm for 30 min at RT and without the brake (up and down) 

5. Cell layer between the Ficoll and the plasma is removed and transferred into a 50 

mL sterile tube 

6. Fill with PBS and spin down @1400 rpm at RT for 10 min, discard supernatant 

7. Wash again, if more than one vial from the same donor pool into one 50 mL glas 

and wash with 30 mL of PBS (dissolve pellet w/ 1 mL PBS) @1300 rpm for 5 min 

(take 10 µL cells for cell counting before the spin) 
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Cell counting 

1. Cell countess 

a. Mix 10 µl of trypan blue + 10 µl of cell solution in a 96 well plate 

b. 10 µl into counting chamber 

c. Count in the countess instrument 

d. Viable cells x volume = number of cells 

2. Discard supernatant, resuspend the cell pellet in cold isolation buffer (PBS, 1 mM 

EDTA, 0,1% BSA) so the cell concentration becomes 5 x 10^7 cells/mL (0,1-2 

mL) 

 

Isolation of naïve CD4+ T cells 

 

 

Culture plate setup 

1. Un-stimulated – with/without platelets (1:1/1:10) 

2. Stimulated (CD3/CD28) – with/without platelets (1:1/1:10) 

3. Stimulated and induced (CD3/CD28 and IL-2/TGF-β1) – with/without platelets 

(1:1/1:10) 

4. Platelets alone in different stimulation conditions 

5. Make 2 x 10^6 /mL T cells and platelets in AimV 
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Make the induction mix in 2x concentration (TGF-β1 and IL-2) in AimV 
 

1. IL-2: Stock is 10 µg/mL (20 µL) and add 220 µL AimV for a stock concentration of 

2000 U/mL in total volume of 240 µL 

2. Final working concentration is 200 U/mL so make 2x solution or 400 U/mL 

3. TGF-β1: Stock is 1 µg/mL and the final working concentration is 10 ng/mL so make 

2x solution or 20 ng/mL  

Wash culture plates 

1. Wash the culture plate wells twice with 100 µL of PBS  for the removal of loose αCD3/ 

αCD28 that has not bound 

2. Take all the liquid from the wells with a multipipette and put 100 µL of PBS, remove 

the PBS, repeat and put the culture medium/induction mix immediately into the wells 

so they don´t dry 

3. Put 200 μL (100 µL cells (2x concentration) and 100 µL induction mix (2x 

concentration) and or medium (AimV)into each well.  

4. Cells are suspended in culture medium in the final concentration 1x10^6 and 200 µL in 

each well or 200.000 cells per well  

  



54 

FACS - Purity Check - External staining (next day) - After isolation of 

naïve CD4+ T cells 

1. Put 100 µL of cells in each tube (~100000 cells) 

2. Spin down (1200 rpm for 5 min at 4°C) and remove the supernatant 

3. Add 50 µL of staining buffer in each tube 

4. Add antibody cocktail and isotype controls in separate tube (see table) 

5. Incubate at ice (dark) for 30 min 

6. Wash with 2 mL of staining buffer (1200 rpm 5 min at 4°C) 

7. Add 300 µL staining buffer 

8. Keep at ice (dark) until FACS 

 

Inhibition of intracellular protein transport (day before pheno FACS) 

Add Brefeldin 16 hours before for inhibition of intracellular protein transport to the Golgi 

complex and accumulation of proteins in the endoplasmic reticulum.  

1. Brefeldin stock solution is supplied at 1000x, prior to addition to the cell cultures, a 

1:1000 dilution in the culture media should be made 

2. The final working concentration of the Brefeldin A (at 1x) is 3.0 ug/mL in each well 

3. Make 6.67x solution and put 30 µL of that into each well (adjust volume accordingly) 
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Extracellular staining 

1. Label FACS tubes and tubes for supernatant accordingly  

2. Mix each well and put the whole thing (cells+supernatant) into one tube (the same 

conditions for every donor goes into one tube) 

3. Spin down the tubes (1200 rpm for 10 min at 4°C) and pool the supernatant and store 

at 80°C 

4. Dissolve the pellet in staining buffer so that total volume is 50 µL with the Ab pool  

(so if Ab pool is 20 µL then add 30 µL FACS buffer and for 3 tubes add 100 µL and 

30 into each glas; Treg, Th1 and Th17 and 10 µL for iso or unstained) 

5. Add antibody cocktail and isotype controls in separate tube (see table) 

6. Incubate at ice (dark) for 30 min 

7. Wash with 2 mL of staining buffer (1200 rpm 5 min at 4°C) 

Intracellular staining 

1. Vortex cells, add 0.5 mL Fix/Perm (1 part fix/perm, 3 parts dilutent) into each tube, 

vortex the tubes again  

2. Incubate at 4°C for 40 min in the dark 

3. Wash 1x with 2 mL 1x Permebilization buffer í 10 mín @ 300 g (dilute with dH2O) 

4. Add 50 µL total of Permeabilization buffer and the intracellular mix and isotype 

controls into each glas (50 µL minus the Ab mix = amount of FACS buffer to add) 

5. Incubate at 4°C for 40 min in the dark 

6. Wash 1x with 2 mL 1x Permebilization buffer í 10 mín @ 300 g (dilute with dH2O) 

7. Repeat wash step 

8. Dissolve the pellet up in 200 µL Flow cytometry staining buffer in the small FACS 

tubes and collect within the day by Navios 
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BIO-Plex ProTM Assays – Quick Guide 

Initial preparation 

1. Plan layout 

2. After thawning samples, prepare human cytokines and standard with cell culture 

medium 

3. Prime wash station for flat bottom plate. Prepare 1x wash buffer. Mix10x stock by 

inversion to ensure all salts are in solution. Then dilute1 part 10x wash buffer (60mL) 

with 9 parts dH2O (540mL). 

4. Calibrate the Bio-Plex system by following the prompts within Bio-Plex ManagerTM 

Software.  

5. Reconstitute a single vial of standards in 500 µL of a diluent to the final sample type 

or matrix. Vortex 5 sec and incubate on ice for 30 min. 

a. Culture media, serum free sample type 

b. Diluent for standards os Culture media 

c. Add 0.5% BSA final (w/v) 

6. Prepare a fourfold standard dilutions series and blank 

7. Vortex the coupled 10x beads for 30 sec and dilute to 1x in Bio-Plex Assay Buffer. 

Protect from light. 

Running the Assay 

1. Vortex the diluted (1x) beads for 10-20 sec. Add 50 µL to each well of the assay 

plate 

2. Wash the plate two times with 100 µL Bio-Plex Wash Buffer 

3. Vortex samples, standards, blank. Add 50 µL to each well 

4. Cover plate with sealing tape and incubate on shaker at 850 ± 50 rpm at RT for 30 

min. 

5. With 10 min left in the incubation, vortex the 10x detection antibodies for 5 sec and 

quick-spin to collect liquid. Dilute to 1x. 

6. Wash the plate three times with 100 µL wash buffer 

7.  Vortex the diluted (1x) detection antibodies. Add 25 µL to each well. 
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8. Cover plate with sealing tape and incubate on shaker at 850 ± 50 rpm at RT for 30 

min. Meanwhile, prepare Bio-Plex Manager Software protocol; enter standards S1 

values from the assay kit. 

9. With 10 min left of the incubation, vortex the 100x SA-PE for 5 sec and quick-spin 

to collect liquid. Dilute to 1x and protect from light. 

10. Wash plate three times with 100 µL wash buffer. 

11. Vortex diluted (1x) SA-PE. Add 50 µL to each well 

12. Cover plate with sealing tape and incubate on shaker at 850 ± 50 rpm at RT for 10 

min 

13. Wash plate three times with 100 µL wash buffer. 

14. Resuspend beads in 125 µL assay buffer.  

15. Cover plate with sealing tape and incubate on shaker at 850 ± 50 rpm at RT for 30 

sec 

16. Remove sealing tape and read plate using low PMT, RP1 setting for the Bio-Plex 

100, 200, and 3D Systems. Use default instrument settings for Bio-Plex MAGPIXTM 

System. 

 


