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Ágrip 

Inngangur: Einstofna mótefnahækkun (MG) orsakast af óeðlilegri fjölgun og þroskun eins stofns af B-

eitilfrumum. MG getur bæði verið án illkynja einkenna og kallast þá MGUS eða illkynja sem mergæxli 

(MM) eða Waldenström´s macroglobulinemia (WM). Mótefnið (Ig) getur verið af IgM, IgG eða IgA gerð. 

En það fer eftir því hvort mótefnahækkunin verður fyrir eða eftir flokkaskipti. Algengi MG eykst með 

aldri og líkurnar á því að MGUS þróist yfir í illkynja sjúkdóm er um 1-1,5% á ári. IgM-MGUS er líklegra 

til að þróast yfir í WM en IgG- og IgA-MGUS líklegra til að þróast í MM. Fjölskyldur með ættlæg MG 

falla í þessa tvo hópa sem bendir til ólíks erfðabakgrunns sjúkdómanna. Ýmsar erfðamengisbreytingar 

sem verða við illkynja þróun MGUS eru þekktar. Yfirfærslur þar sem þunga keðja ónæmisglóbúlína á 

litningi 14q32.3 tekur þátt og óstöðugleiki í erfðaefni t.d. tap á litningum er algengt í mergæxlum en 

ekki í WM. Erfðamengisbreytingar sem eiga sér stað við þróun MGUS eru lítið þekktar.  

Ættlægri tilhneigingu til einstofna mótefnahækkunar (þ.e. yfir tvö tilfelli MG) í yfir 130 fjölskyldum, 

um allan heim, hefur verið lýst í ritrýndum heimildum. Samkvæmt heimildum eru fyrsta stigs ættingjar 

MGUS sjúklinga í þrefaldri áhættu á að þróa með sér mergæxli og tvöfaldri áhættu á að þróa með sér 

WM. Íslenskri fjölskyldu með háa tíðni MG var fyrst lýst árið 1978. Kom þá í ljós að þriðjungur 

heilbrigðra einstaklinga innan fjölskyldunnar hafði ofursvarandi B-eitilfrumur. B-eitilfrumurnar 

framleiddu marktækt meira ónæmisglóbúlín en B-eitilfrumur viðmiða eftir mítógen örvun in vitro. 

Ofursvarandi B-eitilfrumur lifðu einnig lengur í rækt og var það tengt framlengdri tjáningu Bcl-2. 

Til viðbótar við þessa fjölskyldu hafa 7 aðrar með háa tíðni MG fundist á Íslandi. Í þremur þeirra 

hafa fundist einstaklingar með ofursvarandi B-eitilfrumur. Í þeim fjölskyldum þar sem ofursvarandi B-

eitilfrumur hafa greinst, finnast bæði tilfelli mergæxla og IgM MGUS og/eða WM.  

Tilgangur þessa verkefnis var að skima fyrir litningayfirfærslum með þátttöku þungu keðju 

ónæmisglóbúlína og smærri erfðamengisbreytingum í B-eitilfrumum úr blóði ofursvara, skyldra viðmiða 

og óskyldra viðmiða. 

Efni og aðferðir: Hefðbundinni litningagreiningu var beitt á B-eitilfrumur eftir 7 eða 14 daga í rækt í 

kímstöðvarlíkani in vitro til að skima fyrir stórum fjölda- og/eða byggingarbreytingum litninga. Skimað 

var fyrir broti á litningi 14q32.3 með millifasa-flúrljómun litninga (FISH). Samanburðargreining 

erfðamengja á örflögu (array-CGH) var gerð á einangruðu DNA úr B-eitilfrumum og borið saman við 

kornfrumur úr hverjum einstaklingi. Notaðar voru 12 sýna örflögur með 135.000 þreifurum sem dreifast 

um allt erfðamengi mannsins.  

Niðurstöður: Hefðbundnar litningagreiningar og flúrljómun litninga sýndu engan marktækan mun á 

milli ofursvara og viðmiða. Samanburðargreining á örflögu sýndi breytingar á svæðum 

ónæmisglóbúlína eins og við var að búast. Viðbætur og úrfellingar í B-eitilfrumum miðað við 

kornfrumur sáust dreift um allt erfðamengið, væntanlega vegna punktstökkbreytinga í 

kímstöðvarhvarfi. Marktækt færri viðbætur voru í ofursvörum miðað við viðmið á 8 litningum. 

Ályktanir: þessar niðurstöður eru samhljóma þeirri tilhneigingu einstaklinga fjölskyldnanna til að 

þróa með sér WM fremur en mergæxli, þ.e. aukin tíðni yfirfærslna með þátttöku þungu keðju 

ónæmisglóbúlína er ekki til staðar og lítil virkni kímstöðvar kemur fram sem færri punktstökkbreytingar. 
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Abstract 

Background: Monoclonal Gammopathy (MG) is caused by expansion of a single clone of B-

lymphocytes. MG can be pre-malignant (MGUS) or malignant (multiple myeloma (MM), Waldenström’s 

macroglobulinemia (WM)). The immunoglobulin produced can be of IgM, IgG or IgA type, depending 

on whether the clonal expansion has taken place after class switching. The incidence of MG increases 

with age and the probability of progression from MGUS to malignancy is about 1-1.5% each year. IgM-

MGUS is more likely to become WM but IgG- or IgA-MGUS can lead to MM. Families with multiple MG 

cases fall into these two categories, indicating different genetic backgrounds. Some genomic changes 

in the progression from MGUS to malignancy have been identified. Translocations involving the IgH 

locus on chromosome 14q32.3 and genomic instability, including chromosome losses are prevalent in 

MM but not WM. Little is known about genomic changes that lead to MGUS. 

More than 130 families worldwide with multiple cases of MGUS, with or without MM or WM have 

been reported. Based on published information, first degree relatives of MGUS patients have a three-

fold risk of developing MM and a two-fold risk of developing WM. An Icelandic family with high 

prevalence of MG was first reported in 1978. One third of healthy individuals in this family had hyper-

responsive B-cells, producing significantly more Ig than B-cells from controls following mitogen-

stimulation in vitro. The hyper-responsive B-cells survived over longer time in culture and showed 

prolonged expression of Bcl-2. 

Seven more families have been found in Iceland with high prevalence of MG and in three of these 

hyper- responders (HR) were identified. All four families with HR contain cases of both MM and IgM-

MGUS and/or WM. 

The aim of this study was to screen for chromosomal translocations and smaller genetic changes in 

peripheral blood B-cells from HR, related and unrelated controls. 

Methods: Conventional cytogenetic analysis was done on metaphases after culture for 7 or 14 days 

in an in vitro model of the germinal centre reaction. Breaks on chromosome 14q32.3 were detected by 

interphase-FISH (Fluoricence in situ hybridization). Array-CGH (Comparative Genome Hybridization) 

was performed on isolated DNA from each person, screening for loss or gain in B-cells DNA vs. 

granulocytes by using 135.000 probes throughout the genome.  

Results: Conventional cytogenetic and FISH analysis did not show any significant differences 

between HR and controls. CGH analysis detected changes in Ig-genes in B-cells as expected. In 

addition, all B-cell samples showed marked gains and losses throughout the genome, presumably 

reflecting random effects of hypermutations during the germinal centre reaction. Significantly fewer 

gains were detected in HR vs. controls on 8 chromosomes. 

Conclusions: These results are consistent with a tendency in the families towards developing WM 

rather than MM, with no evidence of excess IgH translocations but indications of relatively low 

germinal centre activity. 



5 

Þakkir 

Verklegur hluti þessa rannsóknaverkefnis fór fram á Litningarannsóknardeild, Erfða- og 

sameindalæknisfræðideild, Landspítala Háskólasjúkrahúss og í Læknagarði Háskóla Íslands. 

Verkefnið var styrkt af RANNÍS. 

 

Fyrst vil ég þakka umsjónarkennara mínum Helgu M. Ögmundsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning, 

aðstoð og leiðbeiningar bæði við vinnu verklega hlutans og við ítarlegan yfirlestur og leiðbeiningar við 

ritgerðarskrif. 

Ég vil þakka meistaranámsnefndinni minni.  

Hlíf Steingrímsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir skemmtilega og fræðandi fundi þar sem kafað var í  

vísindagreinar og spjallað um verkefnið frá öllum hliðum. Einnig þakka ég henni fyrir ítarlegan yfirlestur 

þessarar ritgerðar.  

Margréti Steinarsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir óþreytandi þolinmæði við að koma mér inn í heim 

litninganna og fyrir ítarlegan yfirlestur þessarar ritgerðar. 

 

Eftirtaldir einstaklingar eiga þakkir skyldar. 

Vilhelmína Haraldsdóttir fyrir skemmtilega fundi og hvatningu þegar á reyndi. 

Hlynur Sigurgíslason og Guðrún Birna Jónsdóttir fyrir aðstoð við úrvinnslu CGH gagna. 

Starfsfólk Litningarannsóknardeildar ESD fyrir alla þá þolinmæði sem þær sýndu mér og 

leiðbeiningar við vinnu mína hjá þeim. 

Samstarfsfólk í Læknagarði fyrir leiðbeiningar og skemmtilega samveru. 

Starfsfólk NimbleGen fyrir aðstoð við val og vinnslu á örflögum. 

Gunnhildur á Ónæmisfræðideild LSH fyrir aðstoð við uppsetningu og úrvinnslu á ELISA mælingum 

á flotum úr kímstöðvarrækt. 

Gunnar Stefánsson og Sigrún Helga Lund hjá Tölfræðimiðstöð HÍ fyrir aðstoð við tölfræðiúrvinnslu. 

Sóley Valgeirsdóttir og Heather Shiffhauer fyrir skemmtilega fundi og umræður um verkefnið frá 

öllum hliðum. 

 

Fjölskyldan sem sýndi óendanlega þolinmæði til þess að ég gæti gert þetta verkefni að því sem 

það er orðið í dag. 

 

Og síðast en ekki síst blóðgjafarnir sem gerðu þetta verkefni að veruleika. Án þeirra hefði þetta 

aldrei orðið annað en góð hugmynd meistaranámsnefndar. 

 



6 

Efnisyfirlit 

Ágrip ......................................................................................................................................................... 3 

Abstract..................................................................................................................................................... 4 

Þakkir ........................................................................................................................................................ 5 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 6 

Myndaskrá ................................................................................................................................................ 8 

Töfluskrá ................................................................................................................................................... 8 

Listi yfir skammstafanir ............................................................................................................................. 9 

1 Inngangur........................................................................................................................................12 

1.1 B-eitilfrumur ........................................................................................................................... 12 

1.2 Ónæmisglóbúlín .................................................................................................................... 12 

1.2.1 Gen ónæmisglóbúlína á litningum 2, 14 og 22 .......................................................... 13 

1.2.2 Stjórnun V(D)J umraðana í genum ónæmisglóbúlína ............................................... 15 

1.3 B-eitilfrumur eftir þroskun í merg ........................................................................................... 16 

1.4 Þroskun B-eitilfruma utan kímstöðvar ................................................................................... 16 

1.5 Kímstöðvarhvarf .................................................................................................................... 17 

1.6 Punktstökkbreytingar á Ig genum í kímstöð .......................................................................... 18 

1.7 BCL6 og BLIMP1 gen í kímstöðvarhvarfi .............................................................................. 19 

1.8 Einstofna mótefnahækkun (MG)............................................................................................ 19 

1.8.1 Einstofna mótefnahækkun án einkenna illkynja sjúkdóms (MGUS) .......................... 20 

1.8.2 Smoldering Multiple Myeloma (SMM)........................................................................ 21 

1.8.3 Mergæxli (Muliple Myeloma (MM)) ............................................................................ 21 

1.8.4 Waldenström´s macroglobulinemia (WM) ................................................................. 22 

1.9 Fjölskyldur með 2 eða fleiri tilfelli B-eitilfrumumeina.............................................................. 23 

1.10 Einstaklingar með ofursvarandi B-eitlifrumur í íslenskum fjölskyldum með ættlæg B-

eitilfrumumein .................................................................................................................................... 24 

1.11 Forsaga míns verkefnis ......................................................................................................... 25 

1.12 Aðferðir við skoðun litninga og erfðaefnis ............................................................................. 26 

1.12.1 Hefðbundin litningagreining ....................................................................................... 26 

1.12.2 Flúrljómun litninga...................................................................................................... 26 

1.12.3 Samanburðargreining erfðamengja á örflögu ............................................................ 27 

2 Markmið ..........................................................................................................................................29 

3 Efni og aðferðir ...............................................................................................................................30 



7 

3.1 Sýni ........................................................................................................................................ 30 

3.2 Einangrun frumna .................................................................................................................. 30 

3.3 Ræktun í kímstöðvarlíkani ..................................................................................................... 32 

3.4 Litningagreiningar .................................................................................................................. 32 

3.4.1 Hefðbundin litningagreining ....................................................................................... 32 

3.4.2 FISH greining á B-eitilfrumum sem safnað var á tökudegi sýna ............................... 32 

3.4.3 Flúrmerking litninga ................................................................................................... 33 

3.4.4 Greining brota á 14q32 .............................................................................................. 33 

3.5 Samanburðargreining erfðamengja á örflögu ........................................................................ 35 

3.5.1 Einangrun kornfrumna úr rauðkornaþykkni ............................................................... 35 

3.5.2 DNA einangrun úr B-eitilfrumum og kornfrumum ...................................................... 35 

3.5.3 Flúrmerking á DNA fyrir CGH .................................................................................... 37 

3.5.4 Örflögugreining á CGH .............................................................................................. 37 

3.6 Tölfræðiúrvinnsla ................................................................................................................... 38 

4 Niðurstöður .....................................................................................................................................40 

4.1 Hefðbundnar litningagreiningar ............................................................................................. 40 

4.2 Flúrljómun litninga í millifasa ................................................................................................. 42 

4.3 Samanburðargreining erfðamengja á örflögu ........................................................................ 45 

5 Umræða ..........................................................................................................................................55 

5.1 Hefðbundnar litningagreiningar ............................................................................................. 55 

5.2 Flúrljómun litninga í millifasa ................................................................................................. 56 

5.3 Samanburður erfðamengja á örflögu ..................................................................................... 56 

5.3.1 Heildarmynstur erfðamengisbreytinga ....................................................................... 57 

5.3.2 Erfðamengisbreytingar utan Ig-gena ......................................................................... 57 

5.4 Hugsanleg tengsl erfðamengisbreytinga og ofursvörunar B-eitilfrumna ............................... 58 

6 Ályktanir ..........................................................................................................................................59 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................................60 

1. Viðhengi - Efnablöndur .......................................................................................................................63 

2. Viðhengi - Nánar um hvernig flúrmerki voru metin í FISH ..................................................................66 

3. Viðhengi - Niðurstöður hefðbundinna litningagreininga-öll sýni og allar frumur .................................67 

4. Viðhengi – Niðurstöðutafla sem sýnir öll svæði á erfðamenginu sem hafa viðbætur í 40% eða fleiri 

einstaklingum innan hópanna: ofursvarar, skyld viðmið, óskyld viðmið eða allir þátttakendur ..............71 

5. Viðhengi – Nánar um gen og umritunarþætti í töflum 5 og 6 í niðurstöðum ......................................85 

6. Viðhengi - Styrkmælingar á IgM og IgG í flotum úr kímstöðvar-ræktunarlíkani: ................................86 



8 

Myndaskrá 

Mynd 1: Fimm gerðir ónæmisglóbúlína (Murphy, et al., 2008) ........................................................ 12 

Mynd 2: Þroskun B-eitilfrumna í merg og umröðun gena ónæmisglóbúlína .................................... 13 

Mynd 3: Umröðun genabúta í ónæmisglóbúlínum ........................................................................... 14 

Mynd 4: RSS raðir og 12/23 bp. reglan ............................................................................................ 15 

Mynd 5: Þroskun B-eitilfrumna innan og utan kímstöðvar ............................................................... 16 

Mynd 6: Ferð B-eitilfrumna gegnum kímstöð ................................................................................... 17 

Mynd 7: Sækniþroskun og flokkaskipti innan kímstöðvar ................................................................ 19 

Mynd 8: Dreifing MG og ofursvara innan fjölskyldnanna átta .......................................................... 25 

Mynd 9: Aðferðir sem notaðar voru í þessu rannsóknarverkefni ..................................................... 31 

Mynd 10: Binding þreifara á litning 14 í millifasa FISH..................................................................... 33 

Mynd 11: Einangrun DNA með QIAmp DNA Mini kit ....................................................................... 36 

Mynd 12: Litningamynd eftir hefðbundnar litningagreiningar, G-bönd vel greinanleg ...................... 40 

Mynd 13: Litningamynd eftir hefðbundnar litningagreiningar, stuttir litningar með fá G-bönd ......... 41 

Mynd 14: Flúrskinsmerki í smásjá eftir millifasa-FISH ..................................................................... 43 

Mynd 15: Eðlileg útkoma úr FISH hjá öllum hópum ......................................................................... 43 

Mynd 16: Útkoma úr FISH hjá ofursvörum ....................................................................................... 44 

Mynd 17: Útkoma úr FISH hjá skyldum viðmiðum ........................................................................... 44 

Mynd 18: Útkoma úr FISH hjá óskyldum viðmiðum ......................................................................... 44 

Mynd 19: Útkoma úr örflögu-CGH hjá öllum hópum ........................................................................ 46 

Mynd 20: Útkoma úr örflögu-CGH hjá skyldum viðmiðum ............................................................... 46 

Mynd 21: Útkoma úr örflögu-CGH hjá óskyldum viðmiðum ............................................................. 47 

Mynd 22: Útkoma úr örflögu-CGH hjá ofursvörum ........................................................................... 47 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Allar helstu litningabreytingar sem þekktar eru í MGUS, MM og WM ................................. 23 

Tafla 2: Allar mögulegar útkomur úr millifasa-FISH ......................................................................... 34 

Tafla 3: Útkomur úr hefðbundnum litningagreiningum ..................................................................... 42 

Tafla 4: Svæði sem höfðu úrfellingar í um eða yfir 40% einstaklinga innan e-s hóps ..................... 49 

Tafla 5: Bindiset fyrir umritunarþætti á svæðum sem listuð eru í töflu 4 og í 4. viðauka ................. 53 

Tafla 6: Gen sem eru á svæðum sem listuð eru í töflu 4 og 4. viðauka ........................................... 54 



9 

Listi yfir skammstafanir 

abParts           Parts of antibodies, mostly variable regions 

ADAR             Adenosine deaminase, RNA-specific 

AID    Activation induced cytidine deaminase 

AK128525      Alignments in mRNAs, moderately similar to Ig 

AV25S1         mRNA for T cell receptor alpha chain variable region 

AV4S1           mRNA for T cell receptor alpha variable 

AY685359     Clone BSYN65 immunoglobulin variable region VL kappa domain mRNA, partial cds 

Bcl-2       B-cell CLL/lymphoma 2 

Bcl-6              B-cell CLL/lymphoma 6 

BCR               B cell receptor, B-eitilfrumuviðtaki 

BLIMP1         B-lymphocyte induced maturation protein 1 

CD                Cluster of differentiation 

CGH             Comparative genome hybridization, samanburðargreining erfðamengja 

CHO             Chinese hamster ovary 

CISH             Cytokine inducible SH2-containing protein 

c-maf            Musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog (avian) 

c-myc           Myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian) 

C-region       Constant-region, fasta svæði 

DAPI             4',6-diamidino-2-phenylindole, flúrlitur sem binst A-T ríkum svæðum DNA 

DKFZp686016217      Ig epsilon chain C region 

DNA-PK        DNA protein kinase 

dNTP             Nucleotide/exonuclease, kirni/kjarnsýruútkljúfur 

D-region         Diversity-region,  

EDTA             Ethylenediaminetetraacetic acid 

ELF1_(SC-631)        ETS-related transcription factor 

EME1             Essential meiotic endonuclease 1 homolog 1 

EP300            Histone acetyltransferase p300 

FGFR3           Fibroblast growth factor receptor 3 

FISH               Fluorecence in situ hybridization, flúrljómun litninga 

FLJ00385       mRNA fyrir immunoglobulin heavy constant gamma 3 

FOSL1_(SC-183)            transcription factor for FOS-like antigen 1 

GC                  Germinal center, kímstöð 

GNLY             Granulysin 

Ig                    Immunoglobulin, ónæmisglóbúlín 

IgH                 Immunoglobulin heavy chain, þunga keðja ónæmisglóbúlína 

IGH@            Immunoglobulin heavy locus 

IgHA2            Immunoglobulin heavy constant alpha 2 

IGHD             Immunoglobulin heavy constant delta 



10 

IGHE           Immunoglobulin heavy constant epsilon 

IGKV           Immunoglobulin kappa variable cluster 

IGL@          Immunoglobulin lambda locus 

IGL1            Immunoglobulin lambda-like polypeptide 1 

IGVH           mRNA for immunoglobulin heavy locus 

IGVK-A2      Immunoglobulin kappa light chain (IGVK-A2) mRNA 

IL21R           Interleukin 21 receptor 

IL-4              Interleukin 4 

IL4R             Interleukin 4 receptor 

IL6R             Interleukin 6 receptor 

J-region       Joining-region 

JunD            Jun D proto-oncogene 

LIG4             Ligase IV, DNA viðgerðarensím 

LM25            Immunoglobulin anti-HBsAg lambda light chain (LM25) mRNA 

MACS          Magnetic-activated cell sorting 

MG               Monoclonal gammopathy, einstofna mótefnahækkun 

MGUS          Monoclonal gammopathy of undetermined significance 

MM               Multiple myeloma, mergæxli 

MMSET        Multiple myeloma SET domain 

M-protein      Immunoglobulin, ónæmisglóbúlín 

MRE11A       Meiotic recombination 11 homolog A, viðgerðarprótín fyrir brot á tvíþátta DNA 

NANOG_(SC-33759)        Transcription factor binding site for Nanog homeobox 

NBN              Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin), hluti af MRE11/RAD50 complex 

NFĸB             Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NHEJ             Non-homologous end joining 

NP40              Nonyl phenoxypolyethoxylethanol 

p21                 Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A 

P53                 Tumor protein p53 

PAX5               Paired box gene 5 

PAX5-C20       PAX5-C20orf112 fusion protein long isoform mRNA 

PBS                 Phosphate buffered saline 

POU2F2          POU class 2 homeobox 2 

Prdm1             PR domain containing 1, with ZNF domain 

PRKDC           DNA protein kinase catalytic subunit 

RAD21            RAD21 homolog (S. pombe) DNA repair protein 

RAD50            RAD50 homolog (S. cerevisiae) DNA repair protein 

RAG                Recombination activating genes 

RanGA            Ran GTPase activating protein 1 

RBX1              Ring-box 1, E3 ubiquitin protein ligase 

RERE             Arginine-glutamic acid dipeptide (RE) repeats 



11 

RPMI                 Roswell Park Memorial Institute medium 

RSS                   Recombination signal sequence 

SCS                   Subcapsular sinus 

SHM                   Somatic hyper mutation, punktstökkbreytingar 

SMC3_(AB9263)             transcription factor bindingsite for Chondroitin sulfate proteoglycan 6 

SMM                  Smoldering multiple myeloma 

SSC                   Saline-sodium citrate 

STAT3               Signal transducer and activator of transcription 3 

TCF12               Transcription factor 12 

TCF4                 Transcription factor 4 

TCRA                T cell receptor alpha locus 

TOB2                 Transducer of ERBB2, 2 

TRAC                T-cell receptor alpha chain C region 

TRD                   T cell receptor delta locus 

UBE2D2            Ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 

V-region             Varible-region, breytilegt svæði 

Vα Ig                  mRNA for T cell receptor alpha variable 34, 

WM                    Waldenström´s macroglobulinemia 

XRCC                X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 

Z49973               Ig heavy chain C-mu germline transcript 
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1 Inngangur 

 

1.1 B-eitilfrumur 

B-eitilfrumur eru nauðsynlegur hluti sérhæfða ónæmiskerfisins. B-eitilfrumur skynja utanaðkomandi 

vaka sem eru t.d. á yfirborði baktería eða veira með vakaviðtökum. Þessir vakaviðtakar geta bæði 

verið himnubundnir (B-cell receptor, BCR) eða vessabundin mótefni, ónæmisglóbúlín (Ig) sem 

plasmafrumur seyta frá sér. Vakabindisetið á hverri B-frumu, hvort sem er himnubundið eða á 

ónæmisglóbúlínum er sérhæft og getur einungis bundist einum mótefnavísi (epitope) sem er sá hluti 

vakans sem binst í setið (LeBien & Tedder, 2008). 

 

1.2 Ónæmisglóbúlín 

Hvert mótefni, öðru nafni ónæmisglóbúlín (Ig) hefur 2 þungar keðjur (~50 kDa) og tvær léttar keðjur 

(25 kDa). Til eru fimm gerðir þungra keðja: µ - δ – γ – α – ε og heita ónæmisglóbúlínin eftir þeim þ.e.: 

IgM, IgD, IgG, IgA og IgE (sjá mynd 1 hér á eftir). Í hverju ónæmisglóbúlíni eru þungu keðjurnar af 

sömu tegund og þær léttu af sömu tegund og hafa því tvo eins vakaviðtaka. Til eru tvær tegundir léttra 

keðja, þær eru kappa (κ) og lambda (λ). Enginn munur er á ónæmisglóbúlínum hvort þau hafi kappa 

eða lambda keðjur en hlutfall kappa/lambda í mönnum er 2:1. Breyting á þessu hlutfalli getur bent til 

óeðlilegrar fjölgunar eins stofns af B-eitilfrumum (Murphy, Travers, Walport, & Janeway, 2008). 

 

 

Mynd 1: Fimm gerðir ónæmisglóbúlína (Murphy, et al., 2008) 

 

Bæði þungu og léttu keðjur ónæmisglóbúlína innihalda breytileg svæði (variable, V-region) og föst 

svæði (constant, C-region). Breytilega svæðið er vakaviðtakinn sjálfur og er mest breytilegt á þremur 

svæðum en milli þeirra eru fjögur minna breytileg svæði. Þegar þungar og léttar keðjur parast fara 

mest breytilegu svæðin saman og mynda 1 svæði, vakabindiset (Murphy, et al., 2008). 
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1.2.1 Gen ónæmisglóbúlína á litningum 2, 14 og 22 

Gen þungu keðju ónæmisglóbúlína eru í bútum á litningi 14 og gen léttu keðju ónæmisglóbúlína eru 

einnig í bútum. Bútar kappa keðju eru á litningi 2 en genabútar lambda keðju eru á litningi 22. 

Genin fyrir breytilega svæðið eru einnig í bútum. Við þroskun eitilfrumna verður umröðun á þessum 

bútum til að mynda breytilega svæðið (sjá mynd 2 hér fyrir neðan). Hver genabútur er til í mörgum 

ólíkum afritum í erfðamenginu og er tilviljun hver þeirra er valinn. Genabútar fyrir breytilega og fasta 

svæðið eru á mismunandi stöðum á viðkomandi litningi. En eftir umröðun og þroskun B-eitilfrumna eru 

þessi svæði nær hvert öðru (sjá mynd 3). Af þessu sést að mikið er um breytileika á þessum svæðum 

erfðamengisins og vegna mikils fjölda genabúta sem ekki taka þátt í umröðun og myndun 

ónæmisglóbúlína hverju sinni er tap sjáanlegt á þessum svæðum með CGH rannsóknum á B-

eitilfrumum (sjá síðar). Þannig er hægt að sjá að þessi umröðun á sér stað í B-eitilfrumum en ekki 

öðrum frumum líkamans (Dudley, Chaudhuri, Bassing, & Alt, 2005; Murphy, et al., 2008). 

 

Mynd 2: Þroskun B-eitilfrumna í merg og umröðun gena ónæmisglóbúlína 
Þroskun B-eitilfrumna í merg er tengd endurröðun og myndun þungra og léttra keðja ónæmisglóbúlína 

(mynd byggð á (Murphy, et al., 2008)). 
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A                                       B 

Mynd 3: Umröðun genabúta í ónæmisglóbúlínum 
Genabútar á viðkomandi litningum raðast saman og mynda starfhæft ónæmisglóbúlín. Mynd A sýnir 
umröðun genabúta fyrir léttu keðju ónæmisglóbúlína. Genabútarnir eru á litningum 2 og 22. V er 
breytilegt svæði, J er joining svæði og C er fasta svæðið. Mynd B sýnir á sama hátt umröðun 
genabúta fyrir þungu keðju ónæmisglóbúlína, þeir genabútar eru á litningi 14. Til viðbótar þar er D eða 
diversity svæði og stærra fast svæði (Mynd byggð á (Murphy, et al., 2008)). 

 

 Breytilega svæði þungu keðjunnar er gert úr þremur genabútum staðsettum á litningi 14: V 

(variable), J (joining) og D (diversity) sem er milli V og J í erfðamenginu. Fyrst binst D við J og svo V 

við þann hluta og myndar útröð (exon) breytilega svæðis þungu keðju ónæmisglóbúlína. Við myndun 

mRNA er útröðinni skeytt við gen fasta svæðisins (constant) (Sjá mynd 3 B hér að ofan). Til eru margir 

genabútar af hverri gerð í erfðamenginu en ekki eru allir bútarnir virkir, óvirkir nefnast sýndargen 

(pseudogen). Þegar samsettir genabútar þungu keðjunnar mynda starfhæfan viðtaka verður ekki 

frekari umröðun. Pro-B-eitilfrumur verða pre-B-eitilfrumur sem tjá µM-prótín á yfirborði sínu (sjá mynd 

2) sem er nauðsynlegt til að áframhaldandi þroskun verði og umröðun genabúta fyrir léttu keðju 

ónæmisglóbúlína hefjist (Shapiro-Shelef & Calame, 2005).  

Breytilega svæði léttu keðju ónæmisglóbúlína er gert úr tveim bútum: V er 95-101 amínósýra að 

stærð og er stærsti hluti breytilega svæðisins en J (joining) er allt að 13 amínósýrur að stærð. 

Genabútar fyrir kappa keðjur eru á litningi 2 en gen fyrir lambda keðjur eru á litningi 22 (Murphy, et al., 

2008). 

VJ samsett myndar útröð breytilega svæðisins. V er töluvert langt frá fasta svæðinu en J frekar 

nálægt því. Innröð (intron) er á milli J og fasta svæðisins. Til að mynda mRNA fyrir léttu keðjuna er 

breytilegu útröðinni skeytt við gen fasta svæðisins (sjá mynd 3 A) (Gellert, 2002)  
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 Nokkur hundruð gerðir genabúta geta raðast saman á mörg þúsund vegu og einnig verða 

punktbreytingar þegar bútarnir raðast saman og verða því enn fleiri mögulegar útkomur á breytilega 

svæðinu sem auk þess er samsett af tveimur mismunandi genabútum. Breytilega svæðið er samsett af 

þungri og léttri keðju og þannig verða til um 10
7 

mismunandi ónæmisglóbúlín (Gellert, 2002). Hætta 

getur verið á mistökum í þessu ferli og dæmi um það eru yfirfærslur. En yfirfærslur á litningum 2, 14 og 

22 eru þekktar í ýmsum eitilfrumumeinum svo sem MGUS og mergæxlum (sjá síðar). Mikilvægt er að 

stjórnun á þessu ferli sé góð og margir þættir koma þar að. Þeim helstu er lýst hér á eftir. 

 

1.2.2 Stjórnun V(D)J umraðana í genum ónæmisglóbúlína 

Umröðun á V(D)J gerist eingöngu á milli hliðstæðra genabúta sem eru aðskildir með RSS 

(recombination signal sequence) röðum í erfðamenginu sem fylgja 12/23 basapara reglunni. Þ.e.a.s. 

genabútur við hliðina á 12 basapara RSS röð getur eingöngu bundist genabút sem hefur 23 bp. RSS 

röð sér við hlið (sjá mynd 4), undantekningar frá þessari reglu eru þekktar.  

 

Mynd 4: RSS raðir og 12/23 bp. reglan 
Hvítur þríhyrningur táknar 12 basapara (bp.) röð og svartur þríhyrningur 23 bp. röð. Mynd A sýnir RSS 
nonamer og heptamer aðskilin með 12 eða 23 bp. röð. Mynd B sýnir hvernig umröðun verður 
eingöngu milli V(D)J genabúta sem uppfylla 12/23 bp. regluna. Þ.e.a.s. að genabútur við hliðina á 12 
basapara RSS röð getur eingöngu bundist genabút sem hefur 23 bp. RSS röð sér við hlið, 
undantekningar frá þessari reglu eru þekktar (Mynd byggð á (Gellert, 2002)). 

 

Til að koma umröðunarferlinu af stað þarf RAG-1 og RAG-2 (recombination activating genes) gen 

sem tjá RAG kjarnsýruinnkljúf (endonuclease) sem hvatar umröðunarferlið með því að bindast við og 

kljúfa þessar RSS raðir. RAG1 og 2 gen eru tjáð í forstigs B-eitilfrumum. Virkni RAG er eingögnu í G1 

fasa frumuhrings þar sem RAG2 er fosfórað og brotið niður í S-fasa frumuhrings (Helmink & 

Sleckman, 2011). Umröðun verður í kjölfar þessa aðskilnaðar tvíþátta DNA (double-strand breaks) 

milli V, D og J búta innan sama litnings (Bassing, Swat, & Alt, 2002). Einnig er talið að breyting á 

litnisbyggingu (chromatin structure), sem getur orðið við smábreytingar á histón hölum (histone 

modification) sé nauðsynleg til að gera aðskilnaðarferlið á tvíþátta DNA mögulegt. Stökkbreytingar í 

genum sem valda vanstjórn á smábreytingum histón hala eru talin vera ein af driffjöðrunum við þróun 

non-Hodgkin lymphoma (Morin et al., 2011). 

Til að setja saman bútana fer af stað viðgerðaferli sem kallast ,,non-homologous end-joining”. Mörg 

prótín koma að þessu ferli og má nefna DNA-PK complex sem samanstendur af DNA protein kinase 
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catalytic subunit (PRKDC) og XRCC5/XRCC6 heterodimer, LIG4, XRCC4 og XRCC4 like factor 

NHEJ1. Önnur ensím sem koma að NHEJ viðgerðarferlinu eru t.d. MRE11A, NBN og RAD50. Galli í 

þessu viðgerðaferli er þekktur í eitilfrumukrabbameinum. Marktækt lægri genatjáning hefur fundist á 

XRCC6 og MRE11A í B-eitilfrumuæxlum miðað við heilbrigðar B-eitilfrumur og ójafnvægi í tjáningu 

XRCC5/XRCC6 er tengt óstöðugleika í litningum (Roddam et al., 2010).  

 

1.3 B-eitilfrumur eftir þroskun í merg 

Þegar IgM er tjáð á yfirborði B-eitilfrumna fer fram neikvætt val og þær frumur sem lifa af neikvætt val 

yfirgefa beinmerg og fara í milta. Þar fer fram annar umgangur af neikvæðu vali áður en þær verða 

fullþroskaðar. Lítill hluti B-eitilfrumna í milta verður eftir sem óreyndar (naive) marginal zone B-

eitilfrumur. Flestar halda þó áfram för sinni og hringsóla milli milta, eitla og beinmergs þar til þær 

annað hvort deyja eða bindast utanaðkomandi vökum. Þegar B-eitilfruma binst utanaðkomandi vaka 

hefst áframhaldandi þroskun í plasma- eða minnisfrumur. Sú þroskun er háð hjálp frá T-

hjálparfrumum. Þegar B-eitilfrumur hafa bundist utanaðkomandi vaka og T-hjálparfrumu hefst hröð 

fjölgun og þroskun B-eitilfrumunnar. Til að gera þessa hröðu þroskun mögulega hefst myndun 

kímstöðvar (germinal centre) í eitlum (Shapiro-Shelef & Calame, 2005). Þroskun getur einnig átt sér 

stað utan kímstöðvar. 

 

1.4 Þroskun B-eitilfruma utan kímstöðvar 

 

 

Mynd 5: Þroskun B-eitilfrumna innan og utan kímstöðvar 
Þroskun B-eitilfrumna í mótefnaseytandi plasmafrumur og minnisfrumur utan mergs. Þroskunin getur 
bæði átt sér stað innan og utan kímstöðvar (mynd byggð á (McHeyzer-Williams, Okitsu, Wang, & 
McHeyzer-Williams, 2012)). 

 

Til að þroskun B-eitilfrumna geti átt sér stað utan kímstöðvar þarf fyrst angafruma sem þekkir 

utanaðkomandi vaka að bindast óreyndri CD4+ T-frumu. Við þessa bindingu virkjast þessi óreynda T-

fruma og fer að þroskast í T-hjálparfrumu og fjölgar sér. Þetta gerist á T-frumusvæði í eitlum. Þegar 
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svo B-eitilfruma sem tjáir IgM á yfirborðinu binst subcapsular sinus (SCS) stórátfrumu (magrophage) á 

B-frumusvæði í eitlum, færist hún að mörkum T-frumu/B-frumu svæða. Þar binst B-eitilfruman T-

hjálparfrumu. Með þessari tengingu B-eitilfrumu og T-hjálparfrumu utan kímstöðvar fer af stað þroskun 

og fjölgun B-eitilfrumu í mótefnaseytandi plasmafrumur (sjá mynd 5 hér að ofan) (McHeyzer-Williams, 

et al., 2012). Sjúkdómurinn Waldenström´s magroglobulinemia er einmitt talinn tilkominn vegna galla 

og óeðlilegrar fjölgunar B-eitilfrumu sem þroskast utan kímstöðvar (sjá síðar). Flestar B-eitilfrumur fara 

hins vegar hina hefðbundnu kímstöðvarleið sem er lýst hér á eftir. 

 

1.5 Kímstöðvarhvarf 

Kímstöð myndast innan eitla í kjölfar þess að B-eitilfruma tengist utanaðkomandi vaka með mikilli 

sækni. Tilgangur kímstöðva er að gera mögulega áframhaldandi fjölgun og þroskun B-eitilfrumnanna í 

mótefnaseytandi plasmafrumur og minnisfrumur. Þegar fruman er virkjuð hefst fjölgun þessa 

vakasérhæfða stofns og flokkaskipti eiga sér stað. Kímstöð sér einnig um að eyða óvirkjuðum B-

eitilfrumum sem og eitilfrumum sem bindast eigin sameindum. Kímstöð rís í kjölfar sýkingar með 

sýkingarvaldi sem B-eitilfruma þekkir og vex upp og nær hámarki á u.þ.b. 2 vikum. Eftir það hnígur hún 

aftur og hverfur innan nokkurra vikna (sjá mynd 6 hér á eftir) (Klein & Dalla-Favera, 2008).  

 

Mynd 6: Ferð B-eitilfrumna gegnum kímstöð 
Ferð B-eitilfrumna frá því þær tengjast utanaðkomandi vaka og ferð þeirra í kjölfarið í gegnum kímstöð, 
þar fer fram hröð frumufjölgun, punktstökkbreytingar og flokkaskipti, að lokum fara þær úr kímstöð og 
þroskast þar sem mótefnaseytandi plasmafrumur eða langlífar minnisfrumur (mynd byggð á (Shapiro-
Shelef & Calame, 2005)). 



18 

Ferli B-eitilfrumna innan kímstöðvar er í megin atriðum þríþætt. Það fyrsta er þegar fjölgun eins 

klóns B-eitilfrumna (centroblasta) hefst í dökka hluta kímstöðvar. Næsta skref er þegar þessi klónn 

eitilfrumna leitar að og finnur viðeigandi vaka á angafrumum og tengist þeim. Þriðja skrefið er tenging 

við T hjálpar-frumur í ljósa hluta kímstöðvarinnar og flokkaskipti eiga sér stað og ræðst flokkur eftir 

gerð vakans sem B-eitilfruma binst. Flokkaskipti er óafturkræft ferli þar sem B-eitilfrumur fara að tjá 

annan flokk ónæmisglóbúlína heldur en IgM. Flokkaskiptin eru háð tjáningu á AID (sjá síðar) og 

viðgerðarferlinu ,,non-homologous end joning”. Flokkaskiptin eiga sér stað í ljósa hluta kímstöðvar 

(Klein & Dalla-Favera, 2008). Hringrásin heldur áfram og frumurnar hringsóla milli ljósa og dökka hluta 

kímstöðvar og fjölgun og flokkaskipti eiga sér stað, en einnig yfirgefa sumar B-eitilfrumur kímstöð og 

ljúka þroskun sinni sem mótefnaseytandi plasmafrumur eða minnisfrumur (McHeyzer-Williams, et al., 

2012).  

 

1.6 Punktstökkbreytingar á Ig genum í kímstöð 

Kímstöð er helsti staður þar sem punktstökkbreytingar (somatic hyper mutation (SHM)) í genum 

breytilegra svæða (V) ónæmisglóbúlína eiga sér stað. Með þessum stökkbreytingum myndast 

ónæmisglóbúlín með háa sækni í þann utanaðkomandi vaka sem B-eitilfruma hefur áður bundist. 

Þessar stökkbreytingar eru grundvöllur sækniþroskunar við vakasérhæft ónæmisviðbragð (Vangsted, 

Klausen, & Vogel, 2012). 

Punktstökkbreytingar (SHM) geta einnig átt sér stað utan kímstöðvar og hafa einnig áhrif á gen 

sem ekki tengjast ónæmisglóbúlínum. SHM punktstökkbreytingar kallast það þegar stökum kirnum 

(nucleotide) er skipt út fyrir önnur á umröðuðu breytilegu (V) svæði ónæmisglóbúlína. SHM er háð 

aðskilnaði DNA þráða (DNA strand brake) sem krefst virkni ,,activation induced cytidine deaminase” 

(AID) eins og flokkaskiptin.  

AID er ensím sem hvatar upphaf þessa aðskilnaðarferils. AID er eingöngu tjáð í B-eitilfrumum við 

upphaf kímstöðvar-myndunar. Ef AID er ekki tjáð í B-eitilfrumum kímstöðvar fara þær ekki í gegnum 

flokkaskipti og punktstökkbreytingar og þar með verður engin sækniþroskun hjá þeim. Vanstjórnun á 

AID tjáningu hefur verið tengd nokkrum tegundum non-Hodgkins lymphoma. Þar af leiðandi er 

mikilvægt að stjórnun á þessari tjáningu sé skýr. Sýnt hefur verið fram á að Pax5 er nauðsynlegt fyrir 

tjáningu á AID. Einnig er prótínið replication protein A (RPA) talið hjálparþáttur (cofactor) við bindingu 

AID við ákveðin svæði á útröð breytilega hluta þungu keðju ónæmisglóbúlína. AID stýrður aðskilnaður 

tvíþátta DNA er á S-svæðum (S regions) í erfðamengi B-eitilfrumna sem eru á leið í flokkaskipti en á 

svæði breytilega hluta ónæmisglóbúlína í erfðamengi B-eitilfrumna sem eru á leið í 

punktstökkbreytingar vegna sækniþroskunar (Dudley, et al., 2005). SHM á sér að mestu stað í dökka 

hluta kímstöðvar (sjá mynd 7) og er háð tjáningu AID í centroblöstum (Klein & Dalla-Favera, 2008). 
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Mynd 7: Sækniþroskun og flokkaskipti innan kímstöðvar 
Virkjuð B-eitilfruma fer í gegnum sækniþroskun með punktstökkbreytingum (SHM) og fjölgun á dökka 
svæði kímstöðvar og fer svo í gegnum val og flokkaskipti í ljósa hluta hennar. Að lokum sérhæfast þær 
í mótefnaseytandi plasmafrumur eða langlífar minnisfrumur (mynd byggð á (Klein & Dalla-Favera, 
2008)) 

 

1.7 BCL6 og BLIMP1 gen í kímstöðvarhvarfi 

Umritunarþátturinn Bcl-6 er sérstaklega tjáður í centroblöstum og flestum centrocytum í kímstöð og er 

nauðsynlegur fyrir myndun kímstöðvar og við að halda uppi hraða frumuþroskunar í kímstöð. Sýnt 

hefur verið fram á að Bcl-6 hindrar stýrðan frumudauða (apoptosis) með því að hindra umritun á 

æxlisbæligeninu p53 og hindra virkni frumuhrings hvíldar (cell cycle arrest-) gensins p21. Með þessari 

hindrun tekst B-eitilfrumum í kímstöð að fara í gegnum punktstökkbreytingar og flokkaskipti án þess að 

vera sendar í stýrðan frumudauða eins og myndi gerast í öðrum frumum líkamans. Annað mikilvægt 

hlutverk Bcl-6 er að hindra þroskun B-eitilfrumna í kímstöð í plasmafrumur. Það gerir Bcl-6 með því að 

takmarka umritun á geninu Prdm1 sem tjáir prótínið B-lymphocyte induced maturation protein 1 

(BLIMP1) en BLIMP1 er nauðsynlegt við myndun plasmafruma. Bcl-6 er einnig talið hafa hindrandi 

áhrif á myndun minnisfrumna (Klein & Dalla-Favera, 2008).  

 

1.8 Einstofna mótefnahækkun (MG) 

Einstofna mótefnahækkun orsakast af afbrigðilegri fjölgun og þroskun eins stofns af B-eitilfrumum sem 

framleiða einstofna ónæmisglóbúlín sem mælast í blóðvökva og/eða þvagi. Þessi ónæmisglóbúlín 

kallast einnig M-prótín og geta verið af IgM, IgG eða IgA gerð, en IgE gerð er mjög sjaldgæf (Fonseca 

et al., 2004). 
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1.8.1 Einstofna mótefnahækkun án einkenna illkynja sjúkdóms (MGUS) 

Algengasta gerð einstofna mótefnahækkunar er MGUS og er það eitt algengasta forstig illkynja 

sjúkdóms í fólki eldra en 50 ára í heiminum. Áður var talað um góðkynja sjúkdóm en þeir sem greinast 

með MGUS eru í aukinni áhættu að þróa með sér illkynja sjúkdóm og þessi áhætta helst út lífið jafnvel 

þótt viðkomandi sé búinn að vera með stöðugt MGUS í áratugi (Wadhera & Rajkumar, 2010).  

 Skilgreiningin á MGUS er: að M-prótín (einstofna mótefna) styrkur í blóðvatni sé undir 3g/dl, 

plasmafrumur í merg séu færri en 10% og einkenni svo sem beineyðing, blóðleysi, kalkofhleðsla og 

vanstarfsemi nýrna séu ekki til staðar (Kyle & Kumar, 2009).  

M-prótín mælast í um 3% fólks eldra en 70 ára í Svíþjóð, BNA og Frakklandi. M-prótín eru 

algengari í svörtu fólki heldur en hvítu og örlítið algengari í körlum en konum (Kyle & Rajkumar, 2005). 

Fyrsta stigs ættingjar MGUS eða MM sjúklinga eru einnig í tvöfalt til þrefalt aukinni áhættu á að 

greinast með MGUS eða MM (sjá síðar). Orsök MGUS er óþekkt en samkvæmt rannsókn frá 2009 eru 

berar með ofur- (hyper) fosfórun á paratarg-7 (prótín tjáð í öllum vefjum mannslíkamans og yfirtjáð í 

mörgum krabbameinum) líklegri til að þróa með sér MGUS eða MM (Grass et al., 2009). Líkurnar á að 

MGUS þróist yfir í illkynja eitilfrumusjúkdóm er 1-1,5% á ári og hækkar með aldri (Kyle & Rajkumar, 

2005) og hækkar einnig með auknum styrk M-prótíns í blóðvatni (Fonseca, et al., 2004). 

Í rannsókn sem náði til 1384 MGUS sjúklinga í Suðaustur-Minnesota sem greindir voru á árunum 

1960-1994 var meðalgreiningaraldur 72 ár og 54% voru karlar. Algengasta gerð M-prótína var IgG eða 

70% einstaklinga, IgM mældist í 15% og IgA í 12%, blönduð gerð mældist í 3% (Kyle & Rajkumar, 

2005). 

Þegar MGUS þróast yfir í illkynja sjúkdóm er það gerð M-prótína sem ræður mestu um hvaða 

illkynja sjúkdómur kemur í kjölfarið. Einstaklingar með IgM-MGUS eru mun líklegri til að fá 

Waldenström´s macroglobulinemiu og aðra eitilfrumusjúkdóma en IgG- og IgA-MGUS eru líklegri til að 

vera forstig mergæxla (Kyle & Rajkumar, 2005). 

Litningabreytingar hjá einstaklingum með MGUS eru margvíslegar. Í rannsókn, sem Avet-Loiseau 

et al. gerðu, voru 46% MGUS einstaklinga með yfirfærslur með þátttöku þungu keðju 

ónæmisglóbúlína. Það er að segja að brot var á litningi 14 á svæði q32 þar sem genasvæði þungu 

keðju ónæmisglúbúlína eru staðsett og tengist þar öðrum litningi. Algengasta yfirfærslan var t(11,14) 

(Avet-Loiseau et al., 1999). Í annarri rannsókn sem Fonseca et al. gerðu höfðu einnig 46% MGUS 

einstaklinga yfirfærslur með þátttöku 14q32 og t(11,14) var algengust en einnig fannst t(4,14) og 

t(14,16) (Fonseca et al., 2002). Tap á litningi 13 er einnig þekkt í MGUS en er mun sjaldgæfara en í 

illkynja mergæxlum og er talið hafa hlutverk við þróun MGUS yfir í illkynja sjúkdóm (Chiecchio et al., 

2009). Tap á litningi 13 er bæði sagt fylgja mislitnun (hyper diploid) í B-eitilfrumum (Brousseau et al., 

2007) og B-eitilfrumum sem hafa yfirfærslur með þátttöku 14q32 (Chiecchio, et al., 2009). 
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1.8.2 Smoldering Multiple Myeloma (SMM) 

SMM er millistig við þróun MGUS í mergæxli. Við skilgreiningu sjúkdómsins er miðað við að hlutfall 

plasmafrumna í merg sé á bilinu 10 – 30%. Flestir sjúklingar hafa M-prótín í sermi > 3 g/dl en getur þó 

verið breytilegt. Enn eru engin illkynja einkenni til staðar hjá sjúklingum eins og í MGUS. Það getur 

verið mjög misjafnt hversu hratt sjúkdómurinn þróast yfir í mergæxli (Fonseca, et al., 2004). 

 

1.8.3 Mergæxli (Muliple Myeloma (MM)) 

Mergæxli er illkynja B-eitilfrumusjúkdómur sem stafar af afbrigðilegri fjölgun eins stofns plasmafruma í 

beinmerg (Rajkumar, 2009). Í mergæxli er hlutfall plasmafrumna oftast > 30% af frumum í beinmerg 

en í sumum tilfellum mynda plasmafrumurnar einangruð æxli, svo kölluð plasmafrumuæxli, sem geta 

verið stök eða mörg dreifð. M-prótín finnast í blóði og/eða þvagi flestra sjúklinga með mergæxli en í 1-

2% sjúklinga er engin mótefnaseytun til staðar. Einkenni svo sem blóðleysi vegna vanstarfsemi 

beinmergs, beineyðing vegna áhrifa plasmafrumnanna á beinátsfrumur, vanstarfsemi nýrna og 

sýkingar vegna minnkaðrar framleiðslu eðlilegra ónæmisglóbúlína (Htwe et al., 2011; Rajkumar, 2009) 

eru algeng. Mergæxli er ekki læknanlegur sjúkdómur og voru horfur mergæxlissjúklinga lengi vel ekki 

góðar en eru betri í dag með bættri meðferð og er meðal líftími eftir greiningu 4 ár (Htwe, et al., 2011; 

Rajkumar, 2009). Erfitt er að segja til um hversu hátt hlutfall sjúklinga með mergæxli var með MGUS 

fyrir greiningu sjúkdómsins þar sem prótínrafdráttur hefur yfirleitt ekki verið gerður áður. 

Faraldsfræðirannsóknir gefa til kynna að nánast allir mergæxlis sjúklingar hafa haft MGUS áður 

(Steingrimsdottir, Haraldsdottir, Olafsson, Gudnason, & Ogmundsdottir, 2007).  

Litningagerð MM sjúklinga getur verið flókin og tekur bæði til fjölda- og byggingarbreytinga. Þekktir 

eru auka litningar númer 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 og 21. Tap á litningum númer 13, 14, 16 og 22 er einnig 

þekkt. Þessar fjöldabreytingar eru einnig þekktar hjá MGUS sjúklingum (Fonseca, et al., 2004). 

Algengustu litningabreytingar eru, auk fjöldabreytinga, tap á heilum litningi 13, úrfellingar á 13q eða 

17p og yfirfærslur þar sem brot myndast á litningi 14 á svæði q32. Algengustu móttökulitningar í 

þessum yfirfærslum eru 4, 11, 16 og 20 (Munshi & Avet-Loiseau, 2011). Einnig eru þekktar yfirfærslur 

þar sem brot myndast á genasvæði fyrir léttu keðjur ónæmisglóbúlína (2q11 og 22q11). Í 

yfirfærslunum er algengt að móttökustaðir á litningum séu genasvæði þekktra æxlisgena og má þar 

nefna cyclin D1 á litningi 11q13 og MMSET á 4q32.3, cyclin D3 á 6p21.1, c-myc á 8q24 og c-maf á 

16q32 (Finelli et al., 1999; Htwe, et al., 2011; Munshi & Avet-Loiseau, 2011; Trakhtenbrot et al., 2010). 

Vitað er að mergæxlissjúklingar með vissar yfirfærslur svo sem t(11,14) hafa betri horfur og þeir sem 

hafa t(4,14) yfirfærslu og yfirtjáð FGFR3 genið hafa verri horfur (Htwe, et al., 2011). 

Mergæxlissjúklingum er hægt að skipta í tvo hópa, þá sem hafa auka litninga og hina sem hafa 

yfirfærslur þar sem litningur 14 tekur þátt (Fonseca, et al., 2004). 

Með nákvæmari prófum hafa smærri erfðamengisbreytingar fundist í tengslum við mergæxli. Með 

örflögu-CGH hefur virkjun NFĸB ferilsins verið tengd mergæxlum (Munshi & Avet-Loiseau, 2011). Gen 

sem koma við sögu í DNA viðgerð eru einnig þekkt í genabreytingum í mergæxlum þar sem þau eru 

nauðsynleg við umröðun Ig gena (Roddam, et al., 2010). Gen sem tengjast stýrðum frumudauða, 
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frumuhringnum, stjórnun ónæmis (immune regulation) og DNA viðgerðum eru sérstaklega talin skipta 

máli við sjúkdómsmyndunina (Liang et al., 2009).  

1.8.4 Waldenström´s macroglobulinemia (WM) 

Waldenström´s macroglobulinemia er B-eitilfrumusjúkdómur. Þar fer saman óeðlileg fjölgun á 

einstofna eitilfrumum í beinmerg og hækkun á einstofna IgM ónæmisglóbúlínum í blóði. Sjúklingar 

geta verið einkennalausir eða haft einkenni af mikilli fjölgun illkynja eitilfrumna svo sem 

beinmergsbælingu með blóðleysi og fækkun á öðrum heilbrigðum blóðfrumum og líffærastækkunum 

svo sem miltisstækkun eða vegna mikils magns M-prótíns svo sem ofseigjuheilkenni (hyperviscosity 

syndrome) (McMaster & Caporaso, 2007). Sjúkdómsmyndun WM er lítið þekkt en helsti áhættuþáttur 

er IgM-MGUS (Kyle & Rajkumar, 2005; Sacco et al., 2010) og líftími eftir greiningu er að meðaltali 5 

ár. WM er mun sjaldgæfari en t.d. mergæxli, en eins og í mergæxli þá eru auknar líkur á sjúkdómnum 

með hækkandi aldri. Karlar eru tvöfalt líklegri til að fá sjúkdóminn heldur en konur. Ólíkt mergæxlum 

eru hvítir menn í þrefaldri áhættu á sjúkdómsmyndun miðað við svarta og í tvöfaldri áhættu miðað við 

Asíubúa. Fyrsta stigs ættingjar WM sjúklinga eru í aukinni áhættu á að greinast með IgM-MGUS 

(McMaster & Caporaso, 2007). WM þróast út frá forstigs B-eitilfrumu, áður en hún fer í gegnum 

kímstöð og hefur ekki gengið í gegnum flokkaskipti (McMaster & Caporaso, 2007). 

Ólíkt mergæxlum kemur yfirfærsla á litningi 14q32 ekki við sögu hjá WM sjúklingum. Brengluð 

litningamynd er ekki algeng í WM en algengasti gallinn hjá þeim er úrfelling á q armi á litningi 6 

(del(6)(q21)). Gen á þessu svæði eru mjög mörg en helst er hægt að nefna genið PRDM1 sem tjáir 

prótínið BLIMP1. Þetta tap finnst í um helming WM sjúklinga þegar skoðað er með flúrljómun litninga 

(FISH) (Braggio et al., 2009) en tap á litningi 6 er ekki sértækt fyrir WM og ekki eru þekkt áhrif þess á 

þróun sjúkdómsins. Úrfelling á litningi 6q finnst ekki í IgM-MGUS sjúklingum innan fjölskyldna með 

WM. Úrfelling á litningum 13q og 17p og þrístæða á litningi 4 eru ekki mjög algengir litningagallar en 

geta komið við sögu við sjúkdómsþróun (Braggio, et al., 2009). Við genatjáningarannsóknir hefur 

komið í ljós sama mynstur hjá IgM-MGUS sjúklingum og WM sjúklingum sem gefur til kynna tengingu 

milli sjúkdómanna (Chng et al., 2006). Tafla 1 sýnir allar helstu litningabreytingar í B-eitilfrumumeinum 

sem tilgreind hafa verið í köflunum hér á undan.  
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Tafla 1: Allar helstu litningabreytingar sem þekktar eru í MGUS, MM og WM 
Í þessari töflu er búið að draga saman allar helstu litningabreytingar og gen sem koma þar við sögu úr 
köflunum um MGUS, MM og WM hér á undan. 

yfirfærslur: gen sem koma við sögu: yfirfærslur: gen sem koma við sögu:

t(4;14) MMSET/FGFR3 t(4;14) MMSET/FGFR3

t(11;14) CCND1 t(11;14) CCND1

t(14;16) MAF t(6;14) CCND3

t(14;16) MAF

þrístæða á litningum : t(14;20) MAF

3 5 7 9 11 15 19 t(2q11;?) kappa keðja  Ig

t(22q11;?) Lambda keðja  Ig

tap á litningum:

13 14 16 22 þrístæða á litningum:

3 5 7 9 11 15 19 

tap á litningum:

litningamynd: gen sem koma við sögu: 13 14 16  17 22 

tap á  6 eða úrfel l inga á   6q21 PRDM1

úrfel l ingar á  13q eða 17p virkjun:

þrís tæða l i tningi  4 NFkB feri l s ins

IgA/IgG MGUS MM

WM

 

 

1.9 Fjölskyldur með 2 eða fleiri tilfelli B-eitilfrumumeina 

Margar greinar hafa verið skrifaðar, undanfarna áratugi, um fjölskyldur þar sem 2 eða fleiri 

einstaklingar innan fjölskyldnanna eru greindir með MGUS, MM eða WM. Um 130 fjölskyldum hefur 

verið lýst um allan heim. Stór sænsk rannsókn sýndi fram á að fyrsta stigs ættingjar MGUS 

einstaklinga eru í þrefaldri hættu á að greinast með MGUS eða MM og tvöfaldri hættu á að greinast 

með WM (Landgren et al., 2009). Sýnt hefur verið fram á, í íslenskri rannsókn, að fyrsta stigs ættingjar 

MM sjúklinga eru í meira en tvöfaldri áhættu á að fá sjúkdóminn (Ogmundsdottir et al., 2005). 

Í stórri íslenskri rannsókn voru prótínrafdrættir sem gerðir höfðu verið á árunum 1976-97 skoðaðir 

til að finna einstaklinga sem greinst höfðu með einstofna mótefni á þessu tímabili. Rannsóknin náði til 

allra rannsóknastofa á Íslandi og þar með til allrar þjóðarinnar. Tíðni MG reyndist vera 10.3/100.000 

karla og 8.6/100.000 konur. Illkynja sjúkdóm höfðu 29% en 71% MGUS og áhættan á að MGUS þróist 

í illkynja sjúkdóm eykst með aldri (Ogmundsdottir et al., 2002).  

Í Krabbameinsskrá voru skráð 218 tilvik MM sjúklinga á árunum 1955-1989. Í stórri íslenskri 

rannsókn voru ættir þessara 218 MM sjúklinga raktar tvær kynslóðir til baka og allir afkomendur þeirra 

tilteknir og listi yfir skyldmenni MM sjúklinga borinn saman við Krabbameinsskrá. Með þessu móti 

fundust 8 íslenskar fjölskyldur með 2 eða fleiri náskylda ættingja með MGUS, MM eða skylda 

sjúkdóma. Ein þessara fjölskylda var þekkt frá árinu 1978 (Ogmundsdottir, et al., 2005) og er tilgreind 

sem fjölskylda nr. 8 á mynd nr. 8. 
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Fjölskyldutrén 8 voru síðar þétt með því að fara tvær kynslóðir til baka og allir afkomendur þaðan 

teknir með. Nöfn allra 4370 fjölskyldumeðlima innan þessara átta fjölskyldna voru borin við 

Krabbameinsskrá að nýju. Með þessu móti fundust 22 ný tilfelli eitilfrumumeina. Í kjölfarið var 390 

einstaklingum úr fjölskyldunum boðið að taka þátt í prótínrannsókn í leit að paraprótínum í sermi. Þetta 

boð þáðu 350 einstaklingar og 9 ný tilfelli MG greindust (Steingrimsdottir, Einarsdottir, Haraldsdottir, & 

Ogmundsdottir, 2011).  

 

1.10  Einstaklingar með ofursvarandi B-eitlifrumur í íslenskum 
fjölskyldum með ættlæg B-eitilfrumumein 

Ofursvarandi B-eitilfrumur fundust fyrst í 8 heilbrigðum nánum ættingjum MM eða MGUS (1 af hverjum 

3) í fjölskyldu númer 8. Í þeirri rannsókn voru einkjarna frumur úr blóði ræktaðar með poke-weed 

mítogeni og styrkur IgM og IgG mældur í flotum ræktanna. Ef styrkur ónæmisglóbúlína í 

fjölskyldumeðlimum fór meira en tvö staðalfrávik yfir styrk ónæmisglóbúlína viðmiða á degi 7 í rækt 

voru viðkomandi B-eitilfrumur skilgreindar sem ofursvarandi (Ogmundsdottir et al., 1994). Ofursvarandi 

B-eitilfrumurnar lifðu einnig lengur í Poke-weed rækt heldur en frumur viðmiða og tengdist það 

framlengdri tjáningu á dauðavarnarprótíninu Bcl2 (Ogmundsdottir et al., 1999). 

Eftir að búið var að þétta íslensku fjölskyldutrén átta var 107 heilbrigðum einstaklingum innan 

þessara fjölskylda boðið að taka þátt í skimun fyrir ofursvörun B-eitilfrumna, 62 einstaklingar tóku þátt 

og 12 einstaklingar greindust með ofursvarandi B-eitilfrumur. Fjórir sem voru þegar þekktir úr fjölskyldu 

nr. 8, 4 nýjir úr fjölskyldu nr. 8 og 4 einstaklingar úr þremur hinna fjölskyldnanna. Útbúin voru 

fjölskyldutré sem sýna hvernig MG dreifist innan þeirra (sjá mynd nr. 8) (Steingrimsdottir, et al., 2011). 

Átta einstaklingar hafa haft stöðugt ofursvarandi B-eitilfrumur í allt að 20 ár (Ogmundsdottir, 

Steingrimsdottir, & Haraldsdottir, 2011).   
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1.11 Forsaga míns verkefnis 

 

Mynd 8: Dreifing MG og ofursvara innan fjölskyldnanna átta 
Fjölskyldutré fjölskyldnanna átta sem þekktar eru á Íslandi með fleiri en 2 tilvik MG og sýnt er hvernig 
ofursvarar dreifast innan þeirra. Ofursvarar eru auðkenndir með ljósgrænum lit. Fjölskylda nr. 8 sker 
sig úr að því leyti að óvenju mörg tilvik ofursvara greinast (Steingrimsdottir, et al., 2011). 

 

Ákveðið var í framhaldinu að þróa ræktunarlíkan sem líkir eftir kímstöð in vivo. Með því væri hægt að 

skoða ofursvarandi B-eitilfrumur við örvun en það var meistaraverkefni Helgu Kristínar Einarsdóttur 

2006-2008. Annar meistaranemi, Sóley Valgeirsdóttir lauk sínu meistaraverkefni 2011 en það snerist 

um að einangra CD-19+ B-eitilfrumur úr þekktum ofursvörum og jafnmörgum skyldum og óskyldum 

viðmiðum og setja B-eitilfrumurnar í kímstöðvarlíkanið sem búið var að þróa. Tjáning 

yfirborðssameinda og innanfrumuprótína var skoðuð í því verkefni. Í þessari rækt var enginn munur á 

ofursvarandi eitilfrumum miðað við skyld eða óskyld viðmið hvað varðaði tjáningu á yfirborðs-

sameindum. Varðandi tjáningu á umritunarþáttum kom Bcl6 svipað út hjá ofursvarandi og viðmiðunar 

B-eitilfrumum en Blimp1 var tjáð ívið hærra hjá ofursvörum. Það er hlutfall þessara umritunarþátta sem 

hefur úrslita áhrif á lokastig B-eitilfrumna í kímstöð. Þegar hlutfall þeirra nær ákveðnu hámarki fer 

fruman úr kímstöð og verður óafturkræf mótefnaseytandi plasmafruma. Þegar þetta hlutfall 

Blimp1/Bcl6 var skoðað sérstaklega kom í ljós að ofursvarandi B-eitilfrumur höfðu þetta hlutfall oftar 

hærra en B-eitilfrumur viðmiða (Kí-kvaðrat 6,05 og p=0,02) og hafa því hugsanlega ríkari tilhneigingu 

til að yfirgefa kímstöð og verða mótefnaseytandi (meistaraverkefni 2011).  
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Samfara þessu verkefni var RNA einangrað úr hluta einangraðra B-eitilfrumna (meistaraverkefni 

2011) til þess að skoða genatjáningu en það er verkefni þriðja meistaranemans (lýkur 2012). Einnig 

voru teknar frá B-eitilfrumur fyrir litningagreiningar og DNA einangrun fyrir erfðamengisrannsóknir og 

er það efniviður þessa verkefnis. 

 

1.12 Aðferðir við skoðun litninga og erfðaefnis 

Til eru ýmsar aðferðir til að skoða litninga og erfðaefni. Misjafnt er hvaða aðferðir henta hverju sinni og 

fer það oft eftir því hve nákvæmra niðurstaðna er vænst, hvaða frumur er verið að skoða og hve mikið 

er til af efnivið til verkefnisins. Hér á eftir er þremur aðferðum lýst en þær komu allar við sögu þessa 

verkefnis.   

 

1.12.1 Hefðbundin litningagreining 

Eðlileg mannafruma inniheldur 46 litninga í 23 pörum þar sem hvert par er einstakt í útliti. Breyting á 

þessum pörum litninganna hvort sem er fjöldabreyting eða byggingarbreyting er oft tengd sjúkdómum 

eða fæðingargöllum t.d. þrístæða á litningi 21 sem veldur Downs heilkenni (Oostlander, Meijer, & 

Ylstra, 2004).  

Með hefðbundnum litningagreiningum er hægt að skoða alla litninga frumunnar samtímis. Þessi 

aðferð hentar vel til að finna viðbætur eða úrfellingar á heilum litningum eða litningabrotum sem eru 

stærri en 5-10 Mbasar (Smetana et al., 2011). Einnig er hægt að finna yfirfærslur og breytta lögun 

litninganna svo sem hringmyndun. Þrátt fyrir miklar framfarir í litningagreiningum þá er hefðbundin 

litningagreining enn sú áhrifamesta við að greina jafnar yfirfærslur (Gijsbers & Ruivenkamp, 2011). 

Gallinn við þessa aðferð er að frumur þurfa að vera í skiptingu svo litningar séu sýnilegir.  

Aðferðin gengur út á að lifandi frumur eru stöðvaðar í frumuskiptingu en þá eru litningar sjáanlegir í 

smásjá. Eftir stutta ræktun til að tryggja að frumur séu í skiptingu, er spóluhindri settur út í ræktunina. 

Hann stöðvar frumuskiptingu hjá þeim frumum sem eru á þeim stað í frumuhringnum á þeirri stundu. 

Frumurnar eru svo belgdar í undirþrýstinni lausn og svo festar (fixeraðar). Þegar frumunum er dreift á 

smásjárgler springa belgdar frumurnar svo litningarnir dreifast á glerið og verða greinanlegir. Þá eru 

litningarnir G-bandaðir og litaðir. Við G-böndun myndast einkennandi þverbandamynstur á litningunum 

þar sem G-C rík svæði á litningum eru dökk en önnur svæði ljós. Með þessu móti er mögulegt að 

flokka litningana eftir stærð og útliti. Litningamyndir (karyotypes) eru gerðar samkvæmt alþjóðlegum 

flokkunarstaðli þar sem stærð litninga, bygging þeirra og G-bönd eru metin (Gijsbers & Ruivenkamp, 

2011). 

 

1.12.2 Flúrljómun litninga 

Flúrljómun (Fluorescence in situ Hybridization (FISH)) litninga er ein besta aðferðin við að skoða 

ákveðnar litningabreytingar í frumum sem ekki eru í skiptingu. Með millifasa-FISH og viðeigandi 

þreifurum er hægt að finna ákveðnar litningabreytingar í einstaka frumum. Flúrmerktir 
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kjarnsýruþreifarar sem eru mótsvarandi kjarnsýruröðum í erfðamengi litninganna bindast 

erfðamenginu eftir að búið er að eðlissvipta DNA þræði frumunnar og þreifaranna með hita yfir 70°C 

og sérstökum efnum. Þegar hitinn er aftur lækkaður bindast flúrmerktir þreifararnir mótsvarandi bútum 

á einþátta erfðamenginu. Eftir bindingu er smásjárglerið þvegið til að losna við alla óbundna þreifara. 

Eftir þvott er sýnið skoðað í flúrskinssmásjá, með viðeigandi fílterum, til að greina flúrmerki litninganna 

sem sjást sem lýsandi deplar innan í frumum á smásjárglerinu (Gijsbers & Ruivenkamp, 2011). 

Þreifarar geta verið minni en 1kb að stærð en 10-40 kb þreifarar eru algengari. Þreifari sem binst 

einstöku geni hentar vel til að kanna úrfellingu eða viðbót og jafnvel yfirfærslur (fer eftir hönnun 

þreifarans) (Werner et al., 1997). 

Helstu kostir við millifasa-FISH eru þeir að ekki þarf að rækta upp frumur og það er fljótlegt að fá 

niðurstöður úr mörgum frumum samtímis. Helstu takmarkanir eru þær að eingöngu er hægt að fá svar 

við því hvort ákveðinn valinn þreifari bindist erfðamenginu eða ekki og því þarf að ákveða fyrirfram 

hverju er verið að leita að (Gijsbers & Ruivenkamp, 2011). 

 Til að kanna hvort litningur sé brotinn á ákveðnum stað er hægt að nota klofnings-þreifara. Þetta er 

þreifarapar, í tveimur litum, sem binst sitt hvoru megin við þekktan brotstað á litningi. Ef merkin sjást 

saman er litningur heill en ef merkin sjást í sundur er litningurinn í sundur sem gefur til kynna 

yfirfærslur. Með því að bæta við þreifurum fyrir væntanlega móttökulitninga má greina sértækar 

yfirfærslur. 

 

1.12.3 Samanburðargreining erfðamengja á örflögu 

Þekkt er að breytileiki í erfðamenginu þar sem úrfelling eða viðbót á DNA bútum t.d. ákveðnum genum 

getur haft áhrif á virkni gena og þar með þróun eða tilvist sjúkdóma eða fötlunar (Carter, 2007; Pinkel 

et al., 1998). Hefðbundin litningagreining er nothæf við að finna stóra búta sem eru tapaðir eða 

aukreitis í erfðamenginu en til að finna fjöldabreytingar á minni DNA bútum hentar 

samanburðargreining erfðamengja (comparative genome hybridization (CGH)) vel. Hefðbundið 

miðfasa CGH finnur og skráir fjöldabreytingar DNA raða í erfðamenginu. Þá er próf-DNA og 

viðmiðunar-DNA flúrlitað með sitthvorum litnum og þessi lituðu erfðaefni þáttapöruð við eðlilega 

manna litninga í miðfasa og þá keppa lituðu erfðaefnin um bindingu við miðfasa litningana. Eftir 

bindingu er hlutfall prófs- og viðmiðunar-DNA metið niður eftir hverjum litningi. Ef jafnt er af próf- og 

viðmiðunar-DNA er hlutfallið einn. Tapaður bútur fær hlutfall undir einum en viðbót í erfðaefninu fær 

yfir einum. Með þessari hefðbundnu CGH aðferð er hægt að greina fjöldabreytingar stærri en 5-10 

Mbasar. Smærri breytingar sjást ekki (Oostlander, et al., 2004).  

Sú aðferð sem gefur besta mynd af öllu erfðamenginu er örflögu-CGH. Þessar örflögur eru með allt 

erfðamengi mannsins bundið á sýnasvæði flögunnar, því er dreift í bútum um svæðið. Prófið gengur út 

á samanburð á próf-erfðaefni við annað erfðaefni eins og hefðbundið CGH. Erfðaefnin eru einangruð 

og merkt með sitt hvorum flúrskinslitnum og pöruð saman. Áður en parað sýnið er sett á flögu þarf að 

hita sýnið svo DNA þræðirnir aðskiljist og getur þá bundist einþátta erfðamenginu á flögunni. Eftir 

bindingu er allt óbundið þvegið burtu og flagan skönnuð. Gögnin sem koma út eftir skönnun er hægt 

að skoða á log2 skala en fyrst þarf að fjarlægja áhrif af umhverfisþáttum (normalisera), s.s. gæði er 
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varða smíði eða geymslu viðkomandi flaga. Þá eru gögnin hlutuð niður í samfelld svæði (segment) 

sem sýna sömu hegðun í samanburði milli sýnanna og ákveða þarf hve mikið frá meðaltalinu hver 

bútur þarf að vera til að teljast úrfelling eða viðbót í erfðamenginu. Þá er hægt að teikna upp gögnin og 

sjá hlutfall próf-erfðaefnisins miðað við viðmiðunar erfðaefni (Smetana, et al., 2011).  

Hægt er að velja hve mikil upplausn á niðurstöðunum hentar. Ef skanna á allt erfðamengið til að 

finna grófan mun er valið að nota færri þreifara og þar með grófari mynd en hætta er á að þreifarar hitti 

ekki á ákveðin svæði sem gætu verið áhugverð. Einnig er hægt að velja að nota fleiri þreifara, allt að 

4.2 milljón þreifara og mun nákvæmari mynd fæst af erfðamenginu.  

Ákveðið var að nota grófa flögu í þetta verkefni. Þ.e. þar sem 12 sýni fara á hverja flögu og 135.000 

þreifarar bindast hverju sýni. Þetta var gert í samráði við sérfræðinga hjá NimbleGen á Íslandi og gefur 

þetta góða, en þó tiltölulega grófa mynd af öllu erfðaefninu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis var að kanna litningabreytingar í B-eitilfrumum frá einstaklingum í átta 

fjölskyldum með ættlæga einstofna mótefnahækkun með sérstöku tilliti til brotstaða og yfirfærslna með 

þátttöku gens fyrir þungu keðju ónæmisglóbúlína, eins og lýst hefur verið í mergæxlum og einstofna 

mótefnahækkunum. Beitt var hefðbundinni litningagreiningu, flúrljómun litninga (FISH) og einnig var 

gerð víðtækari samanburðargreining erfðamengja á örflögu (array-CGH). Skimað var fyrir litninga- og 

gengamengisbreytingum í B-eitilfrumum einstaklinga úr fjölskyldunum, sem höfðu verið skilgreindir 

með ofursvarandi B-eitilfrumur og borið saman við skyld og óskyld heilbrigð viðmið af sama kyni á 

svipuðum aldri.  
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3 Efni og aðferðir 

 

3.1 Sýni 

Af 12 ofursvörum í fjölskyldunum 8, samþykktu 11 þátttöku í þessari rannsókn. Fyrir hvern ofursvara 

var fengið skylt og óskylt viðmið sem var af sama kyni og á svipuðum aldri. Fengin voru leyfi hjá 

Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og upplýst samþykki frá hverjum þátttakanda.  

Hver þátttakandi gaf um 70 ml blóðs sem tekið var í EDTA blóðtökuglös (Vacutainers®, BD, NJ, 

BNA).  

 

3.2 Einangrun frumna 

B-eitilfrumur voru einangraðar úr EDTA storkuvörðu heilblóði, sem tekið var samdægurs eða daginn 

áður. Einkjarna blóðfrumur voru einangraðar með Histopaque®-1077 (Sigma, MO, BNA) þéttnistigli. 

CD19+ B-eitilfrumur voru svo einangraðar með CD-19 MACS einangrunarsetti (Miltenyi Biotec, 

Þýskaland) (meistaraverkefni 2011). 

B-eitilfrumur voru frystar fyrir DNA einangrun samdægurs frumueinangrun. Ein milljón frumna var 

sett í 2 ml frystiglas merkt númeri viðkomandi sýnis, smávegis RPMI-1640 æti bætt út í og skilið niður í 

skilvindu í 5 mín. við 2000 snúninga/mínútu. Æti hellt ofan af og frumubotnfallið snöggfryst í ~1 mín. í 

fljótandi köfnunarefni og þaðan sett beint í -80°C.  

Rauðkornaþykkni sem líka inniheldur kornfrumur (granulocyta), neðst á botninum eftir 

Histopaque®-1077 einangrun, var safnað í tvö 2 ml frystiglös og einnig fryst í -80°C. Úr því var gerð 

DNA einangrun á kornfrumum til að nota sem viðmið með hverju B-eitilfrumusýni við örflögu-CGH 

rannsókn. 

B-eitilfrumur voru settar á jákvætt hlaðin smásjárgler fyrir millifasa FISH með cytospin aðferð 

samdægurs frumueinangrun, útbúin voru 3 gler af hverju sýni. Sett var 560 µl lausn af PBS með EDTA 

(sjá viðauka) í 2 ml glas ásamt ~80.000 B-eitilfrumum. Blandað vel á hristara og 180 µl af lausninn sett 

á hvert smásjárgler í cytospintæki. Tækið var stillt á hæga hröðun, 1000 snúningar/mínútu í 3 mínútur. 

Með þessari aðferð var frumunum þeytt með miklum hraða á lítinn, afmarkaðan blett á smásjárglerinu. 

Glerin voru látin þorna við stofuhita yfir nótt og sýnin þá fest í 100% etanóli í 5 mínútur. Glerin voru 

fryst til að auka geymsluþol. Fyrir frystingu var þekjugler (22x22 mm) límt yfir sýnið á glerinu með 

Velpon gúmmílími og látið þorna til morguns. Þá var þeim raðað upp á rönd í glerjakassa og geymd í -

20°C. 
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Mynd 9: Aðferðir sem notaðar voru í þessu rannsóknarverkefni 
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3.3 Ræktun í kímstöðvarlíkani 

Í fyrra meistaraverkefni var þróað líkan sem líkir eftir kímstöð in vivo. Líkanið samanstóð af Chinese 

Hamster ovary (CHO) frumum sem tjá CD40L á yfirborði sínu og örva B-eitilfrumur í gegnum CD-40 

viðtaka, RPMI-1640 æti bætt með kálfasermi og boðefninu IL-4 (meistaraverkefni 2009). Eftir 

einangrun á B-eitilfrumum var megnið af B-eitilfrumunum sett í kímstöðvarlíkanið og fylgst með þeim 

þroskast í 3 vikur (meistaraverkefni, 2011). Úr þessari rækt fengust frumur ýmist á degi 7 eða 14 fyrir 

hefðbundnar litningagreiningar og flot til mælinga á ónæmisglóbúlínframleiðslu (sjá 6. Viðauka). 

 

3.4 Litningagreiningar 

 

3.4.1 Hefðbundin litningagreining 

Litningaheimtur voru gerðar eftir 7 eða 14 daga B-eitilfrumuræktun í kímstöðvarlíkani. Þrír ml RPMI-

1640 æti voru settir í 15 ml skilvinduglas og 300-1000 µl frumulausn (styrkur frumulausnar var 3x10
5
 

frumur/mL) úr 7 eða 14 daga rækt sett út í. Spóluhindra (Colcemid, 10 µg/ml, Gibco BRL, Bretland), 15 

µl, var bætt út í glasið og sett í 37°C hitaskáp í 2 klst. Þá var sýnisglasið sett í skilvindu (1300 sn/mín. í 

10 mín.) og flotið sogið ofan af. Undirþrýstinni lausn (0,075M KCl), ca. 3 ml, var bætt út í botnfallið til 

að belgja frumurnar. Botnfallinu var blandað vel upp með viðloðunarfrírri glerpípettu og hitað við 37°C í 

5 mín. Sýnisglasið sett í skilvindu með sömu stillingu og áður. Flotið sogið ofan af og belgdar 

frumurnar festar í 3:1 metanól-ísedik, 3 ml í hvert glas. Geymt í kæliskáp til morguns. Þá var 

frumulausnin skilin niður og flotið sogið ofan af og ný 3:1 metanól-ísedikslausn sett út í. Þetta skref var 

endurtekið einu sinni. Þá var botnfallið þynnt með sama festi og dreift á ísköld smásjárgler. Á miðjuna 

á hverju gleri voru settir 10 µl af frumulausn, síðan var glerið skoðað í fasasmásjá til að meta 

heimturnar, þ.e. hvort litningar væru sjáanlegir í smásjánni. Frumulausnin var svo fryst í frysti-glösum í 

-20°C til nánari vinnslu síðar.  

 Hefðbundin litningagreining var gerð á miðfösum á öllum sýnum þar sem heimtur á litningum í 

miðfasa tókust. Þau gler sem innihéldu litninga í miðfasa voru G-bönduð (sjá viðauka), lituð með 

Leishman’s lit (sjá viðauka) og þekjugler límd yfir til að varðveita sýnin. Þá var hægt að greina og 

flokka litningana í Leica smásjá tengdri tölvu. Forritið Leica CW 4000 karyo var notað við greininguna. 

Sýnin skoðuð í 100x stækkun, mynduð og litningar flokkaðir eftir útliti og raðað í litningapörum eftir 

alþjóðlegum flokkunarstaðli (ISCN 2009). Með þessari aðferð er hægt að sjá fjöldabreytingar, 

yfirfærslur og aðrar tiltölulega stórar litningabreytingar. 

 

3.4.2 FISH greining á B-eitilfrumum sem safnað var á tökudegi sýna 

Notaður var þreifarinn: LSI IGH Dual color, Break Apart Rearrangement Probe (Abbott/ Vysis, BNA). 

Staðsetning þreifarans er á litningi nr. 14 svæði q32. Þar er genið fyrir þungu keðju ónæmisglóbúlína 

staðsett. Þreifarinn er hannaður til að sýna hvort brot sé á þessu svæði. 
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 Rauður ~250 kbasa þreifari binst þráðhaftsmegin á q-armi litnings nr. 14 og grænn flúrmerktur 

~900 kbasa þreifari binst litningsendamegin á q-armi litnings nr. 14. Eðlilegur litningur hefur rautt og 

grænt merki saman, sést oft gult í smásjánni. Ef merkin eru aðskilin er litningur 14 í sundur (brotinn) á 

svæði q32.  

 

Mynd 10: Binding þreifara á litning 14 í millifasa FISH 
Mismunandi litir þreifarar bindast á tveimur stöðum á litningi nr. 14.( Mynd sótt á alnetið  
http://www.abbottmolecular.com/us/products/analyte-specific-reagent/fish/vysis-lsi-igh-dual-color-break-apart-rearrangement-

probe.html (sótt 5.apríl 2012). 

 

3.4.3 Flúrmerking litninga 

Fyrir flúrmerkingu voru smásjárglerin tekin úr frysti og sett í kæli yfir nótt. Þau voru svo höfð í 30 mín. 

við herbergishita og þekjuglerinu kippt af. Glerin voru hituð í 37°C hitaskáp í 1 klst., þaðan voru þau 

sett á 60°C heita hitaplötu í 45 mín. og svo í 37°C pepsínlausn (sjá viðauka) í 4 mínútur. Glerin skoluð 

í 2xSSC (sjá viðauka) í 5-10 mín. við herbergishita og afvötnuð í 70%, 90% og 100% etanóli í 2 mín. í 

hverjum styrk. Glerin voru látin þorna við stofuhita í 15 mín. og svo á 60°C hitaplötu í 10 mín. Þá var 

sett þreifaralausn (sjá viðauka) á hvert gler og 18x18 mm þekjugler límt yfir með Velpon gúmmílími. 

Glerin voru sett í þáttatengingartæki frá DakoCytomation við 73°C í 5 mín. til að eðlissvipta DNA 

þræðina bæði í litningunum og þreifurunum og svo í 37°C yfir nótt til þáttapörunnar við merkta 

þreifarana. Næsta dag voru glerin tekin úr þáttatengingartækinu og þekjuglerjum kippt af. Glerin 

skoluð í 2xSSC og þvegin í 0,4xSSC/0,3%NP40 (sjá viðauka) í 4 mín. við 74°C í hitabaði. Glerin þá 

sett í 2xSSC/0,1%NP40 við stofuhita í 6 mín í myrkri. Þá voru þau skoluð í hreinu 2xSSC, þurrkuð og 

tveir dropar af Dapi lausn (sjá viðauka) (bakgrunnslitur sem litar allt DNA) settir á hvert gler og 

þekjugler (24x50 mm) sett yfir. Glerin voru geymd í myrkri í kæliskáp og lesið af sem fyrst því merkin 

dofnuðu fljótt. 

 

3.4.4 Greining brota á 14q32 

Við greiningu merkja var notuð Leica DM5500 B flúrskinssmásjá tengd Leica DFC340 FX myndavél og 

forritið Leica CW4000 FISH notað við úrvinnslu mynda. Notaðir voru 3 filterar: Fyrir Dapi, spectrum-

http://www.abbottmolecular.com/us/products/analyte-specific-reagent/fish/vysis-lsi-igh-dual-color-break-apart-rearrangement-probe.html
http://www.abbottmolecular.com/us/products/analyte-specific-reagent/fish/vysis-lsi-igh-dual-color-break-apart-rearrangement-probe.html


34 

grænan og spectrum appelsínugulan lit, sem eru flúrlitir þreifaranna. Sýnin voru skoðuð og mynduð í 

63x stækkun, fyrst á græna litnum, því hann dofnar fyrstur, þá rauða og síðast dapi. Notuð var 

fjölmyndataka á græna og rauða litinn, þannig voru teknar 7 myndir í gegnum kjarnann með 0,6 µm 

millibili og spannar þannig 4,2 µm. Myndirnar voru settar saman í eina mynd og staðsetning rauðra og 

grænna merkja metin. Mögulegar útkomur úr FISH á millifösum sem komu fram í þessu verkefni voru 

eftirfarandi: 

 

Tafla 2: Allar mögulegar útkomur úr millifasa-FISH 
Taflan sýnir allar útkomur sem greindust í millifasa FISH og hvernig þær voru metnar í niðurstöðum. 

Í niðurstöðum var útkoman metin: 

1. Eðlilegur litningur

2. Væntanlega eðlilegur litningur, staðsettur 

undir þeim sem sést eða tapaður

3. Litningur klofinn í sundur (splitt)

4. Tap á litningabroti eða heilum litningi

5. Litningabroti ofaukið eða auka litningur                        

1 1 Merkin sjást saman 1, 2 ekki hægt að fullyrða

1 1 Merkin sjást í sundur (splitt) 3, 4 óeðlileg

1 2 Eitt litapar saman, stakur grænn 1, 3, 4 óeðlileg

1 2 1 litapar saman en stutt í stakt grænt 

merki

1,2 ekki hægt að fullyrða

1 2 Öll litamerki sjást saman 1,1 eðlileg

1 2 Enginn merki saman en  stutt á milli 1, 3, 4 óeðlileg

1 3 1 litapar saman 2 stakir grænir 1, 3, 4, 5 óeðlileg

2 1 1  litapar saman, stakt rautt merki 1, 3, 4 óeðlileg

2 1 1 litapar saman en stutt í stakt rautt 1, 2 ekki hægt að fullyrða

2 1 Öll litamerki stök 3, 3, 4 óeðlileg

2 1 Öll litamerki sjást saman 1, 2 ekki hægt að fullyrða

2 2 2 litapör saman 1, 1 eðlileg

2 2 Engin litamerki saman 3, 3 óeðlileg

2 2 1 litapar saman, hin stök 1, 3 óeðlileg

2 2 1 litapar saman en stutt á milli hinna 1, 1 eðlileg

2 3 2 litapör saman og stakur grænn 1, 1, 5 óeðlileg

2 3 1 litapar saman, 2 græn og 1 rautt 1, 3, 5 óeðlileg

3 3 3 litapör saman 1, 1, 5 óeðlileg

3 2 2 litapör saman og stakt rautt merki 1, 1, 5 óeðlileg

3 2 1 litapar saman, 2 græn og 1 rautt 1,3,5 óeðlileg

Fjöldi rauðra 

merkja í frumu

Fjöldi grænna 

merkja í frumu

Rauð og græn merki sáust ýmist saman 

eða í sundur (splitt)

 Við túlkun niðurstaðna var 

hver fruma metin sem:                    

Eðlileg, óeðlileg eða ekki 

hægt að fullyrða

 

 

Við mat á merkjum fór leiðbeinandi yfir hluta af myndunum og niðurstöður beggja aðila voru bornar 

saman og voru þær alltaf samhljóma. 
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3.5 Samanburðargreining erfðamengja á örflögu 

 

3.5.1 Einangrun kornfrumna úr rauðkornaþykkni 

Notuð voru rauðkornaþykkni úr tveimur frystiglösum fyrir DNA einangrun úr hverjum einstaklingi. 

Affrystu rauðkornaþykkni var komið fyrir í 15 ml skilvinduglasi (Sarstedt, Þýskaland). Glasið var nánast 

fyllt af rauðkornaleysi (sjá viðauka) og velt í eina mínútu. Við þetta sprungu rauðu blóðkornin. Glasið 

var þá sett í skilvindu við 3000g í 15 mínútur við 4°C. Flotinu var hellt ofan af og þetta endurtekið 

þrisvar sinnum eða þar til lausnin var laus við rauðu blóðkornin. Botnfallið var að lokum skolað með 

örlitlu PBS (sjá viðauka). Skilið niður örstutt í skilvindu, PBS hellt ofan af og nýtt PBS fyllt upp þannig 

að rúmmálið var sem næst 200 µl. Þá voru kornfrumurnar tilbúnar fyrir DNA einangrun. 

 

3.5.2 DNA einangrun úr B-eitilfrumum og kornfrumum 

DNA var einangrað úr frystum B-eitilfrumum og kornfrumum með QIAamp DNA Mini kit (Qiagen, 

Þýskaland). Farið var eftir leiðbeiningum sem fylgja einangrunarsettinu. 

 B-eitilfrumur voru teknar úr -80°C frysti og 200 µl PBS bætt strax út í hvert sýni áður en byrjað var 

á DNA einangrun. 
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Mynd 11: Einangrun DNA með QIAmp DNA Mini kit 
Skrefin við einangrun DNA með QIAmp DNA Mini kit einangrunarsetti. Að lokum var hreint DNA í 
lausn tilbúið til frekari vinnslu (Mynd byggð á Qiagen QIAamp® DNA Mini and Blood Mini Handbook). 
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Einangrað DNA í AE buffer var nú tilbúið til frekari gæðakönnunar og magnmælingar áður en það 

var flúrmerkt fyrir CGH. Gæði og magn einangraðs DNA var metið með því að setja það í NanoDrop® 

(Thermo) mæli og rafdraga á 1% agarósageli (sjá viðauka) við 150 volt í u.þ.b. 25 mínútur. Til að meta 

staðsetningu bandanna í gelinu var notaður 100 basapara ,,ladder” ((SM0241) Fermentas). Með 

þessum ,,ladder” mynduðust 10 bönd í gelið, neðsta band var 100 basapör að stærð en það efsta 

1.000 basapör. Ef band myndaðist í sýni á 100-500 bp bilinu var RNA í sýninu og ef sýnið dreifðist 

niður gelið var niðurbrot á sýninu og hvorugt mátti vera. Í NanoDrop sást magn DNA (ng/µl) og hlutfall 

DNA/prótín sem átti að vera um eða yfir 1,8 og hlutfall DNA/lífræn efni sem átti að vera um eða yfir 

1,9. Þynningarhlutfall DNA í AE buffer mátti vera á bilinu 250-1000 ng/µl og þurfti að þurrka flest sýni 

með Savant SpeedVac® DNA100 þétti (Concentrator) til að ná því hlutfalli áður en hægt var að 

flúrmerkja þau fyrir CGH.    

 

3.5.3 Flúrmerking á DNA fyrir CGH 

Flúrmerking sýna fyrir örflögu-CGH var gerð á DNA úr B-eitilfrumum og kornfrumum úr hverjum 

þátttakanda samkvæmt leiðbeiningum frá Roche-NimbleGen. Hálft µg af DNA úr B-eitilfrumum var sett 

út í 40 µl cy3 (9 kirna vísar merktir með flúrlit sýnilegum við 570 nm og bindast um allt erfðamengið) og 

rúmmálið fyllt upp að 80 µl með hreinsuðu vatni í 0,2 ml glösum. Á sama hátt var DNA úr kornfrumum 

sett út í 40 µl cy5 (9 kirna vísar merktir með flúrlit sýnilegum við 670 nm og bindast um allt 

erfðamengið). Blöndurnar hitaðar í 98°C í 10 mínútur til að aðgreina DNA þræðina og þá snöggkældar 

á ísvatni í 2-5 mínútur svo erfðaefnið haldist aðskilið. Þá var 20 µl dNTP (kirni/núkleótíð)/Klenow-

kjarnsýruútkljúfur/exonuclease) blöndu bætt út í. Glösin voru sett í skilvindu örstutt til að skilja efnin 

niður á botn. Þá var blandan sett í þáttapörunartæki í 3 klst. við 37°C til að binda flúrmerkta vísana við 

einþátta DNA og lengja þá með kirnum. Eftir 3 klst. var hvarfið stöðvað með 10 µl 0,5 M EDTA stopp 

lausn. 11,5 µl af 5 M NaCl bætt út í lausnina, blandað vel á hristara, öll blandan sett yfir í 1,5 ml glas 

sem innihélt 110 µl ísóprópanól. Blandað vel og geymt í 10 mínútur við stofuhita í myrkri. Sett í 

skilvindu í 10 mín. við 12.000g og flotið tekið ofan af. Botnfallið var hreinsað með 500 µl af ísköldu 

80% etanóli. Botnfallið þá losað frá glasaveggnum og sett í skilvindu við 12.000g í 2 mínútur og flotið 

tekið ofan af með pípettu. Botnfallið var þurrkað í speed vac á lágum hita í myrkri þar til það var þurrt 

og 25 µl hreinu vatni bætt út í botnfallið. Botnfallið leyst vel upp í vatninu og magn- og gæðamælt á 

Nanodrop. Þá var 20 µg af merktu DNA úr B-frumum og 20 µg af merktu DNA úr kornfrumum sama 

þátttakanda sett saman í glas og þurrkað í speed vac á lágum hita í myrkri. Nú voru pöruð sýni geymd 

í -20°C þar til þau voru sett á flögu.  

 

3.5.4 Örflögugreining á CGH 

Í samráði við sérfræðinga hjá Roche-NimbleGen á Íslandi var ákveðið að nota 12x135K flögur frá 

þeim. Á hverri flögu er pláss fyrir 12 sýni þar sem 135.000 þreifarar geta bundist hverju sýni. Farið var 

eftir stöðluðum aðferðum hjá Roche-NimbleGen við að hlaða sýnum á flögurnar og var það gert á 

rannsóknastofu hjá þeim undir þeirra handleiðslu og öll aðföng fengin þar. 
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Til að vera viss um að sýnin 12 blönduðust ekki saman þegar þeim var hlaðið á flögu voru sett 

kontról út í hvert sýni. Þetta var gert með því að þurrkað flúrmerkt botnfallið var leyst upp í 3,3 µl af 

kontróli, notuð voru 12 mismunandi kontról, eitt fyrir hvert sýni á flögunni. Botnfallið var blandað vel 

upp og dropinn skilinn niður í skilvindu.  

Búin var til þáttapörunarblanda (sjá viðauka 1) fyrir þáttapörun á flögu. Þegar búið var að blanda 

öllum efnum vel saman var 8,7 µl af blöndunni sett út í hvert uppleyst sýni. Sýnin blönduð vel á 

hristara og skilin örstutt niður í skilvindu og þá sett í 95°C hitablokk í 5 mínútur til að aðskilja DNA 

þræðina í sýninu.  

Á flöguna er settur HX12 mixer samkvæmt stöðluðum aðferðum hjá Roche-NimbleGen. Þá er 6 µl 

af sýnablöndu, með aðskildum DNA þráðum, sett á viðeigandi svæði á flögunni samkvæmt stöðluðum 

aðferðum frá Roche-NimbleGen. Öllum götum á flögunni var svo lokað með límbandi áður en flögunni 

var komið fyrir í hitablokk sem stillt var á 42°C í 40-72 klst. Þá tengdist DNA sýnisins á þreifara 

flögunnar. 

Eftir 2 daga var flagan þvegin. Útbúin var þvottalausn (sjá viðauka). Mest var af sápu í fyrstu 

þvottalausninni, sem var í tveim döllum, ein hituð í 42°C en hin við stofuhita. Minna var af sápu í 

þvottalausn tvö og engin sápa í síðustu þvottalausninni. Í hituðu lausninni var mixerinn losaður af 

flögunni og flagan skoluð hressilega þá fór flagan í næstu 2 dalla, 2 mínútur í hvorn dall, flagan hrist 

allan tímann, þannig að froða myndaðist og passa varð að sýnasvæðið á flögunni þornaði aldrei á milli 

þvottalausna. Flagan fór í 15 sekúndur í síðasta dallinn og hrist allan tímann. Þaðan er flagan sett 

beint í þurrkun í NimbleGen örflögu þurrkara í 2 mínútur. Þá var flagan tilbúin fyrir skönnun. 

Tveggja lita örflögur voru skannaðar í NimbleGen í MS 200 örflögu skanna og MS 200 hugbúnaður 

var notaður við að safna gögnum af flögunni á geisladisk. 

 

3.6 Tölfræðiúrvinnsla 

Notað var Pearson´s kí-kvaðrat próf til að meta mun milli hópa og útkoma í FISH. 

Við úrvinnslu á CGH gögnum var notast við WaviCGH forrit á alnetinu (http://wavi.bioinfo.cnio.es/ 

sótt 15.júní 2011). Forritið er samansafn R-forrita úr bioconductor pakkasafni (Carro, Rico, Rueda, 

Diaz-Uriarte, & Pisano, 2010; R Development Core Team, 2011).  

Hlutfall cy3 og cy5 flúrmerkja var lesið sem log2 hlutfall. Til að fjarlægja áhrif af umhverfisþáttum 

var gerð normalisering þar sem vegið miðgildi var dregið frá log2 hlutföllum fyrir hverja flögu. Til að 

brjóta erfðaefnið upp í samfelld svæði sem sýndu sömu hegðun í samanburði milli sýnanna 

(segmentation) var notaður DNAcopy (einnig þekkt sem circular binary segmentation) bioconductor 

forritapakki (Venkatraman & Olshen, 2007). Stillingarnar sem notaðar voru: minnsti fjöldi samliggjandi 

þreifara sem þurfti til að vera samfellt svæði voru tveir, α-gildið var 0.01 og fjöldi umraðana 

(permutations) við útreikning á P-gildi var 10.000. 

Eftir að búið var að skilgreina svæði með sömu hegðun voru þau skilgreind sem úrfelling, viðbót 

eða enginn munur (-1,1 eða 0) milli B-eitilfrumna og kornfrumna í hverjum einstakling. Þessi 

skilgreining byggðist á segmentation. 

http://wavi.bioinfo.cnio.es/
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Með T-prófi var athugað hvort marktækur munur væri milli ofursvara og allra viðmiða á fjölda 

viðbóta eða úrfellinga á hverjum litning fyrir sig. Þau svæði sem voru töpuð eða mögnuð í 40% eða 

fleiri einstaklingum innan einhvers hóps (ofursvarar, skyld viðmið, óskyld viðmið eða allir einstaklingar) 

voru skoðuð nánar með aðstoð genaforrits (University of California Santa Cruz (UCSC) genome 

browser, http://genome.ucsc.edu/index.html?org=Human&db=hg19&hgsid=248263443 (skoðað 10. Mars 

2012)) til að finna gen og bindiset fyrir umritunarþætti á þeim svæðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://genome.ucsc.edu/index.html?org=Human&db=hg19&hgsid=248263443
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4 Niðurstöður 

 

4.1  Hefðbundnar litningagreiningar 

Kímstöðvarræktanir voru settar af stað vikulega. Samtímis fór í ræktun B-eitilfrumur úr einum ofursvara 

ásamt skyldu og óskyldu viðmiði. Blóðtaka fór fram samdægurs eða daginn fyrir einangrun og ræktun 

hófst strax eftir einangrun. Sýnin sem fóru í fyrstu ræktun fengu númerið GC 1 (ofursvari, skylt viðmið 

og óskylt viðmið) og svo koll af kolli nema GC 9 var sleppt. Síðasta ræktunin var númer GC 13.  

B-eitilfrumur voru teknar frá á degi 14 í fyrstu 8 kímstöðvarræktununum (GC 1 – GC 8) fyrir 

hefðbundnar litningagreiningar. Erfitt reyndist að heimta litninga á degi 14 í mörgum tilfellum. Ýmist 

voru sýnin þunn, örfáar frumur sjáanlegar, eða ef nægar frumur fengust voru þær sjaldnast í miðfasa. 

Þess vegna var ákveðið að taka frumur viku fyrr, eða á degi 7 í kímstöðvarrækt það sem eftir var af 

sýnasöfnun. Reyndust frumurnar mun sprækari á þessu stigi og auðveldara að ná litningum í miðfasa.  

Við úrvinnslu reyndist erfitt að gera nákvæmar greiningar á flestum sýnum. Miðað var við að skoða 

litninga úr 10 frumum úr hverju sýni. Litningar reyndust ýmist mjög stuttir eða óvenju langir og 

krossaðir auk þess sem margir miðfasar voru skemmdir. Eingöngu var hægt að greina stórar 

yfirfærslur eða fjöldabreytingar á stórum litningabrotum og heilum litningum í þessum sýnum. Dæmi 

um góða litninga sem sáust má sjá á mynd nr. 12 en mun algengari sjón var mjög stuttir litningar sem 

erfitt var að flokka nákvæmlega og gáfu mjög fá G-bönd og má sjá dæmi um slíka litninga á mynd nr. 

13 

Ekki tókst að greina neinar augljósar byggingarbreytingar með þessari aðferð á þeim sýnum sem 

gáfu miðfasa-litninga.  

 

Mynd 12: Litningamynd eftir hefðbundnar litningagreiningar, G-bönd vel greinanleg 
Dæmi um vel heppnaðar litningaheimtur. Myndin er tekin á Leica smásjá eftir flokkun með aðstoð 
litningaflokkunar-forrits. Hér má sjá 46 eðlilega litninga í einni frumu úr konu (46,XX).   
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Mynd 13: Litningamynd eftir hefðbundnar litningagreiningar, stuttir litningar með fá G-bönd  
Dæmigerðir litningar B-eitilfrumna í þessu verkefni. Myndin er tekin eins og áður, þetta var algengt útlit 
litninga í flestum sýnum. Mjög stuttir með fá greinanleg G-bönd. Ekki var hægt að fullyrða með vissu 
um greiningu en væntanlega eðlileg fruma úr konu þar sem vantar nokkra litninga vegna skemmdar í 
miðfasa. Litningagreining er 43,XX, -8,-9,-13,-19,+mar. 

 

Í töflu nr. 3 hér á eftir má sjá allar niðurstöður úr hefðbundnum litningagreiningum. Heimtur á 

miðfösum í 5 sýnum: GC 4 skylt viðmið, GC 5 óskylt viðmið, GC 6 óskylt viðmið, GC 7 ofursvari og GC 

8 skylt viðmið mistókust og voru því ekki með við frekari úrvinnslu og litningagreiningu. Gróf 

litningagreining gaf niðurstöðuna 46,XX (eðlileg litningamynd konu) í 18 sýnum: GC 1 (allir), GC 2 

ofursvari, GC 3 (allir), GC 4 óskylt viðmið, GC 8 ofursvari og óskylt viðmið, GC 11 (allir), GC 12 (allir) 

og GC 13 (allir). Eðlileg litningamynd karls eða 46,XY var niðurstaða í 9 sýnum: GC 5 ofursvari og 

skylt viðmið, GC 6 ofursvari og skylt viðmið, GC 7 skylt og óskylt viðmið og GC 10 (allir). Óskylt viðmið 

úr GC 2 reyndist hafa óvenju stóra satellita á litningi nr. 21 og fékk greininguna 46,XX,21s+, sem er 

þekkt afbrigði og ekki talið valda neinum einkennum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Tafla 3: Útkomur úr hefðbundnum litningagreiningum 
Niðurstöður hefðbundinna litningagreininga fyrir hvern einstakling. Á hvaða degi sýni var tekið úr 
kímstöðvarrækt til að heimta miðfasalitninga, hvort heimturnar tókust og hve margar frumur voru 
greindar og svo niðurstöður greiningar. Eingöngu var hægt að greina stórar litningabreytingar með 
þessari aðferð. ( *GC 4 var skylt og óskylt viðmið við ofursvara úr GC 2 og GC 3). 

Dagar í rækt Greindir miðfasar Litningagreining

GC-1 ofursvari 14 12 46,XX

skylt viðmið 14 9 46,XX

óskylt viðmið 14 10 46,XX

GC-2 ofursvari 14 6 46,XX

óskylt viðmið 14 7 46,XX,21s+

GC-3 ofursvari 14 10 46,XX

óskylt viðmið 14 10 46,XX

GC-4 skylt viðmið 14 1 ónýtt

óskylt viðmið 14 2 46,XX

GC-5 ofursvari 14 8 46,XY

skylt viðmið 14 9 46,XY

óskylt viðmið 14 ónýtt sýni

GC-6 ofursvari 14 11 46,XY

skylt viðmið 14 12 46,XY

óskylt viðmið 14 ónýtt sýni

GC-7 ofursvari 14 ónýtt sýni

skylt viðmið 14 7 46,XY

óskylt viðmið 14 2 46,XY

GC-8 ofursvari 14 8 46,XX

skylt viðmið 14 ónýtt sýni

óskylt viðmið 14 14 46,XX

GC-10 ofursvari 7 8 46,XY

skylt viðmið 7 11 46,XY

óskylt viðmið 7 15 46,XY

GC-11 ofursvari 7 5 46,XX

skylt viðmið          7 og 14 12 46,XX

óskylt viðmið 7 14 46,XX

GC-12 ofursvari 7 10 46,XX

skylt viðmið 7 4 46,XX

óskylt viðmið 7 9 46,XX

GC-13 ofursvari 7 11 46,XX

skylt viðmið 7 16 46,XX

óskylt viðmið 7 10 46,XX  

 

4.2 Flúrljómun litninga í millifasa 

B-eitilfrumum fyrir FISH var þeytt á jákvætt hlaðin gler, með cytospin aðferð samdægurs 

frumueinangrun. Eftir að búið var að binda þreifara á sýnin og þvo burt allt óbundið ásamt því að bæta 

við DAPI lit sem gerir kjarnana sjáanlega voru glerin skoðuð í flúrsmásjá með filterum sem gera 

mögulegt að sjá rauða og græna litinn á þreifurunum og bláa lit kjarnanna. Skoða þurfti flúrmerkt sýnin 

 

* 
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innan örfárra daga því merkin dofnuðu óvenju fljótt. Mynd nr. 14 A og B sýna hvernig frumurnar og 

nokkrar útkomur merkja sáust í smásjánni.  

   

A                                                           B 

Mynd 14: Flúrskinsmerki í smásjá eftir millifasa-FISH 
Mynd A tekin í flúrskinssmásjá (63x stækkun). Þarna má sjá 2 eðlilegar frumur, þar sem merkin liggja 
saman og frumu með 1 eðlilegan litning 14 en hinn er greinilega klofinn þar sem grænt og rautt merki 
eru aðskilin. 

Mynd B sýnir eina frumu með eðlilegan litning 14 (gult merki) og eitt stakt rautt merki, önnur fruma er 
með 2 eðlilega litninga nr. 14 sem liggja saman. Þriðja fruman sýnir einn eðlilegan litning og stakt 
grænt merki. 

 

 

 

 

Mynd 15: Eðlileg útkoma úr FISH hjá öllum hópum 
Súlurit sýnir hlutfall eðlilegra frumna við aflestur rauðra og grænna merkja í FISH. 
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Mynd 16: Útkoma úr FISH hjá ofursvörum 
Súlurit sýnir hvernig niðurstöður FISH dreifðust hjá ofursvörum. 

 

 

Mynd 17: Útkoma úr FISH hjá skyldum viðmiðum 
Súlurit sýnir hvernig niðurstöður FISH dreifðust hjá skyldum viðmiðum. 

 

 

Mynd 18: Útkoma úr FISH hjá óskyldum viðmiðum 
Súlurit sýnir hvernig niðurstöður FISH dreifðust hjá óskyldum viðmiðum. 
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Talin voru merki í 100-200 frumum hjá hverjum einstakling í FISH. Í súluritunum (myndir nr. 16-18) 

má sjá hvernig dreifing niðurstaðna var milli hópanna og einnig hvernig hlutfall eðlilegra frumna var í 

öllum sýnum (mynd nr. 15).  

Gert var Pearson's kí-kvaðrat próf á töldum merkjum í frumum  og var p=0,5003 og því ekki 

marktækur munur á dreifingu merkja milli hópanna. Brot í 14q32 með eða án fjöldabreytinga á litningi 

14 eða litningabroti fannst í 3-28% tilfella í öllum hópum.  

 

4.3 Samanburðargreining erfðamengja á örflögu 

Eftir talningu á B-eitilfrumum í kjölfar einangrunar fékkst nægjanlegt magn B-eitilfrumna í DNA 

einangrun úr 7 einstaklingum með ofursvarandi B-eitilfrumur. DNA var einangrað úr 6 skyldum 

einstaklingum og 8 óskyldum sem samanburðarsýni. Einangrun tókst í öllum tilfellum. 

Við magn- og gæðamat á einangruðu DNA í NanoDrop mæli reyndust öll sýni hafa næganlegt DNA 

en gæðamatið kom brenglað út, þar sem hlutfall DNA/lífræn efni átti að vera um eða yfir 1,9 en 

mældist ýmist sem neikvæð tala eða á bilinu 0-1. Með rafdrætti á 1% agarósageli reyndust öll sýni án 

RNA og erfðaefnið var ekki niðurbrotið. Ákveðið var að merkja þau öll fyrir örflögu-CGH.  

Flúrmerking á einangruðu DNA tókst í öllum tilfellum. Í Nanodrop magn- og gæðamælingum komu 

sýnin öll vel út og uppfylltu gæðamat til að vera samþykkt á flögu. Notaðar voru tvær 12 sýna flögur. 

Þáttapörun á flögurnar tókst í öllum tilfellum eftir að búið var að endurtaka þrjú sýni af fyrri flögunni á 

síðari flögunni. 

Við úrvinnslu á gögnum eftir þáttapörun á flögum var kynlitningum sleppt. Gögnunum sem fengust 

út úr þáttapörun á flögurnar var hlaðið inn í Wavi-forrit á alnetinu. Í því voru gögnin normaliseruð og 

skoðuð á log2 skala. Myndirnar fjórar hér á eftir (myndir nr. 19-22) sýna svo hvernig 

úrfellingar/viðbætur (ljósblátt/dökkblátt) á erfðaefnisbútum reyndist vera í B-eitilfrumum miðað við 

kornfrumur úr hverjum einstakling. Hæð hverrar súlu táknar fjölda einstaklinga með úrfellingu/viðbót á 

hverju svæði. Lægstu súlurnar eru einn einstaklingur og svo lengist súlan um jafn mikla hæð við 

næsta einstakling með úrfellingu/viðbót á sama svæði og svo koll af kolli. 

Hjá öllum hópunum sést að margir hafa úrfellingar á ákveðnum svæðum á litningum 2, 14 og 22. 

En það eru svæði sem innihalda genabúta fyrir breytilegu svæði ónæmisglóbúlína (sjá myndir 19-22). 
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Mynd 19: Útkoma úr örflögu-CGH hjá öllum hópum 
Viðbætur (dökkblár litur) og úrfellingar (ljósblár litur) á erfðamengi allra í úrtakinu fyrir CGH. Hæð 
hverrar súlu táknar fjölda þeirra sem hafa viðbót/úrfellingu á viðkomandi svæði. Erfðamenginu er skipt 
upp í litninga nr. 1-22 (X-ás), kynlitningum var sleppt við úrvinnslu. 

 

 

Mynd 20: Útkoma úr örflögu-CGH hjá skyldum viðmiðum 
Viðbætur (dökkblár litur) og úrfellingar (ljósblár litur) á erfðamengi skyldra viðmiða. Hæð hverrar súlu 
táknar fjölda skyldra viðmiða sem hafa viðbót/úrfellingu á viðkomandi svæði. Erfðamenginu er skipt 
upp í litninga nr. 1-22 (X-ás), kynlitningum var sleppt við úrvinnslu. 
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Mynd 21: Útkoma úr örflögu-CGH hjá óskyldum viðmiðum 
Viðbætur (dökkblár litur) og úrfellingar (ljósblár litur) á erfðamengi óskyldra viðmiða. Hæð hverrar súlu 
táknar fjölda óskyldra viðmiða sem hafa viðbót/úrfellingu á viðkomandi svæði. Erfðamenginu er skipt 
upp í litninga nr. 1-22 (X-ás), kynlitningum var sleppt við úrvinnslu. 

 

 

 

Mynd 22: Útkoma úr örflögu-CGH hjá ofursvörum 
Sýnir viðbætur (dökkblár litur) og úrfellingar (ljósblár litur) á erfðamengi ofursvaranna. Hæð hverrar 
súlu táknar fjölda ofursvara sem hafa viðbót/úrfellingu á viðkomandi svæði. Erfðamenginu er skipt upp 
í litninga nr. 1-22 (X-ás), kynlitningum var sleppt við úrvinnslu. Rauðar örvar benda á þá litninga sem 
hafa marktækt færri viðbætur í ofursvörum miðað við öll viðmið.  
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Gert var T-próf milli ofursvara og allra viðmiða til að bera saman bæði mun á fjölda viðbóta innan 

hvers litnings og fjölda úrfellinga innan litninga. Marktækt færri viðbætur á erfðaefni reyndust vera á 8 

litningum þegar bornir voru saman ofursvarar og öll viðmið (miðað við p=0,05). Örvar á mynd nr. 22 

sýna hvaða litningar hafa marktækt færri viðbætur miðað við viðmið. Litningarnir eru nr. 7 (p=0,04), nr. 

12 (p=0,02), nr. 14 (p=0,03), nr. 15 (p=0,03), nr. 17 (p= 0,04), nr. 19 (p=0,04), nr. 20 (p=0,03) og nr. 

22 (p=0,04) (sjá mynd nr. 22). Ekki reyndist marktækur munur á fjölda úrfellinga í erfðaefninu milli 

ofursvara og viðmiða (p=0,17). Sjá má mun á dreifingu fjöldabreytinga hjá ofursvörum og viðmiðum. 

Skyld og óskyld viðmið hafa svipaða dreifingu fjöldabreytinga en ofursvarar hafa færri fjöldabreytingar 

og ólíkt mynstur (myndir 20-22). 

Ákveðið var að skoða nánar þau svæði sem hafa viðbætur eða úrfellingar í 40% eða fleiri 

einstaklingum innan einhvers hópanna: Ofursvarar (n=7), skyld viðmið (n=6), óskyld viðmið (n=8) og 

allir einstaklingar (n=21). Þar með voru svæði með minna upplýsingagildi, þ.e. fundust í mjög fáum 

eintaklingum, felld út. Tafla nr. 4 sýnir þau svæði sem hafa úrfellingar í 40% eða fleiri einstaklingum 

innan einhverra af hópunum. Í töflunni má sjá úrfellingar litaðar ljósbláar en viðbætur litaðar með 

dökkbláum lit og hvaða staðsetningar svæðin hafa innan litninganna. Samsvarandi tafla með svæðum 

sem hafa viðbætur í 40% eða fleiri einstaklingum innan einhverra af hópunum fjórum má sjá í 4. 

viðhengi. 
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Tafla 4: Svæði sem höfðu úrfellingar í um eða yfir 40% einstaklinga innan e-s hóps 
Úrfellingar/viðbætur (ljósblátt/dökkblátt) á svæðum sem voru töpuð í um eða yfir 40% einstaklinga í 
einhverjum af hópunum: ofursvarar, skyld viðmið, óskyld viðmið eða allir einstaklingar. Tilteknar eru 
staðsetningar á litningum sem svæðin hafa og hvernig þau dreifðust milli allra einstaklinga í úrtakinu 
(n=21).
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Þessi svæði sem hafa úrfellingar eða viðbætur í 40% eða fleiri einstaklingum innan einhvers hóps 

voru skoðuð nánar. Með aðstoð genaforrits (University of California Santa Cruz (UCSC) genome 

browser) á alnetinu var athugað sérstaklega hvaða gen og hvaða bindiset fyrir umritunarþætti eru á 

þessum svæðum. Einnig var skoðað hvaða bindiset fyrir umritunarþætti eru á svæðum sem höfðu 

meiri viðbætur í ofursvörum heldur en hjá viðmiðum. Gerð var tafla sem sýnir þau gen (tafla 6) og 

bindiset fyrir umritunarþætti (tafla 5) sem hafa tilgang við T- eða B-eitilfrumuþroskun, frumufjölgun, 

frumusérhæfingu eða stýrðan frumudauða, eða hafa verið tengd eitilfrumumeinum að einhverju leyti 

áður og fundust á þessum úrfellingar/viðbættu svæðum í erfðamenginu.  
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Tafla 5: Bindiset fyrir umritunarþætti á svæðum sem listuð eru í töflu 4 og í 4. viðauka 
Bindiset fyrir umritunarþætti sem hafa tilgang við frumuþroskun, frumusérhæfingu, stýrðan frumudauða 
eða hafa áður komið við sögu við þróun eitilfrumumeina og eru staðsett á þeim svæðum sem hafa 
viðbætur/úrfellingar í um eða yfir 40% einstaklinga innan hópanna: ofursvarar, skyld viðmið, óskyld 
viðmið eða allir, einnig á öllum svæðum þar sem viðbætur voru mun meiri í ofursvörum heldur en 
viðmiðum. 
Ekki reyndist mögulegt að lista upp bindiset fyrir umritunarþætti fyrir litninga 14 og 22 á sama hátt því 
þau voru of mörg. Í töflunni má sjá hve stórt hlutfall ofursvara og viðmiða hafði viðkomandi viðbætur 
eða úrfellingar. Nánari upplýsingar um umritunarþættina má sjá í 5. viðhengi. 

                                                                                                    

litningur Staðsetning Bindiset fyrir: viðbót tap viðbót tap

2 89.134.758-89.384.431 NFkB 57% 86%

PAX5-C20 57% 86%

POU2F2 57% 86%

SMC3_(AB9263) 57% 86%

TCF12 57% 86%

TCF4 43% 50%

6 89.932.365-89.993.522 ELF1_(SC-631) 43%

NANOG_(SC-33759) 43%

PAX5-C20 43% 7% 7%

SMC3_(AB9263) 43%

6 109.098.057-109.162.399 c-Myc 43% 14%

FOSL1_(SC-183) 43% 14%

JunD 43% 14%

NANOG_(SC-33759) 43% 14%

RAD21 43% 14%

SMC3_(AB9263) 43% 14%

STAT3 43% 14%

12 5.802.350-5.824.496 TCF4 43% 29%

18 45.554.263-45.556.375 JunD 43% 14% 29% 14%

ofursvarar viðmið

Bindiset fyrir umritunarþætti
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Tafla 6: Gen sem eru á svæðum sem listuð eru í töflu 4 og 4. viðauka 
Gen sem hafa tilgang við frumuþroskun, frumusérhæfingu, stýrðan frumudauða eða hafa áður komið 
við sögu við þróun eitilfrumumeina og eru staðsett á þeim svæðum sem hafa viðbætur eða úrfellingar í 
um eða yfir 40% einstaklinga innan hópanna: ofursvarar, skyld viðmið, óskyld viðmið eða allir 
þátttakendur. Í töflunni má sjá hve stórt hlutfall ofursvara og viðmiða hafði viðkomandi viðbætur eða 
úrfellingar. Nánari upplýsingar um genin má sjá í 5. viðhengi. 

Litningur Staðsetning gen

viðbót tap viðbót tap

1 8.570.195-8.595.702 RERE 36%

154.086.925-154.583.382 ADAR 43%

IL6R 43%

2 85.588.379-85.976.455 GNLY 14% 29%

2 89.134.758-89.384.431 AK128525 57% 86%

IGVK-A2 14% 7% 64%

2 89.973.519-91.855.389 AY685359 14% 43%

IGKV 14% 7% 43%

3 50.640.748-50.695.953 CISH 14% 36%

5 138.858.041-139.186.631 UBE2D2 29% 36%

14 22.576.889-22.953.021 AV25S1 43% 21%

AV4S1 43% 21%

TCRA 43% 21%

TRAC 43% 21%

TRD 43% 21%

V alpha Ig 43% 21%

14 106.286.122-107.271.031 DKFZp686016217 43% 21% 57%

FLJ00385 43% 21% 57%

IGH@ 43% 14% 14%

IgHA2 43% 21% 57%

IGHD 43% 21% 57%

IGHE 43% 21% 57%

IGVH 86% 93%

Z49973 86% 93%

16 27.079.529-28.018.631 IL4R 29% 36%

IL21R 29% 36%

17 47.313.408-48.768.363 EME1 14% 36%

22 40.525.825-42.284.322 EP300 29% 36%

RanGAP1 29% 36%

RBX1 29% 36%

TOB2 29% 36%

XRCC6 29% 36%

22 230.910.23-232.789.21 abParts 43% 29% 21%

IGL@ 43% 29% 21%

IGL1 43% 29% 21%

LM25 43% 29% 21%

Ofursvarar viðmið
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5 Umræða 

Í þessu verkefni voru kannaðar áunnar litninga- og erfðamengisbreytingar í B-eitilfrumum úr blóði 

einstaklinga með ofursvarandi B-eitilfrumur úr fjórum íslenskum fjölskyldum, af átta þekktum, með 

ættlæga einstofna mótefnahækkun. Í þessum fjórum fjölskyldum hafa bæði greinst tilfelli mergæxla og 

IgM-MGUS og í tveimur þeirra WM. Skimað var sérstaklega fyrir brotstöðum og yfirfærslum með 

þátttöku gens fyrir þungu keðju ónæmisglóbúlína eins og lýst hefur verið í mergæxlum og einstofna 

mótefnahækkunum. B-eitilfrumur ofursvara voru bornar saman við B-eitilfrumur skyldra og óskyldra 

viðmiða af sama kyni og af svipuðum aldri. Þetta var gert vegna mögulegrar tilhneigingar ofursvarandi 

B-eitilfrumna til að þróa með sér einstofna B-eitilfrumufjölgun. 

 

Með hefðbundnum litningagreiningum greindust hvorki fjöldabreytingar né stórar 

byggingarbreytingar á litningum. Flúrljómun á litningi 14 á svæði þungu keðju ónæmisglóbúlína sýndi 

ekki aukin brot í ofursvörum miðað við viðmið. Samanburðargreining á örflögu sýndi tap á 

litningasvæðum bæði þungu og léttu keðju ónæmisglóbúlína hjá öllum hópum. Auk þess sýndi hún 

minni almennan breytileika hjá ofursvörum miðað við viðmið. Marktækt minna var um viðbætur á átta 

litningum hjá ofursvörum samanborið við viðmið.  

  

5.1 Hefðbundnar litningagreiningar 

Litningaheimtur á degi 14 úr kímstöðvarrækt gengu ekki nógu vel og var því ákveðið að heimta litninga 

á degi 7 í síðustu fjórum ræktunum og gekk það betur.  

Úrvinnsla sýnanna reyndist þó ekki auðveld. Flest sýnin höfðu fáar góðar mítósur. Margar reyndust 

skemmdar og litningarnir ýmist mjög stuttir eða mjög langir og krossaðir svo ekki var hægt að gera 

nákvæmar greiningar. Mögulega er þetta tilkomið vegna óheppilegs vals á spóluhindra eða 

litunaraðferð við forvinnu sýnanna. Æskilegt hefði verið að hafa meiri tíma við þróun aðferða í upphafi 

verkefnisins, því nákvæmar aðferðalýsingar fyrir hefðbundnar litningagreiningar á einangruðum B-

eitilfrumum úr blóði lágu ekki fyrir. Litningaheimtur úr kímstöðvarræktunum eru alla jafna ekki gerðar 

og mögulega er þetta í fyrsta sinn sem það er reynt. Annað vandamál var einnig að efniviðurinn var 

mjög takmarkaður, einungis 300-1000 míkrólítrar af frumulausn voru til notkunar úr hverri ræktun. 

Niðurstaðan var að engar stórar byggingarbreytingar sáust á miðfasa litningum og ekki greindust 

yfirfærslur með þátttöku litnings númer 14. Þessi niðurstaða kemur heim og saman við það að þessir 

ofursvarar tilheyra fjölskyldum sem hafa tilhneigingu til þróunar á Waldenström´s macroglobulinemiu 

og þar eru yfirfærslur á litningi 14 sem skráir fyrir þungu keðju ónæmisglóbúlína ekki algengar 

(Ackroyd, O'Connor, & Owen, 2005). Waldenström´s macroglobulinemia er talin þróast út frá frumum 

sem ekki fara í gegnum kímstöð og fara því ekki í gegnum sækniþroskun og flokkaskipti, því eru ekki 

líkur á að galli í því ferli með yfirfærslum eða öðrum byggingarbreytingum á litningi 14 valdi þeim 

sjúkdómi (McMaster & Caporaso, 2007).   
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5.2 Flúrljómun litninga í millifasa 

Sýnasöfnun og flúrmerkning með þreifurum á litningi 14 á svæði q32 heppnaðist í öllum tilfellum þar 

sem B-eitilfrumur fengust eftir einangrun. Með flúrljómun litninga fannst brot á litningi 14 í 3-28% 

frumna í einstaklingum úr öllum hópum, þ.e. ofursvörum, skyldum og óskyldum viðmiðum. Ekki var 

marktækur munur á fjölda brota á litningi 14 milli hópanna.  

Flúrljómun á litningum tókst vel í öllum tilfellum og reyndist mögulegt að skoða 100-200 frumur í 

millifasa úr hverjum einstakling. Notuð var cytospin aðferð til þess að vera örugg um að sýnið færi allt 

á mjög lítinn blett á glerinu svo þéttnin væri góð þrátt fyrir fáar frumur. Við aflestur merkja kom í ljós að 

merkin dofnuðu mun fyrr en venjan er í öðrum frumum líkamans svo aflestur þurfti að fara fram helst 

samdægurs flúrljómun eða daginn eftir. Ekki er vitað hvernig stóð á því. Mögulegt er að einhver hluti 

niðurstaðna sem gáfu brot með tapi á litningahluta eða heilum litningi sé tilkominn vegna þess að 

merki hafi verið horfin vegna of langs tíma frá þáttapörun til smásjárskoðunar. Væntanlega gildir sama 

um alla hópana þannig að niðurstöður eru varla oftúlkaðar m.t.t. samanburðar á milli hópa, og líklegra 

að breytingar séu færri en greinast hér ef hluti af tapi er rangt metinn vegna dofnunar á flúrmerki. 

Þar sem flúrljómun litninga er mun næmari aðferð heldur en hefðbundin litningagreining eru meiri 

möguleikar á að finna brot þó að hefðbundin litningagreining hjá sama einstakling sýni eðlilega 

litningamynd (Lloveras et al., 2002). Einnig er þekkt að brot á litningi 14 finnst í lágu hlutfalli í almennu 

heilbrigðu úrtaki án nokkrra einkenna (Baccarelli et al., 2006). 

 

5.3 Samanburður erfðamengja á örflögu 

Einangrun á DNA fyrir samanburðargreiningu á örflögu tókst í öllum tilfellum en gæðamat á DNA kom 

ekki út sem skyldi. Þrátt fyrri það var það allt flúrmerkt og kom þá gæðamat eðlilega út og öll sýni 

metin hæf á flögu hjá NimbleGen. Með samanburðargreiningu genamengis B-eitilfrumna miðað við 

kornfrumur á örflögu sást að dreifing og fjöldi viðbóta og úrfellinga á erfðamenginu var ólíkt í 

ofursvörum borið saman við viðmið. Minna var um almennan breytileika hjá ofursvörunum. Marktækt 

færri viðbætur voru á 8 litningum hjá ofursvörum heldur en viðmiðum. Tap á litningasvæðum fyrir bæði 

þungu og léttu keðju ónæmisglóbúlína sást hjá öllum hópum í B-eitilfrumum. 

Gæðamat á DNA kom brenglað út en magnið nægjanlegt þótt það væri lítið. Hlutfall DNA/lífræn 

efni hefur því verið skekkt, magn DNA var það lítið að lífræn efni voru mikil í samanburðinum. Vinnslan 

þar á eftir tókst í öllum tilfellum svo þetta er eina líklega skýringin. 

Úrfellingar á svæðum þungu og léttu keðju ónæmisglóbúlína á litningum 2, 14 og 22 í B-eitilfrumum 

miðað við kornfrumur, sást hjá öllum hópum, þ.e. ofursvörum og viðmiðum. Það er eins og við er að 

búast því þarna á umröðun sér stað og eingöngu einstaka genabútar eru tjáðir, ekki hinir. Þetta gerist 

eingöngu í B-eitilfrumum en ekki í öðrum frumum líkamans (Dudley, et al., 2005). Með þessu sást að 

þetta voru sannarlega B-eitilfrumur sem unnið var með. En þessar B-eitilfrumur voru einangraðar beint 

úr blóði þátttakenda og gátu því verið á öllum stigum þroskunar frá því þær koma úr merg. Sumar voru 

mögulega nýskriðnar úr merg og tjá eingöngu IgM á yfirborði en aðrar komnar lengra í þroskun og 

hafa þegar gengið í gegnum sækniþroskun og flokkaskipti. 
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 Til að gera úrvinnslu einfaldari var ákveðið að sleppa kynlitningum því annars hefði þurft að skipta 

öllum hópum upp eftir kynjum og hefðu þá hóparnir verið orðnir mjög fámennir og marktækni þar með 

enn takmarkaðri en ella. 

5.3.1 Heildarmynstur erfðamengisbreytinga 

Allar B-eitilfrumur sem einangraðar eru úr blóði hafa þegar gengið í gegnum alla þroskun í merg en 

bara hluti hefur gengið í gegnum sækniþroskun og flokkaskipti. Sá breytileiki sem greinist með 

samanburðargreiningu er því að öllum líkindum tengdur punktstökkbreytingum vegna sækniþroskunar 

og flokkaskipta. Punktstökkbreytingar verða í genum ónæmisglóbúlína í B-eitilfrumum og eru háð 

tjáningu ensímsins AID. Þekkt er að AID hefur áhrif á gen sem ekki tengjast ónæmisglóbúlínum og 

getur valdið punktstökkbreytingum utan ónæmisglóbúlín gena (Dudley, et al., 2005). Viðgerðarferlið í 

kjölfar aðskilnaðar tvíþátta DNA getur einnig verið að brenglast (Roddam, et al., 2010). Vegna þess að 

B-eitilfrumur eru hannaðar til að þola stökkbreytingar í genum, lifa þær þessar breytingar af og eru ekki 

sendar í stýrðan frumudauða. Umritunarþátturinn Bcl-6 sér m.a. til þess (Shapiro-Shelef & Calame, 

2005). 

Þegar skoðaðar voru myndir sem sýndu úrfellingar/viðbætur á litningum hjá hópunum: ofursvarar, 

skyld viðmið, óskyld viðmið og allir þátttakendur sást önnur dreifing hjá ofursvörum heldur en hjá 

viðmiðum. Ofursvarar höfðu minni almennan breytileika á litningum, færri viðbætur eða úrfellingar í 

sínum erfðamengjum. Þessi mynd getur mögulega verið tilkomin vegna þess að B-eitilfrumur ofursvara 

fari hraðar í gegnum kímstöð og hafi því minni tíma til punktstökkbreytinga. Þannig verði þær 

mótefnaseytandi plasmafrumur eða minnisfrumur án þess að hringsóla lengi innan kímstöðvar. Einnig 

er möguleiki á að aukinn hluti B-eitilfrumna ofursvara fara aldrei í kímstöð heldur þroskist utan 

kímstöðvar og komist því ekki í tæri við flokkaskipti og punktstökkbreytingar í sama magni og B-

eitilfrumur viðmiða (McHeyzer-Williams, et al., 2012). 

 

 

5.3.2 Erfðamengisbreytingar utan Ig-gena 

Marktækt færri viðbætur voru á átta litningum ofursvara samanborið við viðmið. Ekki voru marktækt 

færri svæði með úrfellingar í ofursvörum þrátt fyrir augljóslega færri úrfellingarsvæði á myndum 19-22. 

Þetta skýrist af of fáum svæðum og of fáum ofursvörum til að tölfræði próf verði marktæk.  

Svæði sem höfðu úrfellingar eða viðbætur í 40% einstaklinga innan einhverra hópanna: ofursvarar, 

skyld viðmið, óskyld viðmið eða allir þátttakendur voru skoðuð nánar og þau svæði listuð upp 

sérstaklega (sjá töflu 4 í niðurstöðum og 4. viðhengi). Gen og bindiset fyrir umritunarþætti voru skoðuð 

á þessum svæðum. Kom þá í ljós að gen sem koma við sögu við frumuþroskun eða viðgerð á DNA 

eru töpuð í B-eitilfrumum í 2 af 7 ofursvörum en viðbætt í 5 af 14 viðmiðum. Þetta eru til dæmis genin 

IL4R, IL21R, EP300 og XRCC6. Þetta eru gen sem þekkt eru við þróun eitilfrumumeina (Liang, et al., 

2009; Morin, et al., 2011; Roddam, et al., 2010). Þetta gefur hugmynd um að ofursvarandi B-eitilfrumur 

séu líklegri en almennt gerist til að mynda forstig MGUS og muni mögulega síðar þróa með sér 

eitilfrumumein.  
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5.4 Hugsanleg tengsl erfðamengisbreytinga og ofursvörunar B-
eitilfrumna 

Með auknum aldri verður breytileiki B-eitilfrumna minni og svar þeirra einhæfara vegna færri stofna 

(oligoclonal). Þessar fástofna B-eitilfrumur í blóði eldra fólks geta haft áhrif á ónæmisviðbrögð og 

valdið minnkuðu ónæmi við bólusetningar. Þrátt fyrir að B-eitilfrumur í eldra fólki hafi minni breytileika 

er áfram sama hlutfall B-eitilfruma í blóði. Þetta útskýrist með því að þær endurnýjast hægar og lifa 

lengur þess í stað, að auki er talið að þessir fækkuðu stofnar gefi af sér aukinn fjölda plasmafrumna 

(Bulati et al., 2011; Dunn-Walters & Ademokun, 2010). Minna er um sértækni ónæmisglóbúlína, 

sækniþroskun þeirra og flokkaskipti yfir í IgG eða IgA í öldruðum (Frasca et al., 2008). Samkvæmt 

þessu getur verið að B-eitilfrumur ofursvara sýni öldrunareinkenni óháð lífaldri viðkomandi 

einstaklings. Þessi öldrunareinkenni komi fram sem langlífari mótefnaseytandi plasmafrumur en alla 

jafna er eðlilegt í heilbrigðum einstaklingum (Cancro et al., 2009).  

Samkvæmt myndum 19-22 í niðurstöðum sést að minna er um almennan breytileika í ofursvörum 

miðað við öll viðmið og gefur það tilefni til að ætla að B-eitilfrumur ofursvara fari hraðar í gegnum 

kímstöð en með því að fara færri hringi innan kímstöðvar og taka þar þátt í punktstökkbreytingum og 

flokkaskiptum fari þær mun fyrr út úr kímstöð og verði óvenju langlífar mótefnaseytandi plasmafrumur. 

Þetta opnar þann möguleika að ofursvarandi B-eitilfrumur séu forstig einstofna mótefnahækkunar og 

auknar líkur á að viðkomandi einstaklingur þrói með sér eitilfrumumein í framtíðinni.   

Einstofna mótefnahækkun liggur oft í ákveðnum fjölskyldum og í fjórum af átta slíkum fjölskyldum 

hér á landi fundust ofursvarar. Flestir ofursvararnir tengdust fjölskyldu nr. 8 en sú fjölskylda er einnig 

með flest tilvik eitilfrumumeina (Steingrimsdottir, et al., 2011). 
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6 Ályktanir 

Með hefðbundnum litningagreiningum tókst ekki að greina stórar byggingarbreytingar á litningum. Það 

hefði þurft lengri aðferðarþróun til þess að fá betri litningaheimtur og þar með væntanlega nákvæmari 

niðurstöður. Ekki greindust yfirfærslur með þátttöku litnings 14q32. 

 

Með flúrljómun litninga fannst brot á litningi 14q32 að einhverju leyti í öllum hópum en ekki var 

marktækur munur milli hópanna. Þekkt er að finna yfirfærslur með þátttöku 14q32 í lágu hlutfalli í 

heilbrigðum. 

 

Samanburðargreining erfðamengja á örflögu (CGH) sýndi úrfellingar á genasvæðum fyrir bæði 

þungu og léttu keðju ónæmisglóbúlína í B-eitlfrumum miðað við kornfrumur. Þar sem umröðun 

þessara gena á sér eingöngu stað í B-eitilfrumum var sýnt að þetta voru sannarlega B-eitilfrumur.  

Sá breytileiki sem sást við samanburðargreininguna er minni í ofursvörum borinn saman við viðmið. 

Gefur það tilefni til að ætla að B-eitilfrumur ofursvara fari hraðar í gegnum kímstöð og því takmarkaðri 

tími til punktstökkbreytinga og flokkaskipta. Þetta gæti leitt til minni breytileika í B-eitilfrumum 

ofursvaranna sem gæti leitt til óeðlilegrar fjölgunar eins stofns þeirra og þar með MGUS. Einnig getur 

verið að B-eitilfrumur ofursvara fari síður í kímstöð og fjölgi sér utan hennar. Þar með komast þessar 

B-eitilfrumur síður í tæri við punktstökkbreytingar og flokkaskipti.  

Þegar skoðuð voru svæði sem höfðu ýmist viðbætur eða úrfellingar í 40% eða fleiri einstaklingum 

innan hópanna: ofursvarar, skyld viðmið, óskyld viðmið eða allir einstaklingar, kom í ljós að nokkur 

genasvæði sem koma við sögu við þróun eitilfrumumeina voru töpuð í hluta ofursvara en viðbætt í 

hluta viðmiða. Vekur það upp spurninguna hvort að ofursvarandi B-eitilfrumur séu forstig MGUS og 

þessir einstaklingar muni mögulega þróa með sér eitilfrumumein síðar.  

Vert er að fylgjast áfram með ofursvörunum í fjölskyldunum og með frekari rannsóknum og 

eftirfylgni verður mögulega hægt að svara þeirri spurningu hvort ofursvarandi B-eitilfrumur séu forstig 

MGUS og annarra eitilfrumumeina.  

Einnig væri áhugavert að gera samanburðargreiningar á genasvæðum ónæmisglóbúlína og sjá 

hvort minni breytileiki sjáist hjá ofursvörum heldur en viðmiðum en minni breytileiki í þessum 

genasvæðum er þekktur hjá öldruðum (Ademokun, Wu, & Dunn-Walters, 2010). Myndi það færa okkur 

nær svarinu hvort ofursvarandi B-eitilfrumur séu í raun með öldrunareinkenni óháð lífaldri viðkomandi. 
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1. Viðhengi - Efnablöndur 

G-böndun: 

GKNx10 lausn: 

10g D(+)glúkoósi 

4g KCl 

80g NaCl 

3.5g NaHCO3 

 

1xGKN:  10ml GKN+90ml eimað vatn 

 

Leishman´s litur (Sigma, Bretland): Stofnlausn: 1 g litur í 500 ml. metanól 

 

Stuðpúðalausn pH 7,2 (Merck, BNA) fyrir litablöndun: 

1 Buffer-tafla (Merck, BNA)  leyst í 1 lítra af  eimuðu vatni. 

 

Vinnulausn:  1:3, Leishman´s litur:buffer pH 7.2.   

 

Trypsin 0.25%  vegna G-böndunar 

0.25 g Trypsin (1:250)(DIFC, BNA)  

100 ml PBS buffer, pH 7.0,  

 

Versene 0,02% 

     8 g NaCl 
     0.2 g KH2PO4 
     0.2 g KCl 
     1.55 g Na2HPO4.2H2O 
     0.2 g EDTA  
     Blandað í lítra af eimuðu vatni, pH stilla (7,0) 

 

Trypsin-Versene vinnulausn fyrir G-bönd 

6 ml 0.25% Trypsin  

30 ml 0.02% Versene     

24 ml 1xGKN 

 

Pepsin: 

50 ml 0,01N HCl 

10 µg pepsin (200mg/ml) 
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SSC x10: 

87.7 g NaCl 

44.1 g C6H5Na3O7.2H2O 

Leyst upp að 1 lítra í eimuðu vatni 

 

NP40 (sápa) (Fluka Biochemika, Sviss) 

 

1x PBS: 

16 g NaCl  

0,4 g KCl    

1,54 g Na2HPO4 x 2H2O  

0,4 g KH2PO4   

Eimað vatn 200 ml  

 

PBS/EDTA lausn fyrir FISH: 

1000 ml PBS 

744 mg EDTA 

5 g Boven Serum Albumin 

 

Blöndun klofningsþreifara á eitt gler: 

 2,1 ul  búffer (Abbott/Vysis, BNA) 
0,3 ul  þreifari (IGH),  
0,6 ul vatn  
3 ul tDenHyb2 (Insitus, BNA) 
 
Citifluor – antifade: (The Chemical Laboratoy, Univ.of Kent, England) 

DAPI: (4,6-diamidino-2-phenylindole) (Sigma, Bretland) 
Vinnulausn: 125 ng Dapi í 1 ml. Citifluor – antifade 
 

Rauðkornaleysir: 
219g súkrósi 
20ml 1M Tris Cl pH=7,6 
10ml 1M MgCl2 

20ml 98% Triotn 
Fyllt upp að 2 lítrum með eimuðu vatni og síað. 
 
 
50x TAE buffer fyrir agarósagel: 
242 g Tris (Affymetrix, Inc. BNA) 
57,1 ml Ísedik (Acetic acid, glacial) 
100 ml 0,5 M EDTA, pH 8.0 
Fyllt að 1000 ml. Með H2O 

 

Editíum brómíð fyrir DNA litun: 
1 tafla af EtBR (100 mg)( Sigma-Aldrich Co. LLC. BNA) er leyst upp í 20 ml af 1xTAE 
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1% agarósagel: 
50 ml TAE buffer 
0,5 g agarósi 
1,0 µl Editíum brómíð 
 

Blandað saman í glerglas og sett í örbylgjuofn á mesta styrk í 1-2 mínútur eða þar til freyðir. Látið 
kólna niður í 50°C og hellt í mót. Greiða sett ofan í sem myndar brunna og látið kólna í 15 mínútur. 

 
Formamíð hleðslu buffer fyrir sýni áður en þeim er hlaðið í gelið: 
10 ml Formamið 
200 µl 0,5 M EDTA (pH 8,0) 
10 mg Bromophenol Blue 
10 mg Xylene Cyanol 
 
Blanda fyrir þáttapörun á örflögu: 
35 µl 2x Hybridization buffer 
12 µl Hybridization Component A 
1,4 µl Alignment Oligo 
 

Þvottabuffer fyrir örflögur í NimbleGen 
243 ml VWR vatn 
27 ml 10x þvottabuffer 1, 2 eða 3 
7µl 1M DDT lausn 
 

Þvottabuffer fyrir ELISA 
8 g NaCl 
0.2 g KH2PO4 
1.15 g Na2HPO4x2H2O 
0.2 g KCL 
0.2 g NaN3 
0.5 ml Tween 20 (Sigma) 
Fyllt upp að 1 L með dH2O og pH stillt að 7.4 

 

Húðunarbuffer fyrir ELISA 
0,398 g Na2CO3  
0,733 g NaHCO3  
0,050 g NaN3  
H2O að 250 ml 
pH títrerað að 9,6 með 1M NaOH/1 M HCl 

 

Framköllunarbuffer fyrir ELISA 
0,114 g MgCl26H2O  
880 ml H2O 
 

Hrært þar til uppleyst 
100 ml Diethanólamine 
Blandað yfir nótt í brúnni flösku og daginn eftir er bætt út í 
10 ml HCl concentrate 37%  
pH títrerað að 9,8 með HCl concentrate 37% (ca 2 ml), Fyllt upp að 1000 ml H2O. 
Þessi buffer er notaður til að leysa upp pNPP (Phosphatase Substrate töflur (4 nitrophenyl disodium 
salt Hexahydrate)) 
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2. Viðhengi - Nánar um hvernig flúrmerki voru metin í FISH 

Í niðurstöðum var útkoman metin: 

1. Eðlilegur litningur

2. Væntanlega eðlilegur litningur, staðsettur 

undir þeim sem sést eða tapaður

3. Litningur klofinn í sundur (splitt)

4. Tap á litningabroti eða heilum litningi

5. Litningabroti ofaukið eða auka litningur                        

1 1 Merkin sjást saman
Væntanlega tveir eðlilegir litningar þar

sem annað parið er undir eða það vantar
ekki hægt að fullyrða

1 1
Merkin sjást í sundur 

(splitt)

Einn litningur klofinn og annar litningur

tapaður
óeðlileg

1 2
Eitt litapar saman, stakur 

grænn

Einn eðlilegur litningur og annar litningur

klofinn með tapað litningabrot
óeðlileg

1 2
1 litapar saman en stutt í 

stakt grænt merki

Tveir eðlilegir litningar þar sem rauðu

merkin liggja saman eða annar litningurinn

klofinn með tapað á litningabrot

ekki hægt að fullyrða

1 2 Öll litamerki sjást saman

Eðlilegir litningar þar sem rauðu merkin

liggja saman eða annar litningurinn er

klofinn með tapað á litningabrot 

ekki hægt að fullyrða

1 2
Enginn merki saman en  

stutt á milli allra

Einn eðlilegur litningur og annar litningur

klofinn með tapað litningabrot
óeðlileg

1 3
1 litapar saman 2 stakir 

grænir

Einn eðlilegur litningur og annar litningur

klofinn með tapað litningabrot

Litningabroti  er ofaukið í frumunni

óeðlileg

2 1
1  litapar saman, stakt 

rautt merki

Einn eðlilegur litningur og annar litningur

klofinn með tapað litningabrot
óeðlileg

2 1
1 litapar saman en stutt í 

stakt rautt merki

Tveir eðlilegir litningar þar sem grænu

merkin liggja saman eða annar litningur

klofinn með tapað litningabrot

ekki hægt að fullyrða

2 1 Öll litamerki stök
Báðir litningar klofnir og tap á

litningabroti annars þeirra
óeðlileg

2 1 Öll litamerki sjást saman

Eðlilegir litningar þar sem grænu merkin

liggja saman eða annar litningurinn klofinn

með tapað litningabrot

ekki hægt að fullyrða

2 2 2 litapör saman Tveir eðlilegir litningar eðlileg

2 2 Engin litamerki saman Báðir litningar eru klofnir óeðlileg

2 2 1 litapar saman, hin stök Einn eðlilegur litningur en hinn er klofinn óeðlileg

2 2
1 litapar saman en stutt á 

mili hinna litanna
2 eðlilegir litningar, annar aðeins teygður eðlileg

2 3
2 litapör saman og 

stakur grænn

2 eðlilegir litningar og litningabroti ofaukið 

mögulega vegna klofnings og taps á

litningabroti auka litnings

óeðlileg

2 3
1 litapar saman, 2 græn 

og 1 rautt merki stök

1 eðlilegur litningur, einn klofinn og

litningabroti ofaukið mögulega vegna

klofnings og taps á litningabroti auka

litnings

óeðlileg

3 3 3 litapör saman Auka litningur, þrílitna eða þrístæða óeðlileg

3 2
2 litapör saman og stakt 

rautt merki

2 eðlilegir litningar og litningabroti ofaukið 

mögulega vegna klofnings og taps á

litningabroti  auka litnings

óeðlileg

3 2
1 litapar saman, 2 græn 

og 1 rautt merki stök

1 eðlilegur litningur, einn litningur klofinn

og litningabroti ofaukið mögulega vegna

klofnings og taps á litningabroti auka

litnings

óeðlileg

Fjöldi rauðra 

merkja í frumu

Fjöldi grænna 

merkja í frumu

Rauð og græn merki 

sáust ýmist saman eða í 

sundur (splitt)

 Við túlkun niðurstaðna 

var hver fruma metin sem:                    

Eðlileg, óeðlileg eða ekki 

hægt að fullyrða
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3. Viðhengi - Niðurstöður hefðbundinna litningagreininga-öll sýni 
og allar frumur 

ofursvari skylt v. óskylt v.

46,XX? 46,XX,?3 45,XX,-17

46,XX? 46,XX? 46,XX

46,XX,?14 46,XX 46,XX

46,XX? 46,? 46,XX

46,XX? 46,XX 46,XX

46,XX,?10 46,XX (göp) 46,XX,?11q

46,XX,?14,?18 46,XX,?13 46,XX,?14q

46,XX 46,XX,?14q 46,XX?

46,XX 46,XX 46,XX

46,XX,?14,?17 46,XX?

46,XX,?inv(16)

46,XX

ofursvari skylt v. óskylt v.

46,XX Ekkert sýni 43,XX,-6,-18,-20,21s+

46,XX,?11q 44,XX,-17,-18,-19,skemmdir: 2,7,13

46,XX? 44,XX,-7,-8,21s+

46,XX 45,XX,-9,21s+

46,XX 46,XX,?8,21s+

46,XX,?4 46,XX?,21s+

46,XX,21s+

ofursvari skylt v. óskylt v.

46,XX? ekkert sýni 45,X

46,XX 46,XX?

46,XX,?3,?8 46,XX?

46,XX? 46,XX?

44,XX,-13,-16 46,?

45,XX,-16 46,XX

46,XX 46,XX

44,XX,-8,-9,-13,-19,+? 46,XX

45,XX,-22 46,XX,tas(14q14q)

45,XX,-8,brotinn X 46,XX,?8p

skylt v. óskylt v.

ónýtt sýni 46,XX,?12,?21

46,XX,?

GC-1

GC-2

GC-3

GC-4
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ofursvari skylt v. óskylt v.

46,XY? 46,XY ónýtt sýni

46,XY 45,XY,-19

46,XY? 46,XY,?18

46,XY? 46,XY,?19

46,XY (bara sett í hópa A-G) 46,XY

46,XY (bara sett í hópa A-G) 46,XY?

46,XY (bara sett í hópa A-G) 40,XY,ógreinanlegt

46,XY (bara sett í hópa A-G) 46,XY,-10,-E,?2mar

46,XY?

ofursvari skylt v. óskylt v.

46? 44,XY,-19,-22,?röðun(14,16,18) ónýtt sýni

46,XY,?F,?G 46,XY

45,XY? 46,XY

45,XY? 45,XY,-16

45,XY? 46,XY

41,XY,-1,-4,-15,-18,-21 46,?

45,XY?,-7,-11,-17,+2mar 44,XY,-13,-16

46,XY? 46,XY

46,X? 46,XY?

43? 46,XY,?8,?14,?15

46,XY? 46,XY,?14,?15

46,XY?

ofursvari skylt v. óskylt v.

ónýtt sýni 46,XY,?8,?10 46,XY?

46,XY,?13-18 46,XY?

46,XY,?E-G

46,XY,?7,?9,?14,?18

40,XY,-2,-6,-13,-18,-20x2,-21,+mar

46,XY

46,XY,?18

ofursvari skylt v. óskylt v.

46,XX ónýtt sýni 45,XX,-14

43,XX,-18,-19,-20 46,XX?

46,XX,?13q 46?

46,XX? 46,XX?

45,XX,?D,?F,?G 46,XX 

46,XX,?E-G 46,XX 

45,X? 46,XX 

46,XX? 46?

46,XX?

46,XX

46,XX

46,XX

46,XX,?14,?15,?17

46,XX?

GC-5

GC-6

GC-7

GC-8
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ofursvari skylt v. óskylt v.

46,XY? 46,XY? 46,XY?

46,XY? 46,XY? 46,XY?

46,XY? 46,XY? 46,XY?

46,XY? 46,XY? 46,XY?

46,XY? 46,XY? 46,XY?

46,XY? 46,XY? 46,XY?

46,XY? 46,XY? 46,XY?

46,XY? 46,XY? 46,XY?

45,XY,-15,-21,+ skemmdur 46,XY?

46,XY,?5 46,XY?

46,XY 44,X,-8

46,XY? 

47,XY,?10,+mar

45,XY,?t(2;14)

46,XY

ofursvari skylt v. óskylt v.

46,XX? 46,XX? 45,XX?,-C

46,XX? 46,XX? 46,XX?

44,XX,-5,-12,-20,+mar 46,XX? 45,XX?,-6

46,XX? 45,XX,-E 46,XX?

46,XX,?18,?19,?21 46,XX? 46?

46,XX? 46,XX?

42,XX,-6,-7,-13,-20,+? 46,XX?

45,XX? 45,XX?

46,XX? 46,XX?

45,X?,-C 46,XX,?18

46,XX? 46,XX,?19,?20

46,XX? 45,XX,-19

46,XX

46,XX,?19,?21,?22

ofursvari skylt v. óskylt v.

45,XX,-C 46,XX,-15,-17,+2mar 46,XX?

46,XX? 46,XX,?14q,?F,?G 46?

45,XX,-5,del(9)(q11),?F,?G 46,XX? 46,XX?

46,XX? 46,XX? 46,XX?

46,XX? 46,XX?

45,XX?,-C 46,XX?

45? 46,XX?

45? 46?

46,XX,del(7)(q2),?19,?20,?21,?22 46?

44,X?

GC-11

GC-12

GC-10
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ofursvari skylt v. óskylt v.

46,XX,-17,+mar 46,XX 46,XX

46,XX,?17 46,XX 46,XX,?3q,?18,?20,?Xq

45,XX,?3,-10,?12,-18,-22,+2mar 46,XX 46,XX,?F,?G

46,XX,?7p,?8p,?9p,?19,?21 46,XX 40,X,-4,-10,-13,-14,-18

46,XX,?19,?22 46,XX,?E 46,XX?

45? 46,XX,?del(Cp),?E 46,XX

46,XX? 46,XX? 45-46,XX,?16,?18,?mar

43,XX,-16,-17,-19 46,XX? 46,XX,?4,-7,?10,?12,?13,+15

46,XX? 46,XX? 46,XX?

46,XX 46,XX? 41,XX ógreinanlegt

46,XX 39,X,-7,-8,-9,-14,-15,-16

46,XX

41,XX,-2,-7,-16,-19,-20

46,XX

46,XX

46,XX,+5,-13

GC-13
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4. Viðhengi – Niðurstöðutafla sem sýnir öll svæði á erfðamenginu 
sem hafa viðbætur í 40% eða fleiri einstaklingum innan hópanna: 

ofursvarar, skyld viðmið, óskyld viðmið eða allir þátttakendur 
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5. Viðhengi – Nánar um gen og umritunarþætti í töflum 5 og 6 í niðurstöðum 

Bindiset fyrir: virkni:

c-Myc umritunarþáttur, kemur að stjórnun frumuhrings og stýrðum frumudauða

ELF1_(SC-631) Tjáð í eitilfrumum, virkjar bæði sem hvati og hindri á ýmis gen.

FOSL1_(SC-183) stjórnar umritun við frumuþroskun og frumusérhæfingu

JunD verndar frumur gegn stýrðum frumudauða

NANOG_(SC-33759) kemur að stofnfrumuþroskun á fósturstigi

NFkB virkjar tjáningu á ákveðnum genum sem tengjast frumuþroskun

PAX5-C20 PAX5 getur bæði virkað sem umritunar hvati og hemill. Nauðsynlegt við frumuþroskun

POU2F2 stjórnar umritun í nokkrum vefjum til að virkja Ig genatjáningu

RAD21 tekur þátt í tvíþátta DNA viðgerð

SMC3_(AB9263) Tengt samloðunarkröftum systurlitninga eftir skiptingu í frumuhring og DNA viðgerð

STAT3 umritunarþáttur kemur að stjórn frumuhrings og stýrðum frumudauða

TCF12 umritunarþáttur sem þekkir Ephrussi-box (E-box), f innst í m.a. T- og B-frumum

TCF4 umritunarþáttur sem þekkir Ephrussi-box (E-box)

gen Virkni

abParts breytileg svæði mótefna

ADAR Adenosine deaminasi, breytir adenosine í inosine

AK128525 Ig Kappa keðja

AV25S1 T-frumuviðtaki alpha-keðja, breytilega svæðið

AV4S1 Genabútur í T-frumu viðtaka

AY685359 Ig kappa breytilega svæði RNA

CISH Neikvæð stjórnun cytokin merkja

DKFZp686016217 IgH fasta svæði gamma 2

EME1 kemur við sögu við DNA viðgerð 

EP300 Histone acetyltransferasi, nauðsynlegt við frumuþroskun

FLJ00385 IGH fasta svæði gamma 1

GNLY Tjáir prótín staðsett í cytotoxic granúlum í T-frumum, losnar við örvun mótefnavaka

IGH@ Ig þunga keðja

IgHA2 Ig fasta svæði alpha 2

IGHD IgH fasta svæði delta

IGHE IgE

IGKV Ig kappa létta keðja breytilega svæði

IGL@ Ig lambda

IGL1 Ig lambda létta keðja

IGVH Ig þunga keðja

IGVK-A2 Ig kappa létta keðja

IL21R IL21 viðtaki, mikilvægt við þroskun T- og  B-frumna 

IL4R Tjáir alpha-keðju interleukin-4 viðtakans

IL6R IL-6 stýrir þroskun plasmafruma

LM25 Ig anti-HBsAg lambda létta keðja

RanGAP1 RanGAP1 lykilstjórnun í RAN GTP/GDP hringnum

RBX1 Hefur líklega hlutverk við ubiquitination nauðsynlegt við ferli frumhrings

RERE Breytt tjáning er tengd krabbameinum

TCRA Alpha hluti T-frumu viðtakans

TOB2 tengist stjórnun á frumuhringsferlinu

TRAC T-frumu viðtaki alpha fasti.

TRD T-frumu viðtaki  delta 

UBE2D2 Ensím sem finnur og eyðir (ubiquitination) æxlisbælipróteinið p53.

V alpha Ig IGV gen

XRCC6 tengist viðgerð á tvíþátta DNA með NHEJ

Z49973 mRNA  Ig þungu keðju  
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6. Viðhengi - Styrkmælingar á IgM og IgG í flotum úr kímstöðvar-
ræktunarlíkani: 

 

Markmið  

Markmið þessa aukahluta verkefnisins var að mæla styrk ónæmisglóbúlína af IgM og IgG gerð úr 

flotum kímstöðvarræktar in vitro á dögum 7, 14 og 21 til þess að athuga hvort munur væri framleiðslu 

Ig hjá ofursvörum miðað við viðmið. 

 

Efni og aðferðir við IgM og IgG styrkmælingar í flotum kímstöðvarræktar 

Flot var hirt úr ræktum á tveggja daga fresti og fryst í -20°C. Flot frá hverjum einstakling á degi 7, 14 

og 21 í rækt var svo tekið og styrkur IgG og IgM mótefna mælt með Enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA). 

Daginn fyrir keyrsludag var húðaður 96 holu Nunc F96 Maxisorp bakki með annað hvort IgM eða 

IgG mótefnum frá Dako (Cytomation,Denmark A/S), mótefnin voru þynnt í húðunarlausn (sjá viðauka 

1) (1/1000, 100 µl í hvern brunn). Filma var sett yfir og bakkinn geymdur í kæliskáp yfir nótt.   

Á keyrsludegi var Maxisorp bakkinn þveginn þrisvar sinnum með þvottalausn (sjá viðauka 1), 200 

µl í hvern brunn, bakkinn var látinn standa í 2-3 mínútur, sturtað úr og þvotturinn endurtekinn tvisvar. 

Við mælingar á IgM var flot sett í þremur styrkleikum á plötu, þ.e. óþynnt, ½ og ¼ þynnt í 

þvottalausnum. Hvert sýni fór í tvöföldu á plötuna ef nægilegt magn af floti var til staðar. Fyrir mælingar 

á IgG fóru flot í tveimur styrkleikum á plötuna, þ.e óþynnt og ½ þynnt í þvottalausn. Einnig í tvöföldu 

þegar nóg sýni var til staðar. Notast var við blóðvatnsblöndu sem innihélt þekktan styrk af IgM og IgG 

sem staðal á plöturnar. Upphaflegur styrkur á staðli var 970 µg/ml fyrir IgM og 10.400 µg/ml fyrir IgG. 

Staðall var settur í þreföldu á hverja plötu. Fyrsta þynning í þvottalausn fyrir IgM var 1/1000 en 

1/30.000 fyrir IgG. Staðallinn var svo raðþynntur um 1/3 í þvottalausn, sjö sinnum niður plötuna. Filma 

var sett yfir og platan geymd við stofuhita í 90 mín. Platan var þá þvegin þrisvar með þvottalausn eins 

og áður. Basískt-fosfatasa-tengt anti- IgM eða IgG mótefni (alkaline phosphatase-conjugated anti- IgM 

or IgG antibodies) (frá Dako Cytomation and Biotec laboratories Ltd., Suffolk, England) var sett í allar 

holur á plötunum, þynnt í þvottalausn í þynningunum 1/3000 fyrir IgM og 1/1000 fyrir IgG. Filma sett 

yfir og platan geymd í 60 mínútur við stofuhita. Þá var platan aftur þvegin þrisvar með þvottalausn. Til 

að kalla fram lit á plötunum fyrir ljósmælingu voru notaðar hvarfefnatöflur frá Sigma (sjá viðauka) Tvær 

töflur í 10 ml framköllunarlausn (sjá viðauka 1) fyrir hverja plötu. Ljósþéttni var mæld við 405 nm með 

Thermo multiskan EX ljósmæli eftir 30-60 mínútur eða þegar staðallinn var orðinn tæplega 2 fyrir IgM 

en tæplega 1 fyrir IgG. Styrkur mótefna var reiknaður út frá staðalkúrfu. Notuð voru meðaltöl allra hola 

fyrir hvert sýni, þar sem þynningar voru fyrst uppreiknaðar.  
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Niðurstöður 

Flestar ræktirnar sýndu IgM framleiðslu, mælanlega á degi 7 en styrkur IgM jókst hratt eftir 14 daga í 

kímstöðvarrækt hjá GC 8 ofursvara og óskyldu viðmiði, GC 10 skyldu og óskyldu viðmiði, GC 11 

ofursvara og óskyldu viðmiði, GC 12 ofursvara og óskylduviðmiði og GC 13 ofursvara, skyldu og 

óskyldu viðmiði. Lítil merki voru um flokkaskipti yfir í IgG, nema hjá GC 8 og GC 11 ofursvarar, GC 10 

skylt og óskylt viðmið sem sýndu aukna IgG framleiðslu frá degi 14.  

Til að athuga hvort gögnin væru normaldreifð var gert Kolmongorov-Smirnov tölfræðipróf á öllum 

hópum fyrir alla mælingardaga. Reyndust allir dagar vera normaldreifðir innan hópanna nema IgG 

mælingar á ofursvörum á degi 7, óskyldum á degi 7 og skyldum á degi 21. Fyrir IgM mælingar var 

óskyldir á degi 14 ekki normaldreift. Þá var gert T-próf til að bera saman alla hópana og dagana. Ekki 

reyndist marktækur munur milli ofursvara og viðmiða á styrk IgM eða IgG mótefna í floti úr kímstöðvar 

ræktum á dögum 7,14 og 21 (p>0,05), þrátt fyrir að nokkrir einstaklingar skæru sig úr hópnum með 

aukinni framleiðslu.  

 

 

Umræður ELISA 

Mældur var styrkur ónæmisglóbúlínanna IgM og IgG í flotum úr kímstöðvarrækt sem höfðu verið hirt á 

dögum 7, 14 og 21 og fryst. 

 

Þrátt fyrir að nokkrir einstaklingar hafi haft aukinn styrk ónæmisglóbúlína eftir 14 daga í rækt var 

enginn marktækur munur milli hópanna. Ofursvarar eru skilgreindir sem slíkir vegna aukinnar 

ónæmisglóbúlínframleiðslu eftir örvun með poke-weed mítogeni in vitro á degi 7 í rækt.  

Þar sem ónæmisglóbúlín framleiðslan jókst hjá sumum frá degi 14 til 21 og var ekki enn farin að 

dala á þeim tíma má leiða líkur að því að ræktin hefði mátt standa lengur.  

 

Ályktanir  

Ofursvarar eru skilgreindir á grundvelli poke-weed örvunar en kímstöðvarrækt in vitro virðist ekki skila 

sömu niðurstöðu, enginn munur var milli ofursvara og viðmiða hvað varðar Ig framleiðslu á þremur 

vikum í kímstöðvarrækt. Forvitnilegt hefði verið að hafa eina viku í viðbót og sjá hvort flokkaskipti 

hefðu átt sér stað í fjórðu viku.  

 


