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Ágrip 

Tengsl BMP markgenanna Id1 og MSX2 í miðlagssérhæfingu stofnfrumna úr 

fósturvísum manna 

Helga Þráinsdóttir, læknanemi
1
 

Guðrún Valdimarsdóttir, líffræðingur
2
 

1
Læknadeild Háskóla Íslands 

2
Lífefna og sameindalíffræðistofa læknadeildar Háskóla Íslands 

Inngangur 

Stofnfrumur úr fósturvísum manna (hES frumur) eru fjölhæfar og geta orðið að öllum 

frumutegundum líkamans. Einn vaxtarþáttanna sem stýra sérhæfingu þeirra er BMP sem er 

nauðsynlegur fyrir myndun miðlags (mesoderm) í fósturvísinum. Fyrri athuganir 

rannsóknarhóps Guðrúnar Valdimarsdóttur hafa sýnt að BMP eykur tjáningu á 

umritunarþættinum MSX2 og einnig á Id1 próteininu sem hindrar bindingu bHLH 

umritunarþátta við DNA. Þessi rannsókn miðar að því að athuga hvort tengsl séu milli Id1 og 

MSX2 með tilliti til tíma örvunar, staðsetningar og flókamyndunar. 

Efniviður og aðferðir 

hES frumur voru ræktaðar og síðan örvaðar með BMP4 í mislangan tíma. Frumurnar voru 

einnig sýktar með adenoveirum sem tjáðu sívirkan BMP viðtaka. Tjáning Id1 og MSX2 á 

RNA stigi var athuguð með PCR og tjáning próteinanna skoðuð með western blotti. Til þess 

að athuga hvort próteinin tengdust saman í flóka var gerð mótefnafelling 

(immunoprecipitation) með mótefni gegn Id1 og í kjölfarið gert western blot með mótefni 

gegn MSX2. Staðsetning próteinanna í frumuþyrpingunum var skoðuð í confocal smásjá eftir 

mótefnalitun. 

Niðurstöður 

RNA tjáning Id1 og MSX2 var aukin eftir örvun með BMP4 í einn og tvo sólarhringa en 

minnkaði eftir þrjá sólarhringa. RNA tjáning miðlagspróteinsins Brachyury var þá líka til 

staðar. Próteintjáning Id1 var aukin á sama tíma og einnig próteintjáning MSX2, þó hún hafi 

verið daufari. Þegar Id1 var einangrað úr BMP4 örvaðri frumulausn með mótefnafellingu 

fylgdi MSX2 ekki með í flóka. Þetta sást á Western blotti þar sem engin MSX2 bönd komu 

fram. Sömu niðurstöður fengust þrátt fyrir yfirtjáningu Id1 fyrir tilstilli adenoveirusýkingar. 

Þegar hES frumur voru sýktar með annarri adenoveiru til að fá þær til að tjá sívirkan BMP 

viðtaka og sýnin skoðuð í confocal smásjá sást aukin tjáning á bæði Id1 og MSX2 sem voru 

tjáð á sama stað í þyrpingunum. Smásjársýnin voru einnig lituð fyrir Oct4 sem einkennir 

ósérhæfðar frumur og var tjáningin þá í miðjum frumuþyrpingunum öfugt við MSX2 (og þar 

með Id1) sem var frekar á jöðrunum, einmitt þar sem sérhæfingin hefst. 

Ályktanir 

Við BMP4 örvun virðast hES frumur þróast úr ósérhæfðum frumum yfir í miðlagsfrumur. 

Tjáning á Id1 og MSX2 er aukin fyrir tilstilli sama vaxtarþáttarins, BMP4, og er tjáning 

próteinanna tveggja í hámarki eftir jafn langan örvunartíma. Þau virðast hins vegar ekki 

mynda tengsl sín á milli í flóka, þrátt fyrir að vera tjáð á sama stað í frumuþyrpingunum, og 

hafa því trúlega ekki samlegðar- eða hindrunaráhrif hvert á annað í miðlagssérhæfingu. 
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Skammstafanir 

ALK Activin receptor-like kinase 

ARP Actin related protein 

bFGF Basic fibroblast growth factor 

BMP Bone morphogenetic protein 

bp Base pair 

cDNA Complementary DNA 

DNA Deoxyribonucleic acid 

dNTP Deoxyribonucletide 

ES Embryonic stem (cell) 

FGF Fibroblast growth factor 

hES Human embryonic stem (cell) 

Id Inhibitor of DNA binding 

iPS Induced pluripotent stem cell 

LacZ Lactose operon Z 

MEF Mouse embryonic fibroblast 

MOI Multiplicity of infection 

MSX Muscle segment homeobox 

Oct Octamer-binding transcription factor 

PBS Phosphate buffered saline 

PCR Polymerase chain reaction 

RNA Ribonucleic acid 

rpm Revolutions per minute 

SDS-PAGE Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel for electrophoresis 

Sox (Sex determining region Y)- box 

TBS-T Tris buffered saline Tween-20 

TGFβ Transforming growth factor β 
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1  Inngangur  

1.1 Stofnfrumur 

Stofnfrumur eru ósérhæfðar frumur sem hafa þann eiginleika umfram aðrar frumur að geta 

bæði endurnýjað sjálfar sig og einnig þroskast yfir í sérhæfðar frumur. Þegar stofnfruma 

skiptir sér hafa dótturfrumurnar þannig tvo möguleika (sjá mynd 1), annaðhvort að haldast 

ósérhæfðar eins og móðurfruman eða að þroskast yfir í forverafrumu sem síðan verður að 

ákveðinni gerð af sérhæfðri starfrænni líkamsfrumu, t.d. eitilfrumu eða taugafrumu. 

Stofnfruman sjálf hefur því ekki starfrænt hlutverk en í staðinn getur hún skipt sér endurtekið 

í langan tíma án þess að sýna öldrunareinkenni (senescence) (Þórarinn Guðjónsson og Eiríkur 

Steingrímsson, 2003). 

 

 

Mynd 1. Skipting stofnfrumu. 

Stofnfrumum má skipta í tvo megin flokka, annars vegar fósturvísisstofnfrumur 

(embryonic stem cells, ES frumur) og hins vegar vefjasértækar stofnfrumur (tissue specific 

stem cells) (Þórarinn Guðjónsson og Eiríkur Steingrímsson, 2003). Þær síðarnefndu er að 

finna í vefjum fullmyndaðra einstaklinga og gegna hlutverki í vexti, viðhaldi og viðgerð 

vefjarins sem þær tilheyra. Vefjasértækar stofnfrumur hafa nú fundist í flestum vefjum 

líkamans og má þar nefna sem dæmi beinmerg, blóð, heila, nýru, húð, vöðva, lifur og bris. 

Þær geta myndað frumutegundirnar sem er að finna í vefnum sem þær tilheyra en ekki aðrar 

tegundir frumna. Þessi hæfileiki er kallaður marghæfni (multipotency). 

Fósturvísisstofnfrumur eru hins vegar sagðar fjölhæfar (pluripotent) því þær geta myndað 

allar frumur líkamans (Tarnowski og Sieron, 2006; Passier og Mummery, 2003). 
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1.2 Stofnfrumur úr fósturvísum 

Þegar sæðisfruma og eggfruma sameinast við frjóvgun myndast fyrst okfruma (zygote) sem er 

alhæf (totipotent) því úr henni myndast allar frumugerðir líkamans auk fylgjuvefjar fóstursins. 

Okfruman fer svo að skipta sér og um þremur dögum eftir frjóvgun hefur myndast 16 frumna 

klasi sem kallast þyrpill (morula). Á meðan frumum innan þyrpilsins fjölgar fer vökvi smám 

saman að safnast á milli þeirra og að lokum verður til vökvafyllt hol sem skilur ysta 

frumulagið frá hinum. Þegar hér er komið sögu hefur orðið til það sem kallað er kímblaðra 

(blastocyst). Kímblaðran samanstendur af innri frumumassa (inner cell mass eða embryoblast) 

sem síðar verður að fóstrinu sjálfu, holrúminu (blastocele) og ytri frumumassanum (outer cell 

mass eða trophoblast) sem umlykur hin tvö fyrrnefndu og verður síðar að fylgjunni. 

Fósturvísisstofnfrumur (ES frumur) eru fengnar úr innri frumumassanum sem við 

vembilsmyndun (gastrulation) myndar þrjú kímlög; útlag, miðlag og innlag (ectoderm, 

mesoderm og endoderm), en frá þeim eru allir vefir líkamans komnir (Sadler, 2010; Chambers 

og Smith, 2004). 

Á 8. áratugnum leiddu rannsóknir á teratoma, æxlum sem innihalda vefi upprunna frá 

öllum þremur kímlögunum, í ljós að æxlisfrumurnar gátu bæði endurnýjað sig og sérhæfst í 

rækt. Þessar rannsóknir ruddu brautina fyrir einangrun ES frumna. Menn höfðu komist að því 

að kímblöðrur sem græddar voru í fullorðnar mýs ollu teratomamyndun og leituðu því að 

fjölhæfum frumum í blastocystunni sjálfri, í stað æxlisfrumnanna sem hafa þann ókost að vera 

á margan hátt óeðlilegar, til að mynda mislitna (aneuploid) (Pera, 2000). Það var fyrst árið 

1981 sem tókst að einangra ES frumur úr músum og rækta (Evans og Kaufman, 1981; Martin 

1981). Síðan leið meira en áratugur þar til ES frumur voru einangraðar úr fyrstu prímötunum 

og loks árið 1998 voru ES frumur úr mönnum einangraðar (Thomson o.fl., 1998). 

Stofnfrumur úr fósturvísum manna (human embryonic stem cells, hES frumur) eru 

fengnar úr fósturvísum sem búnir eru til fyrir tæknifrjóvgun en ekki notaðir og upplýst 

samþykki fengið frá gefendum fyrir notkun til rannsókna. Eftir um 5 daga í rækt hafa 

fósturvísarnir myndað kímblöðru. Frumur innri frumumassans eru þá einangraðar frá þeim 

ytri (sjá mynd 2) og ræktaðar á lagi af fibroblöstum úr músafósturvísum (mouse embryonic 

fibroblasts, MEF frumur). Fibroblastarnir eru stoðfrumur fyrir hES frumurnar sem hjálpa til 

við að halda þeim lifandi og ósérhæfðum. Það veltur svo á ýmsum utanaðkomandi boðum 

sem frumurnar fá, til dæmis frá vaxtarþáttum, hvort og hvernig þær sérhæfast (Thomson o.fl., 

1998; Reubinoff o.fl, 2000). 
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Mynd 2. Einangrun og ræktun stofnfrumna úr fósturvísi.  

(Aðlagað frá National Institutes of Health, e.d.). 

 

1.3 Sérhæfing fósturvísisstofnfrumna 

Eftir að kímblaðran hefur myndast fara frumur fósturvísisins smám saman að sérhæfast í 

mismunandi frumuflokka. Fyrst þróast innri frumumassinn yfir í epiblasta annars vegar og 

hypoblasta hins vegar, þá hefur myndast tvílaga fósturskjöldur. Epiblastarnir þroskast áfram í 

átt að hinu eiginlega fóstri. Á þriðju viku fósturvísisþroskans myndast svokölluð frumrák 

(primitive streak) í tvílaga fósturskjöldinn og epiblastar færa sig gegnum hana niður á milli 

epi- og hypoblasta laganna. Þetta ferli kallast vembilsmyndun (gastrulation) og leiðir til 

myndunar þrílaga fósturskjaldar sem inniheldur kímlögin þrjú; innlag (endoderm), miðlag 

(mesoderm) og útlag (ectoderm) (Strachan og Read, 2011). 

Útlagið myndast úr þeim epiblöstum sem ekki fara gegnum frumrákina. Úr þessum 

frumum verður síðar til húð, hár, bein höfuðkúpunnar, mið- og úttaugakerfi og fleira. Innlagið 

myndast úr frumum sem fara í gegnum fremsta hluta frumrákarinnar og ryðja frá sér 

hypoblöstunum. Síðar mynda þessar frumur til dæmis þekju meltingarvegarins, lifur og bris 

(Keller 2005; Gaspar- Maia o.fl. 2011). Miðlagið myndast úr frumum sem fara gegnum 
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frumrákina og enda á milli útlags og innlags. Því er skipt í nokkra undirflokka eftir 

staðsetningu. Ásmiðlag (axial mesoderm) er við fremsta hluta frumrákarinnar og úr því 

myndast seilarklakkur (notochord). Við mið- og aftari hluta frumrákar skiptist miðlagið svo í 

þrjá hópa eftir fjarlægð frá frumrák. Hjáásmiðlag (paraxial mesoderm) þróast síðar yfir í 

vöðva, bein og brjósk. Millimiðlag (intermediate mesoderm) verður að nýrum og kynkirtlum 

auk tilheyrandi leiðslukerfa. Hliðlægt miðlag (lateral mesoderm) leggur til myndun hjarta, 

æða og blóðfrumna (Kitagawa og Era, 2010). 

Jafnvel þótt ekki myndist frumrák og þrílaga fósturskjöldur hjá hES frumum í rækt er 

hægt að líkja eftir þeim stýriferlum sem liggja að baki myndunar mismunandi kímlaga 

fósturvísisins. Ekki eru allar stjórnsameindirnar þekktar en rannsóknir benda til þess að 

vaxtarþættir sem stýra sérhæfingu frumna í fósturvísinum hafi samskonar áhrif á ósérhæfðar 

hES frumur í rækt (Keller, 2005). Þegar sérhæfa á hES frumur í rækt eru aðallega notaðar 

þrjár aðferðir: myndun frumukúla (embryoid- bodies), ræktun á lagi af stoðfrumum (feeder 

cells) og ræktun á lagi af utanfrumuefni (extracellular matrix). Frumukúlurnar líkja eftir fyrstu 

stigum fósturvísisþroskans þar sem frumurnar mynda þrívíð samsöfn sem geta þroskast yfir í 

innlag, miðlag og útlag. Hins vegar er erfitt að stýra sérhæfingunni, margar ólíkar frumugerðir 

myndast innan kúlanna og þar sem kúlurnar geta verið misstórar er þroskun frumnanna ekki 

eins frá einni kúlu til annarrar. Hægt er að komast hjá þessu með því að rækta frumurnar í 

tvívíðri rækt, það er að segja annaðhvort á lagi af stoðfrumum eða utanfrumuefni. Sérhæfðar 

frumur þrífast misvel á mismunandi stoðfrumum og það er hægt að nota til að velja úr þá 

sérhæfðu frumutegund sem ætlunin er að rækta. Þó hefur ástand stoðfrumnanna áhrif á 

fjölgunargetu sérhæfðu frumnanna. Þessi hindrun er ekki til staðar séu frumurnar ræktaðar á 

utanfrumuefni. Þá er einnig auðveldara að stýra, með völdum vaxtarþáttum, og fylgjast með 

sérhæfingunni. Sé ætlunin að skoða áhrif ákveðinna vaxtarþátta á sérhæfingu hES frumna 

verður að hafa í huga að ætið sem þær eru ræktaðar í getur líka haft mikil áhrif á ferlið. Til að 

lágmarka þessi áhrif er til dæmis reynt að nota æti sem inniheldur sermisstaðgengil (serum 

replacement) úr efnafræðilega skilgreindum þáttum, í stað sermis því innihald þess getur verið 

mismunandi (Kitagawa og Era, 2010). 

 Vegna þess að ekki er hægt að reiða sig á uppröðun og staðsetningu frumnanna í 

ræktinni til þess að aðgreina ólíkar frumugerðir, eins og í fósturvísinum, verður að athuga 

hvort frumurnar tjái ákveðin prótein sem tilheyra viðkomandi frumutegund. Sem dæmi má 

nefna að frumur sem tilheyra miðlaginu hafa einkennandi tjáningu á umritunarþættinum 

Brachyury (T- Brachyury). Ósérhæfðar hES frumur tjá hins vegar umritunarþættina Oct4 
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(octamer- binding transcription factor 4), Sox2 ((sex determining region Y)- box 2) og Nanog 

(Wobus og Boheler, 2005). Þeir stýriferlar sem liggja að baki sérhæfingu hES frumna í 

kímlögin þrjú hafa ekki verið skilgreindir nema að litlu leyti. Ferlarnir eru betur þekktir í 

músum, meðal annars vegna þess að rannsóknir á fósturvísum músa hafa verið stundaðar 

lengur en manna. Í músum virðast meðlimir í vaxtarþáttastórfjölskyldunum FGF (fibroblast 

growth factor), Wnt og TGFβ (Transforming growth factor β) (að meðtöldum nodal og 

BMP4) gegna þar mikilvægu hlutverki (Keller, 2005).  

 

1.4 Bone Morphogenetic Protein (BMP) 

TGFβ stórfjölskyldan samanstendur af um fjörutíu pólýpeptíð vaxtarþáttum (growth factors). 

Þeim er skipt í tvo meginflokka: BMP og GDF (growth differentiation factors) annars vegar 

og TGFβ, activin og nodal hins vegar. BMP er stærsti undirflokkurinn og samanstendur af að 

minnsta kosti 20 mismunandi vaxtarþáttum. Tjáning og virkni vaxtarþátta TGFβ 

stórfjölskyldunnar hafa varðveist þróunarfræðilega í mörgum dýrategundum (Pucéat, 2007). 

Þeir finnast um allan líkamann og hafa áhrif á margar tegundir frumna. Hlutverk þeirra í 

stjórnun vaxtar, stýrðs frumudauða (apoptosis), frumuflutnings og losunar utanfrumuefnis er 

mikilvægt bæði við þroskun fósturs og viðhald samvægis (homeostasis) í fullorðnum 

(Valdimarsdottir og Mummery, 2005). 

Vaxtarþættir TGFβ stórfjölskyldunnar hafa áhrif á umritun gena í kjarna frumunnar með 

því að bindast ósamleitu (heteromeric) pari af serín/ threonín kínösum í frumuhimnunni en 

þeir valda fosfórun á innanfrumupróteinunum Smad sem flytjast svo inn í kjarnann og virkja 

umritun viðeigandi gena (sjá mynd 3). Viðtakarnir í frumuhimnunni eru viðtakagerð I (type I), 

sem einnig hefur verið kallaður activin receptor- like kinase (ALK), og viðtakagerð II (type 

II), sem er sívirkur. Þegar vaxtarþættirnir bindast viðtökunum parast viðtakarnir og verða fyrir 

formgerðarbreytingu. Við það fosfórar viðtakagerð II viðtakagerð I sem þar með virkjast. 

Viðtakagerð I fosfórar svo Smad. Tenging mismunandi undirflokka viðtakagerðar I við 

mismunandi Smad prótein er mjög sértæk, öfugt við pörun mismunandi undirflokka 

viðtakagerðanna tveggja (I og II) sem er þónokkuð sveigjanleg. Þannig er það viðtakagerð I 

sem ákvarðar sértækni innanfrumuboðanna. Smad próteinin eru flokkuð í þrjá flokka: 

receptor- regulated Smads (R-Smads), common- mediator Smad (Co-Smad) og inhibitory 

Smads (I-Smads). Það eru R-Smads sem viðtakagerð I fosfórar og breytir þar með formi 

þeirra þannig að þau geta bundist Co-Smad sem ekki er tengt viðtakanum og er ekki háð 

fosfórun af hans völdum. Co-Smad hefur hins vegar nuclear localization signal (NLS) og 
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nuclear export signal (NES) sem gerir því kleift að flakka milli kjarna og umfymis. Þegar R-

Smad- Co-Smad flókinn er kominn inn í kjarnann hefur hann einn og sér veika bindigetu við 

DNA og þarf því að vinna með öðrum umritunarþáttum sem hafa meiri bindigetu til að geta 

bundist promoter svæðum sinna markgena (target genes). I-Smads virka sem hindrar á boð frá 

vaxtarþáttum TGFβ stórfjölskyldunnar. Þau bindast viðtakagerð I á stöðugan hátt, verða ekki 

fyrir áhrifum frá honum og setja þannig af stað neikvæða afturvirknihringrás (negative 

feedback loop) skömmu eftir að TGFβ boðleiðin virkjast (Valdimarsdottir og Mummery, 

2005). 

 

Mynd 3. BMP boðleiðin.  

(Aðlagað frá Valdimarsdottir og Mummery, 2005). 

 

Vaxtarþættir TGFβ stórfjölskyldunnar bindast sértækt við sína ákveðnu samsetningu af 

viðtakagerð I og II. Þannig má greina BMP boðleiðina frá hinum TGFβ boðleiðunum. BMP4 

binst til dæmis ALK (viðtakagerð I) 2, 3 eða 6 og virkjar þar af leiðandi bara Smad 1, 5 eða 8. 

Fyrst þegar BMP vaxtarþættirnir uppgötvuðust, fyrir um fimmtíu árum síðan, var það vegna 

hlutverks þeirra við stjórnun á myndun auka beina utan beinagrindarinnar (nafnið vísar til 

þess). Nú er hins vegar ljóst að þeir eru nauðsynlegir þroskunarferlum í flestum líffærakerfum 

og má þar auk beinmyndunar nefna blóðmyndun (hematopoiesis), myndun taugakerfis og  

hjarta, fósturvísisþroska og fleira (Bragdon o.fl., 2011). Hvað varðar þroska 

fósturvísisstofnfrumna eru áhrif BMP í músa- og mannafrumum ólík. BMP4 vinnur með 

leukemia inhibitory factor (LIF) að því að halda stofnfrumum úr fósturvísum músa 

ósérhæfðum en ýtir undir sérhæfingu hES frumna, sem virðast ekki verða fyrir áhrifum frá 
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LIF. Að sama skapi haldast hES frumur ósérhæfðar ef BMP4 boðleiðin er hindruð, til dæmis 

með bFGF (basic fibroblast growth factor) eða noggin (Xu o.fl., 2005). Þessi áhrif BMP eru 

ólík áhrifum annarra meðlima TGFβ stórfjölskyldunnar á hES frumur, því 

TGFβ/activin/Nodal virðast viðhalda hES frumum ósérhæfðum (James o.fl., 2005). 

Sérhæfingaráhrif BMP4 á hES frumur líta út fyrir að vera tímaháð. Sýnt hefur verið fram á að 

séu hES frumur örvaðar með BMP4 í skemmri tíma en tvo daga þroskast þær yfir í 

miðlagsfrumur. Séu þær hins vegar örvaðar lengur fara þær að mynda trophoblasta og 

utanfósturvísis innlag (extra- embryonic endoderm) (Zhang o.fl., 2008). Ferlið sem liggur 

þarna að baki er ekki sameindafræðilega fullskilgreint en komið hefur í ljós að BMP4 eykur 

tjáningu á Id (inhibitor of DNA binding) próteinum 1, 2 og 3 og MSX (muscle segment 

homeobox) 1 og 2 í stofnfrumum úr fósturvísum manna (Hollnagel o.fl., 1999; Zhou o.fl. 

2010).  

 

1.5 Id1 (Inhibitor of DNA binding 1) 

Í spendýrum, þar á meðal manninum, hafa fundist fjórar tegundir af Id (Inhibitor of DNA 

binding próteinum) og hafa þau í samræmi við það verið númeruð frá einum upp í fjóra. Id 

próteinin eru Helix Loop Helix (HLH) prótein sem ekki geta bundist við DNA. Þau hafa engu 

að síður áhrif á umritun gena og teljast því stjórnprótein. Áhrifunum miðla þau með bindingu 

við önnur prótein sem bundist geta DNA. Þar ber fyrst að nefna basic Helix Loop Helix 

(bHLH) próteinin sem eru náskyld Id próteinunum en hafa svæði ríkt af basískum 

amínósýrum, sem Id próteinin hafa ekki, og geta þess vegna bundist DNA. Til þess að geta 

bundist verða bHLH próteinin hins vegar að parast. Þar koma  HLH próteinin, Id, til sögunnar 

og hindra áhrif bHLH með því að parast við þau. Þannig geta bHLH próteinin ekki parast við 

önnur bHLH og á meðan ekki bundist DNA (sjá mynd 4). 
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Mynd 4. Áhrif Id próteina á umritun með pörun við bHLH prótein.  

A) bHLH mynda par, bindast CANNTG bindisvæði sínu á DNA og valda umritun tiltekinna 

gena. B) Id1, sem skortir DNA bindiset, parast við bHLH og kemur í veg fyrir bindingu þess 

við DNA þannig að komið er í veg fyrir umritun tiltekinna gena (Valdimarsdottir og 

Mummery, 2005). 

 

bHLH próteinin hafa verið tengd stjórnun á þroska í ýmsum frumutegundum og eru Id 

próteinin sem hindra virkni þeirra því einnig kölluð „inhibitors of differentiation“ 

(þroskahindrar). Hlutverk Id próteina virðist þó vera fjölþættara en eingöngu að koma í veg 

fyrir þroska (Norton, 2000). Sýnt hefur verið fram á að Id prótein geta tengst og haft áhrif á 

aðrar tegundir próteina sem stjórna umritun (transcriptional regulators). Má þar nefna 

Retinoblastoma prótein (pRB) (Iavarone o.fl., 1994), ETS-domain prótein (Yates o.fl., 1999), 

PAX prótein (Roberts o.fl., 2001) og MIDA1 (Shoji o.fl., 1995). 

  Með tengingu sinni við ofantalin prótein hafa Id prótein áhrif á mikilvæga ferla í 

frumunni, til dæmis frumuskiptingar, sérhæfingu og öldrun. Yfirleitt er tjáning Id próteina 

meiri í frumum sem eru ósérhæfðar en minni í fullsérhæfðum frumum (í samræmi við 

umfjöllunina hér að framan). Hins vegar eiga Id prótein oft þátt í því að ákvarða í hvaða átt 

frumur sérhæfast og geta bæði hvatt og hindrað sérhæfingu eftir því hvers konar frumur, og á 

hvaða þroskastigi, um er að ræða. Id prótein eru einnig þekkt fyrir að valda aukinni 

frumufjölgun og geta auk þess takmarkað öldrunareinkenni (senescence) í frumum (Norton, 

2000). Aukin frumufjölgun, minnkuð frumusérhæfing og minnkuð öldrunareinkenni eru allt 

eiginleikar sem eru krabbameinsfrumum til framdráttar. Ennfremur eru Id prótein (sérstaklega 

Id1 og Id3) mikilvæg við nýæðamyndun en hún er æxlisvexti nauðsynleg, enda hefur aukin 

tjáning á Id próteinum fundist í mörgum krabbameinum í mönnum (Perk o.fl., 2005). Æxli 

sem grædd voru í mýs þar sem Id1 og Id3 genin höfðu verið slegin út (knockout mice) voru 

ófær um að vaxa en jafnframt var æðaþroski músanna sjálfra óeðlilegur (Lyden o.fl., 1999). 
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Þetta rennir stoðum undir það að Id1 og Id3 séu nauðsynleg nýæðamyndun bæði í æxlisvexti 

og eðlilegum fósturvísisþroska en aukin tjáning á Id1 og Id3 hefur jafnframt verið greind í 

tengslum við nýæðamyndun í fósturvísum (Benezra o.fl., 2001). Sýnt hefur verið fram á 

tjáningu á öllum fjórum Id próteinunum í stofnfrumum úr fósturvísum manna (Xu o.fl., 2005). 

Aftur á móti eru nákvæm áhrif þeirra þar ekki þekkt. Id1 tjáning í hES frumum hefur verið 

tengd aukinni tjáningu á Oct4 og Sox2, sem einkenna ósérhæfðar frumur, (Ståhlberg o.fl., 

2009) en líka verið tengd við sérhæfingu þeirra yfir í tropoblasta (Xu o.fl., 2005). 

 

1.6 MSX2 (Muscle Segment Homeobox 2) 

MSX genin eru homeobox gen sem eru náskyld muscle segment homeobox (msh) genunum í 

ávaxtaflugunni (Drosophila melanogaster). Í mönnum er að finna tvær gerðir, MSX1 og 

MSX2 (einnig kölluð HOX7 og HOX8). MSX genin innihalda þróunarfræðilega vel varðveitt 

homeodomain svæði. Það kóðar fyrir stjórnpróteinum sem innihalda þrjá α-helixa. Helix II og 

III mynda helix-turn-helix byggingu og bindast stóru gróf (major groove) á DNA en helix I er 

sá sem þekkir bindisetið og tengist bösunum í DNA (Zhou o.fl., 2008).  

Þessi stjórnprótein gegna lykilhlutverki í þróun og myndun líffæra. Þau eru nauðsynleg 

fyrir eðlilega myndun tanna og beina sem myndast með innanhimnubeinmyndun, en sýnt 

hefur verið fram á að mýs sem hafa stökkbreytingu í þessum próteinum mynda ekki tennur og 

sýna óeðlilega formgerð beina, meðal annars snemmkominn samvöxt höfuðkúpubeina 

(Davidson, 1995). Einnig hefur verið sýnt fram á að MSX próteinin eiga þátt í stjórnun á 

bandvefsumbreytingu þekjuvefs (epithelial to mesenchymal transition). Í gegnum þetta ferli 

stjórna þau margvíslegum þroskaferlum í líkamanum, sem dæmi má nefna myndun hjarta 

(Chen o.fl., 2008) og mjólkurkirtla (di Bari o.fl., 2009). Bandvefsumbreyting þekjuvefs er 

einnig mikilvæg með tilliti til krabbameins því æxli nýta sér þetta ferli til ífarandi vaxtar. Í 

fósturvísinum er bandvefsumbreyting þekjuvefs aftur á móti notuð við eðlilegan flutning 

frumna við þroskun. Sýnt hefur verið fram á að MSX gen eru tjáð í miðlagi og útlagi við 

frumrák og eru nauðsynleg bandvefsumbreytingu þekjuvefs í fósturvísum músa (Davidson, 

1995) en hlutverk þeirra í stofnfrumum úr fósturvísum manna á enn eftir að skilgreina. Þó 

hefur verið sýnt fram á að MSX2 er nauðsynlegt til að fá fram formgerðarbreytingar af 

völdum BMP4 og einnig til þess að tjáning minnki á Oct4 og Sox2 sem einkenna ósérhæfðar 

frumur (Zhou o.fl. 2008; Zhou o.fl. 2010). 
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1.7 Gildi stofnfrumurannsókna  

Rannsóknir sem miða að því að auka þekkingu á stofnfrumum hafa fjölþætt notagildi. Þær 

auka skilning á þroskunarferlum sem liggja að baki tilurðar sérhæfðra líkamsfrumna. 

Stofnfrumur úr fósturvísum manna veita möguleika á nánari könnun fósturvísisþroskans utan 

líkamans, en það er mikilvægt þar sem slíkar rannsóknir innan mannslíkamans eru ekki 

mögulegar af siðfræðilegum ástæðum (Keller, 2005). Hins vegar eru menn ekki á eitt sáttir 

varðandi siðfræðilegt réttmæti þess að nota stofnfrumur úr fósturvísum manna til rannsókna. 

Út frá raunvísindalegu sjónarmiði er það þó nauðsynlegt þar sem ekki er hægt að yfirfæra 

allar niðurstöður úr dýrarannsóknum yfir á menn (Passier og Mummery, 2003).  

Nýlega hefur tekist að snúa við þroska sérhæfðra líkamsfrumna og búa til úr þeim 

ósérhæfðar, fjölhæfar frumur sambærilegar stofnfrumum úr fósturvísum. Þessar frumur hafa 

verið kallaðar endurforritaðar fjölhæfar stofnfrumur (induced pluripotent stem cells (iPS)) og 

einangrun þeirra byggir á þekkingu fenginni úr rannsóknum á þroskunarferlum 

fósturvísisstofnfrumna. iPS frumurnar hafa sama erfðaefnið og aðrar frumur einstaklingsins 

sem þær eru fengnar úr og veita því möguleika á rannsóknum á gangi og lyfjanæmi 

erfðasjúkdóma, utan líkama einstaklingsins (Takahashi, 2007).  

Fjölhæfni bæði hES frumna og iPS frumna gerir þær að fýsilegum kosti til notkunar við 

gerð sjúkdómslíkana (tilraunaaðstæður líkja eftir sjúkdómi) fyrir mismunandi líffærakerfi, auk 

lyfja- og eiturefnaprófana. Fjölhæfar stofnfrumur gefa ennfremur fyrirheit um að þær megi 

nota til að leysa af hólmi skemmdar frumur eftir sjúkdóma eða slys. Sem dæmi um sjúkdóma 

þar sem þetta gæti gagnast má nefna sykursýki, Parkinson‘s sjúkdóm og hjartadrep. Áður en 

ígræðslumeðferðir verða raunhæfur kostur verður hins vegar að leysa ýmis vandamál sem 

snerta ónæmisfræðilega höfnun, erfðagalla, tilbúning iPS frumna, magn frumna og 

sérhæfingarstig við ígræðslu og virkni frumna eftir ígræðslu. En fyrst og fremst þarf að 

skilgreina sérhæfingarferlið og stýringu þess í rækt, auk þess sem þróa þarf nákvæmar leiðir 

til að skilja sérhæfðar frumur algjörlega frá ósérhæfðum frumum sem kunna að vera til staðar 

í ræktinni. Ósérhæfðum, fjölhæfum stofnfrumum er hætt við að mynda teratoma æxli. Þannig 

sést að stofnfrumueiginleikarnir geta verið tvíeggjað sverð (Murry og Keller, 2008).  

Fundist hafa svokallaðar krabbameinsstofnfrumur í ýmsum gerðum krabbameina og eru 

tilgátur uppi um það að þessar frumur séu þær sem viðhaldi æxlinu. Skilningur á hegðun 

stofnfrumna gæti því einnig nýst í krabbameinslækningum (Lapidot o.fl., 1994; Tarnowski og 

Sieron, 2006). Kortlagning þeirra þátta sem stýra þroska stofnfrumna frá algjörlega 

ósérhæfðum frumum gegnum mismunandi þroskastig upp í sérhæfðar frumutegundir er 
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grundavallaratriði ef takast á að nýta þær til fyrirfram ákveðinna verka í líf- og 

læknisfræðilegum tilgangi (Murry og Keller, 2008). 

 

1.8 Markmið rannsóknar  

Sýnt hefur verið fram á að vaxtarþátturinn BMP4 er nauðsynlegur til sérhæfingar stofnfrumna 

úr fósturvísum manna yfir í miðlagsfrumur (Zhang o.fl., 2008). Fyrri rannsóknir hafa einnig 

sýnt að stjórnpróteinin Id1 og MSX2 eru bæði tjáð í auknum mæli við örvun frumna með 

BMP4 (Hollnagel o.fl., 1999). Þessi rannsókn miðar að því að athuga hvort tengsl séu á milli 

Id1 og MSX2. Athugað verður hversu langan BMP4 örvunartíma þarf til að RNA- og 

próteintjáning þeirra nái hámarki í hES frumunum, og hvort sá tími sé jafn langur fyrir þau 

bæði. Skoðað verður hvort tjáning þeirra komi fram á sama stað í frumuþyrpingum. Einnig 

veður kannað hvort próteinin tvö tengist beint saman, það er að segja hvort þau myndi flóka. 

Þetta er gert með það fyrir augum að reyna að komast að því hvort stjórnpróteinin tvö Id1 og 

MSX2 geti mögulega haft bein hindrunar- eða samlegðaráhrif hvort á annað í frumum sem 

eru í miðlagssérhæfingu. Þar með er ætlunin að varpa ljósi á einn áður órannsakaðan hluta 

þess stóra nets stýrikerfa sem ræður örlögum fósturvísisstofnfrumna þegar kemur að því að 

ákvarða hvort þær haldist ósérhæfðar eða sérhæfist í miðlagsfrumur. 
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2  Efniviður og aðferðir 

2.1 Frumurækt 

2.1.1 Ræktun ósérhæfðra stofnfrumna úr fósturvísum manna 

Allar þær tilraunir sem gerðar voru í þessari rannsókn kröfðust þess að til væru lifandi, 

ósérhæfðar stofnfrumur úr fósturvísum manna (human embryonic stem cells, hES) og var 

ræktun þeirra því undirstaða annars sem gert var. Rannsóknahópur Guðrúnar Valdimarsdóttur 

hefur leyfi Vísindasiðanefndar (í gildi síðan 2005) til ræktunar og rannsókna á stofnfrumum 

úr fósturvísum manna. Notast var við frumulínuna HUES9 (frá Douglas Melton, Howard 

Hughes Institute, Boston). Frumur voru geymdar í fljótandi nitri við – 196 °C fram að 

sáningu. Öll vinna með lifandi frumur var framkvæmd við sterílar aðstæður inni í húddi. 

Frumur í rækt voru hafðar í hitaskáp við 37 °C og æti alltaf hitað upp í 37 °C áður en það var 

sett á frumurnar. 

hES frumunum var sáð í 6 holu frumuræktunarbakka, ofan á lag af fíbróblöstum úr 

fósturvísum músa. Ætið sem hES frumurnar voru ræktaðar í samanstóð af ¾ hlutum af H1 æti 

(sjá töflu 1) og ¼ hluta af mTeSR
TM

1 (STEMCELL Technologies) æti; að viðbættum 10 

ng/mL af basic Fibroblast Growth Factor (bFGF) (PeproTech). 

Tafla 1. Samsetning H1 ætis. 

H1 æti 

DMEM/F-12+GlutaMAX (31331-028) (Invitrogen) sem í er bætt 

eftirfarandi: 

Styrkur í 

ætislausn 

KO Serum Replacement (Invitrogen) 20% 

Non- Essential Amínósýrur (Invitrogen) 100x þynning 

Penicillin (Invitrogen) 50 U/mL 

Streptomycin (Invitrogen) 50 μg/ mL 

GlutaMAX (Invitrogen) 2 mM 

2- Mercaptoethanol (Invitrogen) 77 μmol/ mL 

 

2.1.2 Fíbróblastar úr fósturvísum músa 

Fíbróblastar úr fósturvísum músa (Mouse Embryonic Fibroblasts, MEF) voru hafðir til 

stuðnings hES frumnanna í ræktinni. Notast var við mitomycin C meðhöndlaðar CF-1 frumur 

frá ATCC. Fyrst var 0,1% gelatín (sjá viðauka) sett í holurnar á frumuræktunarbökkunum, 

það látið bíða í 30 mínútur þannig að það næði að festast og MEF frumur ásamt MEF æti (sjá 

töflu 2) svo settar út í. Þegar MEF frumurnar höfðu verið í rækt í 1 dag var hægt að sá hES 

frumum ofan á þær. 
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Tafla 2. Samsetning MEF ætis. 

MEF æti 

Efni Magn (mL) 

DMEM(11960-044) (Invitrogen) 450 

KO Serum Replacement (Invitrogen) 50 

Non- Essential Amínósýrur (Invitrogen) 5 

Penicillin/Streptomycin (Invitrogen) 5 

GlutaMAX (Invitrogen) 5 

 

2.1.3 Umsáning 

hES frumum var umsáð á um 3-4 daga fresti til þess að koma í veg fyrir sérhæfingu þeirra og 

of mikinn vöxt. Það var gert á eftirfarandi hátt: 

 Æti fjarlægt. 

 PBS (Phosphate buffered saline) (sjá viðauka) sett á til skolunar og síðan fjarlægt. 

 0,5 mL af TrypLE (Invitrogen) settir í hverja holu til að losa frumurnar í sundur og 

látið bíða í 5 mínútur við 37°C. 

  2,5 mL af hES æti sett í hverja holu til að óvirkja TrypLE. 

 Pípetterað nokkrum sinnum í hverjum brunni til að ná frumunum með í lausnina. 

 Sett í glas og spunnið niður við 1000 rpm í 5 mínútur. 

 Flot tekið ofan af og frumubotnfallið leyst upp í hES æti. 

 Frumurnar ásamt æti settar í nýjar holur, hefðbundin dreifing 1:10 (þannig að magn 

frumna í brunni eftir umsáningu svaraði til 1/10 af magni frumna í brunni fyrir 

umsáningu). 

 

2.1.4 Ræktun hES frumna án stoðfrumna 

Þegar framkvæma átti tilraunir á hES frumunum var ekki hentugt að hafa þær með öðrum 

frumum sem gætu haft áhrif á niðurstöðurnar. Þess vegna var hES frumum úr 

viðhaldsræktinni umsáð á Matrigel áður en tilraunir voru framkvæmdar. Matrigel er 

hlaupkennd próteinblanda sem líkist utanfrumuumhverfi og er framleidd af Engelbreth- 

Holm- Swarn sarcoma frumum í músum. Hér var notað Growth Factor Reduced BD 

Matrigel
TM

 Matrix frá BD Biosciences. Matrigelið var geymt í frysti við −20 °C en tekið út og 

látið þiðna rólega á ís í 2 klst. áður en það var notað. Það var síðan þynnt með hES æti 
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(hlutföll 1:100), blandan sett á frumuræktunarbakka og látin stífna í hitaskáp við 37 °C. Í 

þeim tilfellum sem setja þurfti matrigel á ræktunargler (chamber slides) fyrir frumur sem átti 

að ónæmisflúrlita voru hlutföllin í Matrigel og hES ætis blöndunni höfð 1:1 þar sem 

matrigelið festist síður við gler en plast. Þegar hES frumurnar voru ræktaðar án stoðfrumna 

voru þær hafðar í æti sem samanstóð af 50% hES æti og 50% TeSR æti; að viðbættum 10 

ng/mL af basic Fibroblast Growth Factor (bFGF). 

 

Mynd 5. hES frumur í rækt á mismunandi undirlagi.  

5x stækkun. 

 

2.1.5 Sérhæfing stofnfrumna úr fósturvísum manna 

Þegar stýra átti hES frumunum í átt að miðlags (mesodermal) sérhæfingu voru þær ræktaðar á 

matrigeli og örvaðar með BMP4, 10 ng/mL. 

 

2.1.6  Sýking hES frumna með adenoveirum  

hES frumur sem sáð hafði verið á matrigel voru sýktar með mismunandi adenoveirum sem 

tjáðu LacZ (Lactose operon Z), Id1, Id3 og sívirkan (constitutively active) ALK2. Magn veira 

á hverja frumu (multiplicity of infection, MOI) var 100. Notað var 50% H1 og 50% 

mTeSR
TM

1 + 10 ng/mL af bFGF æti á frumurnar sem sýktar voru og skipt var um æti 24 klst. 

eftir sýkinguna. 
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2.2 Próteintjáning 

2.2.1 Mótefnafelling 

Mótefnafelling (Immunoprecipitation) var framkvæmd til einangrunar á próteinum sem skoða 

átti. Eftirfarandi verkferli var fylgt: 

  Frumuræktunardiskar settir á ís, æti tekið af og skolað með PBS. 

 1,5 mL lysis buffer (sjá viðauka) settur á hvern disk og hafður á í 20 mínútur. 

 Frumur skafnar af diskum og lausnir settar í eppendorf glös. 

 Spunnið niður í skilvindu við 4°C, 14.000 rpm í 15 mínútur. 

 Flot tekið og fært yfir í önnur glös. 

 150 μL af floti teknir frá sem heildar roflausn (total lysate) og út í það bætt jafn miklu 

af 2 × sample buffer (sjá viðauka). 

 50 μL af Protein A lausn (GE Healthcare) (sem blandað hafði verið 1:1 með PBS sem 

innihélt 0,02% NaN3) bætt út í flotið til forþvottar (pre-clear).  

 Glösum velt í kæli í 30 mínútur. 

 Spunnið niður og flot fært í önnur glös. 

 1 μL af Id1 mótefni (200 μg/mL) bætt út í hvert glas. 

 Glös látin veltast í kæli yfir nótt. 

 50 μL af Protein A lausn bætt út í. 

 Glös látin veltast í kæli í 30 mínútur. 

 Spunnið niður, floti hent og 1 mL af lysis buffer bætt í hvert glas. Endurtekið þrisvar. 

 50 μl af 2 × sample buffer bætt út í botnfallið.  

 Öll sýnin hituð í 95°C í 10 mín. 

 

2.2.2 Western blot 

Sýni voru undirbúin fyrir western blot með því að setja jafnmikið lysis buffer og 2 × sample 

buffer á ræktunardiskana. Látið bíða í 20 mín á vöggu. Frumulausn skafin af, sýnin soniceruð 

í 5 mínútur og síðan hituð í 95°C í 10 mínútur. Þá voru sýnin keyrð á 12,5% sturdier SDS-

PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel for electrophoresis) geli við 120 mA 

straum. iBlot
TM

 (Invitrogen) var notað til að stimpla gelið yfir á nitrocellulósa himnu. 

Ponceau red lausn sett á himnu til að athuga hvort stimplunin hafi tekist, skolað af með vatni 
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og himna svo látin veltast í mjólkurblöndu (5% undanrennuduft þynnt í TBS-T (Tris buffered 

saline Tween-20) (sjá viðauka)) í 30 mínútur við stofuhita til að koma í veg fyrir ósértæka 

bindingu mótefna síðar. Fyrstu gráðu mótefni (primary antibody) gegn því próteini sem skoða 

átti var þynnt í blöndu af TBS-T (80%) og mjólk (20%), þynningin var höfð mismikil eftir því 

hvaða mótefni átti í hlut (sjá töflu 3). Himnan var látin veltast í mótefnablöndunni við 4 °C 

yfir nótt. Eftir það var hún þvegin í 3×15 mínútur með TBS-T. Annarrar gráðu mótefni 

(secondary antibody) var þá blandað á sama hátt og fyrstu gráðu mótefnið og himna látin 

veltast í því við stofuhita í 1 klst. Að því loknu er þvegið á sama hátt og gert var fyrir fyrstu 

gráðu mótefnið. Þá var himnan skönnuð með innrauðu ljósi í Odyssey (LI- COR) og tekin 

mynd. 

Tafla 3. Mótefni fyrir western blot. 

Mótefni gegn (klónn) Uppruni Gráða Þynning Framleiðandi 

Id1 (c-20) Kanína Fyrsta 1: 500 Santa Cruz Biotechnology 

MSX2 (M-70) Kanína Fyrsta 1: 300 Santa Cruz Biotechnology 

MSX2 (2E12) Mús Fyrsta 1:500 Abcam 

MSX2 (F-6) Mús Fyrsta 1: 200 Santa Cruz Biotechnology 

Actin (C4) Mús Fyrsta 1: 20.000 Millipore 

Anti- Mouse Kind Önnur 1: 20.000 GE Healthcare 

Anti- Rabbit Asni Önnur 1: 20.000 GE Healthcare 

 

2.2.3 Mótefnaflúrlitun (immunofluorescent staining) 

Fyrir mótefnaflúrlitun voru frumurnar ræktaðar á matrigeli á ræktunarglerjum (chamber 

slides) í þrjá daga. Við undirbúning sýnanna var eftirfarandi verkferli fylgt: 

 Æti fjarlægt og skolað með PBS. 

 Frumur fixeraðar í 4% formaldehýðlausn í 30 mínútur við stofuhita. 

 Skolað þrisvar með PBS. 

 Frumur gerða gegndræpar með 0,1% Triton X- 100 í PBS, í 8 mínútur við stofuhita. 

 Skolað þrisvar með PBS. 

 4% geitasermi í PBS látið standa á sýnunum við stofuhita í 1 klst. 

 Mótefnið gegn próteininu sem skoða átti (fyrstu gráðu mótefni (primary antibody)) 

(sjá töflu 4) var blandað í 4% geitasermi í PBS, látið veltast í kæli yfir nótt. 

 Þvegið í 3×10 mínútur við stofuhita með PBS og 0,05% Tween. 
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 Flúrmerkta mótefnið (annarrar gráðu mótefnið (secondary antibody)) (sjá töflu 4) 

blandað í 4% geitasermi í PBS og látið standa á sýnunum í 1 klst við stofuhita. 

 Þvegið í 3×20 mínútur við stofuhita með PBS og 0,05% Tween. 

 Topro-3 kjarnalitur (Invitrogen) þynntur (1 μL Topro, 2μL Triton 1%, 997 μL H2O) og 

hafður á í 4 mínútur við stofuhita. 

 Skolað með eimuðu H2O. 

Síðan voru hólfin fjarlægð af smásjárglerjunum, fluoromont dropar settir á, þekjugler lagt yfir 

og sýnin skoðuð í confocal smásjá (LSM 5 Pascal, Zeiss).  

Tafla 4. Mótefni fyrir mótefnaflúrlitun. 

Mótefni gegn Uppruni Gráða Þynning Framleiðandi 

Oct4 Mús Fyrsta 1: 300 Santa Cruz Biotechnology 

Id1 Kanína Fyrsta 1: 100 Santa Cruz Biotechnology 

MSX2 Mús Fyrsta 1:100 Abcam 

Cy3 anti- mouse Geit Önnur 1: 250 Jackson ImmunoResearch 

Alexa 488 anti- rabbit Geit Önnur 1:1000 Invitrogen 

Topro-3 ----------- Kjarnalitur 1:1000 Invitrogen 

 

2.3 Kjarnsýrutjáning 

2.3.1 Einangrun RNA 

Við einangrun RNA úr hES frumum var notað RNeasy Mini Kit (Quiagen) og eftirfarandi 

verkferli fylgt: 

 Frumubakkar settir á ís. Út í hvern mL af RLT buffer var blandað 10 μL af β- 

mercaptoetanóli. 350 μL af blöndunni settir á hvern brunn í 6 holu frumubökkunum. 

 Haft á vöggu í ísskáp í 30 mínútur. 

 Frumulausn skafin af brunnum, færð í eppendorfglös og blandað með vortex. 

 350 μL af 70% etanóli blandað út í hvert glas. 

 Innihald hvers glass sett á RNA súlu (RNeasy spin column). Skilið niður í 15 

sekúndur við 10.000 rpm, botnfallsvökva hent. 

 700 μL Buffer RW1 settur á hverja súlu. Skilið niður í 15 sekúndur við 10.000 rpm, 

botnfallsvökva hent. 

 500 μL Buffer RPE settur á hverja súlu. Skilið niður í 15 sekúndur við 10.000 rpm, 

botnfallsvökva hent. 
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 500 μL Buffer RPE settur á hverja súlu. Skilið niður í 2 mínútur við 10.000 rpm, 

botnfallsvökva hent. 

 30 μL af Rnasa fríu H2O settir á hverja súlu. Skilið niður í safnglas í 1 mínútu við 

10.000 rpm. 

 RNA innihald hverrar lausnar mælt með ljósgleypnimæli (Nanodrop 1000, Thermo 

Fisher Scientific). 

 

2.3.2 Myndun cDNA 

Til myndunar cDNA (complementary DNA) út frá RNA sem einangrað hafði verið var notast 

við SuperScript III First- Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR (Invitrogen).  

Eftirfarandi verkferli var fylgt við myndun cDNA: 

 Fyrir hvert sýni var blandað saman 10 μL af 2× RT Reaction Mix, 2 μL RT Enzyme 

Mix, því magni af RNA lausninni sem þurfti til að ná 1 μg af RNA (reiknað út frá 

áðurgreindum ljósgleypnimælingum) og DEPC- treated H2O notað til að ná magni 

lausnar í hverju glasi upp í 20 μL. Glösin höfð á ís. 

 Blandað varlega, skilið niður og haft í 25 °C hita í 10 mínútur.  

 Haft í 50 °C hita í 30 mínútur. 

 Hvarfið endað með því að hafa glösin í 85 °C hita í 5 mínútur. Sýnin kæld á ís. 

 1μL (2U) af E.coli Rnase H og sýnin höfð við  37 °C í 20 mínútur. 

 Sýni geymd í frysti við −20 °C fram að notkun. 

 

2.3.3 Mögnun DNA 

Eftir að cDNA hafði verið búið til var það magnað upp með Polymerase Chain Reaction 

(PCR). Fyrst voru notaðir prímerar fyrir búsýslugenið (housekeeping gene) ARP (Actin 

related protein) til þess að athuga hvort að í raun hefði tekist að mynda cDNA. Þegar svo 

reyndist vera var hægt að halda áfram og nota prímera fyrir önnur gen. Sama verklag var 

notað í öllum tilfellum. Byrjað var á því að búa til nægilegt magn af mastermixi fyrir öll sýnin 

sem skoða átti (sjá töflu 5). 
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Tafla 5. Mastermix fyrir PCR (magn miðað við eitt sýni). 

Efni Magn (μL) 

25 mM MgCl2 1,5 

10× Dream Taq Buffer (Fermentas) 2,5 

10 mM dNTP 0,5 

10 μM Forward prímer 0,5 

10 μM Reverse prímer 0,5 

H2O 18,5 

Dream Taq polymerasi (Fermentas) 0,06 

 

Dream Taq polymerasinn var settur síðastur út í mastermixið og öll vinna framkvæmd á ís. Í 

hvert glas voru settir 24 μL af mastermixi og miðað við að út í það væri blandað 1μL af 

viðeigandi cDNA. Hins vegar var þéttni cDNA í hverju sýni metin með mögnuninni á ARP 

og magnið reiknað út frá því, til að gæta samræmis milli sýna (þannig var settur 1μL af því 

sýni þar sem þéttnin var minnst, en minna magn af hinum samkvæmt útreikningum). 

Glösunum var komið fyrir í PCR tæki og stilling valin. Hitaferilinn má sjá á mynd 6.  

 

 

Mynd 6. Hitaferill PCR hvarfs. 

Fyrsta skrefið (94°C) felst í því að eðlissvipta tvíþátta DNA þannig að þættirnir tveir losna í 

sundur. Í öðru skrefinu bindast prímerarnir á einþátta DNA þræðina, hitastigið í þessu skrefi 

fer eftir því hvaða prímer á í hlut (sjá töflu 6). Polymerasinn vinnur í þriðja skrefinu að 

framleiðslu nýrra búta og notar einþátta DNA þræðina sem mót. Þessi skref voru endurtekin 
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23 sinnum fyrir búsýslugenin en 30 sinnum fyrir önnur gen. Að lokum kældi tækið sýnið 

niður í 4 °C þangað til þau voru tekin úr tækinu. 

Tafla 6. Prímerar fyrir PCR. 

Prímer Bindihitastig (°C) Stærð genaafurðar (basapör) 

ARP 60 115 

Brachyury 60 155 

Id1 51 152 

MSX2 55 189 

Nanog 60 395 

Oct4 60 230 

 

2.3.4 Rafdráttur  

Eftir að DNA hafði verið magnað upp með PCR aðferð voru sýnin rafdregin á agarósageli. 

Fyrir búta stærri en 300 basapör var notað 1% agarósagel en 2% fyrir búta minni en 300 

basapör. Þegar 1% agarósagel var búið til var 1 g af agarósa blandað út í 100 mL af TAE 

buffer (40 mM Tris-acetate, 1 mM EDTA) og það hitað. Síðan var bætt við 7 μL af ethidium 

bromide (10 mg/mL) og gelið látið storkna í bakka með greiðu í sem mótar brunnana fyrir 

sýnin. Fyrir rafdráttinn var 10μL af hverju sýni blandað við 2μL af 6×sample buffer til þess að 

lita sýnin og fá þau til að setjast á botn brunnanna. Í fyrsta brunninn í hverri röð var alltaf 

settur 100 basapara staðall (3,5μL) til að hægt væri að greina stærð DNA bútanna. Gelið var 

svo sett í rafdráttarker með TAE buffer og 80 V spenna sett á kerið í um 40 mínútur. Eftir 

rafdráttinn var gelið sett í skáp með útfjólubláu (UV) ljósi svo DNA böndin kæmu fram og 

tekin mynd. 

 

2.4 Verkferli 

Samantekt þeirra aðferða sem notaðar voru við rannsóknir á hES frumunum og yfirlit yfir röð 

aðgerða má sjá á mynd 7. 
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Mynd 7. Verkferli fyrir tilraunir.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Tjáning Id1 og MSX2 eftir örvun hES frumna með BMP4 

Sýnt hefur verið fram á að Id1 og MSX2 eru markgen vaxtarþáttarins BMP4 í 

fósturvísisstofnfrumum (Hollnagel o.fl., 1999). Einnig hafa fyrri rannsóknir okkar hóps sýnt 

fram á, með örflögugreiningu, aukna tjáningu MSX2 í hES frumum eftir örvun með BMP4 

(Lena Valdimarsdóttir, 2011). Fyrsta skrefið í þessari rannsókn gekk út á það að staðfesta 

fyrri niðurstöður og ennfremur athuga hversu langa örvun með BMP4 þyrfti til að hámarka 

tjáningu á Id1 og MSX2. 

hES frumur voru örvaðar með BMP4 í mislangan tíma eða hafðar óörvaðar, til 

samanburðar. RNA var svo einangrað úr frumunum, cDNA búið til og það magnað upp með 

PCR. Á mynd 8 má sjá niðurstöður úr PCR þar sem Id1 og MSX2 prímerar voru notaðir. Þar 

má sjá að tjáning Id1 eykst strax eftir 24 klukkustunda örvun og helst enn há eftir 48 

klukkustundir. Að 72 klukkustunda BMP4 örvun liðinni fer tjáningin á Id1 hins vegar að 

minnka. Hið sama má sjá hjá MSX2, þar sem tjáningin er einnig í hámarki eftir 24 og 48 

klukkustunda örvun en fer svo minnkandi eftir 72 klukkustunda örvun.  

 

Mynd 8. BMP4 eykur tjáningu hES frumna á Id1 og MSX2.  

ARP er búsýslugen sem notað er til að tryggja jafnt magn sýna. –RT (enginn bakriti (reverse 

transcriptase) og þ.a.l. ekkert cDNA) og H2O (ekkert cDNA) eru neikvæð viðmið. 
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Til þess að athuga hvar frumurnar væru staddar í sérhæfingarferlinu var RNA tjáning gena 

sem einkenna frumur á ákveðnu stigi sérhæfingar athuguð. Tjáning Nanog og Oct4 er 

einkennandi fyrir ósérhæfðar frumur (Kallas o.fl., 2011) og því var tjáning þeirra athuguð til 

þess að komast að því hvort hES frumurnar væru yfir höfuð að sérhæfast. Brachyury er tjáð í 

auknum mæli í frumum snemma í miðlagssérhæfingu (Murry og Keller, 2008) og því var það 

notað til að athuga hvort hES frumurnar væru að þroskast yfir í miðlagsfrumur. Mynd 9 sýnir 

niðurstöður úr PCR þar sem notaðir voru prímerar fyrir Brachyury, Nanog og Oct4. Þar sést 

að tjáning Brachyury nær hámarki eftir 24 klukkustunda örvun hES frumnanna með BMP4 og 

helst enn há eftir 48 klukkustunda örvun en byrjar svo að minnka eftir 72 klukkustundir. Þetta 

er sama tímamynstrið og sást fyrir Id1 og MSX2. Reyndar fæst líka tjáning á Brachyury, Id1 

og MSX2 í sýninu sem var óörvað, en hún er þó ekki eins mikil og eftir 24 og 48 klst.  

 

 

Mynd 9. BMP4 eykur tjáningu á Brachyury.  

Tjáning Nanog og Oct4 minnkar eftir því sem örvunartíminn með BMP4 er lengri. ARP er 

búsýslugen sem notað er til að tryggja jafnt magn sýna. –RT (enginn bakriti (reverse 

transcriptase) og þ.a.l. ekkert cDNA) og H2O (ekkert cDNA) eru neikvæð viðmið. 

 

Fyrst RNA tjáning Id1 og MSX2 var aukin eftir örvun með BMP4 var ákveðið að athuga 

hvort það kæmi líka fram í aukinni tjáningu próteinanna tveggja. Frumur voru örvaðar 

mislengi með BMP4, roflausn (lysate) safnað og western blot gert. Á mynd 10 sést að tjáning 

Id1 kemur fram við örvun frumnanna með BMP4 þó það sé einnig tjáð í óörvuðu frumunum í 
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minna mæli, en það samræmist niðurstöðunum þar sem RNA tjáningin var skoðuð. Próteinið 

MSX2 er líka tjáð í auknum mæli eftir örvun með BMP4. Eins og sjá má á mynd 10 eru 

böndin á blottinu þó dauf. Þessar niðurstöður fengust með þriðja mótefninu sem notað var á 

blottið gegn MSX2, mótefnin sem prófuð höfðu verið á undan virtust ekki bindast MSX2 

nógu vel.  

 

Mynd 10. BMP4 eykur tjáningu próteinanna Id1 og MSX2.  

Actin endurspeglar jafnt magn sýna á öllum stöðum. 

 

3.2 Tjáningarmynstur Id1 og MSX2 í hES frumuþyrpingum 

Í framhaldi af athugununum á RNA og próteintjáningu Id1 og MSX2 var ákveðið að skoða 

staðsetningu próteinanna tveggja í frumuþyrpingunum til að sjá hvort þau væru tjáð á sömu 

stöðum. hES frumurnar voru sýktar með adenóveiru til þess að fá þær til að tjá sívirkan BMP4 

viðtaka af gerð I, nánar tiltekið ALK2. Þannig fékkst sterkt og stöðugt BMP4 boð þar sem 

boðleiðin var sívirk. Til samanburðar voru hES frumur sýktar með adenóveiru sem leiddi til 

tjáningar LacZ (lactose operon Z). Einnig voru hES frumur sýktar með annarri adenóveiru 

sem olli yfirtjáningu á Id3, systurpróteini Id1, til að sjá hvort mótefnið gegn Id1 byndist 
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ósértækt við önnur Id prótein. Þessar mismunandi sýktu frumur voru svo mótefnaflúrlitaðar 

(sjá neikvæð viðmið fyrir flúrljómandi mótefnin á mynd 11) og skoðaðar í confocal smásjá.  

 Eins og sjá má á mynd 12 er tjáning MSX2 mest í sýninu þar sem sívirki BMP4 

viðtakinn er tjáður en lítil sem engin í hinum sýnunum. Tjáning Id1 er einnig mest í sýninu 

þar sem sívirki BMP4 viðtakinn er tjáður. Það sést hins vegar líka tjáning á Id1 í hinum 

sýnunum og þá sérstaklega í sýninu þar sem Id3 er yfirtjáð. Þegar skoðuð er staðsetning Id1 

og MSX2 virðast þau vera nokkurn veginn á sama stað í frumuþyrpingunum.  

Til að athuga hvort Id1 og MSX2 væru tjáð í frumum sem væru að sérhæfast var litað fyrir 

Oct4 (einkennandi fyrir ósérhæfðar frumur) í frumum sýktum með samskonar adenóveirum 

og áður var lýst. Á mynd 13 sjást niðurstöðurnar úr þeirri litun. Þar kemur fram sterk tjáning, 

eins og áður, á MSX2 í sýninu þar sem BMP4 viðtakinn er sívirkur. Í því sama sýni kemur 

hins vegar mjög takmörkuð tjáning á Oct4 fram. Mun meiri tjáning á Oct4 kemur fram í 

sýnunum þar sem LacZ og Id3 eru yfirtjáð. Þar má líka sjá að Oct4 virðist helst tjáð í miðjum 

þyrpinga en MSX2 á köntunum og í stökum frumum utan þyrpinga, þar sem sérhæfingin 

hefst. 

 

Mynd 11. Neikvæð viðmið fyrir mótefnaflúrlitun hES frumna.  

10x stækkun. Sýnin voru eingöngu lituð með flúrljómandi mótefnum en engum fyrstu gráðu 

mótefnum til að útiloka ósértæka bindingu flúrljómandi mótefnanna við frumurnar. Cy3 er 

mótefni gegn músamótefnum og gefur rauðan lit. Alexa 488 er mótefni gegn kanínumótefnum 

og gefur grænan lit.  
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Mynd 12. Staðsetning Id1 og MSX2.  

10x stækkun. Í lóðréttri röð eru myndir úr sama sýninu. Sýnin eru úr hES frumum sýktum 

með adenóveiru til að fá þær til að yfirtjá eitt þriggja: LacZ (lactose operon Z) sem viðmið, 

caALK2 (constitutively active ALK2) sívirkan BMP4 viðtaka eða Id3 (inhibitor of DNA 

binding 3). Efsta lárétta röðin sýnir kjarnalitun (blátt), sú næstefsta mótefnaflúrlitun fyrir 

MSX2 (rautt), sú næstneðsta mótefnaflúrlitun fyrir Id1 (grænt) og í neðstu láréttu röðinni hafa 

efri myndirnar þrjár verið lagðar saman. 
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Mynd 13. Staðsetning Oct4 og MSX2.  

10x stækkun. Í lóðréttri röð eru myndir úr sama sýninu. Sýnin eru úr hES frumum sýktum 

með adenóveiru til að fá þær til að yfirtjá eitt þriggja: LacZ (lactose operon Z) sem viðmið, 

caALK2 (constitutively active ALK2) sívirkan BMP4 viðtaka eða Id3 (inhibitor of DNA 

binding 3). Efsta lárétta röðin sýnir kjarnalitun (blátt), sú næstefsta mótefnaflúrlitun fyrir Oct4 

(rautt), sú næstneðsta mótefnaflúrlitun fyrir MSX2 (grænt) og í neðstu láréttu röðinni hafa efri 

myndirnar þrjár verið lagðar saman. 
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3.3 Tengsl Id1 og MSX2 í flóka 

Eins og áður sagði eru Id1 og MSX2 bæði markgen BMP4 boðleiðarinnar og bæði eru 

stjórnprótein (Hollnagel o.fl., 1999). Í framhaldi af fyrri skrefum sem höfðu sýnt að Id1 og 

MSX2 eru tjáð á svipuðum stað í frumuþyrpingunum var ákveðið að kanna hvort þau tengdust 

saman, það er að segja hvort þau mynduðu flóka. Þá var framkvæmd mótefnafelling 

(immunoprecipitation) á roflausn úr hES frumum, með mótefni gegn Id1 og sýnin sem 

fengust úr henni síðan notuð í western blot (sjá skýringu á mynd 14). Í mótefnalitunina á 

blottinu var notað mótefni gegn MSX2. Id1 er 16 kDa og MSX2 er 29 kDa að stærð, þannig 

að ef Id1 mótefnið í fellingunni hefði veitt flóka af Id1 og MSX2 ætti hann samtals að vera 45 

kDa að stærð og myndi hann litast við MSX2 mótefnalitunina á blottinu. 

 

Mynd 14. Skýringarmynd af mótefnafellingu og fylgjandi western blotti.  

Mótefni gegn Id1 er fest á kúlur sem fella mögulegan flóka úr roflausninni sem fékkst úr hES 

frumunum. Ef flóki er felldur út litast hann með mótefnalitun gegn MSX2 á western blotti. 

 

Mynd 15 sýnir western blot sem gert var eftir mótefnafellingu. Í sýnum úr frumum sem 

eingöngu voru örvaðar með BMP4 koma engin bönd á blottið þar sem flókinn ætti að vera. 

Til þess að nóg væri af Id1 og það væri þar af leiðandi ekki takmarkandi þáttur í 

mótefnafellingunni voru frumur sýktar með adenóveiru til að fá þær til að yfirtjá Id1 og þær 

síðan líka örvaðar með BMP4. Sýnin úr þessum frumum sýndu heldur ekkert band á western 

blottinu þar sem flókinn ætti að koma fram.  
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Mynd 15. Engin tengsl Id1 og MSX2 í flóka.  

LacZ er viðmiðunarsýni fyrir veirusýktu frumurnar.  
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4  Umræða og ályktanir 

Rannsóknin sýnir fram á að örvun hES frumna með vaxtarþættinum BMP4 eykur tjáningu á 

Id1 og MSX2, bæði á RNA og próteinstigi. Hámarkstjáning Id1 og MSX2 auk Brachyury, 

sem er einkennandi fyrir miðlagsfrumur, kemur fram á sama tíma. Við örvun með BMP4 

minnkar einnig tjáning Oct4 og Nanog sem einkenna ósérhæfðar frumur. Oct4 er aðallega tjáð 

í miðju frumuþyrpinga, öfugt við MSX2 sem er frekar tjáð í köntum þyrpinga og í frumum 

utan þyrpinga. Id1 og MSX2 eru hins vegar tjáð á svipuðum stöðum. Þrátt fyrir það virðist 

ekki vera bein tenging á milli þeirra, það er að segja þau mynda ekki flóka. 

Hámarks RNA tjáning Id1 og MSX2 kemur í báðum tilfellum fram eftir 24 og 48 

klukkustunda örvun með BMP4. Ekki sést mikill munur á styrk próteintjáningarinnar við 

mislanga örvun hES frumnanna með BMP4 en það sést hins vegar aukin tjáning fyrir tilstilli 

BMP4. Þetta staðfestir niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna fram á að Id1 og MSX2 eru 

markgen BMP4 (Hollnagel o.fl., 1999; Zhou o.fl., 2010). RNA tjáning Brachyury hækkaði á 

sama tíma og Id1 og MSX2. Þetta bendir til þess að frumurnar séu að sérhæfast í 

miðlagsfrumur og gefur vísbendingu um að Id1 og MSX2 geti verið nauðsynleg í því ferli. 

Þótt tjáning Id1, MSX2 og Brachyury hafi vissulega verið aukin eftir örvunina með BMP4 

sást líka tjáning á þeim öllum í óörvuðu sýnunum. Þetta kom á óvart því frumurnar í óörvuðu 

sýnunum ættu að vera algjörlega ósérhæfðar. Aftur á móti verður að hafa í huga að í lok 

hverrar tilraunar eru hES frumurnar búnar að vera á Matrigeli í þrjá til fjóra daga. Þar sem 

stoðfrumnanna (MEF) sem hindra sérhæfingu hES frumnanna nýtur ekki við á Matrigelinu er 

hugsanlegt að þessar frumur hafi verið farnar að sérhæfast fyrir tilstilli tilviljanakenndrar 

örvunar frá vaxtarþáttum í umhverfi sínu þrátt fyrir að notað hafi verið aukið magn af 

sérhæfingarhindrandi æti. Tjáning Oct4 og Nanog lækkar eftir því sem BMP4 örvunin varir 

lengur. Þetta er til merkis um það að frumurnar séu að sérhæfast. Engu að síður er undarlegt 

að það skuli verða talsverð töf á því að tjáning Oct4 og Nanog minnki miðað við aukninguna í 

tjáningu Brachyury. Þegar Brachyury nær hámarki er ekki farið að draga úr tjáningu Oct4 og 

Nanog. Aðrir rannsóknarhópar hafa þó staðið frammi fyrir þessum sömu niðurstöðum og er 

tilgáta þeirra sú að Oct4 geti átt þátt í að miðla upphafi sérhæfingarinnar, í samstarfi við önnur 

miðlagsstjórnprótein sem koma fram eftir örvun með BMP4 (Zhang o.fl., 2008). 

Með mótefnaflúrlitun og skoðun í confocal smásjá var sýnt fram á að þegar hES frumur 

voru sýktar með adenóveiru sem fékk þær til að tjá sívirkan ALK2 viðtaka jókst tjáningin á 

Id1 og MSX2. Þetta er enn frekari staðfesting á því að BMP4 auki tjáningu á bæði Id1 og 

MSX2, en sívirkur ALK2 viðtaki veldur því að BMP4 boðleiðin er stöðugt í gangi. Meiri 
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munur sást á tjáningu MSX2 heldur en Id1 þegar sýnið þar sem frumurnar tjáðu sívirka ALK2 

viðtakann var borið saman við hin. Hugsanleg skýring á þessu er sú að mótefnið gegn Id1 geti 

einnig bundist öðrum Id próteinum, en greinileg litun (með Id1 mótefni) sýnisins þar sem Id3 

er yfirtjáð rennir stoðum undir þetta. Þannig fæst í raun samanlögð tjáning allra Id 

próteinanna fram þegar litað er með mótefninu gegn Id1 og því verður minni munur á 

sýnunum.  

Id1 og MSX2 virtust vera tjáð á svipuðum stöðum í frumuþyrpingunum, en þegar 

MSX2 var borið saman við Oct4 kom í ljós að þau voru tjáð á mismunandi stöðum. Því má 

ætla að Id1 og MSX2 séu tjáð í frumum sem farnar eru að sérhæfast og tjá þar af leiðandi ekki 

Oct4 sem einkennir ósérhæfðar frumur. Vegna þess að MSX2 var frekar tjáð í köntum 

þyrpinga og í stökum frumum utan þyrpinga en Oct4 frekar í miðju þyrpinga má ætla að 

sérhæfing frumnanna hefjist yst í þyrpingunum og verði síðast í innstu frumum þyrpinganna. 

Þetta er í samræmi við  niðurstöður Zhang og félaga (2008) sem sýndu fram á að frumur sem 

höfðu formgerð sérhæfingar (flatar og stórar) komu eftir BMP4 örvun fyrst fram í köntum 

hES frumuþyrpinga en náðu svo smám saman inn að miðju. 

Ekki tókst að sýna fram á beina tengingu og flókamyndun milli Id1 og MSX2. Þetta er 

hins vegar eftir því sem best er vitað í fyrsta sinn sem möguleiki á slíkri tengingu er 

rannsakaður og frekari rannsóknir þess vegna nauðsynlegar áður en hægt er að útiloka hana 

með öllu. Þegar próteintjáning MSX2 var athuguð eftir BMP4 örvun fengust mjög dauf bönd 

á western blottinu.  Hugsanlegt er að mótefnið sem notað var á blottið hafi ekki bundist nógu 

vel, en tvö önnur mótefni höfðu verið prófuð áður án árangurs. Ef þetta hefur verið raunin þá 

hefur mótefnið líklega líka átt í erfiðleikum við að bindast hugsanlegum Id1 og MSX2 flóka á 

blottum sem gerð voru eftir mótefnafellingu. Einnig er hugsanlegt að ekki hafi fengist næg 

tjáning á MSX2 eftir örvun með BMP4 til að mögulegt væri að fella greinanlegt magn 

hugsanlegs flóka út með mótefnafellingu. Gera verður ráð fyrir að heimturnar úr 

mótefnafellingunni séu ekki fullkomnar og þar af leiðandi tapist alltaf eitthvað magn þeirra 

próteina sem skoða á þrátt fyrir að þau séu tjáð í frumunum. Þá má einnig gera ráð fyrir að 

þótt próteinin mynduðu flóka væri samt alltaf einhver hluti Id1 og MSX2 próteina óbundinn 

(ekki í flóka) í frumunum. Reynt var að takmarka þennan áhrifaþátt með því að yfirtjá Id1 í 

frumunum þannig að allt það MSX2 sem væri til staðar gæti örugglega bundist Id1. Þrátt fyrir 

það var engin flókamyndun greinanleg á western blotti. Hugsanlega væri hægt að prófa enn 

annað mótefni gegn MSX2 og athuga fyrst hvort það kallaði fram skýrari bönd á western 

blotti þegar sýni úr hES frumum örvuðum með BMP4 sem ekki hefðu farið í gegnum 
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mótefnafellingu væru skoðuð. Ef til vill væri líka möguleiki að flókinn yrði greinanlegur ef 

hægt væri að yfirtjá bæði Id1 og MSX2 í frumunum og endurtaka síðan sömu tilraunirnar og 

lýst var að framan. Einnig væri mögulegt að prófa aðrar aðferðir til að reyna að greina flóka. 

Má þar nefna nýja aðferð sem kallast Duolink og byggir á því að fixera frumur ræktaðar á 

smásjárgleri, mótefnalita fyrir próteinunum með sérstökum hætti þar sem ákveðin DNA röð, 

sem tengd er annarrar gráðu mótefnunum, er mögnuð upp séu próteinin tengd hvort öðru og 

hún síðan flúrlituð og greind í confocal smásjá. Þessi aðferð krefst ekki frumurofs eins og 

mótefnafellingin, heldur eru próteinin skoðuð innan frumnanna sjálfra og þannig er hægt að 

sjá hvar í frumunum próteinflókinn er staðsettur. Ennfremur er mögulegt að greina prótein 

sem tjáð eru í minna magni og veikari tengingar milli próteina heldur en hægt er með 

mótefnafellingu og western blotti í kjölfarið.  

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar verður þó að teljast ólíklegt að Id1 og 

MSX2 tengist með beinum hætti saman í flóka. Þar af leiðandi er ósennilegt að þessi tvö 

stjórnprótein hafi bein hindrunar- eða samlegðaráhrif hvort á annað í hES frumum þegar 

kemur að miðlagssérhæfingu. Hins vegar er alls ekki útilokað að þau hafi óbein áhrif hvort á 

annað í gegnum önnur prótein sem eru að verki í margþættu boðneti frumnanna við stýringu 

sérhæfingar þeirra. 
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Viðauki 

Phosphate buffered saline (PBS) pH 7,4 

Efni Styrkur (mM) 

NaCl 150 

Na2HPO4 8 

KCl 3 

KH2HPO4 1,5 

 

Lysis buffer 

Efni Magn 

Tris pH7,4 20 mM 

NaCl 150 mM 

Triton X-100 1% 

Glycerol 10% 

PMSF 1 mM 

Pepstatin 1 mM 

Aprotinin 10 μg/ mL 

 

2 × Sample buffer 

Efni  Magn 

SDS 10% 

2- Mercaptoethanol 10% 

Glycerol 20% 

Tris 130 mM 

Bromophenol blue 0,10% 

 

Tris buffered saline Tween-20 (TBS-T) 

Efni Magn (mL) 

1 M Tris- HCl pH 8 10 

5 M NaCl 30 

100% Tween-20 1 

H2O 959 

 

0,1% gelatín 

Gelatín (Sigma-Aldrich) var þynnt í vatni, það er 0,1g í 100 mL af vatni. 

 

 

 


