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Ágrip 

T- og B-frumur sérhæfða ónæmiskerfisins gegna mikilvægu hlutverki í frumubundnu og vessabundnu 

ónæmi. Þær eru komnar af eitilfrumuforvera í beinmerg. T-frumur þroskast í týmus og  

B-frumur í beinmerg. Í þroskaferli þeirra mynda þær vakasértæka frumuviðtaka, T-frumu viðtaka (TCR) 

og B-frumu viðtaka (BCR). Genaendurröðun gena sem tjá fyrir TCR og BCR ræður samsetningu 

viðtakans og veldur því að mikill fjölbreytileiki skapast á milli viðtaka svo einstaklingur þróar með sér 

nægilega breytilegan hóp til að takast á við hvaða vaka sem er. 

Í genaendurröðun er DNA strengurinn klipptur í sundur og splæst saman aftur þannig að valin gen 

splæsist saman. Það sem er á milli þessara gena er klippt út úr strengnum og myndar DNA afurð. Í 

genaendurröðun fyrir TCR og BCR verður þessi DNA afurð hringlaga og verður þannig varin gegn 

DNA niðurbrotsensímum. DNA afurðin úr TCR genaendurröðuninni nefnist TREC (T cell receptor 

excision circle) og KREC (kappa-deleting recombination excision circle) úr BCR. TREC og KREC er 

einstakt fyrir nýmyndaðar óreyndar T- og B-frumur. Sýnt hefur verið fram á að hægt er að mæla magn 

TREC og KREC í blóði einstaklinga með kjarnsýrumögnun (PCR) til að greina fjölda nýmyndaðra 

óreyndra T- og B-frumna. Þannig er hægt að greina hvort að einstaklingur hafi of fáar T- og/eða B-

frumur vegna T- eða B-frumu ónæmisgalla. 

Meðfæddir ónæmisgallar (MÓG) eru yfirleitt arfgengir genagallar sem valda ýmist göllum í 

sérhæfða eða ósérhæfða ónæmiskerfinu og eru misalvarlegir. Í dag eru þekktir um 250 meðfæddir 

ónæmisgallar. Nýburar með MÓG líta eðlilega út við fæðingu og því eru MÓG oftast ekki greindir fyrr 

en einstaklingur verður fyrir alvarlegum og endurteknum sýkingum og afleiðingum þeirra. Sem dæmi 

um alvarlega MÓG má nefna SCID (severe combined immunodeficiency) og DiGeorge heilkenni. 

Kjarnsýrumögnunaraðferðin sem sett er upp í þessu verkefni hefur verið innleidd í nokkrum löndum 

og ríkjum erlendis sem nýburaskimunaraðferð gegn meðfæddum T- og B-frumu ónæmisgöllum. 

Aðferðin byggist á því að greina magn TREC og KREC í nýburum og er fyrirhuguð viðbót við 

nýburaskimun á Íslandi.  
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Þakkir 

Verkefnið var að mestu unnið á ónæmisfræðideild LSH og notast var við aðstöðu Rannsóknardeildar í 

gigtsjúkdómum og er ég mjög þakklát fyrir afnot af þeirri aðstöðu. Ég vil þakka Blóðbankanum, 

starfsfólki hans og Jóhanni Heiðari Jóhannssyni sérfræðilækni á Erfða- og sameindalæknisfræðideild, 

Litningarannsóknir Landspítalans fyrir samstarfið. Hluti verkefnisins var framkvæmdur á 

rannsóknarstofu deCode í Reykjavík undir handleiðslu Ásgeirs Sigurðssonar, sem ásamt kollegum 

hjálpaði til við úrvinnslu niðurstaðna og er ég mjög þakklát þeim.  

Ég vil þakka Birni Rúnari Lúðvíkssyni, leiðbeinanda mínum, fyrir að veita mér tækifæri að vinna að 

þessu verkefni sem og áhuga og trú á verkefnið og góða handleiðslu. Unu Bjarnadóttur, leiðbeinanda, 

er ég mjög þakklát fyrir góða handleiðslu, lærdómsríkar samverustundir og gott viðmót. Margrét 

Arnardóttir, doktorsnemi, fær sérstakar þakkir fyrir verklega handleiðslu, yfirlestur ritgerðar og 

skemmtilegar samverustundir. Starfsfólk ónæmisfræðideildar hefur hlýtt og vinalegt viðmót sem ég 

kann vel að meta. Málfríður, Inga og Gunnhildur voru einstaklega hjálplegar og ber ég sérstakt 

þakklæti til þeirra. Ég vil þakka Hafdísi Guðmundardóttur vinkonu minni fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og 

fyrir hvatningu og stuðning sem var mér mjög kær. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu, 

tengdafjölskyldu og vinum fyrir hvatningu, stuðning og alla þá hjálp sem þau veittu mér sem var mér 

ómetanlegt. 
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1 Inngangur  

1.1 Ónæmiskerfið 

Ónæmiskerfið er flókið kerfi sem samanstendur af ýmsum gerðum af sameindum, frumum og líffærum. 

Við eðlilegar aðstæður, og þegar ónæmiskerfið er í jafnvægi, þekkir það framandi sameindir frá okkar 

eigin. Stafi ógn af framandi sameindum þá vinnur ónæmiskerfið markvisst að því að eyða þeim og 

kemur þannig í veg fyrir eða bindur enda á smit eða sýkingar. Ónæmiskerfið sér einnig um 

viðgerðarstarfsemi á sárum og skemmdum vefjum og þekkir skemmdar frumur t.d. krabbameinsfrumur 

og eyðir þeim (2, 3).  

 

1.1.1 Sérhæfða ónæmiskerfið 

Ónæmiskerfinu er skipt í sérhæft og ósérhæft ónæmiskerfi. Ósérhæfða ónæmiskerfið eru meðfæddar 

fyrstu varnir líkamans. Ef ósérhæfða ónæmiskerfið nær ekki að yfirbuga þær ógnir sem eru til staðar 

þá virkjast sérhæfða ónæmiskerfið. Sérhæfða ónæmiskerfið er flóknara kerfi sem m.a. sér um 

mótefnamyndun og myndar þannig ónæmisminni til þess að verjast endurteknum sýkingum. Eitilfrumur 

sérhæfða ónæmiskerfisins eru T-frumur, B-frumur og NK-frumur (2). 

 

1.2 T - frumur 

T-frumur eru komnar af eitilfrumuforvera úr beinmerg en þroskun þeirra fer fram í týmus sem 

staðsettur er rétt ofan við hjartað (4).  

Fyrsta skrefið í þroskaferli T-frumna er myndun T-frumu viðtaka (TCR). Ásamt TCR tjá T-frumur 

ýmsa hjálparviðtaka, t.d. CD3, CD4 og CD8, sem skilgreina hvers konar T-frumu um er að ræða og 

geta ráðið því hvaða hlutverki hún gegnir. Upphaflega eru T-frumur tvíneikvæðar (CD4
-
CD8

-
) og án 

TCR. Í barkarhluta týmusar fá T-frumurnar boð um genaendurröðun og myndun á TCR sem og 

myndun á CD4 og CD8 þannig að T-frumurnar verða tvíjákvæðar (CD4
+
CD8

+
). Þá gangast T-

frumurnar undir jákvætt og neikvætt val. Jákvætt val er þegar tvíjákvæðar T-frumur bindast 

þekjufrumum í berki týmusar og fá þá boð um að lifa og þroskast í einjákvæðar T-frumur (CD4+CD8- / 

CD4-CD8+). T-frumur sem ekki geta bundist þekjufrumunum og fá ekki boð um að lifa og þroskast  er 

eytt með frumudauða. Jákvætt valdar T-frumur skríða yfir í merghluta týmusar þar sem þær gangast 

undir neikvætt val. Í neikvæðu vali er einjákvæðum T-frumum sem bindast sýnifrumum, sem hafa 

fjölbreytt úrval af sjálfssameindum, eytt með frumudauða. Þannig er komið í veg fyrir að T-frumur vinni 

gegn eigin frumum. Aðeins um 3-5% allra T-frumna komast í gegn um jákvætt og neikvætt val í týmus 

(5). T-frumur fara frá týmus sem óreyndar CD4+ eða CD8+ T-frumur. Óreyndar T-frumur hafa ekki hitt 

fyrir og bundist mótefnavaka sem þær eru sértækar fyrir (6). Allar T-frumur tjá CD3. T-frumur sem tjá 

að auki CD4 (CD4
+
CD8

-
) eru T-hjálparfrumur og þær sem tjá CD8 (CD4

-
CD8

+
)  eru T-drápsfrumur. 
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T-frumur framleiða boðefni (cytokines) og hafa boðefnaviðtaka (cytokine receptors). T-frumum er 

skipt í undirflokka eftir svipgerð, þ.e. hvaða hjálparviðtaka þær tjá (t.d. CD4, CD8), hvaða boðefnum 

þær seyta og hvaða boðefnaviðtaka þær tjá (2, 7). 

Til þess að T-fruma ræsist þarf hún að fá tvö boð. Fyrsta boðið er binding við ónæmisvaka og 

seinna boðið er binding við hjálparsameind á sýnifrumu, t.d. á angafrumu. Eftir að T-fruma ræsist þá 

fjölgar hún sér svo að fjöldi þessara tilteknu sérhæfðu T-frumna margfaldast og getur þá orðið að T-

verkfrumum (2). 

 

1.2.1 Myndun T-frumuviðtaka og TREC 

Eitilfrumuforveri ferðast úr beinmerg yfir í týmus þar sem hann verður að óþroskaðri T-frumu og 

myndun TCR fer fram með genaendurröðun (8). Genaendurröðun felst í því að DNA strengur 

frumunnar er klipptur í sundur og tengdur aftur saman, þannig að hægt er að raða genum saman á 

mismunandi vegu sem stuðlar að miklum fjölbreytileika TCR í T-frumum (4). 

TCR er gerður úr tveimur glýkópróteinum, alfa og beta (α og β) eða gamma og delta (γ og δ). T-

fruma getur aðeins tjáð aðra hvora tvenndina, α og β eða γ og δ, þar sem TCR-δ genasvæðið er 

staðsett innan TCR-α genasvæðisins, og því er tjáning beggja glýkópróteinanna útilokuð (9, 10). Bæði 

α og β (eða γ og δ) keðjurnar hafa breytilegan hluta (V, variable) þar sem vakar bindast og fastan hluta 

(C, constant) sem ákvarðar lífvirkni frumunnar þegar vaki binst. 

TCR genasvæðið samanstendur af smærri, stökum genasvæðum sem tjá fyrir breytilega hluta TCR 

(variable, V; diversity, D; joining, J), og fasta hluta TCR (constant, C). Það sem er á milli þeirra gena 

sem splæst er saman er klippt úr DNA strengnum og myndar DNA afurð (11). Endar DNA afurðarinnar 

sameinast, afurðin verður hringlaga og verður þá um leið stöðug og varin fyrir DNA niðurbrots 

ensímum. DNA afurðin kallast TREC (T-cell receptor excision circles) (9, 11, 12). Fyrsta 

genaendurröðunin er milli δRec-ψJα og myndar svokallað signal joint TREC. Seinni genaendurröðunin 

milli Vα-Jα myndar svokallað coding joint TREC (mynd 1). Um 70% allra T-frumna hafa α-β TCR og 

gefa því frá sér δRec-ψJα signal joint TREC. Því er δRec-ψJα sjTREC mest notað til mælingar á 

TREC úr nýmynduðum óreyndum T-frumum úr týmus  (4, 13, 14). TREC myndast aðeins þegar TCR 

er myndaður í óþroskaðri T-frumu. TREC er því ekki eftirmyndað þegar fruman skiptir sér og hefur því 

reynst góður mælikvarði á fjölda nýmyndaðra óreyndra T-frumna úr týmus (9, 11).  

Með hækkandi aldri rýrnar týmus og virkni hans minnkar. Þar af leiðandi minnkar fjöldi nýmyndaðra 

T-frumna og magn TREC, og hlutfall TREC á móti heildar T-frumum verður mjög lágt (12, 15). Nýburar 

hafa mjög hátt hlutfall nýmyndaðra T-frumna og þar af leiðandi hátt hlutfall TREC á móti heildar T-

frumum. Nýburi hefur einnig T-frumur frá móður sinni sem gefur falska hækkun ef mældur er 

heildarfjöldi T-frumna en ekki falska hækkun á mældum TREC, þar sem móður T-frumur mynda ekki 

TREC (9). Nýburar sem fæðast fyrir 40 vikna meðgöngu hafa færri T-frumur en þeir sem fæðast eftir 

fulla meðgöngu þar sem ónæmiskerfi þeirra er ekki jafn þroskað (16).  
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Mynd 1. Genaendurröðun TCR. Fyrsta genaendurröðunin er milli δRec-ψJα og myndar signal joint 
TREC. Seinni genaendurröðunin milli Vα-Jα myndar svokallað coding joint TREC (17). 

 

 

1.3 B-frumur 

B-frumur eru einn mikilvægasti þátturinn í vessabundnu ónæmi. B-frumur eru komnar af 

eitilfrumuforvera í beinmerg. Þroskun B-frumna fer einnig fram í beinmerg þar sem B-frumu viðtaki 

(BCR) er myndaður með genaendurröðun (2). Þroskaðar óreyndar B-frumur yfirgefa beinmerg og 

ferðast um líkamann með blóði og vessum til líffæra eitilfrumuvirkjunar. Þegar þær komast í tæri við 

vaka þá ræsast þær og fjölga sér þannig að þessi tiltekna gerð af vakasértækum B-frumum 

margfaldast. Við ræsingu verða B-frumur að verkfrumum (plasmafrumum) og framleiða mótefni sem er 

seytt út í blóðið. Mótefnið sem plasmafruman framleiðir er eins og viðtakinn sem hún tjáir og með 

sömu sértækni (18). 

 

1.3.1 Þroskun B-frumna og myndum B-frumu viðtaka  

Líkt og T-frumur, þá hefur hver B-fruma marga vakasértæka BCR sem allir eru af sömu gerð og með 

sömu sértækni. BCR er himnubundið mótefni (immúnóglóbúlín, Ig). BCR hefur bæði breytilegan hluta 

(V, variable) og fastan hluta (C, constant). Breytilegi hluti BCR myndar vakabindiset og er mjög 

breytilegur á milli frumna svo að hver einstaklingur nær að þróa með sér nægilega fjölbreyttan hóp af 

BCR til þess að takast á við næstum hvaða gerð af vaka sem er (18). Fasti hluti BCR ákvarðar lífvirkni 

frumunnar. Mótefni eru gerð úr tveimur léttum fjölpeptíð keðjum (L, light) og tveimur þungum fjölpeptíð 

keðjum (H, heavy) (mynd 2). Til eru fimm gerðir af þungum keðjum (α, δ, ε, γ og μ) og er mótefnum 

skipt í fimm flokka eftir þeim; IgA, IgD, IgE, IgG og IgM. Til eru tvær gerðir af léttum keðjum, lambda 

(λ) og kappa (κ), og mótefni hefur aðeins aðra hvora gerðina (2). 
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Þroskaferli B-frumna í beinmerg felur í sér genaendurröðun á BCR genasvæðinu, nánar tiltekið á 

VH (variable heavy), DH (diversity heavy) og JH (joining heavy) fyrir þungu keðjuna og VL (variable 

light), DL (diversity light) og JL (joining light) fyrir léttu keðjuna, sem er stjórnað af RAG virkjunargenum 

(19). Fyrst er DH og JH splæst saman og fruman verður að early pre-B-frumu. Svo er VH splæst saman 

við DHJH hlutann og fruman verður að late pro-B-frumu og hefur myndað μ þunga keðju (mynd 3) (18). 

μ keðjan binst staðgengils léttri keðju og myndar pre-BCR sem flyst í frumuhimnuna til þess að hægt 

sé að athuga hvort að þunga keðjan sé eðlileg. Fruman er þá orðin að large pre-B-frumu og ef þunga 

keðjan var eðlileg stækkar fruman og skiptir sér (18, 19). Eftir frumuskiptinguna verður fruman að 

small pre-B-frumu og byrjar að endurraða genum fyrir léttu keðjuna. Létta keðjan binst við þungu 

keðjuna og myndar þannig BCR sem flyst yfir á frumuhimnuna og B-fruman er nú orðin að óþroskaðri 

B-frumu. Óþroskaðar B-frumur hafa BCR úr annað hvort IgD eða IgM (20).  

Mynd 2. Bygging mótefna. Mótefni eru gerð úr tveimur léttum keðjum (rauðlitaðar) og 
tveimur þungum keðjum (blálit og gullit). Saman mynda VH og VL breytilegan 
hluta með vakabindiseti og fastan hluta (CL og CH1-3) sem ákvarðar lífvirkni 
frumunnar (2). 
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Mynd 3. Þroskaferli B-frumna í beinmerg og myndun BCR. Fyrst fer fram endurröðun á þungu 
keðjunni. Þunga keðjan binst staðgengils léttri keðju og myndar pre-BCR og athugað er hvort 
að þunga keðjan sé eðlileg. Ef hún er eðlileg fer fram endurröðun á léttu keðjunni, sem binst 
þungu keðjunni og myndar BCR (2). 

 

1.3.2 KREC 

Við myndun BCR myndast KREC (κ-deleting recombination excision circle) sem svipar til áðurnefnds 

TREC. Við VDJ genaendurröðunina myndast cjKREC (coding joint) sem verður eftir í DNA strengnum. 

Svo myndast sjKREC (signal joint) sem er klippt út úr DNA strengnum (sjá mynd 4). CjKREC er því 

eftirmyndað þegar fruman skiptir sér en ekki sjKREC sem eyðist með tímanum  (mynd 5) (16, 21).  

 

 

 

 

Mynd 4. Myndun KREC. Í fyrstu genaendurröðuninni verður til sjKREC sem er ekki klippt út úr 
genamenginu. Í seinni genaendurröðuninni verður til cjKREC sem er klippt út úr 
genamenginu og er því ekki eftirmyndað þegar fruman skiptir sér (17). 
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Mynd 5. Hlutfall milli cjKREC og sjKREC. sjKREC eyðist á meðan cjKREC er eftirmyndað þegar 
fruman skiptir sér (21). 

 

1.4 NK-frumur 

NK-frumur kallast náttúrulegar drápsfrumur. Þær hafa ekki vakaviðtaka og eru því ekki vakasérhæfar. 

NK-frumur eru stórar frumur í blóði, fullar af frumudrepandi kornum. Þær þekkja og drepa afbrigðilegar 

frumur, t.d. veirusýktar frumur og krabbameinsfrumur. Þær eru ræstar af boðefninu interferon (IFN), 

sem er seytt af makrófögum, og drepa frumur með frumudrepandi kornunum sínum (2).  

 

1.5 Meðfæddir ónæmisgallar 

Meðfæddir ónæmisgallar, hér eftir skammstafað sem MÓG, (primary immunodeficiencies, PID) eru 

meðfæddir gallar í ónæmiskerfinu. Þeir eru yfirleitt arfgengir genagallar sem valda ýmist göllum í 

sérhæfða eða ósérhæfða ónæmiskerfinu og eru misalvarlegir. Í dag eru þekktir um 250 meðfæddir 

ónæmisgallar (15).  

T-frumu gallar raska bæði frumu- og vessabundnu ónæmi sem veldur því að einstaklingar með T-

frumu galla eru viðkvæmir fyrir tækifærissýklum. B-frumu gallar raska mótefnaframleiðslu og geta 

valdið m.a. mótefnaskorti svo einstaklingar með B-frumu galla eru viðkvæmari fyrir bakteríum með 

hjúp (17). 

 

1.5.1 SCID 

SCID (severe combined immunodeficiency) er alvarlegur meðfæddur ónæmisgalli sem stafar af því að 

einstaklingur framleiðir engar, mjög fáar virkar eða óvirkar eitilfrumur (9). Við fæðingu virðast SCID 

einstaklingar heilbrigðir þar sem þeir eru verndaðir af móður IgG frá meðgöngunni en þegar nýburinn 

þarf að fara að reiða sig á sitt eigið ónæmiskerfi fær hann jafnan alvarlegar sýkingar af völdum 

tækifærissýkla og annarra sýkla sem að skert ónæmiskerfi hans ræður ekki bug á. Þessir sýklar hafa 

jafnan lítinn sýkingarmátt sem að eðlilegt ónæmiskerfi myndi ráða við og valda t.d. þrusku, 

lungnabólgu og niðurgangi í SCID einstaklingum séu þeir ómeðhöndlaðir (11). Ástand SCID 

einstaklinga sem ekki eru meðhöndlaðir þykir að öllu jöfnu ólífvænlegt og því þykir mikilvægt að þeir 



  

15 

séu greindir snemma, áður en þeir verða fyrir alvarlegum sýkingum og afleiðingum þeirra. 

Ákjósanlegasta meðferðin við SCID (mismunandi eftir sjúkdómsmynd) er mergskipti (ígræðsla 

blóðmyndandi stofnfrumna frá heilbrigðum gjafa) og reyndist sú aðferð árangursríkust ef framkvæmd 

er fyrir þriggja mánaða aldur (9, 13).  

Yfir 20 mismunandi erfðagallar eru þekktir í SCID sem einkennast af alvarlegum göllum í bæði 

frumuónæmi og sérhæfðri mótefnaframleiðslu. Í einhverjum tilfellum hefur komist upp um SCID með 

fráfalli barns úr alvarlegum sýkingum sem ekki náðist að sjúkdómsgreina nægilega snemma svo hægt 

væri að beita meðferðarúrræðum. Í sumum tilfellum hefur verið hægt að greina nýfædd og jafnvel 

ófædd börn fjölskyldna sem talin eru bera SCID, sem leiðir af sér að meðferð hefst strax og nýburarnir 

eiga góðar lífslíkur (11). Ein rannsókn sýndi fram á að yfir 80% tilfella SCID sé ekki með fjölskyldusögu 

(22). Í Bandaríkjunum er tíðni SCID talið vera um 1: 50.000-100.000 (9). 

 

1.5.2 DiGeorge heilkenni 

DiGeorge heilkenni (DiGeorge syndrome, DGS) stafar oftast af úrfellingu á litningi 22, nánar tiltekið 

1·5-3 Mb úrfelling á svæði 22q11.2 (23, 24). Úrfellingin veldur einnig Velocardiofacial syndrome 

(VCFC), einnig margþættur sjúkdómur og er nefndur eftir algengasta sjáanlega einkenni sjúkdómsins 

sem eru gallar í velopharyngeal port (skarð í vör og klofinn gómur). Þessi heilkenni tvinnast oft saman 

og eru í dag oftast tilvitnaðir sem 22q11 deletion syndrome (22q11DS) (24-26). 22q11DS er algengasti 

sjúkdómurinn sem stafar af úrfellingu og er talinn vera A-litnings ríkjandi erfðasjúkdómur, þó svo að í 

meirihluta tilvika virðist hann vera tilfallandi ("de novo") en ekki erfður (24, 26).  Tíðni 22q11DS er talin 

vera um 1:4000  (26-28). Um 90% einstaklinga sem greindir hafa verið með DGS hafa 22q11.2 

úrfellinguna og oftast hemizygous (aðeins á öðrum litningnum) (24, 29, 30). Úrfellingin raskar tjáningu 

á geninu UFD1L (30) sem veldur afbrigðilegri myndun þriðju og fjórðu branchial pouch í fósturþroska 

sem getur leitt til  vansköpunar á ýmsum líffærum (30, 31). Klínísk einkenni sjúkdómsins eru mörg, 

fjölbreytt og misalvarleg og sem dæmi má nefna hjartagalla, ónæmisbresti, vanskapaðan eða 

brottfallinn týmus, hypokalsemíu, talörðugleika, pharyngeal vansköpun (skarð í vör og efri góm), 

þroskaskerðing, námsörðugleikar og hegðunarörðugleikar (23, 26, 27).  

Aplasia eða hypoplasia týmus veldur ónæmisbælingu, þar sem myndun T-frumna er engin eða 

óeðlileg. Ónæmisbælingin er mismunandi eftir tilvikum og virðist ekki endilega vera í samhengi við 

svipgerð týmusar (32). DiGeorge heilkenni er skipt í complete (cDGS) og partial DGS (pDGS) eftir 

alvarleika ónæmisbrestsins sem einstaklingur verður fyrir.  

cDGS er mun sjaldgæfari heldur en pDGS (29, 31). Í complete DGS hefur einstaklingur engar eða 

mjög fáar T-frumur í blóðrás (0-2%), eða engar T-frumur sem svara mítógen örvun til frumufjölgunar. 

cDGS er því alvarlegt ástand og oftast reynt að meðhöndla með týmus ígræðslu eða mergskiptum (24, 

25, 29).  

 pDGS nefnist ástandið þegar einstaklingur er með eðlilegar eða fáar T-frumur í blóðrás og/eða 

minnkaða T-frumufjölgun (25). Ónæmisbæling einstaklinga með pDGS getur batnað með tímanum, 
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líklegast vegna þess að einhverjar T-frumur eru til staðar og T-frumufjölgun getur átt sér stað (25, 29, 

30, 32).  

Einnig hefur ódæmigert  complete DGS verið lýst sem ástandi þar sem genagalli er ekki til staðar. 

Einstaklingar með ódæmigert complete DGS geta myndað T-frumur en þær eru frábrugðnar 

venjulegum      T-frumum þar sem þær hafa miklu minni fjölbreytileika í TCR, tjá ekki CD45RA og 

CD62L, mynda ekki TREC og ekki er vitað hvort að þær svari mítógen örvun. Þetta ástand er talið 

stafa vegna þess að jákvætt og neikvætt val í týmus er ekki eðlilegt (33).  

Sænsk rannsókn á 100 DGS einstaklingum frá árinu 2004 leiddi í ljós að flestir einstaklinganna 

(74%) voru greindir eftir tveggja ára aldur. Einstaklingar sem greindir eru fyrir tveggja ára aldur hafa 

oftast alvarlega hjartagalla sem leiðir til greiningar DGS, á meðan ónæmisbæling (endurteknar og 

langvinnar sýkingar) og talörðugleikar, galli í gómi, þroskaskerðing og námsörðugleikar leiddu til 

greiningar á eldri börnum (26).  

 

1.6 Nýburaskimun 

Nýburaskimun er kembileit sem hvert ríki eða land ákvarðar og viðheldur til að greina ákveðna 

sjúkdóma í öllum nýburum sem fæðast í þeirra umdæmi. Þannig má kortleggja þá sjúkdóma sem 

skimað er fyrir, áætla ný- og algengi, hefja meðferð snemma og auka þannig lífslíkur og lífsgæði 

einstaklinganna. Skimað er fyrir alvarlegum sjúkdómum þar sem sjúkdómsgreining yrði ef til vill ekki 

fyrr en alvarleg og lífshættuleg einkenni eða afleiðingar koma fram (11).  

Flestar nýburaskimanir nú til dags notast við sýnatökuaðferð sem Robert Guthrine uppgötvaði árið 

1963 til þess að greina fenýlketónúríu (phenylketonuria, PKU) í nýburum. Blóðsýnið var blóðdropar úr 

hæl nýbura dreypt á þerripappír (9). Þerripappírinn er loftþurrkaður og auðveldur í meðhöndlun, 

geymist í mörg ár við rétt skilyrði (-20°C) og jafnvel hægt að senda með pósti ef þurfa þykir. 

Mikilvægur þáttur í þróun nýrra greiningarprófa fyrir nýburaskimun er að hægt sé að nota sama sýni og 

nú þegar er notað í nýburaskimun og komast hjá öðrum sýnatökum (11).  

 

1.6.1 Nýburaskimun á Íslandi 

Nýburaskimun á Íslandi svipar til þeirra sem framkvæmdar eru meðal annarra Norrænna þjóða og 

Bandaríkjanna. Skimað er fyrir alvarlegum meðfæddum efnaskiptasjúkdómum, en líkt og með 

ónæmisgalla þykir mjög mikilvægt að greina efnaskiptasjúkdóma snemma til þess að koma í veg fyrir 

alvarlegar og óafturkræfar afleiðingar þeirra, t.d. skerta greind, hægan vöxt, óeðlilega starfsemi líffæra 

og jafnvel dauða. Notast er við þerripappírssýni líkt og lýst hefur verið áður (34). 
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1.6.2 Nýburaskimun erlendis gegn T- og B-frumu ónæmisgöllum 

Erlendis, t.d. í nokkrum ríkjum í Bandaríkjunum og í Svíþjóð, er skimað fyrir ónæmisgöllum í nýburum. 

Í Bandaríkjunum komu ýmsar greiningaraðferðir til tals til að greina ónæmisgalla en þær þurftu 

flestar viðameiri sýnatöku heldur en þerripappírssýni. Einnig þóttu þær ekki nægilega sértækar né 

næmar og komust því ekki á legg sem mögulegar aðferðir í nýburaskimun (9). Í fyrstu var áætlað að 

greina ónæmisgalla í nýburum með því að telja eitilfrumur í heilblóði. Áætlað er að eitilfrumur í 

heilblóði nýbura séu um 5000/μl og þar af eru T-frumur um 70% af heildarfjölda. Gallar frumutalningar 

á heilblóði nýbura er að aðferðin greinir allar eitilfrumur í heilblóði nýburanna. Frumutalning myndi því 

gefa falskar jákvæðar niðurstöður ef nýburi hefði mjög fáar T-frumur og mikið af B-frumum og eðlilegt 

eða hátt magn NK-frumna. Einnig hafa nýburar T-frumur frá móður sem væru þá ranglega taldar sem 

þeirra eigin og gefa falskar jákvæðar niðurstöður (11). 

 

1.6.2.1 Aðferðir nýburaskimunar gegn T- og B-frumu ónæmisgöllum í Svíþjóð 

Í Svíþjóð er notast við fjölliða PCR aðferð til að greina magn TREC og KREC úr þerripappírssýnum frá 

nýburum. Að auki er magn β-actin (ACTB) mælt til viðmiðunar til að meta árangur DNA einangrunar. 

ACTB er stöðugt gen sem tjáð er í hverri frumu þar sem genið tjáir aktín byggingarprótín 

frumugrindarinnar og er talið góður kostur sem viðmiðunargen í PCR (35).  

Í Svíþjóð eru viðmiðunargildi TREC og KREC nýbura eftir fulla meðgöngu ≥6 TREC/μL og ≥8 

KREC/μL, og viðmiðunargildi ACTB 1000/μL. Endurtaka þarf mælingar á sýnum sem mælast undir 

TREC og/eða KREC viðmiðunargildum til að staðfesta niðurstöður. Ef ACTB í sýnum mælist undir 

viðmiðunargildum, hvort sem TREC og/eða KREC mælist eðlilegt eða lágt, telst sýnið ófullnægjandi og 

endurtaka þarf mælinguna (mynd 6) (36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Mat niðurstaðna sett upp í flæðirit. Eðlileg sýni má staðfesta og svara. Óeðlileg sýni og 
ófullnægjandi sýni þarf að endurtaka áður en hægt er að staðfesta og svara niðurstöðum. 

  

Eðlileg sýni 

ACTB≥1000/μL  

TREC ≥6/μL   

KREC ≥8/μL 

Endurtaka 

Óeðlileg sýni 

ACTB ≥1000/μL 

TREC <6/μL 

KREC <8/μL 

Endurtaka 

Ófullnægjandi sýni 

ACTB >1000/μL 

Svara niðurstöðum 
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2 Markmið 

Markmið verkefnisins var að setja upp rt-qPCR aðferð til að greina fjölda TREC og KREC í sýni frá 

einstaklingum með þekkta T- og B-eitilfrumugalla og í sýnum frá heilbrigðum blóðgjöfum. Aðferðin 

hefur reynst gagnleg til þess að skima fyrir meðfæddum ónæmisgöllum og fyrirhugað er að bæta 

þessari aðferð við nýburaskimun á Íslandi. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Efniviður 

Viðfangsefni rannsóknarinnar voru einstaklingar sem greindir hafa verið með DGS með úrfellingu á 

litningi 22 (del.22.11) og heilbrigðir blóðgjafar frá Blóðbankanum. Jóhann Heiðar Jóhannsson, 

sérfræðilæknir á Erfða- og sameindalæknisfræðideild, Litningarannsóknir Landspítalans, fann til lista 

yfir  DGS einstaklinga. Leitast var eftir upplýstu samþykki fyrir þátttöku þriggja einstaklinga, sem og 

umsjónarlækna þeirra, til rannsóknarinnar. Til samanburðar við sjúklingasýnin voru fengin 50 blóðsýni 

úr heilbrigðum blóðgjöfum frá Blóðbankanum sem valin voru af handahófi. Einnig var fengið upplýst 

samþykki heilbrigðra blóðgjafa í Blóðbankanum (fylgiskjöl III og IV). Blóðsýni DGS einstaklinga voru 

fimm mL heilblóð með heparín storkuvara og sýni frá heilbrigðum blóðgjöfum var hvítkornaþykkni 

(buffy coat). Ekki voru sett fram skilyrði um kyn né aldur þátttakenda. Af DGS einstaklingunum er einn 

karl og tvær konur á aldrinum 13 til 44 ára og af heilbrigðum einstaklingum eru 42 karlar og sjö konur á 

aldrinum 19 til 70 ára. 

 Leyfi voru veitt frá Persónuvernd (tilvísunarnúmer 2012121424HGK/--) og vísindasiðanefnd  

(VSNb2012110043/03.07) fyrir framkvæmd verkefnisins. Verkefnið var unnið í samstarfi við Karolinska 

Háskólasjúkrahúsið í Stokkhólmi í Svíþjóð og verkefnið sett upp eftir leiðbeiningum og fyrrum 

rannsóknum þeirra (36).  

 

3.2 Einangrun kjarnsýra 

Kjarnsýrur (DNA) voru einangraðar með ódýrri, fljótvirkri og öruggri hásaltsaðferð. Aðferðin felst í því 

að nota mettaða saltlausn (~6M NaCl) til þess að fella út melt frumuprótín (37). Með þessari aðferð 

fæst nægilegt magn DNA og nægjanlegur hreinleiki í sýnum fyrir PCR. Með þessari einangrunaraðferð 

er leitast eftir að þéttni DNA í sýni eftir einangrun sé u.þ.b. 1-2 μg/μL. Aðferðalýsing aðferðarinnar og 

blöndun lausna eru í fylgiskjali I og II.  

Frumurof var framkvæmt með 40 mL 1x rauðkorna sundrunarlausn (red cell lysis, RCL) í einum mL 

af hvítkornaþykkni frá heilbrigðum blóðgjöfum eða fimm mL af heparín blóðsýni úr DGS einstaklingum. 

Sýnin voru spunnin niður við 2700 rpm í 10 mínútur við stofuhita. Þá myndast botnfall með eitilfrumum 

og kjörnum og floti var hellt af. Þetta skref var endurtekið með 20 mL af 1x RCL. Frumuleifar voru 

meltar með ensíminu Próteinasa-K (New England BioLabs, Ipswich, MA, USA) yfir nótt (að meðaltali 

20 klst.). Prótein voru felld út með því að bæta 200 μL af mettaðri saltlausn í sýnin og spunnin niður 

við 13.000 rpm í 15 mínútur við stofuhita. Flot var geymt og botnfalli með próteinum hent. Flot voru 

spunnin niður tvisvar í viðbót við 13.000 rpm í 5 mínútur við stofuhita til þess að spinna niður sem mest 

af meltum próteinum og auka þannig hreinleika sýnanna. DNA var útfellt með 600 μL af 99,8% etanóli 

(EtOH). Sýnum var velt svo sjáanlegar DNA útfellingar mynduðust. Sýni voru spunnin niður við 13.000 

rpm í fimm mínútur við stofuhita til þess að mynda botnfall með DNA útfellingunni. DNA var að lokum 

leyst upp í 100 μL af TE-buffer og sýni geymd við -20°C. 
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3.3 DNA magnmæling með NanoDrop® litrófsljósmæli 

Magn kjarnsýra (DNA) var mælt í hverju sýni með NanoDrop® ND-1000 UV/Vis litrófsljósmæli 

(NanoDrop technologies, Inc., Wilmington, DE). NanoDrop® hefur þann eiginleika fram yfir 

hefðbundna litrófsljósmæla að geta mælt mjög lítið magn af sýni sem þó hefur mjög mikla þéttni þar 

sem ferill NanoDrop® er 1 mm og 0,2 mm á móti 10,0 mm í hefðbundnum mæli.  

Einn μL af sýni var ljósmældur við 260 nm og styrkur DNA í sýni gefinn upp í ng/μL. TE-buffer var 

notaður sem blank. Útreikningar á styrk DNA í ng/ μL byggjast á Beer-Lambert jöfnunni c = (A*e) / b, 

þar sem c er styrkur, A er gleypni (AU), e er bylgjulengdarstuðull í ng-cm/ μL og b er lengd ferils í cm. 

  

3.4 Þynning sýna 

Æskilegur styrkur DNA í sýnum fyrir PCR aðferðina var um 250 ng/μL svo að lokastyrkur sýnis í PCR 

keyrslu væri um 100 ng/μL. Þynna þurfti sýnin eftir DNA einangrun þar sem styrkur þeirra var of mikill 

fyrir PCR aðferðina. Notast var við jöfnuna C1V1 = C2V2 þar sem C er styrkur sýnis, V er rúmmál sýnis, 

1 táknar sýni fyrir þynningu og 2 táknar sýni eftir þynningu. Sýni voru þynnt með TE-buffer. 

 

3.5 Fjölliða rt-qPCR 

Fjölliða rauntíma magnbundin kjarnsýrumögnun (rt-qPCR) var framkvæmd á öllum sýnum í ABI 

PRISM® 7900HT (Applied Biosystems®, Foster City, California, USA), kjarnsýrumögnunartæki í eigu 

deCode í Reykjavík. 

Tilbúið master mix var fengið frá samstarfsaðilum í Svíþjóð. Master mixið var framleitt og prófað af 

Translational Centre for Regenerative Medicine í Leipzig í Þýskalandi. Master mixið innihélt sértæk 

kirni (oligonucleotide) og vatnsrofna vísa fyrir TREC, KREC og ACTB. Einnig innihélt master mixið 

ROX grunnlit, MgCl2, bovine serum albumin (BSA),  E.coli Uracil-DNA Glycosylase (UDG) og 

núkleótíð í fínstilltu dUTP:dTTP hlutfalli. Tækið les af ROX grunnlitnum í öllum brunnum til að 

samræma niðurstöður úr hverjum brunni. MgCl2 virkar sem hjálparþáttur polymerasans. BSA ver 

polymerasann, eykur helmingunartíma hans og minnkar áhrif hindrandi þátta í mixinu (38). UDG er 

DNA viðgerðarensím sem fyrirfinnst í mörgum bakteríutegundum og er mikið notað til að koma í veg 

fyrir að mengun valdi falskri hækkun (39). 

Fimm staðalsýni og fimm viðmiðunarsýni voru fengin frá samstarfsaðilum og voru útbúin af þeim 

sjálfum. Staðalsýnin komu í tífaldri þynningu frá 100.000 niður í 10 TREC/KREC/μL og frá 1.000.000 

niður í 100 ACTB/μL. Flest viðmiðunarsýnin voru unnin úr einstaklingum með þekkta T- og/eða B-

frumu galla, svo þau skorti TREC og/eða KREC (tafla 1). 
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Væntanlegt Mælt Vænanlegt Mælt

TBCD Engar T- né B-frumur − − − −

TCD Engar T-frumur − − + (+)

BCD Engar B-frumur + + − (+)

NC Eðlilegt sýni + ± + ±

BLANK Blank, hvarfefni en ekkert prófefni − − − −

NTC-PCR No template control, prófefni en ekkert hvarfefni − + − +

TREC KREC

Skref Hitastigull Hitastig Tími Hringir

1 2,5°C/sek 50°C/sek 2 mín 1

2 2,5°C/sek 95°C/sek 10 mín 1

3 2,5°C/sek 95°C/sek 15 sek 40

1,98°C/sek 60°C/sek 25 sek

 

 

8 μL af sýni var blandað saman við 12 μL af master mixi svo lokarúmmál sýna var 20 μL. TREC 

þreifarar voru FAM merktir, KREC þreifarar VIC merktir og ACTB þreifarar NED merktir. Hitaferil 

mögnunarinnar má sjá í töflu 2. Fyrsta skrefið er virkjun UDG. Í skrefi tvö er DNA eðlissvipt við 95°C í 

10 mínútur. Þá hefst skref 3 með 40 hringjum af eðlissviptingu við 95°C í 15 sekúndur og pörun við 

60°C í 25 sekúndur. Hitastigull er hraði hitabreytingarinnar í °C/sek. 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir rauntíma PCR keyrslu fæst ferill flúrljómunar líkt og sést á mynd 7. Þröskuldur var stilltur fyrir 

hverja rás fyrir sig, þ.e.a.s. FAM (TREC), VIC (TREC) og NED (ACTB). CT (cycle threshold) er fjöldi 

hringja sem sýni þarf til að flúrljómun frá sýninu fari yfir þröskuldinn. CT er þá skurðpunktur ferils hvers 

sýnis við þröskuldinn og er notaður til útreikninga fyrir styrk í sýnum. Því lægra sem CT gildið er, þeim 

mun meira magn er af DNA í sýninu. Í þeim tilvikum þar sem CT gildi er mjög lágt (<5 hringir) verður 

útreiknaður styrkur sýnis afbrigðilega hár (>100.000.000).   

 

 

 

 

 

 

Tafla 2. Hitaferill kjarnsýrumögnunar. 

Tafla 1. Væntanleg og mæld gildi viðmiðunarsýna. Plús (+) táknar að búist var við tilvist 
TREC/KREC í sýni eða það hafi mælst. Mínus (-) táknar að ekki var búist við tilvist 
TREC/KREC eða að það hafi ekki mælst. ± táknar mjög lágar TREC/KREC niðurstöður 
og (+) táknar afbrigðilegar niðurstöður  (>100.000.000/µL). 
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3.6 Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við Microsoft Excel og Titri 5,04 við tölfræðilega úrvinnslu og beitt var lýsandi tölfræði á 

niðurstöður. Gildi staðalsýna voru notuð til að reikna út staðalkúrvu fyrir TREC, KREC og ACTB og 

styrkur sýna reiknaður út frá staðalkúrvunum. Reiknað var meðaltal og staðalfrávik niðurstaðna frá 

heilbrigðum einstaklingum og afbrigðilegar niðurstöður útilokaðar frá þeim útreikningum. Niðurstöðum 

var lýst með punktagröfum og súluritum. Besta lína og útreiknaður fylgnistuðull voru látin fylgja með 

gröfum þar sem það átti við til að lýsa dreifingu gagna. 

Mynd 7. Ferill flúrljómunar í PCR. CT (Cycle 
threshold) er skurðpunktur ferilsins við 
þröskuldinn, sem settur er þar sem ferillinn 
hefur sem mestan halla (1). 
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4 Niðurstöður 

4.1 Magnmælingar á óþynntum og þynntum sýnum 

Dreifing niðurstaðna úr magnmælingu DNA með NanoDrop® má sjá á mynd 7. Niðurstöður voru 

gefnar upp í ng/μL og settar í punktagraf með útreiknaðri bestu línu og fylgnistuðli. Útreiknað meðaltal 

var 910 ng/μL og miðgildi 766,3 ng/μL. Minnsti DNA styrkur í sýni mældist 2,7 ng/μL og mesti styrkur 

2422,6 ng/μL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Einangrun DNA 

Niðurstöður NanoDrop® sýna að einangrun DNA tókst í nær öllum sýnum. Greinilegt var að DNA féll 

út í öllum sýnum nema einu þar sem hvítir DNA þræðir sáust. DNA í flestum sýnum mældist u.þ.b. 

500-1500  ng/μL. Lítið sem ekkert DNA mældist í sýni 26.  

 

4.3 TREC, KREC og ACTB kjarnsýrumögnun 

CT gildi allra sýna og viðmiðunarsýna fyrir hverja rás fyrir sig (FAM/TREC, VIC/KREC og 

NED/ACTB) má sjá á myndum 9-11. Á myndunum má einnig sjá fylgnistuðul og bestu línu.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Punktagraf með niðurstöðum DNA magnmælinga með 
NanoDrop® ND-1000 UV/Vis litrófsljósmæli. Magn DNA var 
gefið upp í ng/μL. 
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Mynd 9. TREC CT gildi allra sýna. 

Mynd 10. KREC CT gildi allra sýna. 

Mynd 11. ACTB CT gildi allra sýna. 
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KVK KK KVK KK KVK KK

Yfirmögnun 0 6 2 6 2 7

Engin mögnun (N/A) 0 0 0 0 0 0

ACTB yfirmögnun 2 5 2 5 - -

Eðlileg 5 31 3 31 5 35

Heildarjföldi 7 42 7 42 7 42

TREC KREC ACTB

4.3.1 Afbrigðilegar niðurstöður  

Flestar niðurstöður frá heilbrigðum blóðgjöfum voru í lagi. Lítill hluti niðurstaðna var afbrigðilegur 

(yfirmögnun, >100.000.000/µL eða engin mögnun, N/A) og var ekki notaður við útreikninga. Af sjö 

sýnum frá konum voru fimm TREC, ein KREC og fimm ACTB niðurstöður eðlilegar. Af 42 sýnum frá 

körlum voru 31 TREC, 31 KREC og 35 ACTB niðurstöður eðlilegar. 

  

 

 

4.3.2 Útreiknaðar staðalkúrvur 

Staðalkúrvur voru reiknaðar út frá staðalsýnum með þekktu TREC, KREC eða ACTB magni í tvíriti 

(myndir 12-14). Staðlar með afbrigðilegar niðurstöður voru ekki með í útreikningum. Styrkur á x-ás var 

yfirfærður í log10. Besta lína, hallatala bestu línu og fylgnistuðull fylgir hverri staðalkúrvu. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mynd 12. TREC staðalkúrva reiknuð út frá staðalsýnum með þekktu 
TREC magni (TREC copy numbers). 

Tafla 3. Fjöldi eðlilegra sýna og sýna með afbrigðilegar niðurstöður vegna yfirmögnunar, engrar 
mögnunar eða yfirmögnunar ACTB úr heilbrigðum blóðgjöfum. 
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Mynd 14. KREC staðalkúrva reiknuð út frá staðalsýnum með þekktu 
KREC magni (KREC copy numbers).  

Mynd 13. ACTB staðalkúrva reiknuð út frá staðalsýnum með þekktu 
ACTB magni.  
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4.3.3 Styrkur TREC, KREC og ACTB í sýnum 

 

Tafla 4. Styrkur TREC, KREC og ACTB í sýnum og viðmiðunarsýnum. Afbrigðilegar niðurstöður 

(>1.000.000/μL)  bera viðskeytið †. 

Sýni TREC/μL KREC/μL ACTB/μL 

1 223,34 9417182794,03† 935,35 

2 182,21 111,19 271401192,25† 

3 54,94 390,42 855,61 

4 5939806207,34† 8971700976,99† 732,79 

5 1120771483,81† 719,17 562,39 

6 1153539250,68† 54,86 274478331,15† 

7 5,92 324,21 264,56 

8 1127108484,32† 7956403343,39† 991086935,14† 

9 35,88 505,2 591,94 

10 15,32 359,72 707,89 

11 85,4 371,43 940,34 

12 358,88 150,27 861,89 

13 38,28 8547292771,22† 281296770,75† 

14 33,54 1921,61 288475840,25† 

15 3,85 156,83 807,51 

16 124,85 590,87 1042,32 

17 25,29 298,29 604,26 

18 36,91 128,03 747,56 

19 230,09 225,17 726,97 

20 100,73 359,98 440,31 

TBCD N/A N/A 17,46 

21 1245940236,69† 9877844681,76† 873,43 

22 149,37 755,92 847,11 

23 426,41 9124208716,7† 718,8 

TCD 0,02 48578261726,92† 179546220,4† 

24 1149931623,59† 422,52 817,23 

25 6,44 152,75 692,98 

27 152,5 413,01 721,67 

28 7,02 216,98 276671411,48† 

NC 3,03 1,11 8,61 

29 43,33 9066716855,89† 723,59 

30 124,16 386,54 655,77 

31 0,78 155,72 655,77 

32 223,65 238,53 274296361,05† 

33 53,76 7806948557,64† 631,38 

34 95,15 664,05 274660421,97† 

35 148,85 90,82 615,62 

36 143,09 835,75 1105,69 

37 34,63 102,96 603,86 

38 45,89 334,52 697,14 

39 2,9 301,93 770,27 



  

28 

Sýni TREC/μL KREC/μL ACTB/μL 

41 189,02 270,76 273,87 

42 42,43 92,62 847,11 

43 34,73 148,14 775,41 

44 54,9 12,97 286,35 

45 151,03 145,74 332,79 

46 78,96 41,03 470,27 

47 92,3 193,48 919,32 

48 75,71 1262,6 837,04 

BLANK N/A N/A N/A 

49 136,51 414,18 270502734,04† 

50 24,11 296,81 659,27 

51 N/A N/A N/A 

BCD 2,29 4003221666,66† 19,07 

NTC-PCR 21,1 15,46 183762509,24† 

52 N/A N/A N/A 

53 N/A N/A N/A 

 

 

Magn TREC, KREC og ACTB var reiknað út frá staðalkúrvum (tafla 3). Ef útreiknaður styrkur er 

>1.000.000/μL eru niðurstöðurnar túlkaðar sem afbrigðilegar og tilgreindar með viðskeytinu †. Þegar 

ekkert mældist í sýnum eru niðurstöðurnar táknaðar með N/A. Sýni 51, 52 og 53 eru sýni frá DGS 

einstaklingum og mældist ekkert TREC, KREC né ACTB í þeim. Ekkert TREC né KREC mældist í 

TBCD. Lítið sem ekkert TREC mældist í TCD og KREC og ACTB niðurstöðurnar voru afbrigðilegar. 

KREC niðurstöður voru afbrigðilegar í BCD og TREC mældist lágt. TREC og KREC mældist yfir 

viðmiðunarmörkum í NTC-PCR en ACTB afbrigðilegt. Ekkert mældist í BLANK sýninu. Lítið af TREC, 

KREC og ACTB mældist í NC (normal control), lægra en meðaltal úr heilbrigðum sýnum. 

Magn TREC, KREC og ACTB voru sett upp í punktagröf með bestu línu og fylgnistuðli. Gildin voru 

mjög dreifð (myndir 15-17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 15. Magn TREC/μL í heilbrigðum einstaklingum. 
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Tafla 6 sýnir útreiknað meðaltal og staðalfrávik fyrir TREC, KREC og ACTB. Afbrigðilegar 

niðurstöður voru ekki hafðar með í útreikningum meðaltals og staðalfráviks. Munur á meðaltali TREC, 

KREC og ACTB í heilbrigðum og DGS einstaklingum má sjá á mynd 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5. Meðaltal, staðalfrávik og fjöldi afbrigðilegra 
niðurstaðna fyrir TREC, KREC og ACTB. 

Mynd 16. Magn KREC/μL í heilbrigðum einstaklingum.  

Mynd 17. Magn ACTB/μL í heilbrigðum einstaklingum.  

Meðaltal Staðalfrávik

TREC 98,15 93,34

KREC 353,35 352,37

ACTB 713,22 209,38
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y = -3,2284x + 239,11 
R² = 0,2674 
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Magn TREC og KREC var sett upp í punktagraf á móti aldri einstaklinganna (mynd 19 og 20). 

Besta lína og fylgnistuðull eru gefin upp. Magn TREC minnkar með hækkandi aldri. Magn KREC 

hækkar örlítið með auknum aldri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Meðaltal og staðalfrávik TREC, KREC og ACTB í 
heilbrigðum og DGS einstaklingum. 

Mynd 19. Magn TREC/μL eftir aldri. TREC minnkar með auknum aldri. 
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Heilbrigðum einstaklingum var skipt í aldurshópa, 20-29 ára, 30-54 ára og 56-70 ára. Reiknað var 

meðaltal og staðalfrávik TREC og KREC gilda í hverjum aldurshópi fyrir sig (tafla 7, myndir 21 og 22). 

 

Tafla 6. Meðaltal og staðalfrávik TREC og KREC í aldurshópum. n táknar fjölda einstaklinga í 
aldurshópi. 

 
TREC KREC 

 
20-29 ára 30-54 ára 56-70 ára 20-29 ára 30-54 ára 56-70 ára 

Meðaltal 178,9 63,44 58,45 316,9 260,99 439,55 

Staðalfrávik 118,12 63,42 51,86 279,45 136,39 346,18 

 
n=11 n=15 n=10 n=10 n=14 n=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21. Meðaltal og staðalfrávik TREC í aldurshópunum 20-29 ára, 
30-54 ára og 56-70 ára. 

Mynd 20. Magn KREC/μL eftir aldri. KREC eykst örlítið með auknum 
aldri. 
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Mynd 23 sýnir magn TREC og KREC í körlum og mynd 24 magn TREC og KREC í konum. Bæði 

hjá konum og körlum má sjá að KREC gildi eru nær alltaf hærri en TREC. Meðaltal og staðalfrávik 

TREC og KREC í konum og körlum má sjá í töflu 7. TREC meðaltal kvenna var hærra en karla og 

KREC meðaltal karla var hærra en kvenna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Meðaltal og staðalfrávik KREC í aldurshópunum 20-29 ára, 
30-54 ára og 56-70 ára. 

Mynd 23. Magn TREC/μL og KREC/μL í körlum. 
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Mynd 24. Magn TREC/μL og KREC/μL í konum. 

Tafla 7. Meðaltal og staðalfrávik TREC og KREC í konum 
og körlum. 

KVK KK KVK KK

Meðaltal 185,85 83,05 273,42 335,42

Staðalfrávik 168,20 74,59 41,80 270,66

TREC KREC
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5 Umræða  

5.1 Samantekt 

PCR aðferðin sem sett var upp í þessu verkefni greinir TREC og KREC úr heilblóði einstaklinga. Ekki 

er þó unnt að fullyrða að tekist hafi að greina einstaklinga með T- og/eða B-frumu ónæmisgalla þar 

sem niðurstöður DGS sýnanna voru N/A í öllum tilvikum, þar með talið niðurstöður mögnunar á 

viðmiðunargeninu ACTB. 

  

5.2 Gæði og magn sýna eftir einangrun 

Leitast var eftir að lokastyrkur DNA í sýnum eftir einangrun væri u.þ.b. 1000 ng/μL. Mynd 8 sýnir að  

magn DNA var nokkuð mismunandi á milli sýna og gæti sá munur e.t.v. stafað af mismunandi magni 

eitilfrumna í hvítkornaþykkni frá hverjum einstaklingi. Sýni 26 misfórst þar sem glerpípetta brotnaði 

ofan í sýnaglasinu þegar verið var að leysa botnfall upp. 

Styrkur DNA í sýnum eftir einangrun var meiri heldur en uppgefinn æskilegur styrkur DNA fyrir ABI 

PRISM® 7900HT tækið. Öll sýni voru því þynnt til þess að hafa æskilegan styrk DNA fyrir PCR 

keyrslu. TE-buffer var notaður til þynningar þar sem DNA var leyst upp í TE-buffer.  

 

5.3 Niðurstöður kjarnsýrumögnunar 

Útreikningar staðalkúrva tókust vel til eins og glögglega má sjá á fylgnistuðli þeirra (>0,999) og 

hallatölu bestu línu (u.þ.b. -3,3). Mikill breytileiki er í styrk TREC, KREC og ACTB í heilbrigðum líkt og 

há staðalfrávikin gefa til kynna (tafla 5) og fylgnistuðull í myndum 15-17. Eftir PCR keyrslu fengust 

uppgefnin CT gildi sýna. Notast var við CT gildið og staðalkúrvurnar til að reikna út styrk DNA í sýnum. 

Myndir 9-11 sýna dreifingu CT gilda allra sýna frá heilbrigðum einstaklingum og myndir 15-17 magn 

TREC/KREC/ACTB/μL í hverju sýni. Ef CT gildi er mjög lágt (<5) verður útreiknaður styrkur sýnis 

afbrigðilega hár (>100.000.000/μL). Hugsanlegar skýringar á því gæti verið mengun, ósértæk mögnun 

eða of mikill styrkur DNA í sýni fyrir kjarnsýrumögnun. Afbrigðileg sýni voru útilokuð frá frekari 

útreikningum. Útilokuð voru öll sýni þar sem niðurstöður ACTB viðmiðunargensins voru afbrigðilegar. 

Ef að aðeins TREC niðurstaða var afbrigðileg en ekki KREC og ACTB, var einungis TREC niðurstaðan 

útilokuð frá mælingum er varða TREC en KREC og ACTB niðurstöðurnar notaðar (tafla 3). 

Eins og fyrr segir hafa viðmiðunargildi TREC og KREC í nýburaskimun í Svíþjóð verið sett sem 

8/μL TREC og 6/μL KREC. Ekki eru þekkt TREC og KREC viðmiðunargildi fyrir fullorðna og því er ekki 

unnt að staðhæfa hvort að magn TREC og KREC telst eðlilegt í sýnum einstaklinga í þessu 

rannsóknarþýði en þó þykir það mjög líklegt miðað við nýbura viðmiðunargildin. Meðaltal TREC og 

KREC í ítalskri rannsókn á viðmiðunarhópi einum (n=20, meðalaldur 65 ára) var 3,1 TREC/μL og 12,9 

KREC/μL (40). Meðaltal TREC og KREC hjá sambærilegum aldurshópi í okkar rannsókn er mikið 

hærra (58,45 TREC/μL og 439,55/μL). Ekki fengust uppgefin viðmiðunargildi fyrir ACTB í fullorðnum 
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en ef miðað er við viðmiðunargildi nýbura (>1000/μL) mælast nær öll sýnin of lág. Endurtaka þyrfti sýni 

sem mælast undir TREC, KREC eða ACTB viðmiðunarmörkum til að geta staðfest niðurstöðurnar. 

TREC gildi lækka með auknum aldri (mynd 19) þar sem týmus rýrnar og virkni hans minnkar með 

auknum aldri. KREC gildi haldast nokkuð stöðug og sýna örlitla hækkun með aldri. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við aðrar rannsóknir (4, 41). Einstaklingum var skipt í aldurshópa, 20-20 ára, 30-54 ára 

og 55-70 ára og meðaltal og staðalfrávik reiknað út í hverjum aldurshópi (tafla 6, myndir 21 og 22). 

Mynd 23 sýnir TREC og KREC í körlum og mynd 24 TREC og KREC í konum. Hér sést að KREC 

gildi eru ætíð hærri en TREC. TREC meðaltal kvenna er hærra en karla sem er í samræmi við aðrar 

rannsóknir (41), en KREC meðaltal karla hærra en kvenna. 

  

5.3.1 Afbrigðilegar niðurstöður 

Af fáum sýnum að dæma er nokkuð mikið um afbrigðilegar niðurstöður. Afbrigðilegar niðurstöður í 

þessu verkefni eru allt of háar tölur (tilgreind með †) eða engar niðurstöður (tilgreind með N/A) sem 

komu fram í staðalsýnum, viðmiðunarsýnum og blóðsýnum úr heilbrigðum og DGS einstaklingum.  

Vandað var til verka við meðhöndlun sýnanna. PCR sýni eru mjög viðkvæm fyrir mengun og ekki er 

hægt að fullyrða hvort að mengun hafi átt sér stað eða ekki. Mjög há TREC, KREC eða ACTB gildi 

gætu verið vegna ósértækrar mögnunar eða mengun. Einnig gætu pípettumælingar verið ónákvæmar. 

Hugsanlega gæti verið að uppgefnar stillingar henti ekki ABI PRISM® 7900HT en 

stillingarupplýsingarnar eru komnar frá samstarfsaðilum sem nota annars konar sambærilegt PCR 

tæki. Hitaferill var þó stilltur eftir uppgefnum upplýsingum en ekki tókst að stilla hitastigulsbreytingarnar 

(°C/sek).  Notaðir eru 384 holu bakkar í ABI PRISM® 7900HT sem eru sams konar og 96 holu bakkar 

sem samstarfsaðilarnir nota. 

Geymsluskilyrði prófefnanna frá samstarfsaðilum var -20°C. Ekki er hægt að fullyrða að 

geymsluskilyrðum hafi verið framfylgt við flutning prófefnanna frá Svíþjóð til Íslands þar sem merkingar 

um geymsluskilyrði voru ekki nægilega sýnilegar á flutningskassanum. Prófefnin komu til landsins rétt 

fyrir páska og biðu því í nokkra daga í geymslu flutningsaðila þar til þau bárust okkur. 

Niðurstöður staðalsýna voru mjög góðar. Það þykir athyglisvert að staðalsýnin hafi komið svo vel út 

en ekki viðmiðunarsýnin sem bæði koma frá samstarfsaðilum.  

 

5.3.2 Niðurstöður DGS sýna 

Niðurstöður DGS sýna (sýni 51-53) voru N/A í öllum tilvikum. Gert var ráð fyrir að TREC og KREC í 

þeim sýnum yrðu mjög lág en ACTB eðlilegt og því þykja niðurstöðurnar sérkennilegar. ACTB mögnun 

hefði átt að takast þar sem DNA var mælt í sýnunum með NanoDrop® auk þess sem DNA féll 

greinilega út við einangrun. Munur á meðaltali TREC, KREC og ACTB í heilbrigðum og DGS má sjá á 

mynd 18. Þar sem ekkert mældist í DGS sýnum er meðaltalið að sjálfsögðu núll. 
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5.4 Athugasemdir varðandi aðferðafræði verkefnisins 

Vert er að leggja áherslu á að verkefni þetta var unnið í samstarfi við Karolinska Háskólasjúkrahúsið  í 

Huddinge í Svíþjóð. Þaðan fengum við sent tilbúið PCR master mix. Sendingin barst seint og magn 

master mixins takmarkað fyrir 96 sýni. Því var gerð ein PCR prufukeyrsla til tilraunar á þynningum á 

okkar sýnum og til athugunar á stillingaratriðum í ABI PRISM® 7900HT tækinu sem við notuðumst við.  

Vegna tímaskorts og vöntunar á master mixi var ekki unnt að keyra sýnin í tvöföldu og ekki unnt að 

keyra aftur þau sýni sem báru afbrigðilegar niðurstöður. 

 

5.5 Kostir og takmarkanir aðferðarinnar 

Rt-qPCR hefur reynst gagnlegt til að greina T- og B-frumu ónæmisgalla í nýburum. Kostir 

aðferðarinnar eru að hún er fljótvirk, næm og sérhæf miðað við aðrar aðferðir til að greina nýmyndaðar 

óreyndar T- og B-frumur. Takmarkanir aðferðarinnar eru hversu viðkvæm sýnin eru, t.d. fyrir mengun, 

svo ávalt skal vanda vel til verka í undirbúningi PCR.  

 

5.6 Framhald verkefnisins 

Verkefninu er ekki lokið og mun halda áfram næsta haust sem mastersverkefni. Fyrstu skrefin eru að 

lagfæra aðferðina þannig að hún virki og prófa hana á þerripappírssýnum úr nýburum. Leitast verður 

eftir að stækka þýðið, bæði heilbrigða og DGS einstaklinga. Einnig verða T- og B-frumur úr DGS 

sýnum taldar og greindar í undirtýpur með frumuflæðisjá (flow cytometry). Mögulega verða aðrir T- og 

B-frumu ónæmisgallar teknir til athugunar. 
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6 Ályktanir 

Sýnt hefur verið fram á að aðferðin greinir TREC og KREC eins og hún er sett upp í þessu verkefni.  

Frekari prófanir eru þarfar þar sem einungis ein PCR keyrsla af sýnum var gerð og þyrfti þá að gera 

sýni í tvöföldu. Aðferðin er góður kostur sem nýburaskimunaraðferð gegn T- og B-frumu 

ónæmisgöllum eins og sýnt hefur verið fram á erlendis, þó svo að ekki hafi tekist með fullvissu að 

greina einstaklinga með T- og B-frumu galla í þessu verkefni.  
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Fylgiskjöl 
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Fylgiskjal I 

Blandanir lausna 

 

5x rauðblóðkorna sundrulausn (Red Cell Lysis buffer, RCL) - 1L 

 

Súkrósi (lokastyrkur 1,6 M)     548 g.   

Triton X-100 (lokastyrkur 5%)    50 mL.   

MgCl 2  * 6 H2O (lokastyrkur 25 mM)    25 mL.  

1 M Tris-HCl pH 7,5 (lokastyrkur 60 mM)   60 mL.  

 

 Leysa upp súkrósann í 500 mL af dH2O. 

 Bæta Triton X-100, MgCl2  * 6 H2O og Tris-HCl út í.  

 Fylla upp að 1 L með dH2O.  

 Geyma við 4°C í allt að 6 mánuði.  

 

 

1x rauðkorna sundrunarlausn - 500 mL 

 

 5x RCL       100 mL 

 Eimað vatn dH2O     400 mL 

 

 Geyma við 4°C. 

 

 

5x próteinasa K buffer - 10mL 

 

5M NaCl (lokastyrkur 0,375 NaCl)    750 μL 

0,5M EDTA pH 8,0 (lokastyrkur 0,12 M EDTA)  2,4 mL 

 

 Fylla að 10 mL með dH2O.  

 Filter/sía 0,45 μm.  

 Geyma við 4°C í allt að 6 mánuði.  
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20% SDS - 10 mL  

SDS (sodium dodecyl sulfate)    2 g 

Eimað vatn dH2O      10 mL 

 

 SDS leyst upp í 8 mL af dH2O. 

 Fylla upp að 10 mL með dH2O. 

 Geyma við herbergishita í allt að 6 mánuði. 

 ATH meðhöndla SDS duft í húddi og nota grímu. SDS er minna skaðlegt þegar það er komið í 

lausn. 

 

   

    

Mettuð NaCl lausn - 1 L  

 

NaCl       350,6 g 

Eimað vatn dH2O 

 

 Leysa NaCL upp í 800 mL af dH2O . 

 Fylla að 1 L með dH2O. 

 Dauðhreinsa lausnina í autoclava við 121°C. 

 Geyma við herbergishita í allt að 6 mánuði.  

 ATH lausnin verður mettuð og flaskan mun innihalda óuppleyst NaCl-salt. Ekki má hrista upp í 

saltbotnfallinu fyrir notkun. 

  

 

1x TE buffer - 100 mL 

 

1M Tris-HCl pH 7,5 (lokastyrkur 100 mM Tris-HCl)  1 mL 

0,5M EDTA (lokastyrkur 1 mM EDTA)  200 μL 

Eimað vatn dH2O 

 

 Blanda 1M Tris-HCl pH 7,5 og 0,5M EDTA við 100 mL af dH2O.  

 Dauðhreinsa lausnina í autoclava við 121°C. 

 Geyma í allt að 6 mánuði við herbergishita. 
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Fylgiskjal II 

Aðferðalýsing DNA einangrunar 
 
Frumurof 
 

 5 mL af EDTA heilblóði eða 1 mL af buffy coat sett í 50 mL skilvinduglas ásamt 40 mL af 1x 

rauðkorna sundrunarlausn (Red cell lysis, RCL, sjá fylgiskjal I). 

 Velta glasinu varlega í 1 mínútu (til að blanda lausnina). 

 Spinna eitilfrumur/kjarna niður við 2700 rpm í 10 mínútur, við 22°C. 

 Hella floti ofan af sýnum og geyma botnfallið. 

 1 mL af 1x RCL og pípettera rólega upp og niður til þess að leysa upp botnfallið. 

 19 mL af 1x RCL til viðbótar (alls 20 mL). 

 Velta glasinu varlega í 1 mínútu (til að blanda lausnina). 

 Spinna niður við 2700 rpm í 10 mínútur við 22°C. 

 Hella floti ofan af og geyma botnfallið. 

 Láta glösin standa á hvolfi í 1 mínútu til þess að losna við vökva. 

 

 

 
Melting með próteinasa-K 
 

 Blanda próteinasa-K lausn. Fyrir hvert sýni þarf eftirfarandi: 

 160 μL 5x próteinasa-K buffer (sjá fylgiskjal I) 

 20 μL próteinasi-K 

 40 μL 20% SDS lausn (sjá fylgiskjal I) 

 320 μL eimað vatn 

 540 μL af próteinasa-K lausninni sett í hvert sýni. 

 Leysa botnfallið með því að pípettera upp og niður (t.d. með pasteur eða 3 mL transfer pípettu). 

 Sýnin sett í 37°C hitabað yfir nótt (að meðaltali 20 klst). 

 
 
Útfelling próteina með mettaðri saltlausn 
 

 Sýnin þurfa að ná herbergishita áður en unnið er með þau. 

 200 μL af mettaðri saltlausn (NaCl, u.þ.b. 6M) sett út í sýnin. 

 Hrista vel á hristara í 15 sekúndur. 

 Spinna sýnin niður við 13.000 rpm í 15 mínútur við 22°C. 

 Hella floti í 1,5 mL skilvinduglas og henda botnfalli. 

 Spinna sýnin niður við 13.000 rpm í 5 mínútur við 22°C. 

 Endurtaka þetta skref tvisvar í viðbót 

 Hella floti í 1,5 mL skilvinduglas og henda botnfalli. 
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Útfelling DNA með etanóli. 
 

 600 μL af 99,5% etanóli sett út í sýnin. Etanólið þarf að vera við 22°C. 

 Velta glasinu varlega til þess að láta DNA falla út, hámark tvær mínútur. 

 Spinna sýnin niður við 13.000 rpm í 5 mínútur við 22°C. 

 Hella floti ofan af sýnum og geyma botnfall. 

 500 μL af 70% etanóli sett út í sýnin 

 Spinna sýnin niður við 13.000 rpm í 5 mínútur við 22°C. 

 Hella flotinu af sýnunum og pípettera rest af vökva sem ekki næst að hella af. 

 Loftþurrka sýnin með því að láta þau standa í 30 mínútur.  

 100 μL af 1x TE-buffer (sjá fylgiskjal I) til þess að leysa upp DNA. 

 Sýni geymd í ísskáp (4°C) yfir nótt og síðan sett í frysti. 
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Fylgiskjal III 

Upplýst samþykki heilbrigðra blóðgjafa fyrir þátttöku í rannsókninni 
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Fylgiskjal IV 

Upplýst samþykki heilbrigðra blóðgjafa um geymslu sýnis í lífsýnasafni 

 


