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Ágrip 
 

Inngangur: Íslensk erfðagreining hefur heilraðgreint 2663 Íslendinga með TruSeq tækni frá 

Illumina sem er annarrar kynslóðar raðgreiningartækni. Með þessari aðferð hafa fundist margir 

breytileikar (SNP og INDEL) með tengsl við sjúkdóma. Tengsl sumra þessara breytileika við 

sjúkdóma er óútskýrð þar sem þeir hafa ekki skilgreinda virkni, m.ö.o. þeir er eru í innröðum, 

milli gena eða breyta ekki aminósýrum. Þegar raðgreint er með TruSeq eru ákveðin svæði sem 

tekst ekki eða illa að raðgreina og því vantar upplýsingar um basaröð hjá öllum eða flestum 

einstaklingum. Hluti þessara eyða lenda í tjáða hluta erfðamengisins. Markmið rannsóknarinnar 

var að skoða eyður í útröðum gena og kanna hvort fýsilegt sé að raðgreina þær með Sanger 

(fyrstu-kynslóðar) raðgreiningu og athuga hvort í þeim fyndust áður óþekktar stökkbreytingar 

sem gætu útskýrt tengsl nálægra breytileika við tiltekna sjúkdóma eða svipgerðir. 

Efni og aðferðir: Valin voru 41 svæði í 21 geni til skoðunar. Svæðin höfðu  í fyrsta lagi litla 

raðgreiningardýpt (eyður),  voru í öðru lagi nálægt erfðabreytileikum án skilgreindrar virkni, 

sem sýnt höfðu tengsl við tiltekna sjúkdóma í gögnum ÍE. Fyrir hvert gen voru raðgreindir 11-

12 einstaklingar (alls 258) sem voru bæði berar af einum af áðurnefndum breytileikum og höfðu 

auk þess sjúkdóminn sem breytileikinn tengdist. Framkvæmd var PCR mögnun á svæðunum 

og afurðin svo rafdregin á geli til að kanna útkomu mögnunarinnar. PCR afurð var svo raðgreind 

með báðum vísum (fram og aftur) með Sanger-aðferð. Við mögnunina var notaður Taq 

polymerasi með viðbættu DMSO. Fyrir þrjú erfið svæði voru prófaðar tvær mismunandi 

ensímblöndur (Taq með 2xDMSO og Advantage polymerasablanda) og tvær mismunandi 

hitastigsstillingar í PCR- hvarfinu. 

Niðurstöður: Fullnægjandi raðgreiningarniðurstöður fengust fyrir 31 svæði af 36. Raðgreining 

með Sanger-raðgreiningu gaf betri niðurstöður en TruSeq í 17 af 20 genum með eyður. Alls 

fundust 18 breytileikar á þessum svæðum. Þar af fannst einn þögull breytileiki í útröð POU3F3 

sem ekki hefur áður fundist hjá ÍE.  

Ályktun: Ljóst er að nota má Sanger-raðgreiningu til að fylla upp í eyður sem verða þegar 

TruSeq heilraðgreining er gerð og þar með finna breytileika sem ekki finnast í heilraðgreiningu 

með TruSeq. Þessir breytileikar gætu útskýrt tengsl ákveðinna gena við sjúkdóma. 
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Skammstafanalisti 
Bp - basapar 

DMSO - Dimethyl sulfoxíð (CH3)2SO, efnasamband sem m.a. auðveldar raðgreiningu á GC 

ríkum svæðum  

GWAS - Genomewide association study - heilerfðamengis tengslagreining 

INDEL - Insertion and deletions - breytileikar í genaröðum þar sem basar falla út eða bætast 

við 

IQS - Imputation quality score - segir til um gæði imputation gagna úr imputation 

ÍE - Íslensk Erfðagreining 

MAF - Minor allele frequency - algengi einbasabreytileika í úrtaki 

MI - Myocardial infarction – hjartadrep 

MIM - Mendelian Inheritance in Man  

OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man   

ORF - Open reading frame - opin lesrammi 

PCR - Polymer Chain Reaction 

QTL - Quantitative trait loci - svæði í erfðamenginu sem tengd eru við samfelldar breytur 

RefSeq - Reference sequence  - viðmiðunarbasaröð frá NCBI 

SNP - Single nucleotide polymorphism - einbasabreytileiki 

T2D - type 2 diabetes - sykursýki af gerð 2 

WGS - whole genome sequencing - heilerfðamengisraðgreining 

Gen sem voru skoðuð: 

ADAM11 - ADAM metallopeptidase domain 11 

ADRA1B - Adrenoceptor alpha 1B 

ASGR1 - Asialoglycoprotein receptor 1 

CCDC6 - Coiled-coil domain containing 6 

CEBPA - CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha 

CECR5 - Cat eye syndrome chromosome region, candidate 5 

CECR6 - Cat eye syndrome chromosome region, candidate 6 

DACH1 - Dachshund homolog 1 (Drosophila) 

EIF2C4 – sama og AGO4 – Argonaute RISC catalytic component 4 

EN1 - Engrailed homeobox 1 
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FOXD2 - Forkhead box D2 

FOXD3 - Forkhead box D3 

FOXQ1 - Forkhead box Q1 

MMD2 - Monocyte to macrophage differentiation-associated 2 

NR2F2 - Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2 

POU3F3 - POU class 3 homeobox 3 

SIRT1 - Sirtuin 1 

SOX9 - SRY (sex determining region Y)-box 9 

SPAG1 - Sperm associated antigen 1 

VEZF1 - Vascular endothelial zinc finger 1 

WNT1 - Wingless-type MMTV integration site family, member 1  
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1 Inngangur 

1.1 Erfðasjúkdómar 

Nútímaerfðafræði á uppruna sinn að rekja til rannsókna Gregors Mendel sem sýndi fyrst fram 

á svokallaðar mendelskar erfðir. mendelskar erfðir byggja á því að  allir hafa tvær arfgerðir fyrir 

tiltekna svipgerð sem svarar til tveggja eintaka af hverjum litningi. Arfgerðir eru annaðhvort 

ríkjandi eða víkjandi og ríkjandi þátturinn stjórnar svipgerðinni ef einstaklingur hefur hann. 

Þessi skilgreining á erfðum nægir til að útskýra marga erfðasjúkdóma t.d. Huntingtons 

(ríkjandi) og sigðkornablóðleysi (víkjandi). Þessir sjúkdómar og aðrir sem erfast með 

mendelskum erfðum eiga það sameiginlegt að vera aðeins stjórnað af einu geni.  

En mendelskar erfðir nægja ekki til að útskýra alla erfðasjúkdóma. Sumir sjúkdómar sem erfast 

hafa verið tengdir við mörg svæði í erfðamenginu og þá er talað um flóknar svipgerðir (e. 

complex traits)1. Í þessum tilvikum gildir að ákveðnar arfgerðir geta aukið eða minnkað líkur á 

að svipgerðin komi fram en svipgerðin ákvarðast ekki eingöngu af einni arfgerð. Dæmi um 

slíkan sjúkdóm er t.d. einhverfa sem búið er að tengja við fjölmörg svæði í erfðamenginu2. Í 

raun má þó líta á flesta erfðasjúkdóma á þennan hátt. Jafnvel sjúkdómar sem tengdir hafa verið 

við eitt gen og erfast með hefðbundnum mendelskum erfðum eins og sigðkornablóðleysi eru að 

einhverju leyti háðir umhverfisþáttum og öðrum erfðaþáttum og geta sýnt mjög ólíkar 

svipgerðir hjá einstaklingum með sömu arfgerð3. Frá árinu 1966 hafa þekktar svipgerðir með 

tengda erfðaþætti verið skráðar í gagnagrunn Mendelian Inheritance of Men (MIM). Þar eru nú 

taldar upp á vefnum (OMIM, Online MIM) allar þekktar svipgerðir með tengda erfðaþætti 

ásamt tengdum genum ef þau eru þekkt. Gagnagrunnurinn er uppfærður reglulega og þann 24. 

maí 2013 voru skráð 21.821 svipgerðir/sjúkdómar4 sem er aukning um 6000 tilfelli síðan 20055. 

Þessi mikla aukning í skráningu svipgerða er tilkomin vegna stöðugrar framþróunar í greiningu 

erfða og genamengja. Á Íslandi hafa vísindamenn Íslenskrar erfðagreiningar verið áberandi í 

rannsóknum á erfðum flókinna sjúkdóma og hafa birt fjölda greina og hafa t.d. nýlega fundið 

erfðabreytileika í APP geninu sem er verndandi gegn Alzheimer sjúkdómi6. 

1.2 Einbasabreytileikar og aðrir breytileikar 

Erfðasjúkdómar, hvort sem þeim er stjórnað af mendelskum erfðum eða flóknum erfðum, eru 

tengdir við breytileika í erfðamenginu. Breytileikum er oft skipt í smágerða og stórgerða. 

Smágerðir breytileikar eru breytingar á einum eða örfáum bösum. Einbasabreytileikar (SNP – 

single nucleotide polymorphism) eru eins og nafnið gefur til kynna breyting á einum basa yfir 

í annan. Þeir geta fundist í innröðum og útröðum gena eða á milli gena. Einbasabreytileikar í 
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útröðum sem breyta ekki amínósýruröð próteinsins eru kallaðir synonymous. Breytileikar í 

útröðum sem hafa áhrif á amínósýruröðina geta verið mislesturs- eða markleysubreytingar (e. 

missense- og nonsense mutation). Mislestursbreyting veldur því að önnur amínósýra er tjáð sem 

getur haft áhrif á starfsemi próteinsins en alls ekki alltaf. Markleysubreyting veldur því að 

stopptákni er lesinn í stað amínósýrutákna og veldur því yfirleitt að prótein tapar virkni sinni, 

en það fer m.a. eftir því hversu framarlega í lesrammanum stökkbreytingin kemur fyrir. Auk 

einbasabreytileika geta orðið stökkbreytingar sem valda því að brottfall verður á einum eða 

fleiri bösum (e. deletion) eða einum eða fleiri bösum er skotið inn (e. insertion). Samheiti yfir 

þessa breytileika er INDEL og þeir valda hliðrun á lesramma (e. frameshift) ef þeir koma fyrir 

í opna lesramma gensins (e. open reading frame, ORF). Það hefur í för með sér að allir táknar 

eftir stökkbreytinguna eru rangt lesnir og röng amínósýra er tjáð. Oft hefur það líka í för með 

sér að stopptákni myndist í lesrammanum. 

Algengi smágerðra breytileika er oft reiknað sem MAF, minor allele frequency. MAF er algengi 

breytileikans í öllum litningum sem skoðaðir eru og fyrir sjaldgæfa breytileika er það þ.a.l. 

sama og hlutfall þeirra einstaklinga sem hafa breytileikann. 

Stórgerðar stökkbreytingar eru t.d. tvöföldun á genum, tap á genum eða jafnvel tap á heilum 

litningum. Þessi rannsókn snýr aðeins að smágerðum breytileikum og sjúkdómum sem þeir 

orsaka. 

1.3 Heilerfðamengis tengslagreining 

Til að kanna hvort ákveðnir breytileikar tengist svipgerðum er oft framkvæmd heilerfðamengis 

tengslagreining (e. Genome-wide association study, GWAS). Slík rannsókn er yfirleitt case-

control stúdía þar sem genamengi tveggja hópa er skoðað, annars með svipgerðina og hins án 

hennar. Fjölmargir breytileikar, hundruðir þúsunda til margra milljóna, eru skoðaðir og hlutfall 

einstaklinga með hvern og einn breytileika er borið saman milli hópanna og reiknað er út OR 

(odds ratio) og p-gildi með Chi-squared prófi. Þar sem oftast er verið að skoða hundruð þúsunda 

breytileika sem allir hafa sína eigin núlltilgátu þarf p-gildið af vera mjög lágt til að 

niðurstöðurnar séu marktækar7. Einföld leið til að leiðrétta alfa-gildi þegar margir samanburðir 

eru gerðir er að nota Bonferroni leiðréttingu sem leiðréttir alfa-gildið 0,05 í 0,05/k þar sem k er 

fjöldi samanburða(breytileika) sem gerðir eru8. 

Ásamt case-control stúdíum er einnig hægt að gera QTL rannsókn (e. quantitatvie trait loci) 

fyrir samfelldar breytur (e. quantitative trait, t.d. beinþéttnimælingar eða próteingildi í blóði). 

Þá er fyrst gerð vörpun í normaldreifingu á mæligildum (e. inverse normal transformation) og 
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því næst er hægt að kanna hvort samband sé á milli breytileikans og mæligildisins með línulegri 

aðhvarfsgreiningu9. 

1.4 Human Genome Project 

Til að hægt sé að finna einbasabreytileika sem hægt er að gera GWAS fyrir þarf að hafa 

upplýsingar um erfðamengi mannsins þ.e. viðmiðunarröð. Af þessum sökum var lagt í 

verkefnið Human Genome Project. Þetta var stórt alþjóðlegt verkefni með það að markmiði að 

kortleggja staðsetningu allra gena sem finnast í manninum og skrá basaröð genamengisins10. 

Árið 2003 var tilkynnt um að Human Genome Project væri lokið en stöðugt eru gerðar 

uppfærslur á því. Viðmiðunarröðin gerir raðgreiningu mun auðveldari því þá er svo hægt  að 

staðsetja mismunandi raðir rétt og á rétta litninga. Í þessari rannsókn var notast við hg18 útgáfu 

af viðmiðunarröð Human Genome Project-sins frá árinu 2006. 

1.5 Raðgreiningartækni 

1.5.1 Sanger raðgreiningartækni 

Árið 1977 hannaði Frederick Sanger  raðgreiningartækni sem nefnd var eftir honum.11 Þessi 

aðferð var ráðandi tækni við raðgreiningu næstu 25 árin eða þar til svokölluð annarrar-

kynslóðar raðgreining fór að ryðja sér til rúms. Sanger raðgreining byggir á notkun ddNTP 

(dideoxyNTP) sem hafa ekki 3‘OH hóp sem er nauðsynlegur til að mynda phosphodiester 

tengið í DNA sameindum. Þessi kirni valda því þess vegna að umritun DNA stöðvast þegar þau 

bindast. Afurð PCR mögnunar er sett saman við DNA vísa, dNTP, ddNTP og DNA polymerasa. 

Þessi ddNTP eru merkt annaðhvort með flúrljómandi eða geislavirkum lit. Þegar aðferðin var 

notuð í upphafi þurfti að framkvæma fjögur hvörf fyrir hvert svæði sem átti að raðgreina þar 

sem ein gerð af ddNTP er notuð fyrir hvert hvarf. Þá myndast í hverju hvarfi mislangir DNA 

bútar sem samsvara staðsetningu viðkomandi dNTP í DNA röðinni sem verið er að raðgreina. 

Með því að rafdraga útkomuna úr hvarfinu er hægt að segja til um staðsetningu hvers basa og 

þannig segja til um basaröðina. Seinna hafa verið þróaðar aðferðir sem gera það mögulegt að 

framkvæma öll fjögur hvörfin í einu. Ein af þessum aðferðum er kölluð Dye-terminator 

sequencing og byggir á því að ddNTP eru merkt með fjórum mismunandi flúrlitum sem gefa 

frá sér ljós á 4 mismunandi bylgjulengdum12. Afurðin er þar næst rafdregin í hárpípugeli og 

staðsetning hvers basa ákvörðuð með hjálp leysigeisla. Þessi aðferð einfaldar ferlið töluvert og 

er því meginaðferðin í dag. Í þessari rannsókn var notast við Dye-terminator sequencing. 
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1.5.2 Annarrar-kynslóðar raðgreining 

ÍE hefur heilraðgreint 2663 Íslendinga með TruSeq aðferðinni. TruSeq er tækni þróuð af 

Illumina sem byggir á sequencing by synthesis (SBS). Þessi tækni er hluti af svokallaðri 

annarrar-kynslóðar raðgreiningartækni. SBS nýtir sér fjórar gerðir af flúrmerktum dNTP. DNA 

sameindir eru handahófskennt klipptar niður u.þ.b 300 basapara búta (e. shotgun sequencing) 

og festar á yfirborð sérhannaðrar flögu (e. flow cell) sem hefur oligonucleotide sem bindast við 

merkiraðir á DNA sýninu. Erfðaefnið er magnað upp með Solid-phase amplification og myndar 

örsmáar þyrpingar. Því næst er flúrmerktum dNTP bætt við og mynd tekin af þyrpingunum með 

hjálp leysigeisla. Því næst er flúrmerkingin losuð af með ákveðnum ensímum svo næsta kirni 

geti bundist við. Þessi skref eru endurtekin þar til upplýsingar um alla basaröðina liggja fyrir13. 

Þessi tækni gefur aðeins upplýsingar um annan litninginn á hverjum stað og því þarf að 

raðgreina hverja röð oftar en einu sinni til að fá nægjanlegar upplýsingar til að segja til um hvort 

þar sé breytileiki eða ekki. Hugtakið raðgreiningardýpt er notað um fjölda lestra yfir hvern basa. 

Í þessari grein er raðgreiningardýpt notað um meðalfjölda lestra yfir tiltekin basa fyrir alla þá 

einstaklinga sem Íslensk Erfðagreining (ÍE) hefur heilraðgreint. 

1.5.3 Arfgerðargreining 

Auk heilraðgreiningar eru til aðferðir til að rannsaka aðeins ákveðna erfðabreytileika innan 

erfðamengisins. Ein þessara aðferða nýtir sér microarray tækni til að arfgerðargreina (e. 

genotype). Þá eru notaðar flögur með áföstum ákveðnum röðum, sem innihalda tiltekna 

einbasabreytileika, sem bindast við tilsvarandi raðir í sýninu ef einstaklingurinn hefur sama 

einbasabreytileika. Hver örflaga getur mælt nokkur þúsund til nokkura milljón einbasa 

breytileika14. Þannig má á einfaldan og ódýran hátt kanna hvort einstaklingur hafi tiltekin 

breytileika. Þessa tækni má nota til kortleggja erfðamengi einstaklings og framkvæma GWAS. 

1.6 Íslenska raðgreiningarverkefnið 

Íslensk erfðagreining hefur notað TruSeq tæknina frá Illumina til að heilraðgreina 2663 

Íslendinga. Auk þess hafa um 100.000 Íslendingar verið arfgerðargreindir með microarray 

tækni til að kortleggja erfðamengi þeirra. Notast var við Illumina örflögur með 300.000-

2.000.000 einbasabreytileikum. Með því að nýta sér þær upplýsingar að Íslendingar eru allir 

skyldir innbyrðis er hægt að nota upplýsingarnar úr heilraðgreiningunni og yfirfæra þær á alla 

þá 100.000 sem hafa verið greindir með microarray og auk þess að fá einhverjar upplýsingar 

um skyldmenni þeirra15 (e. imputation). Þá er gert ráð fyrir að ef einstaklingur hefur tvo ákveðna 

breytileika hafi hann einnig erft breytileikana á milli þeirra. Styrkur imputation er reiknaður 

með IQS-gildi16. 
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Með heilraðgreingu hefur ÍE fundið fjöldann allan af einbasabreytileikum og INDELs í 

Íslendingum og með imputation á þessum breytileikum til 100.000 Íslendinga er hægt að segja 

til um með mikilli nákvæmni hverjir hafa þessa breytileika. Með því að samkeyra upplýsingar 

um breytileika við lista af fólki með ákveðna sjúkdóma eða svipgerðir er hægt að framkvæma 

GWAS fyrir fjölmarga mismunandi sjúkdóma/svipgerðir í einu. 

1.7 Eyður í genaröðum annarrar kynslóðar raðgreiningar 

Þrátt fyrir að TruSeq og aðrar gerðir af annarrar-kynslóðar raðgreiningartækni hafi gjörbylt 

nútímaerfðavísindum eru þær ekki fullkomnar. Einhver svæði verða útundan í raðgreiningunni 

og eyður verða til, en það eru svæði þar sem upplýsingar um basaröð vantar hjá öllum eða 

flestum einstaklingum.. Þessar eyður verða gjarnan á svæðum þar sem GC hlutfall er 

annaðhvort mjög hátt eða mjög lágt17 eða á svæðum þar sem mikið er af endurteknum röðum 

(e. repeats)18. Mikill meirihluti svæða sem upplýsingar vantar um eru í þéttlitni (e. 

heterochromatin)19 þ.e.a.s á óvirkum svæðum á endum litninga og hjá þráðhaftinu. Þrátt fyrir 

það finnast eyður í útröðum gena í íslenska raðgreiningarverkefninu. Í þessari rannsókn voru 

eingöngu skoðaðar eyður sem voru  í útröðum gena. 

2 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt: 

Að kanna hvort fýsilegt sé að fylla í eyður sem verða í annarrar kynslóðar raðgreiningu með 

fyrstu-kynslóðar (Sanger) raðgreiningu.  

Að kanna hvort í eyðunum finnist einbasabreytileikar sem tengjast sjúkdómum eða svipgerðum 

og útskýra tengsl annarra nálægra breytileika við sömu svipgerðir og mögulega virkni þeirra. 

3 Efni og aðferðir 

3.1 Undirbúningur 

3.1.1 Val á genum til raðgreiningar 

Nýttir voru þrír listar við val á genum til nánari skoðunar. Einn listi  með niðurstöðum GWAS 

fyrir sjúkdóma sem gerðar hafa verið hjá ÍE og einn listi með niðurstöðum úr QTL rannsóknum 

ÍE. Á þessum listum eru upplýsingar um odds ratio (fyrir binary svipgerðir) eða beta-gildi (fyrir 

quantitative svipgerðir), p-gildi, IQS-gildi, MAF á Íslandi og í Evrópu ásamt lista af sex næstu 

genum við hann. Lagt var upp með þá tilgátu að breytileikar sem sýnt hafa tengsl við sjúkdóma 

eða QTL svipgerð en eru ekki í útröðum gena gefi vísbendingu um að finna megi 
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stökkbreytingar sem hafi áhrif á próteinbyggingu í nálægum genum þar sem eyður eru í 

raðgreiningargögnum. Einnig var nýttur listi með upplýsingum um lágmarksraðgreiningardýpt 

í TruSeq-gögnum ÍE fyrir öll þekkt gen mannsins. Eyður voru metnar sem svæðið í kringum 

hvern þann basa sem hafði dýpt minni en 3. Talan 3 var valin vegna þess að í gögnum TruSeq 

raðgreiningar þarf a.m.k. 3 lestra yfir hvern basa til að hægt sé að segja til um hvort þar sé 

breytileiki eða ekki. Af 19009 genum í RefSeq höfðu 2253 gen eyður í útröðum. Þessi 2253 

gen voru samkeyrð við listana af breytileikum sem sýnt höfðu tengsl við ákveðna svipgerð með 

GWAS. Tekið var tillit til eftirfarandi þátta:  

1. Ekki væru þekktir skilgreindir breytileikar á sama svæði sem útskýrðu tengsl við 

sjúkdóminn 

2. Einbasabreytileikarnir sem sýna tengsl við svipgerð væru tiltölulega sjaldgæfir (<6% 

algengi meðal Íslendinga) 

3. P-gildi væri lágt (<10-8) og IQS-gildi hátt (>0,90) fyrir fylgni einbasabreytileikanna við 

svipgerðir 

4. Að nálæg gen sem raðgreina á væru líkleg til að hafa áhrif á viðkomandi sjúkdóm. 

Með skilgreindum breytileikum er átt við breytileika í útröðum gena sem breyta prótínafurð 

þess (missense, nonsense eða frameshift). Reynt var að velja tiltölulega sjaldgæfa breytileika 

því líklegra er að heilraðgreining missi af þeim og þar með öðrum sem erfast með. Lágt p-gildi 

segir til um litla óvissu í niðurstöðum og IQS-gildi segir til um gæði gagnanna úr imputation 

niðurstöðum. Genin voru auk þess skoðuð í gagnagrunni OMIM og kannað í hvaða vefjum þau 

væru tjáð og hvort sýnt hefði verið fram á tengingu við einhverja sjúkdóma. Valin voru 20 gen 

til raðgreiningar af 2253 gena listanum sem uppfylltu a.m.k. 3 af þessum kröfum og auk þess 

var genið WNT1, sem ekki hafði eyður, raðgreint til samanburðar. Þessi gen voru nálægt 

breytileikum sem samsvöruðu 21 mismunandi svipgerð (eitt gen, CCDC6, var tengt við tvær 

ólíkar svipgerðir). Fyrir þessi 21 gen vor reiknuð raunveruleg eyðuhlutföll meðal raðgreindra 

einstaklinga þ.e. hlutfall raðgreindra sem höfðu færri en þrjá lestra yfir viðmiðunarbasann 

(Tafla 3-1). 
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SNP Svipgerð OR/beta P-gildi IQS 
MAF á 

Íslandi (%) 
Gen 

Eyðu-

hlutfall 

chr17:40175302:0 
MS – yngri en 

30 ára 
15,86 1,01·10-9 0,97 0,104 ADAM11 99,4% 

chr5:158953213 Gyllinæð 61,67 9,17·10-9 0,99 0,051 ADRA1B 
72,0% 

rs186021206 

Alkaline 

phosphatasi í 

lifur 

0,51i 2,77·10-41 0,93 0,366 ASGR1 85,7% 

chr10:61868460 
Sykursýki II 

möguleg 
3,16 9,75·10-9 0,99 0,187 CCDC6 66,3% 

rs182272157 
Myocardial 

infarction 
0,54ii 8,63·10-9 0,9 0,86 CCDC6 84,2% 

rs78744187 Fjöldi basophila -0,35* 2,05·10-140 0,99 9,942 CEBPA 60,7% 

rs139923027 
Magabólga eða 

magasár 
2,603 9,55·10-11 0,97 2,11 

CECR5 og 

CECR6iii 
90,9% 

rs149073988 
Slitgigt – 

hendur og hné 
3,75 9,20·10-11 0,98 0,833 DACH1 79,6% 

chr1:36123187 
Aneurysmi í 

ósæð brjósthols 
18,13 1,57·10-9 0,91 0,28 EIF2C4 79,9% 

rs115242848 
Beinþéttni í 

mjöðm 
0,39* 3,52·10-12 0,99 1,225 EN1 98,6% 

chr1:47825697 Liðagigt 50,59 3,96·10-11 0,98 0,029 FOXD2 96,7% 

rs116523098 IgA skortur 59,62 4,93·10-9 0,98 0,277 FOXD3 67,4% 

rs115957064 MGUS  5,65 1,40·10-13 1 0,466 FOXQ1 98,2% 

rs182218462 
Offita (eating 

behavior 6) 
5,01 9,42·10-9 0,97 0,364 MMD2 78,1% 

chr15:95314251 Gláka 53,64 5,82·10-9 0,91 0,023 NR2F2 68,3% 

chr2:103992174 Einhverfa 61,31 2,10·10-9 1 0,048 POU3F3 100% 

chr10:68895175 
Restless leg 

syndrome 
48,42 9,66·10-9 0,96 0,024 SIRT1 90,9% 

chr17:68116250 Emphysema 4,78 7,50·10-10 0,98 0,375 SOX9 65,6% 

rs7006527 
Basal cell 

carcinoma 
0,765 9,00·10-10 0,99 14,2 SPAG1 77,0% 

chr17:53484875 Asthma 5,15 5,54·10-9 0,99 0,126 VEZF1 86,6% 

- - - - - - WNT1 32,8% 

Tafla 3-1 Gen sem voru skoðuð í rannsókninni ásamt tilsvarandi einbasabreytileikum. Fyrir hvern breytileika 

eru upplýsingar úr GWAS eða QTL ásamt upplýsingum um MAF á Íslandi. Fyrir genin eru upplýsingar um 

eyðuhlutfall fyrir viðmiðunarbasa í útröð gensins.  

                                                 
i Beta-gildi úr línulegri aðhvarfsgreiningu á QTL 
ii Verndandi breytileiki - fyrir verndandi breytileika voru raðgreindir einstaklingar sem ekki hafa viðkomandi 

sjúkdóm 
iii CECR5 og CECR6 eru nálæg gen sem tengdust sömu svipgerð 
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3.1.2 Val á einstaklingum 

Fyrir hvert gen var reynt að velja 12 einstaklinga úr gagnagrunni Decode sem hafa bæði 

viðkomandi SNP og viðkomandi svipgerð. Fyrir samfellt dreifðar svipgerðir (qtl) var valið 

handahófskennt úrtak af einstaklingum með normaldreift mæligildi undir eða yfir meðalgildi, 

eftir því sem við átti. Svipgerðirnar og breytileikarnir eru misalgengir svo ekki voru alltaf til 12 

einstaklingar sem hafa bæði SNP og svipgerð. Í þeim tilfellum voru valdir einstaklingar sem 

aðeins höfðu breytileikann. Auk þess var reynt að raðgreina sem flesta arfhreina einstaklinga 

þrátt fyrir að þeir hefðu ekki sjúkdóminn. Ekki voru raðgreindir fleiri en 10 arfhreinir 

einstaklingar fyrir hvern sjúkdóm til að hafa viðmiðunarraðir með þegar raðirnar voru skoðaðar 

eftir raðgreiningu. 

Gen 

Raðgreindir 
Fjöldi 

svæða 
Arfhreinir Arblendnir 

 Sjúkd. Heilbr. Sjúkd. Heilbr. 

ADAM11 10   2   1 

ADRA1B     5 7 2 

ASGR1     12   1 

CCDC6(T2D) 1   11   1 

CCDC6(MI)   2   10 - 

CEBPA 8   4   3 

CECR5  5   7   1 

CECR6 -  -  3 

DACH1 2   10   1 

EIF2C4 2 1 7 2 1 

EN1 3   9   2 

FOXD2     10 1 4 

FOXD3     12   3 

FOXQ1   4 8   4 

MMD2     12   1 

NR2F2     5 7 1 

POU3F3     4 8 3 

SIRT1     4 8 1 

SOX9   1 11   1 

SPAG1 10   2   1 

VEZF1     12   1 

WNT1 6   6   5 

Samtals: 258 41 

Tafla 3-2. Hér er sýndur fjöldi einstaklinga sem raðgreindur var fyrir 

hvert gen ásamt upplýsingum um hversu margir voru arfhreinir eða 

arfblendnir um nálægan breytileika sem sýnt hefur tengsl við sjúkdóm. 

Einnig sést hvort viðkomandi sé skráður með viðkomandi sjúkdóm í 

gögnum ÍE. Fjöldi svæði er sá fjöldi vísapara sem þurfti að hanna til að 

ná yfir alla eyðuna. 



14 

 

3.2 Aðferðir 

3.2.1 Hönnun vísa 

Tölur um raðgreiningardýpt frá ÍE voru notaðar til að áætla hvar eyður væru að finna í þeim 

genum sem valin voru. Einnig voru skoðuð raðgreiningargögn úr TruSeq raðgreiningu í 

forritinu DiseaseMiner hjá einstaklingum með þann SNP sem var til skoðunar. Þar næst voru 

hannaðir vísar (e. primers) sem eru sértækir fyrir svæðin. Forritið Primer3 var nýtt við hönnun 

vísa og viðmiðunarraðir fengnar úr hg18 notaðar til að kanna sértækni. Einungis voru 

raðgreindar þær útraðir sem innihéldu eyður. Vísar voru hannaðir til að magna upp svæði, 300-

600bp að lengd, en ólíklegra er að fá góðar niðurstöður með lengri raðir20. Vísar þurftu auk þess 

að uppfylla skilyrði um lengd (18-27 bp), GC% (<80%) og bræðslumark (57-63°C). Fyrir sumar 

eyðurnar þurfti að hanna fleiri en einn vísi til að fá upplýsingar um þær allar (Tafla 3-2). (Sjá 

viðauka 1) 

 

Mynd 3-1 Dæmi um hönnun vísa fyrir genið CEBPA í UCSC Genome Browser (NCBI36/hg18). Græna línuritið 

sýnir heildarraðgreiningardýpt í TruSeq-gögnum ÍE. Grafið er byggt á gögnum um raðgreiningu á 2226 

einstaklingum svo lágmarkið 1799 sýnir að tilsvarandi basi er lesinn að meðaltali 0,8 sinnum hjá hverjum 

einstaklingi. Svörtu línurnar sýna svæðin sem vísarnir afmarka. Einnig sjást hér þekktir einbasabreytileikar með 

upplýsingum um tíðni (MAF) í Íslendingum. Mikilvægt er að ekki sé breytileiki í röð vísisins til að tryggja að hann 

hafi sömu bindigetu í öllum einstaklingum.. 

3.2.2 PCR 

Fyrir hvert vísapar var erfðaefni 11-12 einstaklinga með tilsvarandi SNP magnað upp með PCR. 

Erfðaefni þessara einstaklinga kemur úr lífsýnabanka ÍE. Vísar komu frá Eurofins Inc. 10 µl 

PCR hvarflausn samanstóð af 4 µl Centaurus PCR Ready mix með 10% DMSO (sjá viðauka 

2), 3,3ng framvísir (1µl), 3,3ng afturvísir (1µl) og 2µl H2O. Út í það var bætt 30ng af DNA 

(2µl). Sýnt hefur verið fram á að DMSO (dimethyl sulfoxide) auki afrakstur PCR mögnunar og 

sérstaklega á GC ríkum svæðum21,22. Gert var hefðbundið 10µl PCR hvarf á 96 holu bakka í 

MJR thermal cycler með eftirfarandi skref: 
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1. 94,0°C í 2:00 mín 

2. 94,0°C í 0:30 mín 

3. 58,0°C í 0:30 mín 

4. 70,0°C í 1:00 mín 

Skref 2-4 endurtekið 44 sinnum 

5. 72°C í 10 mín 

6. 4°C endalaust 

Þrjú af þeim svæðum sem ekki tókst að magna upp með þessari aðferð voru prófuð frekar með 

öðrum aðferðum. Prófuð voru tvö ólík PCR mix á tveimur mismunandi hitastigsstillingum. 

Annars vegar var notað Centaurus PCR ready mix með 20% DMSO og hins vegar mix með 

Advantage 2 polymerasablöndu. Auk sömu hitastigsstillingu og áður voru hvörfin einnig keyrð 

með Touchdown aðferð með eftirfarandi skrefum í MJR thermal cycler: 

1. 95,0° í 1:00 mín 

2. 94,0° í 0:30 mín 

3. 63,0°/61,0°C/58°C í 0:30 

4. 72,0°C/70,0°C/69,0°C í 2:00 

Skref 2-4 endurtekið 42x þar sem hitastig í 3. og 4. skrefi er lækkað eftir 4 umferðir og 

aftur eftir 8 umferðir 

5. 72°C í 5:00 mín 

6. 4,0°C endalaust 

Í Touchdown-aðferð er hitastig í annealing fasa PCR mögnunar lækkað í fyrstu umferðunum. 

Með því að hafa hærra hitastig í fyrstu umferðunum fæst meiri sértækni á kostnað minni 

mögnunar. Þessi aðferð minnkar því líkur á að magna upp fleiri en eitt svæði23. Afurðir PCR 

mögnunar voru hreinsaðar með Exonuclease I og Shrimp Alkaline Phosphatase sem hreinsa 

burtu óbundna vísa (sem eru ssDNA) og stök kirni (dNTP).24 

3.2.3 Rafdráttur 

Til að kanna hversu vel mögnunin heppnaðist voru hluti PCR-afurðana rafdregnar. Fyrir hvert 

svæði voru 4-5 sýni rafregin á agarósageli með viðbættu etíum-brómíði og niðurstöður skoðaðar 

undir flúrljósi. Rafdregið var með Bio-Rad PowerPac 300 á 80V í 35 mín. Styrkleiki bandanna 

á geli var notaður til að áætla styrkleika erfðaefnis í raðgreiningarlausn (Mynd 4-2). 
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3.3 Raðgreining 

Hreinsuð PCR afurð var notuð sem mót fyrir sérhvert vísapar í raðgreiningu. Raðgreint var 

bæði með báðum vísum (fram og aftur) með Dye-termination sequencing aðferð.  

Fyrir fimm svæði var ekki hægt að nota sömu vísa og notaðir voru í PCR mögnun til 

raðgreiningar. Þetta voru svæði þar sem fleiri en eitt band sáust í rafdrætti og höfðu þ.a.l. fleiri 

en eitt svæði verið mögnuð upp. Fyrir þessi svæði voru hannaðir nýir innri vísar (e. nested 

primers). Innri vísar afmarka aðeins hluta af því svæði sem magnað er upp og auka þannig líkur 

á að aðeins eitt svæði sé raðgreint. 

Raðgreiningarlausn innihélt 0,5µl vísi (fram eða aftur), 3,2µl BigDye sequencing Ready 

Reaction Mix (Applied Biosystems Inc.), 0,125µl DMSO og 0,5-2µli PCR afurð. Gert var 5µl 

raðgreiningarhvarf á 384 holu bakka með eftirfarandi skrefum: 

1. 96°C 3:00 mín 

2. 95°C 0:20 mín 

3. 50°C 0:07 mín 

4. 60°C 4:00 mín 

Skref 2-4 endurtekið 34 sinnum 

5. 4°C endalaust 

Raðgreiningarafurð var hreinsuð með Agencourt CleanSEQ systemTM frá Beckman Coulter 

Genomics. Afurðin var því næst keyrð á 3730 ABI® automated sequencer og sett á tölvutækt 

form.  

                                                 
i Styrkur banda á geli var notaður til að áætla styrkleika PCR afurðar í raðgreiningarlausn. Fyrir sterkustu böndin  

voru settir 0,5µl PCR afurð og 0,5µl H2O og fyrir veikustu böndin var settur tvöfaldur skammtur (2µl) í 

raðgreiningarlausn. (Mynd 4-2) 
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4 Niðurstöður 

4.1 Greining á eyðum 

Eyður í öllum þekktum genum voru 

metnar með tölum um meðaldýpt í 

gögnum ÍE. Af 19009 genum í RefSeq 

gagnagrunninum reyndust 2380 hafa 

a.m.k. einn basa í útröð með meðaldýpt 

<3. Fyrir þau 21 gen sem voru valin voru 

eyðurnar skoðaðar betur. Af 2663 

einstaklingum sem höfðu 

raðgreiningarupplýsingar var hlutfall 

þeirra sem höfðu færri en 3 lestra yfir 

þennan sama viðmiðunarbasa reiknað. Fylgni á milli meðaldýptar og eyðuhlutfalls var reiknuð 

með línulegri aðhvarfsgreiningu í Excel og gaf R2=0,87 svo ætla má að meðaldýpt sé góð áætlun 

á raunverulegt eyðuhlutfall (Mynd 4-1). Ef viðmiðunargeninu er sleppt fæst R2= 0,82. Svæðin 

sem voru til skoðunar voru auk þess skoðuð með tilliti til GC hlutfalls en sýnt hefur verið fram 

á að hátt GC hlutfall minnki raðgreiningardýpt17,25. Þau svæði sem innihéldu viðmiðunarbasann 

höfðu öll GC% yfir 60% (meðaltal 74,4%; miðgildi 75,4%; staðalfrávik 5,1%) Sem er langt 

yfir meðaltali í útröðum gena26. Staðsetning eyðanna var einnig skoðuð og reyndust þær vera í 

fyrstu eða einu útröð gensins í 17 af 20 tilfellum. 

4.2 Niðurstöður PCR-mögnunar og rafdráttar 

Svæðin sem voru til skoðunar voru raðgreind í tveimur umferðum. Í fyrstu umferð voru 36 

vísapör notuð til að magna upp og raðgreina svæði á eftirfarandi genum:  ADAM11, ADRA1B, 

ASGR1, CCDC6, CEBPA, CECR5, CECR6, DACH1, EIF2C4, EN1, FOXD2, FOXD3, 

FOXQ1, MMD2,  NR2F2, POU3F3, SIRT1, SOX9, SPAG1, VEZF1 og WNT1. Til að ganga 

úr skugga um að PCR mögnunin hefði heppnast var afurðin rafdregin á geli. Niðurstöður 

rafdráttar voru skoðaðar með tilliti til fjölda banda og PCR mögnun talin hafa heppnast ef aðeins 

eitt band sást. Þar sem mikill meirihluti svæðanna gaf eitt band voru öll svæðin raðgreind. 

Niðurstöður úr rafdrætti og raðgreiningu voru svo notuð til að meta hvernig skoða mætti betur 

svæði sem ekki gáfu niðurstöður. 
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Mynd 4-1. Línuleg aðhvarfsgreining á sambandi meðaldýptar og 

raunverulegs eyðuhlutfalls fyrir þær 20 eyður sem voru skoðaðar 

og eitt viðmiðunargen. Áætla má að meðaldýpt sé ásættanlegur 

mælikvarði á eyðuhlutfall. 
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Mynd 4-2. Niðurstöður rafdráttar á PCR afurðum úr fyrstu umferð. Notað var PCR ready mix með 10% DMSO 

og hefðbundnar hitastigsstillingar. Fyrir svæði þar sem fleiri en eitt vísapar var nýtt eru vísapörin merkt með 

a,b,c,... í sömu röð og genið er tjáð. Í WNT1 voru skoðaðar þrjár útraðir og promoter svæði og eru vísapörin 

merkt eftir þeim (pr, e1, e3, e4). Nægilega mörg svæði gáfu aðeins eitt band svo öll svæðin voru raðgreind. 

Eftirfarandi svæði gáfu ekkert eða fleiri en eitt band: CECR6a, DACH1, FOXD2a, NR2F2, POU3F3a, 

POU3F3b og SIRT1.  
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4.2.1  Centaurus PCR ready mix með 20% DMSO gaf betri niðurstöður í PCR 

Fyrir þrjú svæði sem ekki tókst að magna upp með hefðbundinni PCR mögnun voru prófaðar 

fleiri aðferðir. Prófuð voru tvö mismunandi PCR mix: Advantage polymerasa blanda og 

Centaurus PCR ready mix með 20% DMSO. Einnig voru prófaðar tvær mismunandi 

hitastigsstillingar: hefðbundin og Touchdown. Advantage polymerasablanda gaf hvorki 

niðurstöðu með Touchdown né hefðbundnum hitastigsstillingum. Centaurus mix með 20% 

DMSO gaf góðar niðurstöður fyrir tvö af svæðunum á báðum hitastigsstillingum en virðist þó 

gefa skýrari bönd með Touchdown aðferð og því var sú afurð notuð í raðgreiningu. Raðgreining 

gaf þó aðeins fullnægjandi niðurstöður fyrir FOXD2a.  

Með því að nota Centaurus PCR ready mix með 20% DMSO og Touchdown  PCR tókst að 

magna upp 2 af 3 erfiðum svæðum en aðeins tókst að raðgreina eitt. (Mynd 4-3) 

 

 

Mynd 4-3.  Niðurstöður PCR rafdráttar með tveimur mismunandi PCR 

mixum og tveimur hitastigsstillingum á þremur svæðum (MMD2, 

FOXD2a og POU3F3a). Advantage gaf engar niðurstöður. Centaurus 

PCR ready mix með 20% DMSO gaf skýr bönd fyrir 2 svæði (FIXD2a og 

POU3F3a) og skýrari með Touchdown PCR. 

4.3 Niðurstöður raðgreiningar 

4.3.1 Raðgreining með PCR vísum 

Niðurstöður raðgreiningar voru skoðaðar í Sequencher 5.0 frá Gene Codes. Niðurstöður voru 

metnar fullnægjandi ef a.m.k. helmingur einstaklinga var með nægilega góða fram- og/eða 

afturröð til að segja til um basaröð útraðar á báðum litningum hjá viðkomandi. Fullnægjandi 

niðurstöður fengust fyrir 31 svæði af 36 og einnig á öllum 5 svæðum viðmiðunargensins 

(WNT1)(Tafla 4-1). 
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Vísapar Fram-

raðir 

Aftur-

raðir 

% af 

raðgreindum 

Seinni umferð Fram-

raðir 

Aftur-

raðir 

% af 

raðgreindum 

ADAM11 9 10 79,20%     

ADRA1Ba 12 11 95,00%     

ADRA1Bb 12 12 100%     

ASGR1 12 12 50%i     

CCDC6 23 24 97,90%     

CEBPAa 11 10 87,50%     

CEBPAb 9 11 79,20%     

CEBPAc 11 10 87,50%     

CECR5 12 10 91,70%     

CECR6a 9 9 75%     

CECR6b 0 7 29,20%     

CECR6c 10 9 79,20%     

DACH1 0 8 33% Innri vísar 0 0 0% 

EIF2C4 0 12 50%     

EN1a 6 10 66,70%     

EN1b 11 12 95,80%     

FOXD2a 8 0 33,30% 20% DMSO + Touchdown 11 11 91,6% 

FOXD2b 9 10 79,20%     

FOXD2c 11 10 95,50%     

FOXD2d 10 10 90,10%     

FOXD2e 11 11 100%     

FOXD3a 11 12 95,00%     

FOXD3b 12 12 100%     

FOXQ1a 8 12 83,30%     

FOXQ1b 11 11 91,70%     

FOXQ1c 7 8 62,50%     

FOXQ1d 7 8 62,50%     

MMD2 0 0 0% 20% DMSO + Touchdown 0 0 0% 

NR2F2 3 4 29,2% Innri vísar 9 10 79,2% 

POU3F3a 0 0 0% 20% DMSO + Touchdown 4 0 16,7% 

POU3F3b 0 0 0% Innri vísar 10 10 83,3% 

POU3F3c 0 0 0% Innri vísar 4 6 41,7% 

SIRT1 0 0 0% Innri vísar 0 0 0% 

SOX9 12 12 100%     

SPAG1 9 12 87,50%     

VEZF1 7 9 66,70%     

WNTe1a 12 11 95,80%     

WNTe1b 10 10 85,10%     

WNTe3 11 11 93,60%     

WNTe4 10 12 91,40%     

WNTpr 11 9 83,30%     

Meðaltal 9,04 10,00 70,16%     

Tafla 4-1.  Niðurstöður raðgreiningar fyrir hvert og eitt svæði. Öll svæðin voru raðgreind með hefðbundnu PCR 

og sömu vísum í raðgreiningu. Átta svæði voru raðgreind aftur með öðrum aðferðum. % af raðgreindum er 

hlutfall þeirra einstaklinga sem gáfu fullnægjandi raðir yfir útraðir í raðgreiningu.

                                                 
i ASGR1 nær yfir tvær útraðir en aðeins fengust upplýsingar um aðra þeirra í raðgreiningu. 



21 

 

4.3.2 Raðgreining með innri vísum 

Fimm svæði (NR2F2, SIRT1, DACH1, POU3F3b og POU3F3c) sem gáfu lélegar  

niðurstöður með mikið af bakgrunnsröðum voru raðgreind aftur með innri vísum (nested 

primers). Af þessum 5 svæðum fengust fullnægjandi niðurstöður í 3 tilfellum: NR2F2, 

POU3F3b og POU3F3c (Tafla 4-1) 

4.3.3 Samanburður á TruSeq og Sanger 

Niðurstöður úr raðgreiningu með Sanger aðferð voru bornar saman við niðurstöður úr TruSeq 

raðgreiningu. Viðmiðunarbasi sem notaður var til að meta eyður var skoðaður í báðum 

tilfellum og hlutfall einstaklinga með fullnægjandi upplýsingar um hann reiknað út. Sanger 

raðgreining gaf betri niðurstöður í 17 af 20 tilfellum og gaf einnig betri niðurstöður fyrir 

viðmiðunargen (WNT1). Meðalhlutfall fullnægjandi raða með Sanger-aðferð 62,3% en 17,7% 

með TruSeq. 

 

Mynd 4-4. Samanburður á hlutfalli fullnægjandi raða af öllum raðgreindum með TruSeq- og Sanger-raðgreiningu 

yfir viðmiðunarbasa. Röð telst vera fullnægjandi í Sanger raðgreiningu ef nægar upplýsingar eru um 

viðmiðunarbasan til að segja til um hver hann er hann á báðum litningum einstaklings. Röð telst fullnægjandi í 

TruSeq raðgreiningu ef raðgreiningardýpt viðmiðunarbasa er ≥3.  
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4.4 Einbasa breytileikar 

Einbasa breytileikar (SNP) sem fundust í raðgreiningargögnum voru 18 talsins (Tafla 4-2) og 

þar af voru 17 breytileikar í útröðum gena. Af þeim fundust 13 þöglir (e. synonymous) 

breytileikar sem hafa ekki áhrif á amínósýruröðamínsýruröð próteinsins og 3 mislesturs (e. 

missense) breytileikar. Allir breytileikarnir sem fundust hafa fundist áður í rannsóknum 

Íslenskrar erfðagreiningar, utan einn (rs186512421 í POU3F3).  

Staðsetning Rs númer Gen 
Gerð 

breytileika 

MAF á Íslandi 

(%) 
Arfhreinir Arfblendnir 

chr17:67631652   SOX9 Þögull 0,800  1 

chr12:47658354  WNT1 Utan gens 5,510  1 

chr6:1258078 rs78460560 FOXQ1 Mislesturs 19,397 2 4 

chr6:1258470  FOXQ1 Þögull 20,463 2 4 

chr6:1258952  FOXQ1 Þögull 38,011 3 2 

chr19:38484471  CEBPA Þögull 16,539  4 

chr22:16020022  CECR5 Þögull 8,350  1 

chr22:16020045 rs7287672 CECR5 Mislesturs 27,964 8 4 

chr22:15981748 rs9606620 CECR6 Þögull 34,185 4 5 

chr8:101294735 rs2514681 SPAG1 Þögull 39,0  1 

chr8:101294884 rs1660352 SPAG1 Í innröð 25,747  2 

chr17:7021040 rs55714927 ASGR1 Þögull 22,271  2 

chr10:61335892 rs1171830 CCDC6 Þögull 52,512  
5 

8 

chr10:61336159  CCDC6 Þögull 0,647  1 

chr10:61336151  CCDC6 Mislesturs 3,378  1 

chr1:47676754 rs145909683 FOXD2 Þögull 2,099  1 

chr1:63561539 rs2274187 FOXD3 Þögull 18,282  3 

chr2:105472055 rs186512421 POU3F3 Þögull NA 6 5 

Tafla 4-2 Hér má sjá þá einbasabreytileika sem fundust eftir raðgreiningu. Þeir hafa allir fundist áður í 

rannsóknum ÍE, utan rs186512421 í POU3F3. Breytileikarnir rs7287672, rs78460560 og chr10:61336151 hafa 

áhrif á próteinbyggingu með því að breyta tákna (e. codon)  þannig að ný amínósýra er tjáð, hinir hafa ekki áhrif 

á próteinbyggingu. 

4.4.1 Mislestursbreytileikar 

Þrír mislesturs erfðabreytileikar fundust í raðgreiningu: rs7287672 í CECR5, rs78460560 í 

FOXQ1 og chr10:61336151 í CCDC6. FOXQ1 er nálægt óskilgreindum breytileika 

(rs115957064) sem hefur verið tengdur við MGUS (OR: 5,65; p<1,40x10-13). CECR5 er nálægt 

óskilgreindum breytileika (rs139923027) sem hefur verið tengdur við magabólgu og magasár 

(OR: 2,603; p<9,55x10-11. Breytileiki á chr10:61336151 fannst í einum einstaklingi sem einnig 

hafði nálægan breytileika (rs182272157) sem tengdur hefur verið við hjartadrep (OR: 0,54; 

p<8,63x10-9). ÍE hefur fundið alla þessa breytileika áður og engin þeirra hefur sýnt tengsl við 

sjúkdóm í GWAS niðurstöðum með p<10-4. 
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4.4.2 rs186512421 í POU3F3 

POU3F3 er nálægt þekktum óskilgreindum SNP (chr2:103992174) sem hefur verið tengdur við 

einhverfu (OR: 61,31; p<2,10x10-09). Breytileikinn rs186512421 í geninu POU3F3 hefur ekki 

fundist áður í rannsóknum ÍE. Hann fannst í öllum þeim 11 einstaklingum sem náðist að 

raðgreina á svæðinu (POU3F3b); 6 voru arfhreinir og 5 arfblendnir. Þessi SNP breytir T í C í 

síðasta basa táknans GCT og breytir því ekki amínósýru (GCC og GCT tjá bæði alanin). Í 1000 

Genomes Project hefur hann MAF 29,9% miðað við 653 einstaklinga10. Af þessum sökum er 

afar ólíklegt að breytileikinn útskýri tengsl svæðisins við einhverfu þar sem hinn breytileikinn 

er mjög sjaldgæfur (MAF 0,04%). 
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5 Umræða 

5.1 Samantekt 

Í rannsókninni voru skoðuð 20 gen með raðgreiningareyðum á svæðum sem tengd hafa verið 

við sjúkdóma en þekktir breytileikar útskýra ekki svipgeðina. Raðgreining með Sanger aðferð 

sýndi góðan árangur í að fylla upp þessar eyður og raðgreiningarupplýsingar fengust um 17 af 

20 þessum svæðum. Ekki fundust þó neinir breytileikar í útröðum genanna sem útskýrðu tengsl 

svæðisins við sjúkdómana. 

5.2 Engir nýir breytileikar 

Allir breytileikarnir sem fundust, utan einn, höfðu fundist áður í rannsóknum ÍE. Tvær ástæður 

eru hér líklegastar til að skýra þetta: Hluti af þessum breytileikum voru tiltölulega algengir og 

því hefur þurft að heilraðgreina færri einstaklinga til að finna þá. Einnig var hluti af 

breytileikunum sem fundust í jaðri eyðanna og því á svæðum sem í raun vantaði ekki 

raðgreiningarupplýsingar um.  

Það gæti talist óvenjulegt að ekki hafi fundist fleiri þekktir breytileikar á svæðunum sem skoðuð 

voru. Það útskýrist á því að einstaklingarnir sem valdir voru til raðgreiningar höfðu allir sömu 

eða svipaða haplotypu á svæðunum því þeir voru allir valdir út frá því að hafa sama sjaldgæfa 

breytileika á svæðinu. 

Ástæða þess að engir breytileikar fundust sem útskýrðu tengsl við sjúkdóm er hugsanlega sú að 

flestir óútskýrðu breytileikarnir hafa í raun ekki skýringu í útröðum gena heldur hafi áhrif á 

sjúkdóminn með einhverjum öðrum hætti. Breytileikar á ótjáðum svæðum geta haft áhrif á 

tjáningu próteina t.d. í RNA genum sem ekki tjá fyrir próteinum (e. non-coding RNA). Mörg 

dæmi eru um að breytileikar á slíkum svæðum útskýri tengsl við sjúkdóma27,28 og þau eru 

áhugavert skotmark fyrir framtíðarrannsóknir í erfðafræði. Einnig geta breytileikar á 

stýrisvæðum fyrir framan gen haft áhrif á tjáningu þeirra og þannig á sjúkdóminn og jafnvel 

eru dæmi um að breytileikar búi til ný stýrisvæði29. Önnur ástæða gæti verið sú að það sé hrein 

tilviljun að óútskýrðu breytileikarnir finnist hjá fleiri einstaklingum með viðkomandi sjúkdóm 

en ekki. Þrátt fyrir að valdir hafi verið breytileikar með mjög lágt p-gildi eru enn einhverjar 

líkur á týpu 1 tölfræðivillu, þ.e. höfnun á réttri núlltilgátu. Þetta á sérstaklega við þegar skoðaðir 

eru mjög sjaldgæfir breytileikar því þá minnkar tölfræðilegur styrkur GWAS. 
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5.3 Betri leið til að velja gen 

Ef tilgátan um að óútskýrðir breytileikar séu að erfast með skilgreindum 

breytileikum í nálægum genum er rétt, mætti velja genin betur en gert var 

í þessari rannsókn. Ekki var tekið tillit til MAF breytileikans í sambandi 

við eyðuhlutfall. Ef gert er ráð fyrir að hugsanlegur breytileiki í eyðu hafi 

sama MAF og breytileiki sem hann erfist með er auðvelt að reikna út líkur 

á því að heilraðgreining missi af honum ef fjöldi heilraðgreindra 

einstaklinga(N) er þekktur. Þá eru líkurnar p=1-MAFN. Fyrir svæðin sem 

voru til skoðunar í þessari rannsókn voru þessar líkur reiknaðar eftir á og 

kom í ljós að þær voru allt frá 0-100%(Tafla 5-1). Ef rannsóknin væri 

endurtekin væri betra að reikna þessar líkur út fyrirfram svo hægt væri að 

útiloka svæði þar sem líkurnar eru hverfandi. 

 

 

5.4 Samanburður á TruSeq og Sanger er réttlætanlegur 

Gagnrýna má þá aðferð að miða samanburð á þessum tveimur aðferðum við einn basa og einnig 

að bera saman 12 einstaklinga í Sanger við 2663 einstaklinga í TruSeq. Viðmiðunarbasinn sem 

notaður var við samanburðinn var sá basi sem hafði minnstar upplýsingar í TruSeq gögnum og 

ekki er víst að sami basi gefi verstu niðurstöður með Sanger-aðferð. Ef hægt væri, er sjálfsagt 

best að bera saman allt svæðið en ekki aðeins einn basa. Það væri hins vegar óþarflega tímafrekt 

og sú nálgun að nota einn viðmiðunarbasa ásamt þeirri staðreynd að a.m.k. einn áður óþekktur 

breytileiki fannst er nægileg til að sýna fram á að Sanger-aðferð gefur betri niðurstöður fyrir 

þessi tilteknu svæði.  

Aðeins voru skoðaðir 12 einstaklingar fyrir hvert svæði með Sanger aðferð og ekki er fullvíst 

hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöður fyrir þessa 12 einstaklinga yfir á fleiri. Þar sem verið var 

að bera saman 12 einstaklinga við 2663 og notast var við ólíkar mælingar í hópunum var ekki 

talin ástæða til að reikna p-gildi og öryggisbil fyrir samanburðinn. Tiltölulega auðvelt væri að 

nota aðferðir og vísapör þessarar rannsóknar og raðgreina þúsundir einstaklinga með Sanger-

aðferð með þar til gerðum tækjum og fátt bendir til þess að aðrar niðurstöður fengjust hjá öðrum 

einstaklingum.  

Af þessu má álykta að samanburðurinn sé réttlætanlegur og gefi góða mynd af raunverulegum 

mun á þessum mismunandi aðferðum. 

Gen p 

ADAM11 99,6% 
ADRA1B 76,5% 
ASGR1 48,6% 
CCDC6 26,2% 
CCDC6 7,8% 
CEBPA 0,0% 
CECR5 5,4% 
CECR6 0,0% 
DACH1 4,3% 
EIF2C4 95,6% 
EN1 54,0% 
FOXD2 81,5% 
FOXD3 94,1% 
FOXQ1 15,9% 
MMD2 8,6% 
NR2F2 100,0% 
POU3F3 94,2% 
SIRT1 84,2% 
SOX9 17,8% 
SPAG1 0,0% 
VEZF1 0,0% 

Tafla 5-1. Reiknaðar líkur 

(p) á að TruSeq missi af 

breytileika í geni með sama 

MAF og nálægur óutskýrður 

breytileiki   
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5.5 Allar eyður höfðu háa GC% 

Athygli vakti að öll svæðin sem skoðuð voru höfðu háa GC% og engin voru með lága GC% 

þrátt fyrir að raðgreining gefi venjulega lélegar niðurstöður fyrir bæði tilvik. Svæði með 

mikið af endurteknum röðum fundust einnig, en höfðu öll háa GC% líka. Ástæða þess að 

engin svæði með lága GC% fundust er líklega sú að slík svæði eru afar sjaldgæf í útröðum 

gena og er að mestu að finna í ótjáða hluta erfðaefnisins, aðallega á upphafsstöðum 

umritunar30. 

5.6 Framhald 

Annarrar-kynslóðar raðgreiningartækni er í stöðugri þróun og mörg fyrirtæki eru að hanna 

ódýrari og nákvæmari tækni. Nýlegur samanburður á annarrar-kynslóðar tækni sýndi að TruSeq 

tæknin frá Illumina gefur einna bestar heimtur af þeim sem nú eru í notkun31. Enn sem komið 

eru þessar heilraðgreiningar þó að missa af svæðum sem hægt er að raðgreina með Sanger-

aðferð. Hugsanlega fengjust upplýsingar um þessi svæði með endurteknum raðgreiningum á 

sömu einstaklingum en þar sem umrædd svæði virðast koma illa út  hjá nánast öllum 

einstaklingum er það ólíklegt, auk þess að vera mjög kostnaðarsamt. DMSO gefur mun betri 

niðurstöður fyrir svæði með háa GC% en ekki hefur verið sýnt fram á nein neikvæð áhrif á 

önnur svæði. Hugsanlega mætti nota DMSO í TruSeq raðgreiningu til að fá betri niðurstöður. 

Í þessari rannsókn var aðeins skoðaður lítill hluti af þeim útröðum sem hafa eyður en alls voru 

um 2253 gen sem höfðu svæði með lágmarksdýpt <3 svo enn er mikið af svæðum sem hægt 

væri að skoða með sömu aðferðum. Auk þess  er óþekktur fjöldi af eyðum í röðum utan gena. 

Öll þessi svæði er hægt að raðgreina með Sanger-raðgreiningu í þeirri von að finna skýringu á 

óútskýrðum erfðaþáttum sjúkdóma. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Vísar notaðir í PCR: 
ADAM11.F GCTCGCTGCTCAGCTCTTAAC 

ADAM11.R CGAGCACTGCAGGAAAAGGT 

ADRA1B-1.F TCACAAATTGCTGTCTTTCTGC 

ADRA1B-1.R GAAGGCGCACAGCTCGAC 

ADRA1B-2.F AAGGACTCGCTGGACGACAG 

ADRA1B-2.R TCCTCCCCAGGGAAAGAAAG 

ASGR1.F ACACACACCCAAAACACACTCC 

ASGR1.R TTTCTTCTCTCTGCACGCTGTC 

CCDC6.F GAAGGGATACCTCCCTCTCCTC 

CCDC6.R CTGCTGCTCCTCCTCCTTTC 

CEBPA-1.F AGCCTGCCGTCCAGGTAG 

CEBPA-1.R CATGCCGGGAGAACTCTAACTC 

CEBPA-2.F AGTGCGCGATCTGGAACTG 

CEBPA-2.R AGTTCCTGGCCGACCTGTT 

CEBPA-3.F CGGTACTCGTTGCTGTTCTTGT 

CEBPA-3.R CAGGCTGGAGCCCCTGTA 

CECR5.F AGCAAGAACGCGATGCACT 

CECR5.R GACCCCGCACTTCTTCCTT 

CECR6-1.F CTGAGGAGGAGAAGGCGACAG 

CECR6-1.R AGGTGCGAGTCCCCACTG 

CECR6-2.F GTGGTGGTGCAGGTGGTG 

CECR6-2.R ACGACGACGAGAGCCTCAG 

CECR6-3.F AGCTCGATGAGGTCTAGGATGG 

CECR6-3.R ACCTGTACTGGTGCTCCTGGAT 

DACH1.F TGCTGCTACTACTGCTGCTGCT 

DACH1.R GCAACTTTTCCTCTCGCTTCTC 

EIF2C4.F GGATTGTTTTTGTTGTCGCTGA 

EIF2C4.R GGTCACCTTCCCGAACCTC 

EN1-1.F CTCCTTTTTGCAGCCGAAGT 

EN1-1.R GCCAGACGCCTGAGCTTTT 

EN1-2.F GTGCTCCGGGTATTTGGTG 

EN1-2.R GCACCACCAACTTTTTCATCG 

FOXD2-1.F CTCCCTGCCTGCCTCAGTC 

FOXD2-1.R AGTAGGGCGGCTTCACCAG 

FOXD2-2.F GAGGACGAGGAGGAGTCTGGT 

FOXD2-2.R GAAGCTGCCGTTGTCGAAC 

FOXD2-3.F CTCTCTCTCAACGACTGCTTCG 

FOXD2-3.R GTACCGACAGCTGGCAAGG 

FOXD2-4.F CCTACGGCTACGGCTACGG 

FOXD2-4.R GTGGCCCATGATGTGGTCTAT 

FOXD2-5.F GTCTGCCCACCGCACTTCT 

FOXD2-5.R CCCAAGGTCTGGAGACTTCATAA 

FOXD3-1.F GCTCATGATGCAGAGCTTCG 

FOXD3-1.R GTTGGTGGGTGGCCATGA 

FOXD3-2.F GCTACCAACCCCGAGGAG 

FOXD3-2.R ATGAGCGCGATGTACGAGTAAG 

FOXQ1-1.F GCGAAGGAAGAGGGTACGAC 

FOXQ1-1.R GATGAGCGCGATGTACGAGTAG 

FOXQ1-2.F GCGACGGCGAACAGAGT 

FOXQ1-2.R AGCATCCAGTAGTTGTCCTTGC 

FOXQ1-3.F GAGTACCTCATGGGCAAGTTCC 

FOXQ1-3.R CCCCACTGAAGCGTCGTC 

FOXQ1-4.F GGCAAGTTCTCCAGCTCCTTC 

FOXQ1-4.R TCCTCTGGATTCAAAGTGCAAA 

MMD2.F GGCCCGAGAACCAAGGTG 
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MMD2.R ACTTCCTCACCCCCACCTCTC 

NR2F2.F GCCAGGGGAGCAGGAAGT 

NR2F2.R CACTTTGAGGCACTTTTTGAGG 

POU3F3-1.F AGGAGGAGGCGGCGAAG 

POU3F3-1.R TCTGGACCATCTTGACAGAGGA 

POU3F3-2.F CCACGGCGGCTTCTAACC 

POU3F3-2.R GCAGGGCTGTGACCCACT 

POU3F3-3.F AGATGGTCCAGAGCGACTTCAT 

POU3F3-3.R GGCTGCGAGTAGAGCAGACTC 

SIRT1.F AGAGGAGGCGAGGGAGGA 

SIRT1.R GGGAGAGGGAGGAGGAGATG 

SOX9.F CATCGAGACCTTCGATGTCAAC 

SOX9.R GCTGTAGTGTGGGAGGTTGAAG 

SPAG1.F GGTGATGCAAACCCTCACTTC 

SPAG1.R GCTCTTAGTCACCTGGGAGGAA 

VEZF1.F CGGAAAAACAAAGGGGGATTA 

VEZF1.R CCGGAGGTTACCGGAAGTG 

 

Innri vísar: 
MMD2.F2 CAAACGTGGAAATGAGGTTCAG 

MMD2.R2 CCCTCCAACCTGCTGCTG 

FOXD2-1.F2 CGTGCCCTGGAAGGTGAG 

FOXD2-1.R2 CAGCCACCAGACTCCTCCTC 

POU3F3-1.F2 GCTGCTGCTGCTGGTGAC 

POU3F3-1.R2 GCGTCCGAGTGCACAATAGAG 

 

Viðauki 2 

4µL Centaurus PCR ready mix inniheldur: 

dNTP      0,25 mM 

MgCl2 (Fermentas)    2.2 mM 

10x Taqbuffer (NH4)2SO4 (Fermentas) 1x  

TAQ DNA Polymerase   0,036 Units 

DMSO      0,4µL 
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