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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að auðkenna hlutverk glúkónat kínasa í mannafrumum. Í 

þeim tilgangi var hlutfallsleg tjáning erfðavísisins milli mismunandi aðstæðna metinn með 

magnbundnu pólýmerasa keðjuhvarfi (qPCR). Nánar tiltekið voru áhrif viðbótar glúkónats 

annarsvegar og ATP hinsvegar í frumuætið á tjáningu IDNK í Ht-29 frumum athuguð. Sýnum 

var safnað á þremur tímapunktum og áhrif tímasetningar sýnatöku metin. Niðurstöður urðu 

þær að viðbót glúkónats í frumuæti hefur engin áhrif á tjáningu IDNK. ATP viðbót í frumuæti 

hafði einnig lítil áhrif. Aftur á móti hefur tímasetning sýnatöku veruleg áhrif: Tjáning IDNK 

lækkaði eftir því sem lengra var liðið frá viðbót nýs ætis.  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The aim of this study was to identify the role of gluconate kinase in human cells. For this 

purpose, the relative expression levels of IDNK between differently treated cell samples was 

measured by quantitative polymerase chain reaction (qPCR). Specifically, the effects of 

gluconate and ATP addition to the cell culture medium on the expression of IDNK in HT-29 

cells were examined. Samples were collected at three different time points and the temporal 

effects of sampling was assessed. The results showed that addition of gluconate to the cell 

culture medium had no effect on the expression of IDNK. The addition of ATP to the cell 

culture medium also had little effect. Conversely, the timing of sampling had a significant 

impact: The expression levels of IDNK decreased over time, after the addition of altered 

medium.  
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1 Inngangur 

1.1 Kerfislíffræðilegar aðferðir við auðkenningu á hlutverki 

erfðavísa 

Á síðasta áratug hefur þekking á erfðamengjum lífvera aukist til muna, og hafa erfðamengi 

ótal tegunda úr öllum meginflokkum lífvera nú þegar verið raðgreind [1]. Þrátt fyrir þessar 

miklu framfarir er þekking á hlutverki mikils hluta allra erfðavísa og samspili þeirra á milli 

lítil. Bæði er um að ræða erfðavísar sem fundist hafa í við raðgreiningu en hafa óþekkt 

hlutverk og þekkt ensím hvörf sem ekki hafa verið tengd erfðavísi (e. orphan enzymes).  Yfir 

50% erfðavísa í háplöntum og dýrum hafa ekki þekkt hlutverk og yfir þriðjungur próteina í 

EC gagnabanka eru ekki tengd erfðavísum [2]. 

Til að ráða fram úr hlutverki erfðavísa í dreifkjörnungum hefur notkun tölvugerða 

efnaskiptalíkana verið nytsamleg [3]. Líkönin byggja á lífefna- og erfðafræðilegum gögnum 

og eru stærðfræðileg framsetning allra þekktra efnaskiptaferla tiltekinnar lífveru [4]. Gerð 

hafa verið yfir 50 slík líkön fyrir margvíslegar lífverur m.a. fyrir manninn [5, 6]. 

Þar sem þekkingu á hlutverki margra erfðavísa sem að taka þátt í efnaskiptaferlum vantar eru 

líkönin ekki fullkomin. Í þeim er að finna eyður þar sem annarsvegar tiltekið lífefni myndast, 

sem að ekki er vitað hvað verður um þ.e. í líkaninu tekur lífefnið ekki þátt í öðru hvarfi en því 

sem að myndar það, og það er ekki flutt til í frumunni. Hinsvegar er um að ræða lífefni sem að 

ekki eru mynduð með þekktu hvarfi og ekki flutt inn í frumuna samkvæmt líkaninu. Slíkar 

eyður geta, líkt og áður segir, stafað af ónægri þekkingu á efniskiptaferlum. Einnig geta verið 

um ræða s.k. líffræðilegar eyður þar sem efnahvarfið sem að vantar er einfaldlega ekki að 

finna í þeirri lífveru sem um ræðir. Þá geta eyður stafað af ferlum sem ekki falla undir umfang 

líkansins, t.d. vegna lífefna sem taka þátt í boðferlum eða umritunarferlum. Til eru reiknirit 

sem að finna eyður í líkaninu og búa til lista af hugsanlegum lausnum til þess að „fylla í 

eyðurnar“. Flest nota þau gangabanka s.s. KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes) sem innihalda þekkt efnaskiptahvörf frá mörgum mismunandi lífverum til þess að 

framkalla hugsanlegar lausnir [4]. Þessi aðferð er þó aðeins að hálfu sjálfvirk þar sem mikill 

fjöldi hugsanlegra lausna er búinn til. Það er þá í höndum rannsóknamanna að ákvarða hvaða 

lausnir eru líffræðilega sennilegar. 

Sýnt hefur verið fram á virkni þessarar aðferðar til uppgötvunar á áður óþekktum 

efnaskiptaferlum t.d. í Escherichia coli [3]  og í manninum [7]. 

Ein slík uppgötvun er tilvist glúkónat kínasa í erfðamengi mannsins. Rannsókn hefur verið 

framkvæmd þar sem lífefni sem fundist hafa í manninum, en hafa illa skilgreind 

efnaskiptaferli  voru tengd líkani fyrir efnaskipti mannsins (RECON1) með fyrrgreindum 

aðferðum. Lausn fundin fyrir glúkónat felst í oxun glúkósa í D-glúkónó-1,5-laktón sem síðan 

er vatnsrofið í glúkónat. Glúkónat kínasi hvatar færslu fosfathóps á 6C kolefni glúkónats og 

myndar með því 6-fosfóglúkónat, sem er hluti pentósa fosfats ferilsins. Notuð var þekkt DNA 

röð glúkónat kínasa úr E.coli til þess að finna samsvarandi erfðavísi í erfðamengi mannsins.  

Erfðavísirinn C9orf103, hér eftir kallaður IDNK, var fundinn sem samsvarandi erfðavísir og 
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sýnt var fram á glúkónat kínasavirkni í einu af tveimur ísóformum hans, nánar tiltekið í 

ísóformi 1 [8].  

Glúkónókínasi(EC 2.7.1.12) er ensím í flokki transferasa, sem hvata færslu fosfathóps frá 

ATP yfir á alkahólhóp viðtakasameindar [9]. Hvarfið sem glúkónat kínasinn hvatar er: 

ATP + D-glúkónat  ADP + 6-fosfó-D-glúkónat 

1.2 Glúkónik sýra 

Glúkónik sýra(C6H12O7) er veik lífræn sýra sem mynduð er með oxun aldehýð hóps C-1 

kolefni glúkósa. Hún fyrirfinnst víðsvegar í náttúrunni m.a. í plöntum, ávöxtum og 

annarskonar matvælum, s.s. hunangi, mjólkur- og kjötvörum. Einnig er hún mynduð af 

örverum, bæði bakteríum og sveppum. Glúkónik sýra og sölt hennar eru notuð við ýmiskonar 

iðnað, m.a. matvæla-, lyfja- og textíliðnaði og málmvinnslu. Glúkónat er klóefni sem 

klóbindur kalsíum jónir sem og aðrar tví- og þrígildar málmjónir og er kalsíum glúkónat gefið 

einstaklingum sem þjást af kalsíumskorti. Því er ljóst að menn neyta glúkonik sýru og salta 

hennar í einhverju magni [45]. 

1.3 Niðurbrot glúkónats í E.coli 

Hlutverk og eiginleikar glúkónat kínasa í E.coli eru vel skilgreind [9,10]. E.coli vex á 

glúkónati sem aðalorkugjafa og er hvarf glúkónat kínasa fyrsta skrefið í niðurbroti á glúkónati 

eftir færslu þess inn í frumuna [11]. Myndefni hvarfsins 6-fosfó-D-glúkónat er síðan brotið 

áfram niður í Entner-Doudoroff og pentósa fosfat efnaskiptaferlunum [12].  

Entner-Doudoroff ferlið er hliðstæð leið til sykurniðurbrots við Embden–Meyerhof–Parnas 

glýkólýsu ferlið. Þrátt fyrir að ferlið hafi aðallega fundist í gram neikvæðum bakteríum er það 

þó til staðar víðs vegar í lífríkinu: í bakteríum, fornbakteríum og heilkjörnungum. Ferlið er þó 

ekki að finna í dýrum og háplöntum [12-14]. 

Pentósa fosfat ferlið (PFF) er að finna í flestum lífverum, að vissum tegundum fornbaktería 

undanskildum [15, 16]. Það gegnir tveimur lykilhlutverkum í efnaskiptum lífvera, að mynda 

ríbósa-5-fosfat fyrir kjarnsýru nýmyndun, og myndun á afoxunarmiðlinum NADPH [17]. Í 

mannafrumum er hlutfall glúkósa sem fer inn í ferlið 5-30%, það er vefjaháð og er hátt í þeim 

vefjum sem mynda lípíð og steraefni, s.s. í lifur, fituvef og kynkirtlum, sem og í rauðum 

blóðkornum. Einnig er hlutfallið háð ástandi frumunnar með tilliti til m.a. NADPH/NADP+ 

hlutfalli, oxunarástandi, vaxtarhraða o.fl. [18]. 

1.4 Glúkónat kínasi í spendýrum 

Sýnt hefur verið fram á glúkónat kínasa virkni í spendýrum in vitro : Í ensímlausn útbúna úr 

svínsnýrum hefur fundist glúkónat kínasavirkni [19], sem og í rannsókn á rottulifur [20]. 

Stetten et al sýndu fram á niðurbrot glúkónats í lifandi rottum með því að sprauta rottur með 

C
14

 og tvívetnis merktu glúkónati [21]. Niðurstöður urðu þær að 57% af merkta glúkónatinu 

skilaði sér óbreitt í þvagi og 14% sem CO2. Bæði glýkógen og núkleótíð úr lifur innihéldu 

merkt kolefni. Í annarri tilraun voru rottur bæði sprautaðar með glúkónati sem aðeins var 

merkt á karboxýl kolefninu (kolefni C1) og glúkónati þar sem öll kolefni þess voru merkt 

[22]. Þar var niðurstaðan einnig sú að meirihluti glúkónatsins skilaði sér óbreitt með þvagi 
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eða um 60-80%. Niðurstöður sýndu einnig fram á, í heilbrigðum rottum, hærra hlutfall C1 

kolefnis endi sem CO2 en frá hinu fimm kolefnunum að meðaltali. Það kom í ljós að um 90% 

af merku kolefni sem fannst í glýkógeni var komið frá kolefnum C2-C6. Niðurstöður þessara 

tilrauna  benda til þess, að það glúkónat sem að frumurnar taka upp fari að miklu leiti í 

gegnum pentósa fosfat ferilinn, þ.e. að glúkónat sé fosfórýlerað og þannig myndað 6-

fosfóglúkónat sem í PFF er umbreytt í ribúlósa-5-fosfat. Við það losnar kolefni C1 sem CO2 

og kolefni C2-C6 sem nú mynda pentósa sykruna geta m.a. verið notuð til þess að mynda 

glúkósa-1-fosfat og þar með glýkógen. 

Þegar litið er á þær upplýsingar um tjáningu IDNK í mismunandi vefjum í manninum, sem er 

að finna í gagnabönkum líkt og NextBio og Protein Atlas, sést að  tjáning IDNK er töluvert 

mismunandi eftir vefjum og frumugerðum. Samkvæmt gögnum frá NextBio sést að tjáning 

IDNK er hlutfallslega há m.a. í nýrum, lifur, hóstakirtli og vissum svæðum heila (sjá mynd 1). 

Sambærileg gögn fást frá Protein Atlas. 

 

Mynd 1: Tjáning IDNK í völdum vefjum. Meðaltjáning í 53 mismunandi vefjum er 1010 (gula lóðrétta línan). 

Mynd fengin frá NextBio.com.  

Í ljósi þess að mikill hluti glúkónats í blóði virðist skila sér út með þvagi, þ.e. að upptaka 

glúkónats inn í frumur virðist ekki mikil, og þeirrar staðreyndar, að erfðavísirinn er 

misjafnlega tjáður eftir vefjum og frumugerðum, er hugsanlegt að glúkónat kínasi hafi annað 

hlutverk en aðeins það að færa innbyrt glúkónat yfir í PFF.  
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1.5 Möguleg myndun glúkónats í frumum 

Hugsanlegt er að glúkónat sé myndað í frumum úr glúkósa. Glúkósa dehýdrógenasi er 

himnubundið ensím sem að hvetur bæði oxun glúkósa og glúkósa-6-fosfats yfir í samsvarandi 

1,5-glúkónólaktón og afoxar í leiðinni annaðhvort NAD+ eða NADP+ [23-25]. Ensímið er 

staðsett í himnu frymisnetsins og er virkni þess aðallega að finna á innraborði frymisnetsins, 

en þó hafa fundist vísbendingar um virkni þess á ytra borði himnunnar sem snýr að umfrymi 

[23].  

Vatnsrof 1,5-glúkónólaktóns yfir í glúkónat er hvatað af ensíminu Senescence Marker Protein 

30 (SMP30) [26]. SMP30, einnig þekkt sem Regucalcin, er fjölvirkt ensím sem gengir m.a. 

hlutverk við kalsíumbúskap [27], öldrun frumna [28] og askórbat nýmyndun í spendýrum 

öðrum en prímötum og naggrísum [29, 30]. Ensímið er aðallega að finna í lifur og nýrum en 

hefur einnig fundist í lágum styrk m.a. í lungum, legi, eistum, húðþekju, heila og maga. Það er 

vel varðveitt milli tegunda, með 70-90% samsvörun í hryggdýrum, sem gefur til kynna að það 

hafi hugsanlega mikilvægu hlutverki að gegna [26].  

Upprunalega var SMP30 lýst sem Ca
2+

 bindandi próteini sem inniheldur ekki EF-hand mótíf. 

Það tekur þátt í kalsíum búskap frumunnar með því að virkja kalsíum jónapumpur í 

frumuhimnu og himnum frymisnets og hvatbera. Einnig hefur það hindrandi áhrif á Ca
2+

 

/Calmodulin háð ensím og prótein kínasa C. Sýnt hefur verið fram á ýmsir þættir, s.s. kalsíum 

jónir og insúlín hafa örvandi áhrif á tjáningu SMP30 mRNA í rottulifrarfrumum [31-33].  

Í spendýrum sem sjálf mynda askorbat hvatar SMP30 næstsíðasta skref askorbat nýmyndunar 

þ.e. myndun L-gúlonó-γ-laktóns úr L-gúlonati. Mýs sem ekki hafa virkt SMP30 sýna einkenni 

skyrbjúgs þegar þeim er gefið C-vítamín snautt fæði [34]. Sýnt hefur verið fram á í músum að 

SMP30 hefur varnandi áhrif gegn oxunarálagi í lungum[35] og heila [36]. Líklegt er að þessi 

áhrif séu vegna hlutverks SMP30 í askorbat nýmyndun. Varnandi áhrif SMP30 gegn 

oxunarálagi hefur einnig fundist í lifraræxlisfrumum úr mönnum (HepG2). HepG2 frumur 

sem oftjáðu SMP30 höfðu lægri styrk hvarfgjarna súrefnissameinda (e. reactive oxygen 

species) og andoxandi efna, bæði súperoxíð dismútasa og glútaþíons á afoxuðu formi [37]. 

Þessi varnandi áhrif er ekki hægt að skýra með hlutverki SMP30 í askorbat nýmyndun, þar 

sem slík nýmyndun á sér ekki stað í mannafrumum. Það er því ljóst að um annarskonar áhrif 

SMP30 gegn oxunarálagi er að ræða.  

Glúkónólaktónasavirkni SMP30 er háð styrk og gerð tvígildra málmjóna. Virknin er mest 

þegar ensímið er bundið sink jónum (Zn
2+

) en er einnig til staðar, þó lægri, þegar það er 

bundið Mn
2+

, Mg
2+

 og Ca
2+ 

jónum. Vegna þess hve sink styrkur er lágur við líffræðilegar 

aðstæður er líklegt að laktónasa virkni SMP30 sé háð Mn
2+

 og Mg
2+

 jóna við eðlilegar 

aðstæður en kalsíumstyrk við þær aðstæður þar sem styrkur kalsíum jóna er hár [38].   

Með oxun glúkósa yfir í 1,5-glúkónólaktón, sem síðan er vatnsrofið af SMP30 er myndun 

glúkónats möguleg í frumum (sjá mynd 2).  
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Mynd 2. Möguleg leið fyrir myndun glúkósa í mannafrumum: Myndin sýnir hugsanlega leið spendýrafrumu 

til glúkónat myndunar. Oxun glúkósa (GLC)  í 1,5-glúkónólaktón (GDL) er hvatað af glúkósa dehýdrógenasa 

(hvarf 1.). Vatnsrof GDL yfir í glúkónat (GLCN) er hvatað af SMP30 (hvarf 2.).  

    

1.6 Markmið rannsóknar 

Langtímamarkmið rannsóknarinnar er að ákvarða hlutverk glúkónat kínasa í mannafrumum. 

Markmið þessa hluta hennar er að mæla hlutfallslega tjáningu á IDNK við mismunandi 

aðstæður í mannafrumum, í þeirri von að það kynni að leiða til aukinnar þekkingar á hlutverki 

IDNK í mannafrumum. Við rannsóknina var notast við s.k. magnbundna pólýmerasa-

keðjuhvarf (e. quantitative polymerase chain reaction) sem mælir styrk mRNA sameinda 

tiltekins erfðavísis. Upprunalega var ætlunin að nota tvær frumulínur, lifraræxlisfrumur 

(HepG2) og kirtilkrabbameinsfrumur úr ristli (Ht-29). Þær fyrrnefndu dóu við frumuræktun 

og ekki reyndist tími til að byrja frumuræktun á ný. Rannsóknin var því aðeins framkvæmd á 

Ht-29 frumum.  

Tvær rannsóknir voru framkvæmdar. Í þeirri fyrri, hér eftir kölluð glúkónat frumutilraun, voru 

áhrif glúkónats í æti á tjáningu IDNK athuguð, bæði með og án glúkósa. Ætlunin var að mæla 

styrk glúkónats í lausnum eftir að frumum hafði verið safnað saman, til að athuga hvort að 

þær hafi tekið glúkónatið upp. Ekki reyndist þó nægur tími til þess. 
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Í seinni rannsókninni, hér eftir kölluð ATP frumutilraun, voru áhrif viðbótar ATP í ætið á 

tjáningu IDNK. ATP viðbót í frumuætið veldur auknum styrk kalsíum jóna í umfrymi Ht-29 

frumna, bæði vegna flæðis kalsíum jóna frá frymisneti og flæði jóna yfir frumuhimnu í 

umfrymið [39]. Hugsanleg tengsl IDNK við SMP30, sem og sú staðreynd að glúkónat 

klóbindur kalsíum jónir, vakti áhuga okkar á því að athuga áhrif aukin umfrymisstyrks 

kalsíum jóna á tjáningu IDNK. Tilgátan var sú að fruman noti glúkónat til þess að binda 

kalsíum jónir og lækka þar með innanfrumustyrk þeirra. SMP30 myndi þar með lækka styrk 

kalsíum jóna í umfrymi með tveimur leiðum, annarsvegar með því að virkja kalsíum jóna-

pumpur og hinsvegar með því að mynda glúkónat. Glúkónat kínasi hefði þá gagnvirkt 

hlutverk þar sem hann fosfórýlerar glúkónat sem síðan er fært í pentósa fosfat ferilinn.  
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2 Efni og aðferðir 

Öll efni koma frá Sigma-Aldrich, USA, nema annað sé tekið fram. 

2.1 Ræktun á HT-29 frumum 

HT-29 (Human Colorectal Adenocarcinoma) frumur voru ræktaðar í 25, 75 og 150cm
2
 

flöskum (Zellkulturflaschen, TPP®). Ætið samanstóð af McCoy‘s 5A Modified Medium 

(Gibco®) auk 10 % v/v FBS (Gibco®), fetal bovine serum og 1 % v/v 

Penicillin/Streptomycin. Frumurnar voru ræktaðar í hitaskáp við 37°C í 90% rakamettun og 

5% CO2. 

Skipt var um æti á 2-3 daga fresti. Þegar frumuþekjan náði um 90% af fleti flöskunnar var 

ætið fjarlægt, 0,25% trypsín lausn var bætt út á frumurnar í u.þ.b. fimm mínútur, því næst var 

fersku æti bætt út á til að stöðva trypsín hvarfið. Frumulausn svo færð í 50 mL plastglas sem 

var spunnið í skilvindu við 230 rcf í 5 mín, flot fjarlægt og frumur leystar upp í fersku æti. 

Einn tuttugasti hluti frumulausnar var settur á nýja flösku ásamt viðeigandi magni af fersku 

æti.   

2.2 Uppsetning og framkvæmd frumutilrauna 

2.2.1 Uppsetning APT frumutilraunar 

Frumum var komið fyrir á þrjár sex-brunna plötur (Falcon®, Multiwell
TM

 6 well), þannig að um 

2,8*10
5
 frumur voru settar í hvern brunn ásamt 3 mL af frumuæti sem samanstóð af McCoy‘s 

5A Modified Medium , með  10 % v/v FBS, og 1 % v/v Penicillin/Streptomycin. Frumurnar 

voru ræktaðar í hitaskáp við 37°C í 90% rakamettun og 5% CO2 þangað til frumuþekjan náði 

yfir 90% af brunninum. Þá var ætið fjarlægt og nýtt æti sett útá: í þrjá brunna á hverri plötu 

var sett samskonar æti og áður, og í hina þrjá var sett sama æti með viðbættu ATP að 200µM 

styrk (sjá mynd 3). Sýni voru ræktuð áfram við fyrrnefndar aðstæður. Eftir 2 klst. voru sýnum 

úr fyrstu plötunni safnað saman, úr plötu tvö eftir 6 klst. og úr plötu þrjú eftir 12 klst.  

Sýnum var safnað þannig að æti var fjarlægt, 0,5 mL af 0,25% trypsín lausn voru settir út á 

hvern brunn í 5 mín og því næst 0,7 mL af fyrrnefndu frumuæti bætt við. 1 mL af frumulausn 

var tekinn úr hverjum brunni og settur í eppendorf glas, eppendorf glösin voru spunnin í 

skilvindu við 230 rcf í 5 mín, flot var fjarlægt og 350 µL af lysis buffer (BL Buffer, Promega) 

settur út á. Sýnin voru hrist og sett í -80°C frysti.  Úr hverjum brunni voru einnig 0,02 mL af 

frumulausn teknir og notaðir til þess að áætla heildar frumufjölda í hverjum brunni fyrir sig, 

það var gert með því að telja frumurnar í Countess® (Invitrogen) sjálfvirkum frumuteljara.  
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Mynd 3.Uppsetning ATP frumutilraunar: Eftir að frumuþekja hafði náð yfir 90% af fleti brunnsins var æti 

fjarlægt og nýtt æti sett í staðin. Á hverja sex-brunna plötu var sett óbreitt æti í þrjá brunna og æti með 200 µM 

af ATP í hina þrjá.            

2.2.2 Uppsetning glúkónats frumutilraunar 

Frumur voru settar í sex sex-brunna plötur, þannig að um 2,7*10
5
 frumur voru settar í hvern 

brunn ásamt 3 mL af frumuæti sem samanstóð af Advanced RPMI (Roswell Park Memorial 

Institute) 1640, með  10 % v/v FBS, 1 % v/v Penicillin/Streptomycin og viðbættu glútamíni 

að 2 mM styrk. Frumur voru ræktaðar í hitaskáp við 37°C í 90% rakamettun og 5% CO2 

þangað til frumuþekjan náði yfir 90% af brunninum. Þá var ætið fjarlægt og nýju æti bætt út 

á: Öllum plötum var skipt þannig að 3 brunnar á hverri plötu fengu tiltekið æti og hinir 3 

brunnar sömu plötu fengu samskonar æti með 1,11 mM styrk af glúkónati (sjá mynd 4). Á 

þrjár plötur var sett Advanced RPMI 1640, með  10 % v/v FBS, 1 % v/v 

Penicillin/Streptomycin og viðbættu glútamíni að 2 mM styrk. Á hinar þrjár plöturnar var sett 

ætið RPMI 1640 medium án glúkósa. Sýni voru ræktuð áfram við fyrrnefndar aðstæður. 

Sýnum var safnað eftir 2 klst., 6 klst, og 24 klst. Í hvert sinn voru öllum sýnum safnað af einni 

plötu fyrir sig, með og án glúkósa, eftir fyrrtilgreindum aðferðum og frumur taldar í 

Countess® sjálfvirkum frumuteljara. Sýni voru að lokum færð í -80°C frysti. 

 

Mynd 4. Uppsetning glúkónat frumutilraunar: Eftir að frumuþekja hafði náð yfir 90% af fleti brunnsins var 

æti fjarlægt og nýtt æti sett í staðin. Á hverja plötu var sett tiltekið æti með glúkónati í þrjá brunna og samskonar 

æti án glúkónats í þrjá. Á þrjár plötu var sett æti sem innihélt glúkósa, á þrjár plötur æti án glúkósa. 
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2.3 Frumutalning 

Sýni voru þynnt tvöfalt með dH2O, 10µL af hverju þynntu sýni voru blandað saman við 10 µL 

af 0,4% Trypan Blue stain (life technologiesTM), af þeirri lausn voru svo 10µL settir í rauf á 

talningarslæðu. Frumufjöldi í hverju sýni var talinn tvisvar sinnum og hlutfall lifandi frumna 

áætlað með Countess. 

2.4 RNA einangrun 

Til RNA einangrunar var notuð sambland tveggja aðferða: ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep 

System (Promega) og fenól/klóróform úrdrætti fylgt eftir með etanól úrfellingu.  

2.4.1 ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System 

Frumusýni voru afþýdd og 1 µl þíóglýseróli (Promega) og 119 µL af is ísóprópanóli bætt við 

hvert sýni og þau vortexuð. Frumuhrat var sett í ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep súlu og 

farið eftir aðferðarlýsingu framleiðanda, með DNasa I hvarfi á súlu. Í síðasta skrefi voru 200 

µl af RNasa fríu vatni (Promega) notaðir til þess að losa RNA af súlunni. 

2.4.2 Fenól/klóróform úrdráttur – Etanól úrfelling 

Við hvert sýni voru bættir 200 µl af fenól/klóróform/ísóamýlalkahól (125:24:1) lausn 

(Ambion) við pH 4,5. Sýni voru vortexuð og fasar aðskildir í skilvindu við 14.000 rcf í 5 

mínútur. Vatnsfasinn var fjarlægður og settur í nýja eppendorf flösku. Við vatnsfasann var 

bætt samsvarandi rúmmáli af hreinu klóróformi, sýnin hrist og spunnin við 14.000 rcf í 5 

mín., vatnsfasa var aftur safnað saman og klóróform þvotturinn endurtekinn tvisvar sinnum. 

Við sýnin var 3 M natríum asetati bætt við að 0,3 M lokastyrk, 100% etanóli var svo bætt við 

sýnin í hlutfalli 2:1, etanól á móti sýni. Sýnum var þá komið fyrir í -20°C frysti yfir nótt og 

svo skilin niður við 20.000 rcf í 30 mín við 4°C. Floti var helt af og botnfall hreinsað með 

tveim 500µL skömmtum af  köldu 70% etanóli þannig að botnfallið var leyst upp í etanólinu, 

lausnin spunnin við 20.000 rcf í 10 mín. og flotið síðan fjarlægt með pípettu. Eppendorf 

flöskurnar voru látnar standa opnar í 10 mín. til þess að þurrka burt afgangs etanól. Að lokum 

var botnfallið leyst upp í 30 µL af RNasa-fríu vatni og styrkur þess og hreinleiki mældur með 

NanoDrop ND1000 (Thermo Scientific) litrófsmæli. 

2.4.3 Gæði RNA athuguð með RNA rafdrætti 

Formaldehýð-agarósagel var útbúið þannig að 1 g af agarósa var leyst upp í 72 mL af RNasa 

fríu vatni, við það var bætt 10 mL af 10x MOPS buffer (0,2M MOPS (3-(N-

Morpholin)sulfonic acid), pH 7; 20 mM natríum asetat, pH6; 10 mM ETDA, pH8), sem og 18 

mL af 37% v/v af formaldehýði.  

Við 1 µg af RNA sýni var bætt samsvarandi rúmmáli af 1x formaldehyde load dye (Ambion) 

og hitað við 68°C í 10 mín í hitablokk áður en sýnum var hlaðið á gelið. Sýnin voru dregin á 

gelinu í u.þ.b. 60 mín við 100V í 1x MOPS buffer. Nota var ChemiDoc™ XRS+ System 

(Bio-Rad). til að taka myndir af gelinu. Hugbúnaðurinn Image LabTM var notaður til þess að 

ákvarða hlutfallslegan styrk 28S og 18S rRNA banda á geli. 
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2.5 RNA umritað yfir í cDNA 

Í hvarfið var notað 1 µg af heildar RNA frá hverju sýni. Notast var við SuperScript® II 

Reverse Transcriptase (Invitrogen™) ensímið, og ólígóT vísa. Hvarfið var þannig framkvæmt 

að fyrir hvert sýni var því rúmmáli sem samsvaraði 1 µg af heildar RNA af sýni bætt við 1 µL 

af 50 µM ólígóT vísi (Applied Biosystem), 1 µL af 10 mM dNTP lausn og dH2O að 12 µL. 

Sýnin voru þánæst færð yfir í hitablokk og hitað við 65°C í 5 mín, sýnin voru síðan 

snöggkæld á ís. Við hvert sýni voru þá bættir 4 µL af 5x first strand buffer (Applied 

Biosystem) , 2 µL 0,1M DTT (Applied Biosystem), 1 µL RNase OutTM
 (Invitrogen™) og 1 µL 

Superscript II. Sýni voru aftur sett í hitablokkina og hituð við 42°C í 52 mín og svo við 70°C í 

15 mín. 

Til þess að sýna fram á að væru í raun cDNA sameindir en ekki gDNA (e.genomic DNA) 

sameindir sem að magnaðar voru í qPCR var hvarfið einnig framkvæmt á einu sýni án reverse 

transcriptase ensíminu, þetta sýni verður hér eftir kallað –RT sýni. 

2.6 Mat á genatjáningu með qPCR 

Við mat á genatjáningu IDNK var hlutfallslegt qPCR(e. relative qPCR) framkvæmt.Við 

hvarfið sjálft var notast við GoTaq® qPCR Master Mix (Promega) sem er lausn sem að 

inniheldur öll nauðsynleg efni til DNA fjölföldunar fyrir utan DNA vísa. Einnig inniheldur 

lausnin litarefni sem að binst sértækt við tvístrengja DNA sameindir og myndar með því 

flúrljómandi efnaflóka. Hvörfin voru framkvæmda á 384 holu bakka í Applied Biosystems 

7900HT Fast Real-Time PCR System. Öll efni notuð við qPCR hvarfið fyrir utan dH2O og 

vísa koma frá Promega.  

Stöðugleiki tjáningar tveggja viðmiðunargena, Glyseraldehýð-3-fosfat dehýdrogenasi 

(GAPDH) og Beta-actin, við rannsóknarskilyrði var athugaður. Einnig var skilvirkni hvarfsins 

með tilliti til IDNK erfðavísisins mæld með s.k. staðalkúrfu aðferð.  

 Að lokum voru afurðir hvarfsins keyrðar á geli til að sannreyna að um annarsvegar rétta 

stærð af afurðs sé að ræða og hins vegar að engin mögnum hafi á sér stað í sýnum sem 

innihéldu ekki cDNA þ.e. –RT sýni og sýni sem innihéldu ekkert viðbætt erfðarefni sem 

verður hér eftir kallað NTC.  

2.6.1 Hönnun DNA vísa 

IDNK DNA vísar voru hannaðir með því að nota þar til gerðan hugbúnað frá NCBI [40]. 

Miðast var við að vísarnir væru 18-22 basapara langir, hefðu sambærilegt bræðslumark og 40-

60% GC hlutfall. Einnig var mikilvægt að vísarnir geri upp á milli ólíkra ísóforma IDNK. Þar 

sem ísóform 1 og 3 eru lítið frábrugðin hvor öðru setti það töluverð höft á hönnun vísanna. 

Vísar voru keyptir frá Eurofins Scientific. 

Fyrir GAPDH voru notaðir fyrirfram hannaðir DNA vísar (PE Biosystems® Human GAPDH 

Endogenous Control). Basaröð er ekki gefin upp. 

Fyrir Beta-actin voru notaðir DNA vísar sem voru fengnir frá leiðbeinanda.  
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Tafla 1.  Basaraðir DNA vísa fyrir PCR mögnun IDNK og Beta-actins, fræðilega stærð PCR afurðar og stefnu 

vísa sem merkt er F fyrir Forward og R fyrir Reverse. 

Erfðavísir Stærð PCR 

afurðar(bp) 

Stefna Basaröð 5′ -> 3′ 

IDNK 431 F CGGCTCGGGGAAATCCAC 

IDNK  R GGGCTCCAGAGTCTCAAACTG 

Beta-actin 157 F CACAACTGTGCCCATCTACGA 

Beta-actin  R TAATGTCACGCACGATTTCC 

 
   

2.6.2 qPCR framkvæmd 

Hver mæling var framkvæmd á 12 µL af lausn og voru gerðar þrjár mælingar á hverju sýni. 

Fyrir hvert sýni fyrir mælingar með IDNK og Beta-actin vísum var eftirfarandi lausn útbúin: 

Efni Magn(µL) 

GoTaq® qPCR Master Mix 2x  18,75 

Forward Primer(10 mM) 0,375 

Reverse Primer(10 mM) 0,375 

CRX 0,375 

dH2O 16,125 

Heildarmagn 36 

 

Fyrir hvert sýni fyrir mælingar með GAPDH vísi var eftirfarandi lausn útbúin: 

Efni Magn(µL) 

GoTaq® qPCR Master Mix 2x  18,75 

GAPDH vísar 

CRX 

1,875 

0,375 

dH2O 15 

Heildarmagn 36 

 

Fyrir hverja mælingu voru 11 µL af tiltekinni lausn sett í hverja holu ásamt 1 µL af tilteknu 

cDNA sýni.  

Sú hitastilling sem notuð var við qPCR mælingar er eftirfarandi: 10 mín. við 95°C til að virkja 

pólýmerasann fylgt eftir með 40 endurtekningum af: 95°C í 15 sek., 60°C í 30 sek, 68°C í 1 

mín. Bræðslumark PCR afurða var athugað með því að framkvæma s.k. 

bræðslumarksgreiningu (e. melting curve analysis). 

2.6.3 Skilvirkni ákvörðuð 

Skilvirkni hvarfsins segir til um hversu mörg afrit myndast í hverjum hring hvarfsins þ.e. 

hversu mikil mögnunin er að meðaltali í hverjum hring. Fræðilega séð ætti magn afurðar  að 

tvöfaldast í hverjum hring, og er það skilgreint sem 100% skilvirkni. Í raun getur skilvirknin 

mælst minni eða meiri en 100%  og eru margir þættir sem geta haft áhrif á hana, m.a. gerð og 

styrkur vísa, hitastilling, lengd afurðar o.s.frv.[41]  
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 Jafna sem lýsir PCR mögnun má skrifa sem: 

C

C ENN )1(0        

Þar sem N0 er upphafsfjöldi DNA sameinda sem á að magna, c er fjöldi hringja, Nc er fjöldi  

eftir c hringi og E er skilvirkni sem getur verið frá núll upp að einum. Þessa jöfnu er hægt að 

umrita sem: 

 CNN
E

C loglog
)1log(

1
0 




  

Þessi jafna er á forminu y = mx+b, þ.e. hún lýsir beinni línu með hallatöluna -1/(E+1). Til 

þess að áætla skilvirkni fyrir tiltekið hvarf er hægt að nota staðal kúrfu aðferðina þar sem  

búin er til röð þynningar á sýni sem að inniheldur erfðavísinn sem að magna á upp og 

framkvæma qPCR mælingu. Þá næst er graf teiknað þar sem Cq er plottað sem fall af logra af 

upphafsfjölda DNA sameinda og hallatala (m) fundin. Út frá hallatölunni er þá hægt að áætla 

skilvirkni hvarfsins: 

 1log

1






E
m  

110 1   mE  

Til þess að ákvarða skilvirkni hvarfsins með tilliti til INDK var plasmíð sem inniheldur 

erfðavísinn notað. Lausn af plasmíði með styrkinn 262 ng/ µL var fyrst þynnt með dH2O 

1:100, raðþynning var þá framkvæmd sjö sinnum á þeirri lausn þannig að þynnt var 1:5 í 

hvert sinn. qPCR mæling var svo framkvæmd á plasmíðunum eins og fyrr hefur verið lýst og 

skilvirkni ákvörðuð. 

Einnig er hægt að ákvarða skilvrikni hvarfsins í hverju sýni fyrir sig og reikna út 

meðalskilvirkni hvarfsins. Þessi aðferð byggir á því að nota mælda flúrljómun við hvern hring 

og framkvæma línulega aðhvarfsgreiningu á því svæði þar sem hvarfið er í veldisvexti.  

 

Ef tekinn er logri báðu megin við jafnaðarmerkið á jöfnu 1 fæst: 

)1log(loglog 0  ECNNC  

Hér er NC mæld flúrljómun og C fjöldi hringja. Með því að framkvæma línulega 

aðhvarfsgreiningu á því svæði þar sem hvarfið er í veldisvexti eftir að flúrljómunar mælingum 

hefur verið umbreitt er hægt að áætla E. 

 Notast var við forritið LinRegPCR til þess að ákvarða skilvirkni qPCR hvarfsins með tilliti til 

IDNK og GAPDH. LinRegPCR reiknar út meðalskilvirkni hvarfs með línulegri 

aðfallsgreiningu [42]. Notað voru gögn frá 37 qPCR keyrslum fyrir hvern erfðavísi. 
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2.6.4 DNA rafdráttur 

Útbúið var 1,5% agarósagel með því að hita blöndu af agarósa og 1x Ultra pure TAE buffer 

(GIBCO) í örbylgjuofni þangað til að allur agarósinn var uppleystur. Við þetta var svo bætt 

eþidíum brómíði að lokastyrk 3,0*10
-4

 mg/mL og gelið steypt. 

8 µL af DNA sýni var blandað við 1,5 µL af hleðslu buffer sem útbúinn var úr 30% v/v 

glyceroli, 0,25% v/v brómophenól blue (Merck) og 69,75% v/v dH2O. Sýnum var hlaðið á gel 

og voru dregin við 90V í u.þ.b. 60 mín. Til viðmiðs voru einnig 4 µL af ZipRuler Express 

DNA Ladder 2 (Thermo Scientific) settir í einn brunn. 

Mynd var tekin af gelunum með ChemiDoc™ XRS+ System (Bio-Rad). 

 

2.7 Greining gagna 

Við mat á Cq gildum og bræðslumarki var notast við hugbúnað sem fylgir Applied 

Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System og farið eftir leiðbeiningum framleiðanda. 

Bræðslumark er skilgreint sem það hitastig þar sem að 50% PCR afurðar hefur aðgreinst. 

Útreikningar á hlutfallslegri tjáningu IDNK erfðavísisins sem og staðalskekkju og 95% 

öryggisbil voru framkvæmdir með hugbúnaðinum Relative expression software tool, REST© 

(QIAGEN). REST reiknar út hlutfall tjáningar á tilteknum erfðavísi við tilteknar aðstæður á 

móti tjáningu erfðavísisins við viðmiðs aðstæður með jöfnunni: 

Hlutfall = Etarget
ΔCq(MEAN control – MEAN sample)

/Eref
 ΔCq(MEAN control – MEAN sample) 

Hér er Etarget skilvirkni hvarfsins með tilliti til þess erfðavísis sem að rannsakaður er , Eref er 

skilvirkni hvarfsins með tilliti til viðmiðunarerfðavísis, MEAN control stendur fyrir meðaltal 

Cq gilda við viðmiðsaðstæður og MEAN samlple fyrir meðaltal Cq gilda við tilteknar 

aðstæður sem rannsakaðar eru. 

REST framkvæmir einnig tölfræðilega greiningu á  meðaltali leiðréttrar tjáningu sýnahópanna 

tveggja. Til þess er framkvæmt s.k. parað slembipróf (Pair Wise Fixed Reallocation 

Randomisation Test©) þar sem gildi fyrir leiðrétta tjáningu beggja hópanna eru raðað með 

slembiröðun í tvö nýja hópa og hlutfall tjáningar reiknað sem fyrr. Þetta er endurtekið 6000 

sinnum og er það hlutfall slembihópa sem að gefur jafnhátt eða hærra hlutfall en raungildi 

gefið sem p-gildi. Þessi aðferð hefur þann kost fram yfir hefðbundnari tölfræðipróf s.s. 

Student‘s t-test að ekki er fyrirfram gert ráð fyrir ákveðna dreifingu gagnanna [43]. 

Athuga þarf að þar sem hvert sýni var mælt þrisvar sinnum fást þrjú Cq gildi viðmiðunargens 

fyrir hvert sýni. Tekið var meðaltal þessara gilda sem svo var dregið frá Cq gildum 

samsvarandi IDNK sýna. Skekkja í Cq gildi viðmiðunargens tiltekins sýnis er ekki tekin með 

inn í útreikninga. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Frumutalning 

3.1.1 ATP tilraun 

Bæði hjá frumum sem ræktaðar voru í æti með og án ATP viðbótar mældist aukning í 

frumufjölda milli tveggja og tólf klukkustunda. Frumufjöldi mældist á bilinu 0,7-1,7*10
6
 

frumur per millilítri (sjá mynd 5). Hlutfall lifandi frumna var á bilinu 89-95%. 

 

Mynd 5. Frumufjöldi í ATP tilraun: Frumum var safnað við 3 tímapunkta, 2, 6 og 12 klst. eftir viðbót nýs ætis. 

Við hvern tímapunkt var þremur sýnum með tilteknu æti safnað og hvert þeirra talið tvisvar sinnum. Grafið sýnir 

útreiknað meðaltal og staðalskekkju við hvern tímapunkt við báðar rannsóknaraðstæður.  

3.1.2 Glúkónat tilraun 

Enginn breytileiki var á hlutfalli lifandi frumna milli mismunandi tilraunaraðstæða og 

mismunandi tímapunkta sýnatöku, hlutfallið mældist á bilinu 91-97%. Enginn marktækur 

munur á frumufjölda mældist milli mismunandi tímapunkta sýnatöku hjá frumum sem 

ræktaðar voru í æti án glúkósa, þar mældist frumufjöldi á bilinu 1,5-2 *10
6
 frumur per 

millilítri (sjá mynd 6). Hjá frumum sem ræktaðar voru með glúkósa mældist örlítill 

frumuvöxtur á milli tveggja og sex klukkutíma eftir að nýju æti hafði verið bætt við. 

Frumufjöldi mældist á bilinu 1,3-3,0*10
6
 frumur per millilítri. Miklar skekkjur voru í 

mælingum (sjá mynd 7). 
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Mynd 6. Frumufjöldi í glúkónat tilraun, án glúkósa: Frumum var safnað við 3 tímapunkta, 2, 6 og 24 klst. 

eftir viðbót nýs ætis. Við hvern tímapunkt var þremur sýnum með  tilteknu æti safnað og hvert þeirra talið tvisvar 

sinnum. Grafið sýnir útreiknað meðaltal og staðalskekkju við hvern tímapunkt við báðar rannsóknaraðstæður. 

 

 

Mynd 7. Frumufjöldi í glúkónat tilraun, með glúkósa: Frumum var safnað við 3 tímapunkta, 2, 6 og 24 klst. 

eftir viðbót nýs ætis. Við hvern tímapunkt var þremur sýnum með  tilteknu æti safnað og hvert þeirra talið tvisvar 

sinnum. Grafið sýnir útreiknað meðaltal og staðalskekkju við hvern tímapunkt við báðar rannsóknaraðstæður. 
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3.2 Mat á magni og gæðum RNA 

Mikilvægt er að meta gæði, hreinleika og magn RNA sameinda í sýnum, áður en þau eru 

umrituð í cDNA og qPCR mæling er framkvæmd, þar sem RNA sameindir eru viðkvæmar 

fyrir niðurbroti, gDNA mengun getur verið til staðar og mikilvægt er að nota sama magn 

RNA í öll cDNA hvörf. 

Við mat á gæðum RNA er þumalputtareglan sú að við ljósmælingar er hlutfall gleypni við 

260nm bylgjulengd á móti gleypni við 280nm á bilinu 1,8-2,2. Einnig ætti hlutfall gleypni við 

260nm á móti gleypni við 230nm að vera yfir 1,5. 

Eftir rafdrátt á geli eiga bönd fyrir 28S og 18S rRNA að vera greinileg og hlutfall styrkleika 

þeirra á að vera um 2:1. Jafnt hlutfall bandanna bendir til niðurbrots RNA. 

 Ef DNA mengun er til staðar ætti það að sjást á gelinu sem band fyrir ofan 28S. 

3.2.1 ATP frumutilraun 

Hvert sýni var mælt þrisvar sinnum í NanoDrop litrófsmæli og meðaltal tekið af þeim gildum 

sem fengust. Styrkur sýnanna náði frá 173,3 ng/µL að 737,5 ng/µL, A260/A280 hlutfallið var á 

bilinu 1,82-2,10 og  A260/A230 á bilinu 1,61-2,34 . Valin sýni voru keyrð á geli og hlutfall 28S 

og 18S banda athugað fyrir hvert sýni. Hlutfallið reyndist vera á bilinu 1,94-2,97. 

Á gelinu sést ekkert merki um DNA mengun, rRNA böndin eru tiltölulega skörp og styrkur 

28S bands var í öllum tilvikum hærri en 18S. Þessar niðurstöður ásamt niðurstöðum 

ljósmælinga sýna fram á að gæði RNA sýnanna voru góð (sjá mynd 8).  

 

Mynd 8. RNA rafdráttur til mats á gæðum RNA í ATP frumutilraun: Valin sýni voru keyrð á formaldehýð-

agarósa geli og lituð með eþidíum brómíði. M: marker, 1-3: sýni án ATP viðbótar sem safnað var eftir 6 klst., 4-

6:  sýni án ATP viðbótar sem safnað var eftir 12 klst., 7-9: sýni með ATP viðbót sem safnað var eftir 12 klst. 
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3.2.2 Glúkónat frumutilraun 

Líkt og áður var hvert sýni mælt þrisvar sinnum í NanoDrop litrófsmæli og meðaltal tekin af 

þeim gildum sem fengust. Styrkur sýnanna náði frá 92,6 ng/µL að 813, ng/µL, A260/A280 

hlutfallið var á bilinu 1,77-2,09 og A260/A230 á bilinu 1,90-2,42  Valin sýni voru keyrð á geli 

og hlutfall 28S og 18S banda athugað fyrir hvert sýni. Hlutfallið reyndist vera á bilinu 1,41-

2,36. 

Á gelunum sést ekkert merki um DNA mengun, rRNA böndin eru  skörp og styrkur 28S 

bands var í öllum tilvikum hærri en 18S. Þessar niðurstöður ásamt niðurstöðum ljósmælinga 

sýna fram á að gæði RNA sýnanna voru góð (sjá mynd 9).  

 

 

Mynd 9. RNA rafdráttur til mats á gæðum RNA í glúkónat frumutilraun: Valin sýni voru keyrð á 

formaldehýð-agarósa geli og lituð með eþidíum brómíði. Sýni með(+) og án(-) glúkósa og glúkónati á þremur 

tímapunktum sýnatöku: 2, 6 og 24 klst. 

3.3 Stöðugleiki viðmiðunargena 

Mikilvægt er að tjáning viðmiðunargens sé stöðug við rannsóknaraðstæður. Stöðugleiki 

GAPDH og Beta-actin í sýnum með og án ATP viðbótar sem safnað var við tvo tímapunkta 

var rannsakaður. Sama magn af heildar RNA frá öllum var notað við umritun yfir í cDNA og 

sama magn af cDNA notað í hverja qPCR mælingu. Cq gildi mælinga ættu því að vera 

sambærilegt ef tjáning er stöðug við rannsóknaraðstæður. 

Cq gildi fyrir Beta-actin mældust á bilinu 19,06-20,26, Cq gildi fyrir GAPDH mældust á 

bilinu 18,61-18,9. Tjáning GAPDH var stöðugri milli sýna sem og milli mælinga sama sýnis. 

Ákveðið var því að nota aðeins GAPDH sem viðmið (sjá myndir 10 og 11).  
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Mynd 10. Stöðugleiki Beta-actin tjáningar: Þrjár mælingar voru gerðar á hverju sýni og meðaltal og 

staðalfrávik reiknað. Myndin sýnir meðal Cq gildi sýna með og án ATP viðbótar sem safnað var eftir 2 og 12 

klst.  

 

Mynd 11. Stöðugleiki GAPDH tjáningar: Þrjár mælingar voru gerðar á hverju sýni og meðaltal og staðalfrávik 

reiknað. Myndin sýnir meðal Cq gildi sýna með og án ATP viðbótar sem safnað var eftir 2 og 12 klst. 

Til þess að athuga hvort að afurðir qPCR mælinga hafi verið af réttri stærð var framkvæmdur 

DNA rafdráttur. Einnig var athugað hvort afurðir qPCR mögnunar á IDNK bæði í frumusýni 

og plasmíði væru af réttri stærð, sem og hvort að mögnun ætti sér stað í –RT sýni og NTC 

sýni (sjá mynd 12). 
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Mynd 12. DNA rafdráttur til að sannreynda stærð PCR afurðar mismunandi vísa: Valin sýni frá qPCR 

mælingu á viðmiðunargenum, s voru keyrð á 1,5% agarósa geli. M: Fermentas Zip ruler 1:  sýni með plasmíði. 

2: Frumusýni með IDNK vísum. 3: Frumusýni með Beta actin vísum. 4: Frumusýni með GAPDH vísum. 5: 

Frumusýni með IDNK actin vísum. 6: -RT sýni með GAPDH vísum. 7: NTC sýni með IDNK vísum. 

 

3.4 Skilvirkni ákvörðuð 

3.4.1 Staðalkúrfu aðferð 

Skilvirkni IDNK hvarfsins var ákvörðuð, þrjár mælingar voru gerðar á hverri þynningu og 

meðaltal þeirra notað við útreikninga. Töflureiknirinn Microsoft Excel var notaður til þess að 

reikna út jöfnu bestu línu og þar með hallatölu línunnar (sjá mynd 13). Hallatalan reyndist 

vera -3,5195 sem gefur skilvirkni upp á EIDNK = 0,92. 

 

Mynd 13. Skilvirkni qPCR hvarfs með IDNK vísum ákvörðuð með staðalkúrfu aðferð: Meðaltal á Cq 

gildum plottuð á móti logra af fjölda plasmíða, þrjár mælingar voru gerðar á hverri þynningu og meðaltal og 

staðalfrávik reiknuð út frá þeim. Jafna bestu línu: y=-3,1595x+35,695 og R2 = 0,9977. 
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3.4.2 LinRegPCR 

Skilvirkni IDNK og GAPDH hvarfa var ákvörðuð með LinRegPCR og reyndist skilvirkni 

IDNK hvarfsins vera EIDNK = 0,960 ± 0,048 og skilvirkni GAPDH hvarfsins EGAPDH = 1,04 

±0,07.  

Þegar niðurstöður þessara aðferða með tilliti til IDNK hvarfsins eru bornar saman sést að þær 

eru sambærilegar. Við útreikninga var notast við gildin EIDNK = 0,92 og EGAPDH = 1.  

3.5 Bræðslumark ákvarðað 

Bræðslumark afurða IDNK og GAPDH mögnunar var ákvarðað við hverja qPCR mælingu. 

Gildin voru sambærileg við báðar frumutilraunir og allar tilraunaaðstæður sem gefur til kynna 

að um sambærilega qPCR afurð hafi verið að ræða í öllum tilvikum og að vísa-tvíliður (e. 

primer dimer) hafi ekki verið til staðar. Bræðslumark IDNK afurðar: 84,6 ±0,1°C. 

Bræðslumark GAPDH afurðar: 85,2±0,1°C (sjá mynd 14). 

 

Mynd 14. Bræðslumark qPCR afurðar ákvarðað: Bræðslumarkskúrfa fyrir GAPDH afurð(vinstri) og IDNK 

afurð(hægri). Hitinn er hækkaður frá 60°C að 95°C og flúrljómun mæld á meðan. Grafið sýnir neikvætt gildi 

fyrstu afleiðu af mældri flúrljómun sem fall af hitastigi þ.e. breytingu í styrk flúrljómunar sem fall af hitastigi. 

Bræðslumark er skilgreint sem það hitastig þar sem 50% afurðar hefur aðgreinst.   

3.6 qPCR mæling 

3.6.1 ATP frumutilraun 

Hvert sýni var þynnt 1:50 og mælt með qPCR og hlutfallsleg táning IDNK í sýnum með ATP 

viðbót miðað við sýni án ATP viðbótar var reiknuð út. Tölfræðipróf var framkvæmt á 

leiðréttri tjáningu IDNK milli samsvarandi sýnahópa þ.e. milli sýna með og án ATP viðbót 

við tiltekinn tímapunkt sýnatöku. Núlltilgátan er sú að enginn munur sé á tjáningu hópanna 
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tveggja og er henni aðeins hafnað ef að p  ≤ 0,05. Niðurstöður voru þær að enginn markverður 

munur er á tjáningu IDNK 2 og 6 klst. eftir ATP viðbót og aukning í tjáningu 12 klst. eftir 

ATP viðbót (sjá töflu 2, mynd 15). 

Tafla 2. Hlutfallsleg tjáning IDNK eftir ATP viðbót  miðað við tjáningu erfðavísisins án ATP viðbótar. Sýnum 

var safnað á þremur tímapunktum. 

Tími 

sýnatöku 

Hlutfallsleg 

tjáning 

Staðalskekkja 95% öryggis bil  p-gildi 

2 klst. 0,868    0,592-1,429        0,468-1,709  0,438 

6 klst. 1,072    0,649-1,778        0,395-2,309  0,744 

12 klst. 1,773    1,361-2,416        1,167-2,797  0,003 

 

 

 

Mynd 15. Hlutfallsleg tjáning IDNK eftir ATP viðbót í þynntum sýnum: Hlutfallsleg tjáning IDNK eftir 

ATP viðbót miðað við tjáningu erfðavísisins án APT viðbótar. Sýnum var safnað á þremur tímapunktum 2,6 og 

24 klst. eftir viðbót nýs ætis.  

  

Þar sem mikill skekkja var til staðar var mælingin endurtekin, til einföldunar var ákveðið að 

mæla aðeins sýni sem safnað var 2 og12 klst. eftir viðbót ATP. Þar sem Cq gildi í fyrri tilraun 

voru í hærra lagi, eða um 29-33, var ákveðið að nota óþynnt sýni.  

Niðurstöður voru þær að tjáning IDNK tveimur klukkustundum eftir ATP viðbót lækkar 

smávægilega. Þó er sú breyting það lítil að það er í raun ekki hægt að draga neinar ályktanir. 

Tjáning IDNK tólf klukkustunum eftir ATP viðbót eykst aftur á móti, sem er sambærilegt við 

fyrri niðurstöður. Aukningin er þó ekki mjög afgerandi (sjá töflu 3, mynd 16). 
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Tafla 3. Hlutfallsleg tjáning IDNK eftir viðbótar  ATP miðað við tjáningu erfðavísisins án ATP viðbótar. Sýnum 

var safnað á tveimur tímapunktum.  

Tími 

sýnatöku 

Hlutfallsleg 

tjáning 

Staðalskekkja 95% öryggis bil  p-gildi 

2 klst. 0,872    0,759-0,981        0,716-1,091  0,008 

12 klst. 1,529    1,345-1,700        1,163-2,152  0,0001 

 

 

 

Mynd 16. Hlutfallsleg tjáning IDNK eftir ATP viðbót í óþynntum sýnum: Hlutfallsleg tjáning IDNK eftir 

ATP viðbót miðað við tjáningu erfðavísisins án APT viðbótar.   

Til þess að sannreyna að qPCR afurðin sé af réttri stærð var DNA rafdráttur á völdum sýnum 

framkvæmdur. Hjá sýnum þar sem IDNK sértækir vísar voru notaðir mældist stærð DNA 

sameindarinnar u.þ.b. 400 bp sem er það sem búast mátti við, fræðileg stærð sameindarinnar 

er 431 bp. Ekkert band sást í viðmiðssýnum þ.e. –RT og NTC.  

Hjá sýnum þar sem GAPDH vísar voru notaðir sáust bönd sem mældust undir 200 bp. Þar 

sem hvorki basaröð vísanna né  fræðileg stærð afurðarinnar er þekkt er ekki hægt að halda 

neinu fram um það hvort að um rétta stærð sé að ræða eða ekki (sjá mynd 17).  
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Mynd 17. DNA rafdráttur á afurðum qPCR mælingar í ATP frumutilraun: Valin sýni frá qPCR mælingu 

ATP frumutilraunar voru keyrð á 1,5% agarósa geli. M: Fermentas Zip ruler 1:  sýni með ATP viðbót sem safnað 

var eftir 2 klst., IDNK vísar notaðir; 2:  sýni með ATP viðbót sem safnað var eftir 2 klst., GAPDH vísar notaðir; 

3:  sýni án ATP viðbótar sem safnað var eftir 2 klst., IDNK vísar notaðir;  4:  sýni án ATP viðbótar sem safnað 

var eftir 2 klst., GAPDH vísar notaðir; 5:  sýni með ATP viðbót sem safnað var eftir 6 klst., IDNK vísar notaðir; 

6:  -RT sýni, IDNK vísar notaðir; 7:NTC, IDNK vísar notaðir. (STÆKKA MYND) 

3.6.2 Glúkónat frumutilraun 

Óþynnt sýni voru mæld með qPCR og hlutfallsleg tjáning IDNK ákvörðuð milli sýna með og 

án glúkónat viðbótar við tiltekin tímapunkt sýnatöku. Áhrif glúkónats á tjáningu IDNK var 

ákvörðuð bæði í frumum sem ræktaðar voru með glúkósa í æti (sjá töflu 4, mynd 18)  og 

frumum sem ræktaðar voru í æti án glúkósa (sjá töflu 5, mynd 19). 
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Tafla 4. Hlutfallsleg tjáning IDNK milli sýna með og án glúkónats ákvörðuð í sýnum sem ræktuð voru í æti með 

glúkósa. Sýnum var safnað á þremur tímapunktum. 

Tími 

sýnatöku 

Hlutfallsleg 

tjáning 

Staðalskekkja 95% öryggis bil  p-gildi 

2 klst. 1,128    0,943-1,285        0,869-1,723  0,063 

6 klst. 1,306    1,087-1,553        0,986-1,796  0,0010 

24 klst. 1,202    0,971-1,438        0,971-1,438  0,0031 

 

 
     

 

Mynd 18. Hlutfallsleg tjáning IDNK í glúkónat frumutilraun í æti með glúkósa eftir viðbót glúkónats: 

Hlutfallsleg tjáning IDNK milli sýna með og án glúkónats ákvörðuð í sýnum sem ræktuð voru í æti með glúkósa. 

Sýnum var safnað á þremur tímapunktum: 2,6 og 24 klst. eftir viðbót ætis með glúkónati. 

 

Tafla 5. Hlutfallsleg tjáning IDNK milli sýna með og án glúkónats ákvörðuð í sýnum sem ræktuð voru í æti án 

glúkósa. Sýnum var safnað á þremur tímapunktum. 

Tími 

sýnatöku 

Hlutfallsleg 

tjáning 

Staðalskekkja 95% öryggis bil  p-gildi 

2 klst. 0,984    0,808-1,228        0,540-1,446  0,872 

6 klst. 1,122    0,900-1,356        0,821-1,677  0,143 

24 klst. 1,106    0,843-1,318        0,783-1,674  0,206 
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Mynd 19. Hlutfallsleg tjáning IDNK í glúkónat frumutilraun í æti án glúkósa eftir viðbót glúkónats: 

Hlutfallsleg tjáning IDNK milli sýna með og án glúkónats ákvörðuð í sýnum sem ræktuð voru í æti án glúkósa. 

Sýnum var safnað á þremur tímapunktum: 2,6 og 24 klst. eftir viðbót ætis með glúkónati. 

 

Samanburður á tjáningu IDNK við tilteknar aðstæður milli tímapunkta sýnatöku var einnig 

ákvarðaður. Hlutfall tjáningar erfðavísisins 6 klst. annarsvegar (sjá töflu 6, mynd 20) og 24 

klst. hinsvegar (sjá töflu 7, mynd 21) á móti tjáningu 2 klst. eftir viðbót nýs ætis var 

ákvörðuð.  

 

Tafla 6. Hlutfallsleg tjáning IDNK milli sýna sem safnað var saman 2 klst. eftir viðbót nýs ætis á móti sýnum 

sem safnað var saman 6 klst. eftir viðbót nýs æti. Ætið var ýmist með(+) og án(-) glúkósa sem og með(+) og án(-

) glúkónats. 

Glúkósi/glúkónat Hlutfallsl

eg tjáning 

Staðalskekkja 95% öryggis bil  p-gildi 

         +/ + 0,533    0,460-0,635        0,336-0,731  0,0001 

         + /- 0,460    0,395-0,545        0,345-0,545  0,0001 

          - /+ 

          - /- 

0,956 

0,839 

   0,746-1,196 

   0,711-1,003 

       0,656-1,783 

       0,579-1,146 

 0,642 

0,022 
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Mynd 20. Hlutfallsleg tjáning INDK í glúkónat frumutilraun í sýnum sem safnað var eftir 6 klst. miðað 

við í þeim sem safnað var eftir 2 klst. Hlutfallsleg tjáning IDNK milli sýna sem safnað var saman 6 klst. eftir 

viðbót nýs ætis á móti sýnum sem safnað var saman 2 klst. eftir viðbót nýs æti. Ætið var ýmist með og án  

glúkósa sem og með og án glúkónats. 

 

Tafla 7. Hlutfallsleg tjáning IDNK milli sýna sem safnað var saman 2 klst. eftir viðbót nýs ætis á móti sýnum 

sem safnað var saman 24 klst. eftir viðbót nýs æti. Ætið var ýmist með(+) og án(-) glúkósa sem og með(+) og 

án(-) glúkónats. 

Glúkósi/glúkónat Hlutfallsle

g tjáning 

Staðalskekkja 95% öryggis bil  p-gildi 

        + + 0,141    0,115-0,174        0,085-0,196  0,0001 

        + - 0,132    0,114-0,151        0,092-0,165  0,0001 

        - + 

        - - 

0,334 

0,297 

   0,256-0,427 

   0,247-0,364 

       0,214-0,606 

       0,196-0,396 

 

 0,0001 

0,0001 
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Mynd 21. Hlutfallsleg tjáning INDK í glúkónat frumutilraun í sýnum sem safnað var eftir 24 klst. miðað 

við í þeim sem safnað var eftir 2 klst. Hlutfallsleg tjáning IDNK milli sýna sem safnað var saman 24 klst. eftir 

viðbót nýs ætis á móti sýnum sem safnað var saman 2 klst. eftir viðbót nýs æti. Ætið var ýmist með og án  

glúkósa sem og með og án glúkónats. 
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Til þess að sannreyna að qPCR afurðin sé af réttri stærð var DNA rafdráttur á völdum sýnum 

framkvæmdur. Stærð DNA sameindanna reyndist vera u.þ.b. 400 bp sem er það sem búast 

mátti við. Ekkert band sást í viðmiðssýnum þ.e. –RT og NTC (sjá mynd 22). 

 

Mynd 22. DNA rafdráttur á afurðum qPCR mælingar í glúkónat frumutilraun: Valin sýni frá qPCR 

mælingu glúkónat frumutilraunar voru keyrð á 1,5% agarósa geli. A: Sýni með viðbót glúkónats: M: Fermentas 

Zip ruler; 1: sýni með glúkósa sem safnað var eftir 2 klst.; 2: sýni án glúkósa sem safnað var eftir 2 klst.; 3: sýni 

með glúkósa sem safnað var eftir 6 klst.; 4: sýni án glúkósa sem safnað var eftir a klst.; 5: sýni með glúkósa sem 

safnað var eftir 12 klst.; 6: sýni án glúkósa sem safnað var eftir 12 klst.; 7: NTC; B: M: Fermentas Zip ruler; 1: 

sýni með glúkósa sem safnað var eftir 2 klst.; 2: sýni án glúkósa sem safnað var eftir 2 klst.; 3: sýni með glúkósa 

sem safnað var eftir 6 klst.; 4: sýni án glúkósa sem safnað var eftir a klst.; 5: sýni með glúkósa sem safnað var 

eftir 12 klst.; 6: sýni án glúkósa sem safnað var eftir 12 klst.; 7:-RT   
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4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að mæla hlutfall tjáningar IDNK eftir viðbót glúkónats í æti 

annarsvegar og viðbót ATP í æti hinsvegar. qPCR mæling var notuð til þess að meta tjáningu 

erfðavísisins með vísum sem að sérhæft magna aðeins upp ísóform 1. Upprunalega var 

ákveðið að nota tvær frumulínur sem vitað var frá fyrri rannsóknum leiðbeinanda að tjáðu 

IDNK en endað var á að nota aðeins aðra þeirra.  

4.1 Framkvæmd 

Við frumuræktun hættu HepG2 frumurnar einfaldlega að vaxa, líklega vegna þess þeim var 

skipt yfir á stærri flösku of snemma þ.e. of fáar frumur voru í nýju flöskunni til að ná þeim 

lágmarks þéttleika sem þær þurfa til þess að vaxa. Þess vegna voru aðeins Ht-29 frumur 

notaðar. Frumurnar voru látnar vaxa í brunnunum að u.þ.b. 90% þekju. Þess ber að nefna að 

mat á hlutfalli þekju af heildarflatarmáli brunnsins er aðeins sjónrænt mat rannsóknarmanns 

og því ekki mjög nákvæmt. Við ATP tilraun voru frumur látnar vaxa í 2 daga í brunni áður en 

nýtt æti var sett út á, frumufjöldinn þar í upphafi var minni en í glúkónat tilraun þar sem 

frumur voru látnar vaxa í þrjá daga fyrir viðbót nýs ætis. Þetta skýrir einnig  mun í 

vaxtarhraða milli tilrauna sem var meiri í ATP tilraun. Miklar skekkjur í frumutalningu gera 

það þó að verkum að erfitt er að draga ályktanir á frumuvöxt og fjölda. 

Sú aðferð sem notuð var við RNA einangrun reyndist gefa af sér RNA sýni í ágætum gæðum 

og ekki var gDNA mengun mælanleg.  

Við mat á stöðuleika tveggja viðmiðunargena kom í ljós að annað þeirra, Beta-actin, var ekki 

hentugt við aðstæður ATP frumutilraunar. Tjáning erfðavísisins var óstöðug.  Stöðugleiki 

Beta-actin var ekki athugaður við aðstæður glúkónat frumutilraunar. Ákveðið var að nota 

GAPDH sem viðmiðunargen við báðar tilraunir, og kom það í ljós að tjáning þess virðist vera 

tiltölulega stöðug við báðar þessar aðstæður. Betra hefði þó verið að prufa nokkur 

mismunandi viðmiðunargen við báðar tilraunaraðstæður og velja úr þeim þau stöðugustu og 

nota fleiri ein eitt viðmiðunargen við rannsóknina.  

Við mat á skilvirkni IDNK hvarfsins voru tvær aðferðir notaðar sem gáfu sambærilegar 

niðurstöður. Þrátt fyrir það að afurð hvarfsins sé frekar stór eða um 430 basapör var 

skilvirknin á því bili sem að mælt er með. Bræðslumarkmæling var framkvæmd til þess að 

athuga tilvist vísatvíliðna sem að geta truflað qPCR mælingu. Tilvist vísatvíliðna mældist 

ekki. 
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4.2 Niðurstöður qPCR mælinga 

Við qPCR mælingar kom það í ljós að IDNK erfðavísirinn var tjáður í öllum sýnum. Engin 

mögnun varð í –RT og NTC sýnum sem gefur sterklega til kynna að um mögnun á cDNA 

sameinda hafi verið að ræða þ.e. hafi ekki verið af völdun mengunar. Vísanir bindast við 

mismunandi útraðir mRNA sameindarinnar og væri því stærð afurðar mikið meiri en raun bar 

vitni ef um mögnun á gDNA væri að ræða.  

Þar sem aðeins eitt viðmiðunargen var notað og skekkja af völdum breytileika í Cq gildi 

viðmiðunargens sama sýnis ekki tekin með í útreikninga, þarf að fara varlega i það að túlka 

niðurstöður qPCR mælinga. Þegar lítill munur er á leiðréttri tjáningu milli tveggja aðstæðna er 

erfitt að meta hvort um sé að ræða mun á tjáningu á erfðavísinum IDNK, viðmiðunargeninu 

GAPDH eða báðum, og útreiknað p gildi því ekki endilega marktækt.   

4.2.1 Niðurstöður ATP frumutilraunar 

Niðurstöður ATP tilraunar voru þær að tjáning IDNK er um 1,15 sinnum minni 2 klst. eftir 

ATP viðbót og að hún aukist svo og verði um 1,5 sinnum meiri 12 klst. eftir viðbót. Þessar 

breytingar eru það litlar að vafasamt er að draga ályktanir út frá þeim. Þessa tilraun þyrfti að 

endurtaka með fleiri viðmiðunargenum og e.t.v. fleiri sýnum til þess að fá áreiðanlegri 

niðurstöður. Líklega væri þó betra að nota beinskeyttari leið til þess að athuga áhrif glúkónat 

kínasa á kalsíumbúskap. Sem dæmi væri hægt að búa til umbreyttar frumulínur sem að oftjá 

IDNK og/eða frumulínur með dempaðri tjáningu IDNK og mæla breytingu á kalsíum jóna 

styrk í frumu eftir ATP viðbót beint með aðferð sem byggir á Fura-2 [44]. 

4.2.2 Niðurstöður glúkónat frumutilraunar 

Niðurstöður glúkónat tilraunar eru þær að engin munur verður á tjáningu IDNK í Ht-29 

frumum við viðbót glúkónats í ætið. Þrátt fyrir að p gildi hjá sýnum með glúkósa sem safnað 

var 6 og 24 klst. eftir viðbót gefi til kynna að munur sé á sýnum með og án glúkónats er sá 

munur það lítill að hann er í raun ekki marktækur. Við mælingar kom það þó í ljós að leiðrétt 

tjáning á IDNK sýnum sem að safnað var 24 klst. eftir viðbót nýs ætis var töluvert lægri en 

hjá þeim sem safnað var 2 klst. eftir viðbót. Það var því ákveðið að reikna út hlutfallslegan 

mun á tjáningu í samsvarandi sýnum sem safnað hafði verið á mismunandi tímapunktum. 

Niðurstaðan var sú að tjáning IDNK lækkaði eftir því sem lengra var liðið frá viðbót nýs ætis. 

Í sýnum með glúkósa án glúkónats var tjáningin sem dæmi um 7,6 sinnum minni 24 klst. eftir 

viðbót miðað við 2 klst. Þessi munur verður að teljast töluverður. Einnig kom það í ljós að 

tjáningin virðist lækka hraðar í sýnum sem fengu æti með glúkósa og að glúkónat hafði engin 

áhrif.  

Minnast verður á að mistök hafi verið gerð við uppsetningu tilraunarinnar. Ætlunin var að 

nota samskonar æti með þeim eina mun að annað þeirra inniheldur glúkósa en hitt ekki. En 

munur á Advanced RPMI 1640 og RPMI 1640 án glúkósa er töluverður fyrir utan glúkósann. 

Advanced RPMI 1640 inniheldur askorbat, pýrúvat og insúlín en þessi efni eru ekki að finna í 

RPMI 1640 án glúkósa.  

 Hugsanlegar ástæður fyrir því að tjáningin minnkar eins og raun ber vitni geta verið erfitt að 

segja til um. Ein tilgáta er sú að eftir að frumurnar hafa vaxið í brunninum í þrjá daga án þess 

að skipt hafi verið um æti, hafi myndast þar aðstæður sem valda oxunarálagi í frumunum. 

Leið til þess að létta á slíku álagi er að framleiða meira af afoxunarmiðlinum NADPH, sem 
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framleiddur er í pentósa fosfat ferlinu. Hugsanlegt er að glúkónat kínasi sé hluti af ferli sem 

eykur magn glúkósa sem að flæðir inn í téð ferli. Viðbót nýs ætis minnkar oxunarálag og 

minni þörf er á því að framleiða NADPH. Æti sem inniheldur meira af andoxunarefnum s.s. 

pýruvati og askorbati, sem og auðnýtanlegri orku þ.e. glúkósa ætti að minnka þörf á 

framleiðslu NADPH hraðar en æti sem inniheldur ekki þessi efni. Næsta skref í rannsóknum á 

hlutverki IDNK í mannafrumum gæti verið að meta hlutfallslega tjáningu IDNK milli sýna 

við eðlilegar aðstæður og sýna þar sem oxunarálag er mikið. Samkvæmt þeirri tilgátu sem hér 

hefur verið varpað fram ætti tjáning IDNK að vera hærri í frumum þar sem oxunarálagið er 

mikið.  
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