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Ágrip 

Inngangur: Fóstur- og nýburablóðrof (FNB) er sjúkdómur sem felur í sér mótefnamyndun hjá 

barnshafandi konu, sem veldur rauðkornarofi hjá fóstri. Hjá nýburum kemur sjúkdómurinn fram sem 

gula, sem oftast er væg og meðhöndluð með ljósameðferð. Alvarlegri tilvik einkennast af miklu 

blóðleysi og háum styrk bilirúbíns í blóði, sem getur leitt til kjarnagulu. Rhesusvarnir hófust árið 1969 á 

Íslandi. Þær eru fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir næmingu og RhD mótefnamyndun hjá 

RhD neikvæðum mæðrum. Næming getur átt sér stað á meðgöngu en það gerist við blóðblöndun 

fósturs og móður. Blóðblöndun á sér stað í um 7% meðgangna. Eftir að Rhesusvarnir hófust hefur 

tilfellum FNB fækkað talsvert. Næming á sér stað í um 1-2% tilvika þegar móðir er RhD neikvæð og 

fóstur RhD jákvætt. Áður en Rhesusvarnir hófust var þetta hlutfall um 13%. Í mörgum löndum er RhD 

neikvæðum konum gefin anti-D mótefnasprauta á seinasta þriðjungi á meðgöngu. Talið er að slíkar 

fyrirbyggjandi aðgerðir lækki algengi RhD næmingar niður í 0,2-0,3%. Markmið þessa verkefnis er að 

taka þátt í aðferðaþróun fyrir sameindaerfðafræðilega greiningu RhD blóðflokks fósturs. Eftir 

fullgildingu aðferðar mun niðurstaða greiningarinnar vera lögð til grundvallar ákvörðunar um 

fyrirbyggjandi anti-D ónæmisglóbúlínmeðferð móður. 

Efni og aðferðir: Plasma úr heilbrigðum blóðgjöfum og plasma úr meðgöngusýnum var notað í 

aðferðaþróun. Gerð var prófun á þremur aðferðum til að einangra cfDNA úr plasma. Prófaðar voru 

tvær PCR aðferðir, önnur var aðkeypt tilbúin aðferð og hin var heimatilbúin. Mest var unnið með 

vísapör til mögnunar á útröð 5 RHD gensins og GAPDH gensins, til viðmiðunar. Tækið sem notað var 

til rauntíma kjarnsýrumögnungar heitir C1000 Touch Thermal Cycler og forritið sem notað var við 

skoðun á niðurstöðum heitir Bio-Rad CFX Manager.  

Niðurstöður: Einangrunar aðferð Qiagen kom best út úr samanburði þriggja aðferða. Mælanlegt 

magn cfDNA var einangrað úr plasma heilbrigðra blóðgjafa og úr óléttum konum. Gerður var 

samanburður á tveimur PCR aðferðum og mögnun á cfDNA úr blóðgjöfum og meðgöngusýnum 

heppnaðist með báðum aðferðum. Greining á RhD blóðflokki fósturs heppnaðist með báðum 

aðferðum.   

Umræður: Munurinn á PCR aðferðunum er sá að önnur þeirra er sértækari með minni mögnun 

(TGM aðferð) og hin er næmari með sterkari mögnun (RP aðferð). Næstu skref í aðferðaþróuninni er 

að reyna að auka styrk cfDNA við einangrun, auka sértækni RP aðferðar og reyna að fá sterkari 

mögnun með TGM aðferð, ákvarða á hvaða viku meðgöngu heppilegast er að greina RhD blóðflokk 

fósturs og prófa önnur vísapör til mögnunar á öðrum útröðum RHD gensins samhliða útröð 5.  
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1 Inngangur 

Þetta verkefni var unnið í Blóðbankanum á vorönn 2016. Það er hluti af innleiðingu 

sameindaerfðafræðilegrar aðferðar til greiningar á RhD blóðflokki fósturs á Íslandi. Blóðbankinn mun 

sjá um sameindaerfðafræðilega greiningu RhD blóðflokks fósturs. Í nokkrum Evrópulöndum er 

innleiðingu á slíkri aðferð lokið og blóðsýni móður er notað til að skima fyrir RhD blóðflokki fósturs. 

Niðurstaða skimunarinnar er lögð til grundvallar ákvörðunar um fyrirbyggjandi anti-D 

ónæmisglóbúlínmeðferð móður.  

 

1.1 ABO og Rhesus blóðflokkakerfin 

Í dag eru 35 blóðflokkakerfi þekkt og 1568 samsætur skráðar. Fjölbreytni blóðflokka-mótefnavaka 

stafar af erfðafjölbreytileika yfirborðssameinda rauðra blóðkorna. Yfirborðssameindirnar eru prótein, 

glýkóprótein eða glýkólípíð (4). Genið sem ákvarðar ABO blóðflokk í mönnum heitir ABO 

glýkósýltransferasi og er staðsett á litningi níu.  ABO genasetið hefur þrjár höfuð samsætur, það eru A, 

B og O. A og B samsætur skrá fyrir myndun á samsvarandi glýkosýltransferasa, O skráir ekki fyrir 

glýkósýltransferasa. Samsetning samsæta sem erfist frá foreldrum ákvarðar hvaða glýkósýlering er á 

H-mótefnavaka á rauðu blóðkornum einstaklings og ákveður þar af leiðandi ABO blóðflokkinn. Fjöldi 

blóðflokka og blóðflokkamótefnavaka er mikill og því er fjölbreytileiki samsæta verulegur (5). 

Rhesus (Rh) blóðflokkakerfið samanstendur af tveimur hliðstæðum genum, RHD geninu og RHCE 

geninu. Genin eru staðsett á litningi 1, þau hafa þau hvort um sig 10 útraðir og hafa 94% líkindi (Mynd 

1). RHD genið tjáir fyrir RhD próteininu og 

RHCE genið tjáir fyrir RhCE próteininu. Rh 

prótein bera Rh mótefnavaka en Rh prótein 

eru aðeins tjáð á yfirborði rauðra blóðkorna 

ef Rhesus tengd glýkóprótein (RhAG) eru til 

staðar. RhD próteinið ber D mótefnavakann 

og RhCE próteinið ber annað hvor C eða c 

og E eða e mótefnavaka. Rh próteinflókinn 

er mikilvægur fyrir uppbyggingu frumuhimnu 

rauðra blóðkorna. Hann er myndaður af 

tveimur Rh próteinum og tveimur RhAG 

próteinum. Rh mótefnavakarnir liggja í 12 

lykkjum um frumuhimnu rauðra blóðkorna 

(3, 6).  

Einstaklingar geta verið RhD jákvæðir 

eða RhD neikvæðir. Ef virkt RHD gen er til staðar sem tjáir fyrir RhD prótíni telst viðkomandi vera RhD 

jákvæður. Í Rh blóðflokkakerfinu eru yfir 50 mótefnavakar þekktir og vegna mikils fjölbreytileika getur 

verið erfitt að meta RhD svipgerð út frá RHD arfgerð (3). 15-17% einstaklinga af evrópskum uppruna, 

 

Mynd 1 - RHD og RHCE genin og Rh mótefnavakar (3) 
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7% einstaklinga af afrískum uppruna, 5% einstaklinga af indverskum uppruna og minna en 1% 

einstaklinga af austur-asískum uppruna er í RhD neikvæðum blóðflokk. Hjá einstaklingum af 

evrópskum uppruna er aðalástæða RhD neikvæðrar svipgerðar úrfelling RHD gensins. Hjá 

einstaklingum af afrískum uppruna eru þrjár megin ástæður RhD neikvæðrar svipgerðar. 66% RhD 

neikvæðra einstaklinga af afrískum uppruna hafa óvirkt RHD gen, sem kallast gervigen (RHDΨ). 15% 

RhD neikvæðra einstaklinga af afrískum uppruna hafa gen sem myndast hefur við samruna RHD og 

RHCE genanna. Aðal ástæður RhD neikvæðrar svipgerðar má sjá á mynd 2 (2). Það eru úrfelling 

gensins, tvöföldun á hluta gensins sem leiðir til myndunar gervigens og samruni á RHD og RHCE 

genunum (3). RHD gervigenið (RHDΨ), sem myndast við tvöföldun á 37 basapara röð, tjáir ekki fyrir 

virku geni. Afleiðing tvöföldunarinnar er breyting á lesramma, myndun stopp tákna og 

markleysubreyting í innröð 6 (7). Tvöföldunin verður í 19 seinustu kirnunum við enda innraðar 3 og 

fyrstu 18 kirnum útraðar 4. Samruni á RHD og RHCE genunum kemur fram sem afbrigðilegur C 

mótefnavaki og enginn D mótefnavaki. Mismunandi afbrigði eru til af geni sem myndast hefur við 

samruna RHD og RHCE genanna (3). D mótefnavaki þessa mismunandi samsæta RHD gensins er 

ýmist fjarverandi, veikt tjáður eða að hluta til tjáður (2).  

 

 

 

Mynd 2 sýnir mismunandi samsætur RHD gensins og eru þær merktar með bókstöfum, a-f. Svörtu 

kassarnir tákna útraðir RHD gensins og gráu kassarnir tákna útraðir RHCE gensins. A liður 

myndarinnar táknar RhD jákvæða arfgerð. B liður táknar RhD neikvæða arfgerð vegna úrfellingar RHD 

gensins. Arfgerðin í C lið er RhD neikvæð vegna RHD gervigens. Örvarnar tákna stökkbreytingar og 

rauði þríhyrningurinn er 37 basapara innskot í genið. D, e og f liðir innihalda samruna genanna RHD 

og RHCE (2).  

 

Mynd 2 - Mismunandi arfgerðir RhD neikvæðs blóðflokks (2) 
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1.2 Fóstur- og nýburablóðrof  

1.2.1 Bilirúbín 

Eitt meginhlutverk rauðu blóðkornanna er flutningur súrefnis til vefja líkamans. Hemóglóbín er 

flutningsprótein súrefnis og með hjálp rauðu blóðkornanna flyst það frá lungum til vefja. Frá því að 

rauðu blóðkornin flytjast í blóðrásina úr beinmergnum lifa þau í um 120 daga (skemur í fóstrum og 

nýburum). Heme er myndað við bindingu járns og protoporphyrin IX hrings sem myndast úr fjórum 

pyrrole sameindum. Hemóglóbín myndast við bindingu fjögurra heme sameinda við fjórar glóbín 

fjölpeptíð keðjur. (8).   

Þegar rauðu blóðkornin skemmast eða eldast er þeim eytt af átfrumum víðs vegar um líkamann. 

Bilirúbín myndast við niðurbrot hemóglóbíns. Þetta ósamtengda bilirúbin er mjög fituleysanlegt og er 

þvi bundið albúmíni í blóðrás. Bilirúbin er svo tekið upp af lifrarfrumum þar sem það binst glucuronic 

sýru og kallast þá samtengt (e. conjugated) bilirúbín. Samtengt bilirúbín er vatnsleysanlegt og er því 

seytt út í gallvegi og þaðan úr líkamanum í gegnum meltingarveginn (8). Mynd 3 skýrir útskilnað 

bilirúbíns nánar.   

 

1.2.2 Uppsöfnun bilirúbíns  

Uppsöfnun bilirúbíns veldur gulu. Gula er meðal algengustu kvilla hjá nýfæddum börnum. Í flestum 

tilfellum er um lífeðlisfræðilega gulu að ræða, en í sumum tilfellum er gula vísbending um 

undirliggjandi sjúkdóm. Það er ýmislegt sem getur valdið gulu, svo sem blóðflokkamisræmi, blóðeitrun, 

lifrarsjúkdómar, efnaskiptasjúkdómar o.fl (9). Ósamtengt bilirúbín fósturs er flutt yfir fylgjuna og móðirin 

sér um útskilnað þess. Þannig hefur hækkað bilirúbín í blóðrás fósturs og legvatni ekki áhrif á fóstrið. 

Binding bílírúbíns við glucuronic sýru er nauðsynleg til útskilnaðar bílírúbíns. Ensímið sem hvatar  

bindinguna heitir UDP-glucuronyltransferase og það getur tekið ensímið allt að nokkrum vikum að ná 

fullri virkni eftir fæðingu. Því hefur lifur nýburans ekki undan að mynda samtengt bilirúbín og 

ósamtengt bilirúbín safnast upp í vefjum nýburans (10). 

Uppsöfnun ósamtengds bilirúbíns hjá nýburum er hættuleg því ósamtengt bilirúbín er fituleysanlegt 

og kemst í gegnum frumuhimnur allra frumna líkamans (10). Bilirúbín kemst því inn í frumur og getur, í 

háum styrk ,valdið frumudauða. Ósamtengt bilirúbín veldur skemmdum í ýmsum vefjum líkamans, en 

taugakerfið er sérstaklega viðkvæmt fyrir skemmdum af völdum bilirúbins. Ómeðhöndluð gula getur 

valdið kjarnagulu (e. kernicterus) sem einkennist meðal annars af skaða á miðtaugakerfi nýbura með 

tilheyrandi einkennum. Rákahjarni og heilastúka eru viðkvæmustu hlutar heilans fyrir uppsöfnun á 

ósamtengdu bilirúbín (11). Í alvarlegustu tilfellum veldur kjarnagula þroskaskerðingu eða dauða (9). 
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1.2.3 Fóstur- og nýburablóðrof 

Fóstur- og nýburablóðrof (FNB) er sjúkdómur sem felur í sér mótefnamyndun hjá barnshafandi konu 

sem veldur rauðkornarofi hjá fóstri. Árið 1609 var sjúkdóminum fyrst lýst en þá voru mismunandi 

einkenni tvíbura skrásett eftir fæðingu þeirra. Annar tvíburinn dó strax eftir fæðingu, hann hafði mikinn 

bjúg. Hinn tvíburinn dó nokkrum dögum síðar en hann þjáðist af gulu. Einkennin voru talin orsakast af 

tveimur mismunandi sjúkdómum en árið 1932 kom í ljós að blóðleysi og bjúgur á fósturskeiði annars 

vegar og gula hjá nýbura hins vegar voru öll einkenni sama sjúkdóms. Hann var kallaður 

rauðfrumueyðing fósturs (e. erythroblastosis fetalis). Seinna var komist að þeirri niðurstöðu að 

rauðfrumueyðing fósturs væri það sama og FNB. Það var árið 1938 sem Darrow uppgötvaði að 

mótefni móður fluttust yfir fylgjuna og ollu rauðkornarofi sem leiddi til FNB. Árið 1939 fannst mótefni 

sem veldur FNB (12) en þá uppgötvaðist einnig tilfelli af FNB af völdum RhD misræmis (10) 

Tilfelli FNB geta verið misalvarleg og fara einkenni eftir því hvort um fóstur eða nýbura er að ræða. 

Hjá nýburum kemur FNB fram sem gula sem oftast er væg og meðhöndluð með ljósameðferð. 

Alvarlegri tilvik einkennast af miklu blóðleysi og háum  styrk bilirúbíns í blóði, sem getur leitt til 

kjarnagulu (11). Á fósturskeiði felst meinvirkni FNB í rofi á rauðum blóðkornum fósturs, sem veldur 

blóðleysi. IgG mótefni mynduð af móður flytjast yfir fylgjuna og bindast ákveðnum mótefnavökum á 

rauðum blóðkornum fósturs. Átfrumur í miltanu fjarlægja rauð blóðkorn sem hafa bundist mótefnum. 

 

Mynd 3 - Útskilnaður bilirúbíns (1) 
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Fóstrið reynir að vinna gegn blóðleysi með því að hvetja framleiðslu rauðra blóðkorna, sem getur leitt 

til þess að forverafrumum rauðra blóðkorna er einnig sleppt úr beinmergnum í blóðrásina. 

Rauðkornamyndun hefst í blóðmyndandi vef lifrar og milta þegar beinmergur hefur ekki undan að 

mynda rauð blóðkorn. Afleiðingar þess eru lifrar- og miltisstækkun, sem veldur lifrarskemmdum og 

portæðarháþrýstingi. Þá getur fóstrið fengið fósturbjúg (e. hydrops fetalis). En lifrarskemmdirnar valda 

minnkaðri þéttni plasma próteina því framleiðsla þeirra minnkar. Þegar slíkt ástand er til staðar, ásamt 

blóðleysi getur það leitt til hjartabilunar og annarra einkenna eins og bjúgs og vökvasöfnunar í 

kviðarholi (10). 

Immunoglobulin G (IgG) eru einu mótefnin sem eru flutt með virkum flutningi yfir fylgjuna. 

Flutningurinn getur gagnast fóstrinu því þessi mótefni beinast yfirleitt gegn mótefnavökum sem eru 

fóstrinu skaðleg, svo sem mótefnavökum baktería, sveppa og veira. Þar sem mótefnin sem myndast 

gegn RhD mótefnavökum eru oftast af IgG gerð, er flutningur mótefnanna því mjög óhagstæður fyrir 

RhD jákvætt fóstur ef næming hefur átt sér stað. Anti-D mótefni móðurinnar fara yfir fylgjuna og setjast 

á rauð blóðkorn fóstursins. Það leiðir til þess að þeim er eytt af netþekjukerfi fóstursins, sem leiðir til 

blóðleysis. Eftir fæðingu eru anti-D mótefni móðurinnar ennþá til staðar innan æðakerfisins og í 

vefjum. Binding mótefna við mótefnavaka heldur því áfram að valda rauðkornarofi. Helmingunartími 

IgG er 25 dagar (10).  

 

1.2.4 Næming 

Mótefnavakar rauðra blóðkorna eru ekki allir jafn mótefnahvetjandi, D mótefnavakinn er mest 

mótefnahvetjandi af þeim öllum. Aðrir Rh-mótefnavakar geta líka hvatt til mótefnamyndunar og anti-E 

og anti-c hafa valdið alvarlegum tilfellum FNB. Af mótefnum utan Rh blóðflokkakerfisins er anti-Kell 

mótefnið talið klínískt mikilvægast þegar kemur að FNB. Kell mótefnavakar eru staðsettir á 

forverafrumum rauðra blóðkorna í beinmergnum. Því er alvarleiki sjúkdómsins rakinn til eyðileggingar 

rauðra blóðkorna ásamt forverafrumum þeirra (10). 

Einstaklingar í RhD neikvæðum blóðflokk eru mislíklegir til að mynda anti-D mótefni gegn RhD 

mótefnavökum. 85% RhD neikvæðra heilbrigðra einstaklinga mynda anti-D eftir að hafa fengið 200 ml 

blóðgjöf af RhD jákvæðu blóði. Þeir RhD neikvæðu einstaklingar sem mynduðu ekki anti-D eru ekki 

líklegir til þess að mynda það nokkurn tímann, þrátt fyrir endurteknar blóðgjafir með RhD jákvæðu 

blóði. Næming getur átt sér stað á meðgöngu en það gerist við blóðblöndun fósturs og móður. Inngrip 

á meðgöngu og áverkar geta valdið blóðblöndun en blóðblöndun á sér stað í um 7% meðgangna. Það 

þarf ekki meira en að 1 ml af blóði fósturs komist í blóðrás móður til þess að næming eigi sér stað (10). 

Legvatnsástunga er dæmi um inngrip á meðgöngu sem getur valdið blóðblöndun. Í seinni tíð er hún 

yfirleitt framkvæmd með hjálp ómskoðunar, en það hefur dregið verulega úr tilfellum blóðblöndunar 

vegna legvatnsástungu (13)  
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Minni líkur eru á RhD næmingu þegar ABO misræmi móður og fósturs er einnig til staðar. Það er 

vegna þess að rauðkornarof á sér stað áður en ónæmiskerfi móðurinnar ber kennsl á RhD 

mótefnavakann á rauðum blóðkornum fóstursins (10). Hjá RhD neikvæðum konum er ABO misræmi til 

staðar í 20% meðgangna (11).  

Í 1% tilvika fæðinga um fæðingarveg er blóðblöndun upp á 3 ml. Í 0.3% tilfella er blóðblöndun upp á 

10 ml. Við keisaraskurð eða fóstureyðingu getur blóðblöndunin komið fram seinna, áætlað er að það 

gerist í 13% tilvika. Þá er blóðblöndun ógreinanleg við fyrstu athugun. Við fóstureyðingu getur orðið 

blæðing í legi konunnar og fósturblóð komist í kviðarholið í gegnum eggjaleiðarana. Næming við 

fóstureyðingu verður í 4% tilfella. Við keisaraskurð getur fósturblóð komist beint í kviðarholið. Gífurleg 

blóðblöndun á sér stað í 1 af hverri 1000 meðgöngum. Þá hefur fóstrið misst um 50 ml af blóði en 

orsökin getur verið einhvers konar áverki, svo sem fall eða bílslys (13).  

Lifun hjá fóstrum og nýburum með FNB er nú yfir 90% (14) en var aðeins um 50% á fyrri hluta 

síðustu aldar. Úrræði sem gjarnan eru nýtt til að sporna við alvarlegum sjúkdómi hjá fóstri eru að setja 

fæðinguna af stað fyrir settan fæðingardag, innanlegs blóðgjöf (IUT), plasmaskipti og/eða IgG gjöf í 

æð. Meðhöndlun nýbura með FNB felst í ljósameðferð, rauðkornagjöf eða blóðskiptum (12). 

 

1.2.5 Rhesus varnir 

Rhesusvarnir hófust fyrst árið 1968 en 17. desember árið 1969 hófust þær á Íslandi. Rhesusvarnir eru 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir næmingu og RhD mótefnamyndun hjá RhD neikvæðum 

mæðrum. Anti-D mótefnasprauta er gefin móður fljótlega eftir fæðingu ef nýburinn reynist RhD 

jákvæður. Anti-D gjöf hindrar að konur myndi mótefni gegn RhD mótefnavökum. Því gagnast það ekki 

þeim konum sem þegar hafa myndað RhD mótefni. RhD neikvæðum konum er einnig gefin 

mótefnasprauta eftir fósturmissi eða fóstureyðingu (15). Hjarta fósturvísis byrjar að slá 18 dögum eftir 

getnað og byrjar að dæla blóði 21 degi eftir getnað (á um það bil 5. viku) (16). Blóðflæði um fylgju 

eykst eftir því sem lengra líður á meðgönguna. Á 8.-9. viku er blóðflæði um fylgju yfirleitt mjög 

takmarkað og því ekki nauðsynlegt að gefa mótefnasprautu fyrir þann tíma ef til fósturláts eða 

fóstureyðingar kemur (16). Blóðflæði um fylgju er í flestum tilfellum hafið við 12.-13. viku meðgöngu 

(17).  Því má gera ráð fyrir að næming geti ekki átt sér stað fyrr en á 2.-3. þriðjungi meðgöngu (10). 

Mótefnasprautan sem sem gefin er til fyrirbyggjandi meðferðar inniheldur anti-D ónæmisglóbúlín 

(RhIg) sem framleitt er af RhD neikvæðum karlmönnum. Þeim er gefið RhD jákvætt blóð sem veldur 

næmingu og framleiðslu RhD mótefna. Framkvæmd er plasmasöfnun (e. plasmapheresis) og mótefnin 

unnin úr plasmanu (18). Í þeim tilvikum þar sem RhD neikvæð kona fær ekki anti-D mótefni eftir 

fæðingu RhD jákvæðs barns eru 9% líkur á næmingu. Fyrir daga Rhesusvarna voru 95% tilfella FNB 

vegna RhD misræmis. Eftir að Rhesusvarnir hófust hefur hlutfallið lækkað jafnt og þétt. Þar sem 

Rhesusvarnir á Íslandi felast eingöngu í gjöf RhIg eftir fæðingu barns er nauðsynlegt að fylgjast með 

vel með fóstrinu á meðgöngunni og hvort móðirin sé farin að mynda mótefni (10). Blóðsýni frá konum í 

meðgöngu eru send til greiningar á rauðkornamótefnum sem hluti af mæðravernd. Ef vísbendingar eru 
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um hækkun á styrk rauðkornamótefnis í meðgöngusýni eru Doppler mælingar notaðar til greiningar á 

blóðleysi fósturs. Þá er blóðflæði í miðhjarnaslagæð (MCA) fósturs metin með ómskoðun (19).  

Eftir að Rhesusvarnir hófust hefur tilfellum FNB fækkað talsvert en þegar næming hefur átt sér stað 

er nauðsynlegt að fylgjast vel með mótefnamyndun og framgöngu sjúkdóms á meðgöngunni (10). 

Næming á sér stað í um 1-2% tilvika þegar móðir er RhD neikvæð og fóstur RhD jákvætt. Áður en 

Rhesusvarnir hófust var þetta hlutfall talsvert hærra eða um 13% (20). Í mörgum löndum er gefin anti-

D mótefnasprauta á seinasta þriðjungi á meðgöngu. Talið er að slíkar fyrirbyggjandi aðgerðir lækki 

algengi RhD næmingar niður í 0,2-0,3% (11, 21).  

Í Englandi og Wales fá RhD neikvæðar konur anti-D mótefnasprautu á meðgöngu til að koma í veg 

fyrir mótefnamyndun, óháð RhD blóðflokki fósturs. Því má gera ráð fyrir að þar fái um 40% RhD 

neikvæðra óléttra kvenna óþarfa fyrirbyggjandi meðferð, því fóstrið er RhD neikvætt líka. Eftir fæðingu 

barnsins er gerð blóðflokkun á naflastrengsblóði og móðurinni gefinn annar skammtur af anti-D ef 

blóðflokkur barnsins reynist vera RhD jákvæður (22). Þessa stefnu er einnig að finna í öðrum löndum, 

en mörg þeirra stefna að innleiðingu sameindaerfðafræðilegra greininga á RhD blóðflokki fósturs til 

stýringar á fyrirbyggjandi meðferð með anti-D á meðgöngu (23). Fullgildingu á 

sameindaerfðafræðilegri aðferð til greiningar á RhD blóðflokki fósturs er nú lokið í Danmörku (24), 

Finnlandi (munnlegar heimildir) og Hollandi (23). Þar er því gjöf á anti-D mótefnasprautu stjórnað af 

niðurstöðu úr RhD blóðflokkun fóstra RhD neikvæðra mæðra. Aðferðin byggir á því að einangra DNA 

(þar með talið DNA fósturs) úr plasma móður og magna upp ákveðnar útraðir RHD gensins. Tilkoma 

þessarar innleiðingar kemur í veg fyrir óþarfa inngrip á meðgöngu og leiðir til sparnaðar á blóðhlutum 

með því að takmarka gjöf RhIg við þær RhD neikvæðu konur sem ganga með RhD jákvæð börn (21, 

23, 24). 

 

1.3 Deoxýríbósakjarnsýrur  

1.3.1 Uppbygging og eiginleikar deoxýríbósakjarnsýru 

Deoxýríbósakjarnsýra (DNA) er löng, andsamsíða keðjusameind sem samanstendur af núkleótíðum, 

þau eru svo samsett úr deoxýríbósa, fosfati og annað hvort púrín eða pyrimidín basa. Púrín basarnir 

eru adenín og gúanín og pýrímídín basarnir eru sýtósín og týmín. Grunnhluti núkleótíðanna er 

vatnsfælinn en þau eru tengd saman með fosfódíestertengjum og basarnir tengjast innbyrðis með 

vetnistengjum, adenín tengist týmín og gúanín tengist sýtósín. Þessir tveir þættir stuðla báðir að því að 

2° bygging DNA sameindar er orkulega hagstæð og mjög stöðug (25).  

 

1.3.2 Deoxýríbósakjarnsýrur í blóðvökva 

Fyrir árið 1990 voru flestar rannsóknir á DNA framkvæmdar á DNA sem einangrað var úr frumum. Árið 

1994 komu fram vísbendingar um að í plasma krabbameinssjúklinga væri til staðar stökkbreytt 

erfðaefni upprunnið úr krabbameinsfrumum. Í framhaldi voru gerðar frekari rannsóknir tengdar því og 
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veittu þær möguleikann á greiningu og eftirliti ýmissa krabbameina og gerð spár um horfur sjúklinga. 

Krabbameins DNA var í upphafi talið koma í blóðrásina eftir stýrðan frumudauða eða frumudrep 

krabbameinsfruma. Í framhaldi af þessari uppgötvun hófust rannsóknir til að finna fleiri gerðir af 

utanfrumu DNA (cfDNA) og meðal annars fannst utanfrumu fóstur DNA (cffDNA) í plasma verðandi 

mæðra (25). cffDNA og annað utanfrumu erfðaefni eru stuttir DNA bútar. Þeir eru yfirleitt styttri en 

1000 basapör og styrkur þeirra í plasma, sermi og þvagi er einstaklingsbundinn en getur verið allt frá 

1-100 ng/ml (26). 

Dennis Yuk-ming Lo og félagar sýndu fram á frumuflutning milli móður og fósturs árið 1996 (27). Ári 

seinna var sýnt fram á möguleikann á því gera fósturgreiningu með því að einangra cffDNA úr 

blóðvökva móður (28). Í upphafi voru ýmsar kenningar um það hvernig cffDNA kæmist í blóðrás 

móður, svo sem úr blóðmyndandi frumum, úr fylgjunni eða við beinan flutning DNA sameinda. 

Rannsóknir bentu til þess að cffDNA væri líklega upprunnið í fylgjunni og frá frumurofi blóðmyndandi 

fruma (29).   

cffDNA má finna í blóðvökva hjá nánast öllum ófrískum konum. Það finnst snemma á meðgöngu og 

fer styrkur þess hækkandi eftir því sem líður á meðgönguna (25). Eftir fæðingu hverfur cffDNA hratt úr 

blóðvökva móður eða á um 1-2 dögum (30) en það hefur 16 mínútna helmingunartíma (25). cffDNA í 

blóðvökva móður veitir möguleika á að draga úr og/eða hætta ífarandi fósturskimunum og 

fósturgreiningum svo sem legvatnsástungum og fylgjusýnatökum. Slíkar skimanir geta verið skaðlegar 

fóstrum og aukið líkurnar á fósturláti (31). Stærsti hluti cfDNA í blóðvökva ófrískrar konu er hennar 

eigin utanfrumu DNA. Til þess að greina á milli utanfrumu DNA móður og fósturs þarf því að leita eftir 

ákveðnum þætti í erfðaefni fósturs sem móðirin hefur ekki (25). Notagildi cffDNA eru margvísleg en 

það er hægt að nýta til að greina RhD blóðflokk, auk ýmissa erfðasjúkdóma svo sem kyntengda 

erfðasjúkdóma, stækkun nýrnahetta, brjóskkröm og dvergkornablóðleysi (25). Öryggi og nákvæmni 

skimunar á RhD blóðflokki fósturs á cffDNA úr blóði móður hefur verið staðfest (32). Styrkur cffDNA í 

plasma móður er talinn geta gefið vísbendingar um háþrýsting á meðgöngu, meðgöngueitrun og 

fæðingu fyrirbura. Mikill áhugi er fyrir því að nota cffDNA til snemmgreiningar ýmissa litningagalla í 

fóstrum svo sem þrístæðu 21 (25).  

 

1.4 Bakgrunnur aðferða 

1.4.1 DNA einangrun 

Til eru ýmsar aðferðir til einangrunar á erfðaefni úr plasma. Þegar erfðaefni er einangrað úr plasma til 

mögnunar í PCR er mikilvægt að fjarlægja efni sem geta truflað hvarfið. Í þessu verkefni voru bornar 

saman þrjár aðferðir til einangrunar á erfðaefni. Fyrsta aðferðin byggir á notkun súlu ásamt skilvindu, 

önnur aðferðin byggir á súlu og sogi og þriðja aðferðin byggir á notkun segulkúlna. Dæmigerður ferill 

við einangrun á erfðaefni hefst með leysingu (e. lysis), svo er binding, þvottur og uppleysing (26, 33, 

34). 
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Við leysingu er cfDNA losað frá próteinum, fituefnum og úr vessabólum, við eðlissviptandi 

aðstæður. Til leysingar er ákveðin leysilausn notuð, gjarnan ásamt próteinasa K. Tvær aðferðanna 

innihalda leysiskref í hitabaði en sú þriðja á hristara. Leysing felur einnig í sér óvirkjun á 

deoxýríbónúkleösum og ríbónúkleösum (26, 33, 34). 

Við bindingu eru kjarnsýrur bundnar við glertrefjar, kísilhimnu eða segulkúlur með notkun 

bindilausnar. Bindilausn getur verið sama lausn og leysilausn, en getur einnig verið annars konar 

lausn. Þvottalausnir innihalda etanól og þvottur fer fram í 2-3 skrefum. Sölt, prótein og önnur óhreinindi 

sem hafa hindrandi áhrif á kjarnsýrumögnun eru þá fjarlægð (26, 33, 34). 

Í lokaskrefinu eru kjarnsýrurnar leystar upp með uppleysingarvökva. Eftir því sem magn 

uppleysingarvökva er meira, því lægri verður kjarnsýrustyrkurinn (26, 33, 34). 

 

1.4.2 Rauntíma kjarnsýrumögnun 

1.4.2.1 Kjarnsýrumögnun 

Fjölliðunarkeðjuhvarf (PCR) var fundið upp af Kary Mullis og félögum árið 1985 (35) og er það 

algengasta aðferðin til mögnunar á kjarnsýru. PCR er ferli þar sem DNA pólýmerasi afritar DNA 

streng, þetta er því in vitro aðferð til nýmyndunar á DNA út frá ákveðnum DNA bút. Réttu aðstæðunum 

er náð ef eftirfarandi þættir eru til staðar; target DNA (miðunarstaður DNA) og ofgnótt tveggja vísa sem 

bindast hvor sínum DNA þræði, við sitthvorn enda þess svæðis sem á að magna. Til að skapa réttar 

aðstæður til kjarnsýrumögnunar þarf einnig hitaþolinn DNA pólýmerasa og blöndu af 

deoxýríbónúkleótíð þrífosfötum (dATP, dCTP, dGTP og dTTP), MgCl2, KCl og Tris-HCl buffer (36).  

Dæmigert PCR fer fram í forritanlegri hitablokk (e. thermal cycler) sem stjórnar hröðum breytingum 

á hitastigi. Hver PCR umferð samanstendur af þremur skrefum, það eru eðlissvipting, samþætting (e. 

annealing) og lenging. Til þess að afrita DNA bút og magna þarf fyrst að eðlissvipta DNA sniðmátið 

með hita til þess að aðskilja þræði tvíþátta DNA. Næst er hitinn lækkaður og tveir ólígónúkleótíð vísar 

setjast á miðunarstað á sín hvorum enda DNA strengja. DNA pólýmerasinn lengir 3’ enda vísanna út 

frá DNA strengjunum, hitinn er hækkaður og við það losnar nýmyndaður DNA bútur frá sniðmátinu. 

Þar sem nýmyndaði DNA búturinn virkar einnig sem sniðmát, tvöfaldast DNA sniðmát í hverri PCR 

umferð (36).  

 

1.4.2.2 Rauntíma kjarnsýrumögnun 

Rauntímakjarnsýrumögnun (Real-Time PCR) veitir möguleika á því að að fylgjast með afurð PCR 

hvarfsins hvenær sem er í mögnunarferlinu með fljúrljómun og er sú aðferð sem notast er við í þessu 

verkefni. Hún gerir greiningu og umsjón með hverju skrefi mögnunarinnar mögulega. PCR tækið býr 

yfir góðum nemum til að greina flúrljómunina. Tækið er tengt við tölvu og þangað berast öll gögn til 

úrvinnslu. Þannig verður til graf eftir hvern PCR hring. Við hvern PCR hring bætist svo í grafið, í fyrstu 

hringjunum er lítil breyting á flúrljómuninni og markar hún grunnlínu í grafinu. Þegar afurð PCR 

hvarfsins fer að safnast upp þá hækkar flúrljómunin upp fyrir grunnlínuna. Hægt er að hafa fyrirfram 
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ákveðinn þröskuld fyrir ofan grunnlínuna til að greina jákvæð sýni, hann er skilgreindur sem cycle 

threshold (CT) (36). Notast er við Taqman hvarfblöndur við mögnun á DNA í þessu verkefni. Taqman 

efnafræðin byggir á orkuflutningi og flúrljómun. Notaðir eru tveir vísar ásamt þreifara sem merktur er 

með flúrljómandi lit og litadempara (e. quencher dye). Flúrljómandi liturinn er á 5’ enda þreifarans og 

litademparinn er á 3’ enda. Litademparinn dempar flúrlitinn á meðan þreifarinn hefur ekki bundist 

tvíþátta DNA afurð, en eftir að þreifarinn hefur bundist DNA þá hefst flúrljómunin. Ensímið, taq 

pólýmerasi, klýfur þreifarann af tvíþátta DNA strengnum og tækið nemur flúrljómunina. Þannig er fylgst 

með magni PCR afurðar í hverjum hring (37). 

 

1.4.2.3 Fjölföld kjarnsýrumögnun 

Fjölföld kjarnsýrumögnun (e. Multiplex PCR) er PCR aðferð þar sem notuð eru að minnsta kosti tvö 

mismunandi pör vísa og tveir þreifarar í einu hvarfi. Þannig er hægt að magna upp mismunandi svæði 

á DNA í sama hvarfinu. Multiplex PCR er notuð í þessu verkefni með þeim tilgangi að vera viðmið fyrir 

því hvort DNA sé til staðar í hvarfinu. Multiplex PCR sparar tíma og og magn sýnis sem nauðsynlegt er 

að nota í hverju hvarfi. Ókostur við multiplex PCR aðferð er að hvarf með mikilli mögnun getur 

yfirgnæft veikara hvarf. Það getur leitt til falskt neikvæðra niðurstaðna (38).  
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2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis er að taka þátt í aðferðaþróun fyrir greiningu RhD blóðflokks fósturs í 

Blóðbankanum. Aðferðaþróunin felur í sér að gera samanburð á þremur aðferðum til einangrunar á 

utanfrumu kjarnsýrum úr plasma og ákvarða hentugustu aðferðina. Einnig felur hún í sér samanburð á 

tveimur aðferðum við notkun Real-Time PCR til greiningar á RHD geni. Önnur aðferðin er tilbúin, 

aðkeypt hvarfblanda sem hönnuð er til greiningar á RhD blóðflokki fósturs. Hin aðferðin felur í sér að 

setja saman hvarfblöndu með mismunandi vísum og þreifurum og meta hvaða vísar henta best.  

 



  

22 

3 Efni og aðferðir 

3.1 Sýni og leyfi  

Rannsóknin fékk leyfi Siðanefndar Landspítala (tilvísun 42/2015) og framkvæmdastjóra lækninga á 

Landspítala (tilvísun 16, LSH_104-15). Plasma var unnið úr sýnum frá blóðgjöfum og óléttum konum. 

Meðgöngusýnin fengust frá Þjónusturannsókn Blóðbankans og frá mæðravernd Kvennadeildar 

Landspítala. Konurnar sem veittu sýni í gegnum mæðravernd veittu upplýst samþykki fyrir 

sýnatökunni. Blóðsýnin voru dregin í 4 ml EDTA glös og skilin niður við 1811 x g í 5 mínútur 

(Centrifuge 5810 frá Eppendorf). Plasma var tekið ofan af sýnunum og fengust um 1,5-2 ml af plasma 

úr hverju EDTA glasi. Sýni úr blóðgjöfum voru notuð til að útbúa plasmasöfn (e. plasmapool) eftir RhD 

blóðflokki og kyni. Plasmasöfnin og plasma ofan af meðgöngusýnunum voru skilin niður við 4600 x g í 

10 mínútur til að botnfella allar frumur (Heraeus Multifuge X3 Centrifuge frá Thermo Scientific). Hverju 

plasmasafni var skipt niður, í upphafi verkefnis var því skipt niður í 2,5 ml sýni og seinna í 5 ml sýni. 

Sýnin voru fryst við -20°C og fyrir notkun voru þau þídd við stofuhita.  

 

3.2 Einangrun erfðaefnis 

Gerður var samanburður á þremur aðferðum við einangrun á cfDNA úr plasma. Tilgangurinn var að 

athuga hver þessara aðferða („kits“) hentaði best með tilliti til DNA styrks, gæða DNA og mögnunar 

með PCR. Eftirfarandi DNA einangrunaraðferðir voru bornar saman: 1) High Pure Viral Nucleic Acid 

Large Volume Kit (Roche Diagnostics, tilvísunarnúmer 05114403001), 2) QIAamp® Circulating 

Nucleic Acid (Qiagen, tilvísunarnúmer 55114) og 3) MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit (Thermo 

Fisher Scientific, tilvísunarnúmer A239319). Farið var eftir leiðbeiningum hvers framleiðanda við 

einangrunarferlið. Fyrir aðferðir Qiagen og Roche var notuð Centrifuge 5415 R skilvinda (Eppendorf). 

Við Qiagen einangrun var notuð Egnell-compact 30 II (Ameda) sogdæla. Við MagMAX einangrun var 

notaður DynaMag™ segull (Thermo Fisher Scientific). Í aðferðum Qiagen og Roche var notast við 

próteinrjúfandi ensím (Próteinasi K) til að brjóta niður próteinkeðjur í samræmi við leiðbeiningar 

framleiðanda. 

Sýni úr plasmasöfnum voru notuð til að bera saman einangrunaraðferðir fyrir cfDNA. Til að fá 

samanburðarhæfar niðurstöður var upphafsmagn plasma ávallt það sama (2,5 ml) og sýnin leyst upp í 

jafnstóru rúmmáli í lokin (30 µl) . Í samanburðartilraunum er notkun hjálpar RNA sleppt til þess að 

forðast áhrif RNA á magnmælingu DNA. Að samanburði loknum og eftir val á hentugustu DNA 

einangrunaraðferðinni voru gerðar tilraunir til að auka DNA styrk afurða með því að auka 

upphafsrúmmál plasma (í 5 ml), auka uppleysingarrúmmál (í 40 µl) og nota hjálpar RNA.  

Alls fengust 19 ný blóðsýni úr RhD neikvæðum konum í meðgöngu frá Kvennadeild Landspítala 

(meðgöngusýni) en rúmmál plasma sem einangrað var úr hverju sýni var breytilegt, eða frá 1,5-5 ml. 

Til viðbótar var cfDNA einangrað úr 6 „gömlum“ meðgöngusýnum. Hjálpar RNA var notað við cfDNA 

einangrun meðgöngusýna og var magn uppleysingarvökva 40 µl.   
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3.3 Mæling á magni erfðaefnis með Qubit 2.0 

Gerð var fullgilding á Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific) flúrmæli og í framhaldinu var hann notaður til 

að mæla styrk cfDNA og DNA úr heilblóði (gDNA). Fullgilding Qubit 2.0 fólst í því að flúrmæla fimm 

gDNA sýni þrisvar, endurblanda sömu fimm sýnin tvisvar í viðbót og meta staðalfrávik, meðalfrávik og 

frávikshlutfall (%CV) þriggja mælinga. Gerð var þynningarröð á gDNA, mæling var gerð á óþynntu 

sýni, sýni sem var þynnt 1:10, 1:100 og 1:1000. Næmni tækisins var þá metin með því að reikna út r2.  

 

3.4 Kjarnsýrumögnun 

Rauntíma PCR og hefðbundið PCR var notað til að magna upp DNA. Rauntíma PCR var notað í 

aðferðaþróun. Hefðbundin PCR aðferð var notuð til að meta gæði cfDNA við samanburð á aðferðum 

DNA einangrunar.   

 

3.4.1 Hefðbundin kjarnsýrumögnun 

Gert var mat á gæðum cfDNA einangruðu með Roche, Qiagen og Thermo Fisher Scientific 

aðferðunum með hefðbundnu PCR hvarfi. Notaðir voru vísar sem magna upp GAPDH gen (39) og 

RHD útröð 6 (RHDEX6)(24). Tafla 1 inniheldur heiti vísanna, basaröð „forward“ (F) og „reverse“ (R) 

vísis, lengd vísa í núkleótíðum og lengd mögnunarafurðar (e. amplicon) í basapörum. 

 

Tafla 1 - Vísar notaðir í hefðbundnu PCR 

 Heiti vísis Röð vísis Lengd  

vísis 

Amplicon 

lengd 

1 GAPDH-F 5‘-AGGTTTACATGTTCCAATATGATTCCA-‘3 27 94 

 GAPDH-R 5‘-ATGGGATTTCCATTGATGACAAG-‘3 23  

2 RHDEX6-F 5‘-ACACGCTATTTCTTTGCAGACTTCT-‘3 25 153 

 RHDEX6-R 5‘-AGGTACTTGGCTCCCCCAAC-‘3 20  

 

Notuð var grunnblanda HotStarTaq DNA Polymerase (Qiagen, Tilvísunarnúmer 203203). Vatn var 

notað sem neikvætt kontról. Veriti® 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems) tæki var notað til 

mögnunar. PCR afurðir voru rafdregnar á tveimur 1,5%  og 2,5% agarósa gelum í 1X natríum-

bórsýrusalts (e. sodium borate) buffer, sem lituð voru með Sybr Safe DNA Gel Stain 10.000X 

(Invitrogen). 2 µl af Loading buffer 10X (Ambion) var blandað við PCR afurðirnar og 10 µl af þeirri 

blöndu settir í brunna gelanna. Á öðru gelinu (1,5%) voru afurðir GAPDH mögnunar rafdregnar í 25 

mínútur og á hinu (2,5%) afurðir RHD útröð 6 mögnunar rafdregnar í 35 mínútur við 160 V. 100 bp 

stærðarstigi var rafdreginn í fyrsta og síðasta brunninum. Uppsetningu PCR hvarfs má sjá á töflu 2 og 

á mynd 4 má sjá þrep PCR hvarfa.  
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Tafla 2 - Vísar notaðir í hefðbundnu PCR 

Efni Styrkur Magn fyrir hvert hvarf 

Buffer 10X 1 µl 

Q-Solution 5X 2 µl 

HotStarTaq DNA polymerase 5 units/µl 0,05 µl 

dNTPs  10 mM 0,2 µl 

Forward primer + Reverse primer 10 µM 1 µl 

cfDNA 0,25-0,37 ng/µl 5,75 µl 

 

Þrep PCR hvarfs . Notast var við svokallaðan ,,step-down protocol”. Á stigi 1 fer fram virkjun ensíms, á 

stigi 2 og 3 fer fram eðlissvipting DNA við 94°C, pörun (e. annealing) fer fram við 49°-56°C og lenging 

fer fram við 72°C sem er kjörhitastig ensímsins. Á stigi 4 fer fram lokalenging. 

 

3.4.2 Rauntíma kjarnsýrumögnun 

C1000 Touch Thermal Cycler (Bio Rad) tæki var notað til að magna upp DNA en mögnunin er numin 

af einingu tækisins sem heitir CFX96 Real Time System (Bio Rad). Forritið sem notað var til að vinna 

með niðurstöður heitir Bio-Rad CFX Manager. Gerður var samanburður á tveimur PCR aðferðum til 

mögnunar á RHD geni, RHD PCR mix (TrenDx, tilvísun 8-A005) og Taqman Genotyping Master Mix 

(Applied Biosystems, tilvísun 4371353).  

TrenDx aðferðin inniheldur tilbúna blöndu til mögnunar á RHD útröð 4 (RHDEX4) og GAPDH 

genum. Í upphafi var aðferðalýsingu fylgt og heildarrúmmál í hverri PCR holu var 50 µl, þar af 30 µl af 

hvarfblöndu (e. reaction mix) og 20 µl af DNA sýni. Í síðari tilraunum var heildarrúmmál PCR hvarfsins 

helmingað, og notuð 15 µl af hvarfblöndu og 10 µl af DNA sýni. TrenDx RHD þreifarinn er merktur með 

FAM en GAPDH þreifarinn með VIC. 

 

Mynd 4 - PCR hvarf notað í hefðbundnu PCR 
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Taqman Genotyping Master Mix aðferðin var „heimatilbúin“ þar sem notaðir voru vísar og þreifarar 

fyrir RHD útröð 5 (RHDEX5)(40), RHD útröð 7 (RHDEX7)(41), SRY (39) og GAPDH  úr áður birtum 

rannsóknum. Vísarnir og þreifararnir voru pantaðir voru frá Sigma, nema GAPDH þreifarinn sem var 

pantaður frá Integrated DNA Technologies. Notað var sama GAPDH vísapar og í hefðbundna PCR 

hvarfinu (sjá töflu 1). Upplýsingar um aðra vísa (F og R) og þreifara (e. probe, P) má sjá í töflu 3. Tafla 

4 og mynd 5 innihalda upplýsingar um PCR aðferð. Tafla 5 inniheldur upplýsingar um innihald PCR 

hvarfanna. 

 

Tafla 3 - Vísar og þreifarar sem notaðir voru með Taqman Genotyping Master Mix 

 Heiti vísis Röð vísis Lengd 

vísis/þreifara 

Amplicon 

lengd 

1 GAPDH-P  5‘-[5TYE665]CCGTTCTCAGCCTTGACGGTGC-

[3AbRQSp]-3‘ 

22  

2 RHDEX5-F 5‘-CGCCCTCTTCTTGTGGATG-3‘ 19 82 

 RHDEX5-R 5‘-GAACACGGCATTCTTCCTTTC-3‘ 21  

 RHDEX5-P  5‘-[6FAM]TCTGGCCAAGTTTCAACTCTGCTCG-

CT[BHQ1]-3‘ 

27  

3 RHDEX7-F 5‘-GGGTGTTGTAACCGAGTGCTG-3‘ 21 125 

 RHDEX7-R 5‘-CCGGCTCCGACGGTATC-3‘ 17  

 RHDEX7-P  5‘-[HEX]AGCTTGCGGGTCTGCTTGGAGAGAT-

C[BHQ1]-3‘ 

26  

4 SRY-F 5‘-CGATCAGAGGCGCAAG-3‘ 16 75 

 SRY-R 5‘-TGGTATCCCAGCTGCTTGCT-3‘ 20  

 SRY-P 5‘-[6FAM]TCTAGAGAATCCCAGAATGCAAACT-

CAGAGA[BHQ1]-3‘ 

31  

*Lengd vísa og þreifara er gefin upp í fjölda núkleótíða 

 

Tafla 4 - Þrep PCR hvarfa við notkun RHD PCR mix og Taqman Genotyping Master Mix 

Stig Hitastig  Tími Endurtekning Endurtekning 

1 95°C 10 mínútur  Virkjun á Taq polymerasa 

 

2 

95°C 

62°C/60°C* 

15 sekúndur 

60 sekúndur 

 

50X 

Eðlissvipting DNA 

Líming vísa og lenging PCR afurðar 

*62°C þegar unnið er með RHD PCR mix og 60 °C þegar unnið er með Taqman Genotyping Master mix.  
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Mynd 5 sýnir PCR þrepin sem notast var við í rauntíma PCR. Sömu PCR þrep eru notuð við notkun 

beggja PCR aðferða. Í TGM aðferð er hitastigið í stigi 3 60°C. Í RP aðferð er hitastigið í stigi 3 62°C. 

Á stigi 1 fer fram virkjun ensíms. Á stigi 2 fer fram eðlissvipting DNA og á stigi 3 fer fram pörun og 

lenging.  

 

Tafla 5 - Innihald PCR hvarfa fyrir RHD PCR mix og heimagerða Taqman aðferð 

Efni – RHD PCR mix  Magn fyrir hvert hvarf  

RHD PCR mix  15 µl  

cfDNA  10 µl  

Efni – Taqman Genotyping Master 

Mix 

Styrkur Magn fyrir hvert hvarf Lokastyrkur 

Taqman Genotyping Master Mix 2X 12,5 µl 1X 

Vísar (F og R) 1 25 µM 0,9 µl 900 nM 

Þreifari 1 5 µM 1,25 µl 250 nM 

Vísar (F og R) 2 25 µM 0,9 µl 900 nM 

Þreifari 2 5 µM 1,25 µl 250 nM 

Vatn**  0,2 µl  

cfDNA  8 µl  

*Eftir að rúmmál hvarfs var helmingað miðað við leiðbeiningar framleiðanda 

**Til að bæta upp rúmmálstap þegar eitt vísapar og einn þreifari er notaður, er rúmmál vatns aukið um 2,15 µl.   

 

3.4.3 Greining á niðurstöðum kjarnsýramögnunar 

Bio Rad CFX Manager 3.1 er forritið sem notað er við greiningu rauntíma PCR niðurstaðna. Forritið 

ákvarðar grunnþröskuld fyrir hvern flúrlit og þröskuldurinn er færður handvirkt upp fyrir mestu 

bakgrunnsmöngunina. Því getur CT sumum tilfellum hækkað. Þetta getur komið í veg fyrir falskt 

jákvæða svörun í RhD neikvæðum sýnum. Þröskuldshækkun er gróflega sú sama milli tilrauna, en hún 

hefur þó ekki verði stöðluð enn.  

Mynd 5 - Þrep PCR hvarfa sem notuð voru með TGM aðferð 
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4 Niðurstöður 

4.1 Val á aðferð til cfDNA einangrunar 

Gerður var samanburður á aðferðum til einangrunar cfDNA frá þremur mismunandi framleiðendum. 

Niðurstöður flúrmælinga ásamt útreikningum á meðalstyrk, staðalfráviki, meðalfráviki og frávikshlutfalli 

má sjá í fylgiskjali 1. cfDNA var einangrað níu sinnum úr fjórum plasmasöfnum, þrisvar með hverri 

aðferð. Mynd 6 inniheldur dæmi um niðurstöður samanburðar á meðalstyrk DNA sem einangrað var úr 

sama plasmasafni (RhD neikvæður karlmaður). Sýndar eru niðurstöður þriggja cfDNA einangrana fyrir 

hverja aðferð, eða samtals níu einangranir. Hver súla stendur fyrir meðalstyrk þriggja flúrmælinga á 

sömu DNA afurð. Niðurstöður einangrunar á hinum plasmasöfnunum, einkennast af sömu leitni og sjá 

má á mynd 6.  

  

Myndir 7, 8 og 9 sýna samantekt á meðalstyrk cfDNA fyrir hverja einangrunaraðferð fyrir sig (Roche, 

Qiagen og Thermo). Súlurnar á hverri mynd sýna styrk þriggja flúrmælinga á sömu cfDNA afurð. Hver 

DNA afurð er merkt annars vegar með tilliti til einangrunaraðferðar (Roche (1.X, 2.X, 3.X), Qiagen 

(4.X, 5.X, 6.X), Thermo  (7.X, 8.X, 9.X)) og hins vegar með tilliti til plasmasafns (RhD neikvæð kona 

(X.1), RhD jákvæð kona (X.2), RhD neikvæður karlmaður (X.3) og RhD jákvæður karlmaður (X.4)). 

Eins og sjá má af myndunum var nokkur munur á DNA styrk á milli aðferða.Roche aðferðin gaf yfirleitt 

af sér DNA sýni með frekar lágan styrk, aðferðin frá Qiagen veitti yfirleitt DNA sýni með hærri styrk en 

Roche og aðferðin frá Thermo veitti yfirleitt DNA sýni með hæsta styrk þessara þriggja aðferða. 

 

 

Mynd 6 – Meðalstyrkur cfDNA eftir einangrun á sama plasmasafni með þremur aðferðum 
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Mynd 7 – Niðurstöður einangrunar með High Pure Viral Nucleic Acid Large Volume Kit 

Mynd 8 - Niðurstöður einangrunar með QIAamp® Circulating Nucleic Acid 

Mynd 9 - Niðurstöður einangrunar með MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit 

Einangrun á cfDNA (Roche) 

   Einangrun á cfDNA (Qiagen) 

   Einangrun á cfDNA (Thermo) 

            cfDNA einangrað með aðferð frá Roche 

               cfDNA einangrað með aðferð frá Qiagen 

            cfDNA einangrað með aðferð frá Thermo 
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Næsta skref samanburðar á cfDNA einangrunaraðferðum var að nota afurðir cfDNA einangrunar til 

kjarnsýrumögnunar. Afurðir DNA einangrunar með MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit (Thermo) 

mögnuðust hvorki upp í hefðbundnu PCR né rauntíma PCR. Mynd 10 sýnir rafdráttarniðurstöður 

mögnunar á GAPDH á afurðum þriggja DNA einangrunaraðferða. Engin bönd eru sjáanleg í brunnum 

þar sem rafdregnar voru PCR afurðir mögnunar á DNA sem einangrað var með MagMAX™ Cell-Free 

DNA Isolation Kit. 

Afurðir Qiagen og Roche aðferða mögnuðust með hefðbundnu PCR en sú fyrrnefnda kom betur út 

við mögnun í rauntíma PCR. Því var ákveðið að halda verkefninu áfram með notkun cfDNA afurða 

QIAamp® Circulating Nucleic Acid aðferðar. Tafla 6 tekur saman helstu þætti sem skipta máli við val á 

hentugri aðferð til að einangra cfDNA og einkunnagjöf rannsakenda fyrir hvern þátt og aðferð. 

Tölulegar niðurstöður fyrir hverja einangrunaraðferð fyrir sig er að finna í Fylgiskjali 1.   

 

Mynd 10 – Brot niðurstaða úr rafdrætti afurða á hefðbundnu PCR.  

 1             2            3             4             5            6            7             8            9 

DNA        Roche     Qiagen Thermo     Roche    Qiagen   Thermo    Neikvætt   DNA 

Ladder                       Kontról     Ladder 
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Tafla 6 - Samanburður á aðferðum við einangrun cfDNA 

Áhrifaþættir Roche Qiagen Thermo Fisher 

Scientific 

Meðalstyrkur cfDNA 253 pg/µl 298 pg/µl 332 pg/µl 

Staðalfrávik cfDNA styrks 76 pg/µl 44 pg/µl 41 pg/µl 

Meðalfrávik cfDNA styrks 57 pg/µl 35 pg/µl 35,5 pg/µl 

Frávikshlutfall cfDNA styrks 30% 15% 12% 

Mögnun með hefðbundnu PCR +++ +++ - 

Mögnun með Real-Time PCR ++ +++ - 

Tími einangrunar + +++ ++ 

 

4.2 QIAamp aðlögun 

QIAamp cfDNA aðferðin var „bestuð“ eða aðlöguð til að hámarka styrk cfDNA. Mynd 11 sýnir 

samanburð á cfDNA styrk í plasma við mismunandi upphafsmagn plasma, rúmmál uppleysingarvökva 

og notkun hjálpar RNA.  

 

 

Mynd 11 inniheldur niðurstöður QIAamp aðlögunar með aukningu á upphafsrúmmáli plasma og notkun 

hjálpar RNA. Bláu súlurnar standa fyrir styrk á cfDNA sem einangrað var með Qiagen úr 2,5 ml af 

plasma og uppleyst með 30 µl. Appelsínugulu súlurnar standa fyrir styrk á cfDNA sem einangrað var 

úr 5 ml af plasma og uppleyst með 40 µl. Gráu súlurnar standa fyrir styrk á cfDNA sem einangrað var 

úr 5 ml af plasma með hjálpar RNA og  uppleyst með 40 µl.  

Mynd 11 - Samanburður á cfDNA styrk í plasma 
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4.3 Fullgilding Qubit 2.0 

Áður en notkun á Qubit 2.0 flúrmæli við magnmælingu á cfDNA sem einangrað var úr plasmasýnum 

hófst, var framkvæmd fullgilding á mælinum. Myndir 12-17 innihalda niðurstöður fullgildingarinnar.  

   

Myndir 12-14 innihalda niðurstöður flúrmælingar á fimm gDNA sýnum. Þau voru flúrmæld þrisvar í 

þremur keyrslum. Sýnin voru endurblönduð fyrir hverja keyrslu. Bláu súlurnar á tákna styrk fyrstu 

mælingar á gDNA í sýnum 1-5, appelsínugulu súlurnar tákna styrk annarrar mælingar á sömu sýnum 

og gráu súlurnar tákna styrk þriðju mælingar á viðkomandi sýni. 

   

  

 

Súluritin á mynd 15 sýnir meðalstyrk þriggja flúrmælinga á gDNA sem blandað var upp þrisvar. Þ.e. 

bláu súlurnar eru meðalstyrkur þriggja mælinga á fyrstu blöndun á sýnum 1-5. Appelsínugulu súlurnar 

eru meðalstyrkur þriggja mælinga á gDNA sem blandað var upp í annað sinn. Gráu súurnar eru 

meðalstyrkur þriggja mælinga á gDNA sem blandað var upp í þriðja sinn. Mynd 16 sýnir meðalstyrk á 

gDNA og staðalfrávik vegna endurblöndunar. 

Mynd 12 - Flúrmæling á sýnum 1-5  
1. keyrsla 

Mynd 13 - Flúrmæling á sýnum 1-5 
2. keyrsla 

Mynd 14 - Flúrmæling á sýnum 1-5  
3. keyrsla 

Mynd 15 - Meðalstyrkur þriggja flúrmælinga á sama 
sýni eftir endurblöndun, sýni 1-5 

Mynd 16 – Meðalstyrkur og staðalfrávik flúrmælinga 
á sýnum 1-5 sem blönduð voru upp þrisvar 
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Mynd 17 inniheldur niðurstöður flúrmælingar á gDNA, sem var óþynnt, þynnt 1:10, 1:100 og 1:1000 í 

samanburði við útreiknuð gildi miðað við þynningu á óþynntu gDNA. Niðurstöðurnar eru settar fram á 

línuriti ásamt R2.  

 

4.4 Rauntíma PCR 

Gerðar voru prófanir á rauntíma RhD mögnun með tveimur ólíkum aðferðum: RHD PCR mix (TrenDx) 

sem er aðkeypt aðferð og Taqman Genotyping Master mix (Applied Biosystems) sem er „heimagerð“ 

aðferð þar sem notaðir voru vísar og þreifarar úr birtum vísindagreinum. Fyrstu prófanir á aðferðunum 

tveimur voru gerðar með gDNA sýnum til þess að prófa virkni aðferðinna með „gæða“ DNA. Í framhaldi 

af því voru gerðar tilraunir með þynnt gDNA, cfDNA og að lokum með cfDNA einangruðu úr 

blóðsýnum RhD neikvæðra kvenna í meðgöngu (meðgöngusýni). 

 

4.4.1 Mögnun á gDNA 

Mynd 18 sýnir niðurstöður á mögnun á 1 ng/µl gDNA úr RhD jákvæðum karlmanni með RHD PCR 

(hér eftir RP) aðferð og Taqman Genotyping Master (hér eftir TGM) aðferð. Þetta eru því niðurstöður 

tveggja tilrauna sem skeytt hefur verið saman á eina mynd. Mögnun með RP fer fram í þreföldu en 

mögnun með TGM fer fram í tvöföldu. Í hvarfblöndu RP aðferðar eru vísar sem magna upp hluta af 

útröð 4 í RHD geninu (RHDEX4) og bút úr GAPDH geninu. Flestir RhD neikvæðir einstaklingar af 

evrópskum uppruna eru með úrfellingu á geninu, þannig að hjá þeim ætti ekkert RhD að magnast upp. 

GAPDH er viðmiðunargen, þ.e. ef það magnast upp þá er DNA til staðar og aðstæður fyrir PCR 

mögnun eru ásættanlegar. Vísar og flúrmerktir þreifarar til mögnunar á útröð 5 RHD gensins 

(RHDEX5), útröð 7 RHD gensins (RHDEX7) og SRY eru notaðir í einföldu hvarfi (singleplexi) með 

TGM aðferð. Flúrmerktur þreifari er notaður til að meta mögnun í rauntíma. Línurnar á myndunum eru 

merktar með PCR aðferð og viðkomandi geni/útröð sem mögnuð er upp.  

Mynd 17 - Aðhvarfsstuðull á þynningarröð 
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Mynd 18 - Rauntíma PCR mögnun á gDNA  

Grænu línurnar eru mögnun á RHDEX4 og fjólubláu línurnar eru mögnun á GAPDH. Bláu línurnar eru 

mögnun á RHDEX5, appelsínugulu línurnar eru mögnun á RHDEX7, gulu línurnar eru mögnun á SRY 

geninu. Meðal CT hjá RHDEX4 er við hring 25, meðal CT GAPDH er við hring 26. CT hjá RHDEX5 er 

við hring 29, CT hjá RHDEX7 er við hring 30 og CT SRY er við hring 32. Mögnun á gDNA tókst því með 

báðum PCR aðferðum, en CT PCR afurða RP aðferðar er lægra en PCR afurða TGM aðferðar. 

 

4.4.2 Mögnun á cfDNA 

cfDNA sem einangrað var úr plasmasöfnum og meðgöngusýnum var magnað upp með RP og TGM 

aðferðum. Vísar og flúrmerktir þreifarar til mögnunar á RHDEX5 og GAPDH voru notaðir í tvöföldu 

hvarfi (e. duplexi) með TGM aðferð. Á öllum myndum hér eftir eru GAPDH línur fjólubláar, óháð PCR 

aðferð og allar RHDEX4 og RHDEX5 línur eru grænar. Línurnar á myndum 18-20 eru merktar eftir því 

hvaða útröð/gen verið er að magna upp. 

 

4.4.2.1 RHD PCR mix 

Fyrstu tilraunir við að magna upp cfDNA leiddu í ljós að DNA einangrað með aðferðinni frá Thermo 

Fisher Scientific magnaðist ekki upp. DNA einangrað með aðferðum frá Roche Diagnostics og Qiagen 

magnaðist hins vegar upp. Mynd 19 sýnir mögnun á cfDNA einangrað með aðferð Roche en mynd 20 

sýnir mögnun á cfDNA einangrað með aðferð Qiagen. Þar sem DNA afurðirnar höfðu verið flúrmældar 

var ekki til nægilegt DNA magn til að magna það upp í tvöföldu. Báðar myndir innihalda niðurstöður 

mögnunar á tveimur cfDNA sýnum, öðru RhD jákvæðu og hinu RhD neikvæðu. Sýnin voru einangruð 

úr 2,5 ml af plasma og uppleyst í 30 µl. Í þessari tilraun voru mögnuð  upp tvö RhD jákvæð sýni með 

hvorri aðferð, GAPDH magnaðist ekki upp i öðru hvarfinu á mögnun Roche sýna. Tekið var tillit til 

þessara niðurstaðna við val á hentugustu DNA einangrunar aðferðinni. Því var allt cfDNA sem notað 

er í framhaldinu í þessu verkefni einangrað með aðferð Qiagen. 

 

                                       TGM RHDEX5       

                                         RP RHDEX4                        TGM SRY↓                        

                           

       RP GAPDH                                                              

                                           TGM RHDEX7 
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CT RHDEX4 er við hring 29,8, CT GAPDH í RhD jákvæða sýninu er við hring 30,1. CT GAPDH í RhD 

neikvæða sýninu er við hring 29,3.  

 

 

CT RHDEX4 er við hring 29,6, CT GAPDH í RhD jákvæða sýninu er við hring 29,18 og CT GAPDH í 

RhD neikvæða sýninu er við hring 28,7.  

Mynd 19 - Mögnun á cfDNA (Roche) með RP aðferð 

Mynd 20 - Mögnun á cfDNA (Qiagen) með RP aðferð 

 

                                    GAPDH  

              RHDEX4  

                                           

                                   GAPDH  

 

 

         GAPDH  

               RHDEX4  

 

              GAPDH 
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4.4.2.2 Taqman Genotyping Master mix 

RhD jákvætt cfDNA var magnað upp með TGM aðferð og sjá má dæmi um slíkar niðurstöður á mynd 

21. Sýnd er mögnun í fjórum hvörfum, í tveimur þeirra er mögnun á RHDEX5 og GAPDH í duplexi og í 

hinum tveimur er mögnun á RHDEX7 og GAPDH í duplexi. Rúmmál plasma sem þetta cfDNA er 

einangrað úr er 5 ml og það er uppleyst í 40 µl, því hefur það hærri styrk en það cfDNA sem magnað 

var upp með RP aðferð (myndir 19 og 20). 

 

 

Meðal CT hjá GAPDH sem keyrt var í duplexi með RHDEX5 er við hring 28,50. Meðal CT hjá RHDEX5 

er við hring 30,86. Meðal CT hjá GAPDH sem keyrt var í duplexi með RHDEX7 er við hring 28,77. 

Meðal CT hjá RHDEX7 er við hring 29,63.  

 

4.4.3 Mögnun á cfDNA einangruðu með Qiagen og hjálpar RNA 

Gerð var tilraun með TGM mix til að athuga árangur þess að nota hjálpar RNA við cfDNA einangrun 

með QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit. Tvö fjölföld PCR hvörf voru keyrð, í öðru hvarfinu var 

mögnun á GAPDH og RHDEX5 í duplexi og í hinu var mögnun á GAPDH og RHDEX7 í duplexi. Tafla 

6 inniheldur upplýsingar um sýnin sem notuð eru við samanburðinn. Sýnin voru mögnuð upp i tvöföldu, 

þ.e. hvert sýni var til staðar í fjórum hvörfum. Mynd 22 inniheldur niðurstöður mögnunarinnar.  

 

Tafla 7 - cfDNA sýni A, B og C 

Auðkenning 

sýnis 

Upphafsrúmmál plasma 

og rúmmál uppleysingar 

Hjálpar RNA Styrkur cfDNA 

A 5 ml og 40 µl Já 1,6 ng/µl 

B 5 ml og 40 µl Nei 0,6 ng/µl 

C 5 ml og 40 µl Já 0,6 ng/µl* 

*Sýni C er þynnt 

 

Mynd 21 - Mögnun á cfDNA (Qiagen) með TGM aðferð 

 

           GAPDH  

  RHDEX5   

 

                                      RHDEX7  
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Mynd 22 inniheldur hluta niðurstaðna þessarar tilraunar. Línurnar eru merktar eftir sýnum, A, B og C. 

Bláu línurnar eru mögnun á RHDEX7. Meðal CT gildi og staðalfrávik (St.dev) við mögnun á GAPDH, 

RHDEX5 og RHDEX7 má sjá í töflu 7. Eftir úrlestur niðurstaðna var ekki unnið meira með RHDEX7, 

þar sem mögnun var síðri en með RHDEX5.   

 

Tafla 8 – CT meðaltal og staðalfrávik sýna A, B og C 

 GAPDH RHD útröð 5 GAPDH RHD útröð 7 

Sýni CT St.dev CT St.dev CT St.dev CT St.dev 

A 27,93 0,22 30,18 0,15 28,09 0,02 29,69 0,03 

B 27,85 0,13 30,55 0,14 28,28 0,49 31,24 2,39 

C 28,50 0,06 30,86 0,16 28,77 0,22 29,63 0,7 

 

4.4.4 Greinimörk RhD rauntíma PCR 

Gerðar voru tilraunir með að magna upp cfDNA sem var blanda af cfDNA frá RhD jákvæðum 

einstaklingi (2,5-50%) og RhD neikvæðum einstaklingi (50-97,5%) til þess að athuga greinimörk (e. 

detection limit) RhD rauntíma PCR. Þetta var gert til þess að líkja eftir cfDNA frá RhD neikvæðri móður 

sem gengur með RhD jákvætt fóstur, en þá er meirihluti cfDNA komið frá móður en mishátt hlutfall 

cfDNA komið frá fóstri. Framkvæmd var títrunartilraun með báðum PCR aðferðum, GAPDH og 

RHDEX5 var keyrt í duplexi með TGM aðferð. Útbúnar voru cfDNA blöndur með mismunandi hlutfalli 

af RhD jákvæðu og RhD neikvæðu cfDNA (tafla 9). Sama cfDNA var notað í allri tilrauninni og 

mögnunin var framkvæmd í tvöföldu. Hjálpar RNA var notað við einangrunina og var cfDNA styrkurinn 

0,85 ng/µl eftir þynningu. Myndir 23, 24 og 25 innihalda niðurstöður mögnunarinnar. Eins og sjá má 

magnast öll sýni upp að einhverju leyti, en CT er í hlutfalli við hlutfall RhD jákvæðs sýnis.   

 

Mynd 22 – Mögnun á GAPDH ásamt útröð 5 og útröð 7 RHD gensins í sýnum A, B og C  

                                      

 

             C 
              A, B 

                                                      A, 
                                                           B, 
                                                           C 
              

                                                              
                                                            C 

              A, B 
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Tafla 9 - cfDNA hlutfall í títrunartilraun 

Sýnanúmer 1 2 3 4 5 6 7 

RhD neikvætt 100% - 50% 75% 85% 95% 97,5% 

RhD jákvætt - 100% 50% 25% 15% 5% 2,5% 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23 er inniheldur niðurstöður sem eru mjög dæmigerðar fyrir RP aðferð, sjá má ákveðna truflun í 

tveimur hvörfum. Bleika línan sem sker sig úr er neikvæða kontrólið og græna línan sem sker sig úr er 

mögnun á öðru hvarfi 100% RhD neikvæða sýnisins. Mynd 24 skýrir niðurstöður mögnunarinnar með 

RP aðferð nánar, þau tvö hvörf sem innihéldu truflanir voru undanskilin. CT hjá GAPDH allra hvarfa er 

frá hring 27,94-29,14. Dreifingin á CT á RHDEX4 línum eru frá hring 29,55-35,27.  

Mynd 23 - Mögnun á cfDNA í títrunartilraun með RP aðferð 

Mynd 24 - Mögnun á cfDNA í títrunartilraun með RP aðferð 

 

 

              2, 3  6 

      4, 5                7 
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CT hjá GAPDH allra hvarfa er frá hring 28,64-29,30. Dreifingin á CT á RHDEX5 línum eru frá hring 

28,12-34,55. 

 

4.4.5 Greining RhD blóðflokks fósturs 

Gerð var tilraun til greiningar á blóðflokki fósturs í alls 25 meðgöngusýnum, þar af voru 6 plasmasýni 

sem geymd höfðu verið frosin í eitt ár og því lá blóðflokkur barnanna fyrir úr greiningu á fæðingarsýni. 

,,Gömlu“ sýnin voru öll tekin á 20. viku meðgöngu (+1-5 dagar). cfDNA var einangrað úr 25 

meðgöngusýnum. Sýnin voru tekin á 12.-39. viku meðgöngu en upphafsrúmmál plasma var breytilegt, 

það var frá 1,75-5,0 ml.  

cfDNA afurðirnar voru magnaðar upp með RP og TGM aðferðum. Vísar og þreifarar GAPDH og 

RHDEX5 voru notaðir í duplexi með TGM aðferð. Sýnin voru keyrð í tvöföldu, í báðum aðferðum. 

Rúmmál cfDNA var minnkað niður í 8 µl við notkun á RP mix, til að fá samanburðarhæfar niðurstöður. 

Jákvæðu og neikvæðu kontrólin eru cfDNA einangrað úr RhD jákvæðu plasma og RhD neikvæðu 

plasma. Á myndum 26-33 standa ljósgrænar línur fyrir mögnun á RhD fyrir jákvæða kontrólið og rauð 

lína er mögnun á RhD fyrir neikvæða kontrólið. Þar sem mæðurnar eru RhD neikvæðar ætti mögnun á 

RhD geni (dökkgrænrar línur) að vera mögnun á cffDNA frá RhD jákvæðu fóstri. Línurnar á myndum 

26-33 eru merktar númerum meðgöngusýna. Samkvæmt upplýsingum framleiðanda RP aðferðar, þarf 

þröskuldshringur (CT) RHD að vera lægri en 45 og ΔCT (CT
RHD – CT

GAPDH) ≤ 16 til að sýni teljist RHD 

jákvætt. Hins vegar beittu rannsakendur einnig sjónrænu mati þar sem þeir hafa ekki staðlað 

aðferðina. Þar sem TGM aðferðin er ennþá í þróun hjá rannsakendum er stöðlun á mati RhD flokki 

fósturs ekki lokið. Í hvörfum TGM aðferðar er mat á RhD blóðflokki fósturs byggt á CT hjá RHDEX5 og 

GAPDH meðgöngusýnanna og sjónrænu mati. 

 

Mynd 25 – Mögnun á cfDNA í títrunartilraun með TGM aðferð 

 

              2           3 

           4 5    

 6, 7                   
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4.4.5.1 Mögnun á cfDNA í meðgöngusýnum (Vika 12-16) 

Af meðgöngusýnunum eru sjö sem tekin voru á 12.-16. viku meðgöngu. Myndir 26 og 27 innihalda 

niðurstöður mögnunar á cfDNA, einangruðu úr þeim. Mynd 26 sýnir niðurstöður mögnunar með RP 

aðferð og mynd 27 sýnir niðurstöður mögnunar með TGM aðferð. Sýnin hafa númerin 23, 28, 29, 32, 

34, 37 og 39. 

 

 

Sýnd er mögnun úr báðum hvörfum hvers sýnis og línurnar og línuþyrpingar merktar eftir númeri 

meðgöngusýnis. Tafla 10 inniheldur CT gildi fyrir hvert hvarf meðgöngusýna sem tekin voru á viku 12-

16 og mögnuð með RP mix. Tafla 10 inniheldur einnig mat á RHD flokki fósturs og upphafsrúmmál 

plasma sem cfDNA var einangrað úr.  

 

 

Mynd 27 inniheldur niðurstöður greiningar á meðgöngusýnum sem tekin voru á 12.-16. viku, sýnd er 

mögnun úr hvoru hvarfi hvers sýnis. Engin mögnun á RHDEX5 átti sér stað hjá sýni 29. Aðeins er gert 

grein fyrir þeim hvörfum sem mögnuðust mest upp. Tafla 10 inniheldur CT gildi fyrir hvert hvarf 

meðgöngusýna sem tekin voru á vikum 12-16 og mögnuð upp með TGM aðferð.  

Mynd 27 - Meðgöngusýni vika 12-16 (TGM aðferð) 

 

 

    

    

                   28, 28 ↓ 

39↓ 
32↓ 

 

 

      

           28  

                                                                                        

          32, 39, 23, 37, 37, 28                   34, 32, 23 

     

Mynd 26 - Meðgöngusýni vika 12-16 (RP aðferð) 

 

 

29 ↑                         34, 39↑         29↓ 
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Tafla 10 – Niðurstöður greiningar á RHD flokki fósturs, vika 12-16 

 

Sýni 

RP 

RHD CT 

RP 

GAPDH CT 

RP 

ΔCt 

TGM 

RHD CT 

TGM 

GAPDH CT 

TGM 

ΔCt 

 

Mat 

RHD23-1 36,66 28,07 8,59 33,12 25,57 7,55 RhD jákvætt 

RHD23-2 35,98 28,02 7,96 33,02 26,10 6,92 RhD jákvætt 

RHD28-1 34,38 28,17 6,21 30,77 25,77 5,00 RhD jákvætt 

RHD28-2 35,49 28,93 6,56 31,91 25,59 6,32 RhD jákvætt 

RHD29-1 9,63* 27,57 -17,94 - 24,12 -  RhD neikvætt 

RHD29-2 46,71 27,11 19,6 - 24,90 -  RhD neikvætt 

RHD32-1 37,51 30,04 7,47 32,36 26,72 5,64 RhD jákvætt 

RHD32-2 36,93 29,94 6,99 41,54 26,34 15,2 RhD jákvæt 

RHD34-1 38,17 28,44 9,73 34,63 24,34 10,29 RhD jákvætt 

RHD34-2 38,22 27,57 10,65 31,46 24,41 7,05 RhD jákvætt 

RHD37-1 36,83 26,27 10,56 33,50 23,03 10,47 RhD jákvætt 

RHD37-2 36,37 26,21 10,16 46,21 23,85 22,36 Ósamræmi 

RHD39-1 37,39 29,67 7,72 31,94 25,77 6,17 RhD jákvætt 

RHD39-2 36,78 28,83 7,95 11,67* 25,14 -13,47 RhD jákvætt 

Neikvætt 

kontról 

45,22 29,09 16,13 - 26,05         - - 

Jákvætt 

kontról 

30,44 28,22 2,22 27,60 26,21 1,39 - 

*Truflun í hvarfi, þ.a.l. ómarktækt 
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4.4.5.2 Mögnun á cfDNA í meðgöngusýnum (Vika 20) 

Sex meðgöngusýni voru tekin á 20. viku meðgöngu. Myndir 28 og 29 innihalda niðurstöður mögnunar 

á cfDNA sem einangrað var úr plasmanu af þeim. Sýnin hafa númerin 7, 10, 13, 14, 15 og 20. Ekki var 

til nóg af hvarfblöndu TGM aðferðar til að keyra öll sýnin, því var ákveðið að sleppa sýni nr. 7. Mynd 

28 sýnir niðurstöður mögnunar með RP aðferð og mynd 29 sýnir niðurstöður mögnunar með TGM 

aðferð. Tafla 11 inniheldur CT gildi þessara sýna og mat á RhD flokki fósturs út frá PCR greiningu.  

 

 

Sýnd er mögnun úr hvoru hvarfi hvers sýnis. Engin mögnun á RHDEX4 átti sér stað hjá sýni 7. CT gildi 

fyrir hvert hvarf meðgöngusýna, ásamt mati á RhD flokki fósturs má sjá í töflu 11. 

 

 

 

Mynd 29 inniheldur niðurstöður RhD greiningar á sýnum sem tekin voru á 20. viku meðgöngu, sýnd er 

mögnun úr hvoru hvarfi hvers sýnis. Tafla 11 inniheldur CT gildi fyrir hvert hvarf meðgöngusýna sem 

tekin voru á vikum 12-16 og mögnuð upp með TGM mix. Sýnd er mögnun úr hvoru hvarfi hvers sýnis. 

Engin mögnun á RHDEX4 átti sér stað hjá sýni 7. Aðeins er gert grein fyrir hvörfunum með mestu 

mögnunina á mynd 29. Ósamræmi er milli aðferða í hvarfi RHD14-2. Í RP aðferð myndi sýnið vera 

RhD neikvætt og í TGM aðferð myndi sýnið vera RhD jákvætt. Truflun er til staðar í hvarfi RHD20-2 í 

aðferð RP, CT hjá RHD er 5,91. Það gefur ómarktækar niðurstöður.  

Mynd 28 - Meðgöngusýni vika 20 (RP aðferð) 

 

 

 

                     13, 13, 15, 15  

20↓                                                                                              14, 20, 10  

            10, 14 

Mynd 29 Meðgöngusýni vika 20 (TGM aðferð) 

 

 

      

13↓           15↓           20↓ 
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Tafla 11 Niðurstöður greiningar á RhD flokki fósturs, vika 20 

 

Sýni 

RP 

RHD CT 

RP 

GAPDH CT 

RP 

ΔCt 

TGM 

RHD CT 

TGM 

GAPDH CT 

TGM 

ΔCt 

 

Mat 

RhD flokkur 

barns 

RHD7-1 - 30,32 30,32    RhD neikvætt Neikvæður 

RhD7-2 - 30,41 30,41    RhD neikvætt  

RHD10-1 40,43 28,35 12,08 44,13 25,39 18,74 RhD jákvætt Jákvæður 

RHD10-2 43,64 28,73 14,91 33,14 25,62 7,52 RhD jákvætt  

RHD13-1 36,03 27,20 8,83 31,79 24,81 6,98 RhD jákvætt Jákvæður 

RHD13-2 36,39 28,25 8,14 41,88 26,18 15,70 RhD jákvætt  

RHD14-1 45,81 29,10 16,71 48,32 25,78 22,78 RhD neikvætt Neikvæður 

RHD14-2 39,96 28,71 11,25 36,55 25,75 10,80 Ósamræmi  

RHD15-1 36,69 28,16 8,53 31,21 25,58 5,63 RhD jákvætt Jákvæður 

RHD15-2 37,43 28,51 8,92 31,52 25,61 5,91 RhD jákvætt  

RHD20-1 39,57 27,65 11,92 35,42 25,03 10,39 RhD jákvætt Jákvæður 

RHD20-2 5,91 28,49 -22,58 31,15 24,58 6,57 RhD jákvætt  

 

4.4.5.3 Mögnun á cfDNA í meðgöngusýnum (Vika 23-28) 

Fimm meðgöngusýni voru tekin á viku 23-28. Eitt meðgöngusýni hefur ekki skráða meðgöngulengd og 

er það sett í hóp með meðgöngusýnunum sem tekin voru á viku 23-28. Myndir 30 og 31 innihalda 

niðurstöður mögnunar á cfDNA sem einangrað var úr plasmanu af þim. Sýnin hafa númerin 24, 25, 26, 

31, 33 og 36. Sýni 24 hefur óskráða meðgöngulengd. Mynd 30 sýnir niðurstöður mögnunar með RP 

aðferð og mynd 31 sýnir niðurstöður mögnunar með TGM aðferð. Tafla 12 inniheldur CT þessara sýna 

og mat á RhD flokki fósturs.  

 

 

Sýnd er mögnun á hvoru hvarfi hvers meðgöngusýnis. Engin mögnun var á RHDEX4 í öðru hvarfi 

sýna 26 og 33. CT gildi fyrir hvert hvarf meðgöngusýna sem tekin voru á vikum 23-28 og mögnuð upp 

með RP aðferð má sjá í töflu 12. 

Mynd 30 - Meðgöngusýni vikur 23-28 (RP aðferð) 

31, 25 ↓ 

 

 

      

     36 

          36 

       

      

                   24         24 

                        25, 26, 31, 33 
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Sýnd er mögnun á hvoru hvarfi hvers meðgöngusýnis. Engin mögnun var á RHDEX5 í sýnum 25, 26, 

31 og 33. CT gildi fyrir hvert hvarf meðgöngusýna sem tekin voru á vikum 23-28 og mögnuð upp með 

TGM aðferð má sjá í töflu 12.  

 

Tafla 12 - Niðurstöður greiningar á RhD flokki fósturs, vikur 23-28 

 

Sýni 

RP 

RHD CT 

RP 

GAPDH CT 

RP 

ΔCt 

TGM 

RHD CT 

TGM 

GAPDH CT 

TGM 

ΔCt 

 

Mat 

RHD24-1 35,14 28,19 6,96 31,72 25,55 6,17 RhD jákvætt 

RHD24-2 37,07 27,94 9,13 32,51 26,00 6,51 RhD jákvætt 

RHD25-1 43,00 27,64 15,36 - 25,41 -25,41 RhD neikvætt 

RHD25-2 7,18 28,38 -21,2 - 25,19 -25,19 RhD neikvætt 

RHD26-1 44,46 27,03 17,43 - 23,35 -23,35 RhD neikvætt 

RHD26-2 - 26,33 -26,33 - 23,32 -23,32 RhD neikvætt 

RHD31-1 45,19 27,72 17,47 - 25,22 -25,22 RhD neikvætt 

RHD31-2 6,95* 27,41 -20,46 - 24,88 -24,88 RhD neikvætt 

RHD33-1 47,37 27,07 20,3 - 23,61 -23,61 RhD neikvætt 

RHD33-2 - 26,16 -26,16 - 23,98 -23,98 RhD neikvætt 

RHD36-1 33,07 27,16 5,91 28,90 23,95 4,95 RhD jákvætt 

RHD36-2 34,23 27,72 6,51 28,63 23,78 4,85 RhD jákvætt 

*Truflun í hvarfi, þ.a.l. ómarktækt 

 

 

Mynd 31 – Meðgöngusýni vikur 23-28 (TGM aðferð) 

 

                                                              24, 24 

                                        36, 36  
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4.4.5.4 Mögnun á cfDNA í meðgöngusýnum (Vika 31-39) 

Sex meðgöngusýni voru tekin á meðgönguviku 31-39. Myndir 32 og 33 innihalda niðurstöður 

mögnunar á cfDNA sem einangrað var úr plasmanu af þeim. Sýnin hafa númerin 21, 22, 27, 30, 35 og 

38. Mynd 32 sýnir niðurstöður mögnunar með RP aðferð og mynd 33 sýnir niðurstöður mögnunar með 

TGM aðferð. Tafla 13 inniheldur gildi CT þessara sýna og mat á RhD flokki fósturs.  

 

 

Sýnd er mögnun á hvoru hvarfi hvers meðgöngusýnis. Engin mögnun var á RHDEX4 í öðru hvarfi 

sýnis númer 30 og hvorugu hvarfi sýnis 38. CT gildi fyrir hvert hvarf meðgöngusýna sem tekin voru á 

vikum 31-39 og mögnuð upp með RP aðferð má sjá í töflu 15.  

 

 

Sýnd er mögnun á hvoru hvarfi hvers meðgöngusýnis. Engin mögnun var á RHDEX5 í hvorugu hvarfi 

sýnis 21, 30, 38. CT gildi fyrir hvert hvarf meðgöngusýna sem tekin voru á vikum 31-39 og mögnuð upp 

með TGM aðferð má sjá í töflu 13. Mat á RhD blóðflokki fósturs er gert út frá CT neikvæða kontrólsins. 

CT jákvæða og neikvæða kontrólsins má sjá í töflu 10. 

 

Mynd 32 - Meðgöngusýni vikur 31-39 (RP aðferð) 

22↓ 

                                27, 27 

            35, 35             22      21, 21, 30 ↓ 

   

Mynd 33 - Meðgöngusýni vikur 31-39 (TGM aðferð) 

                                                                        35, 35 ↓ 

                        27, 27, 22↓ 

                          ↑22 
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Tafla 13 - Niðurstöður greiningar á RhD blóðflokki fósturs, vikur 31-39 

 

Sýni 

RP 

RHD CT 

RP 

GAPDH CT 

RP 

ΔCt 

TGM 

RHD CT 

TGM 

GAPDH CT 

TGM 

ΔCt 

 

Mat 

RHD21-1 42,10 26,91 15,19 - 23,08 -23,08 RhD neikvætt 

RHD21-2 47,62 26,27 21,35 - 23,26 23,26 RhD neikvætt 

RHD22-1 33,69 27,21 6,48 30,63 24,18 6,45 RhD jákvætt 

RHD22-2 7,37* 27,29 -19,92 28,99 24,31 4,68 Ómarktækt 

RHD27-1 31,10 24,16 6,94 27,49 21,24 6,24 RhD jákvætt 

RHD27-2 30,39 23,61 6,78 28,20 20,37 7,83 RhD jákvætt 

RHD30-1 45,32 27,21 18,11 - 23,85 -23,86 RhD neikvætt 

RHD30-2 - 25,64 -25,64 - 23,99 -23,99 RhD neikvætt 

RHD35-1 32,06 26,48 5,58 28,64 24,31 4,33 RhD jákvætt 

RHD35-2 32,40 27,87 4,53 38,57 24,73 13,84 RhD jákvætt 

RHD38-1 - 27,97 -27,97 - 25,34 -25,34 RhD neikvætt 

RHD38-2 - 28,45 -28,45 - 25,45 -25,45 RhD neikvætt 

*Truflun í hvarfi,  þ.a.l. ómarktækt 
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5 Umræður 

Markverðustu niðurstöður þessa verkefnis eru þær að einangrun á cfDNA úr plasma tókst með tveimur 

DNA einangrunaraðferðum. Einangrað cfDNA var svo notað til mögnunar á RhD geni með tveimur 

ólíkum rauntíma PCR aðferðum með góðum árangri. Einangrun á cffDNA úr blóðsýnum sem dregin 

voru úr RhD neikvæðum konum í meðgöngu tókst og var það DNA notað  til mögnunar og greiningar á 

RhD blóðflokki fósturs með rauntíma PCR. Stöðlun  DNA einangrunar- og rauntíma PCR aðferða er þó 

ekki lokið. 

MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit er sú DNA einangrunaraðferð sem kom best út úr 

samanburði þriggja aðferða, eftir magnmælingu cfDNA afurða með flúrmælingu. Nákvæmni 

aðferðarinnar var áberandi best, staðalfrávik aðferðarinnar var lægst og cfDNA styrkurinn hæstur sbr. 

niðurstöður í fylgiskjali 1. Eftir mögnun á sömu cfDNA afurðum með rauntíma PCR og hefðbundnu 

PCR reyndust cfDNA afurðir MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit hins vegar ekki magnast upp. 

Ákveðið var að fara ekki út í nánari greiningu á hugsanlegum ástæðum þessa, sem gæti verið efni í 

annað verkefni. Hugsanleg orsök lélegrar mögnunar á DNA sem einangrað var með MagMAX™ 

aðferð er að erfðaefnið hafi verið í stuttum bútum, sem flúrmælingin nemur en PCR nær ekki að 

magna upp. QIAamp® Circulating Nucleic Acid aðferðin kom næst best út eftir flúrmælingu, en hún 

veitti hærri DNA styrk en Roche High Pure Viral Nucleic Acid Large Volume Kit og lægra staðalfrávik.   

CT var yfirleitt lægri við mögnun á Qiagen cfDNA samanborið við Roche cfDNA í rauntíma PCR (sjá 

myndir 19 og 20). Mögnun á Qiagen cfDNA heppnaðist í öllum hvörfum. Mögnun á Roche cfDNA 

heppnaðist ekki í öllum tilvikum. Einnig reynist mögnunin á Qiagen cfDNA vera betri þegar litið er á 

hlutfallslegt gildi flúrljómunar (RFU) eftir 50 hringi. Eftir samanburð á niðurstöðum mögnunar á Roche 

cfDNA og Qiagen cfDNA var því ákveðið að halda áfram cfDNA einangrun í þessu verkefni með 

aðferð Qiagen. 

Fullgilding á Qubit 2.0 flúrmæli leiddi í ljós að flúrmælirinn er heppilegur til nota á magnmælingu á 

cfDNA sem hefur verið einangrað án hjálpar RNA. Eftir fullgildingu var mælirinn notaður við 

flúrmælingar einangraðs cfDNA. Flúrmæling á sama sýni þrisvar í röð veitti yfirleitt alltaf sama styrk og 

telst aðferðin því stöðug (sjá myndir 12-14). Meiri munur var á milli flúrmælinga á sýnum sem blönduð 

voru sérstaklega fyrir hverja mælingu (Sjá mynd 15). Það má teljast eðlilegt, því reikna má með 

einhverjum mun vegna innbyggðrar skekkju við nýblöndun sýna (Niðurstöður fullgildingar má sjá í 

fylgiskjali 2). 

Eftir aðlögun Qiagen aðferðar mátti sjá mikinn mun á mældum DNA styrk á afurðum einangrunar. 

Samanburðurinn sýndi að með því að auka rúmmál plasma um 100% og uppleysingarvökva um 

aðeins 33% við notkun QIAamp Circulating Nucleic acid kit var hægt að ná mun hærri DNA styrk eða 

að meðaltali um það bil 2,4 sinnum hærri. Notkun hjálpar RNA við einangrunina hækkaði einnig cfDNA 

styrkinn umtalsvert. Þegar cfDNA var einangrað úr 5 ml og uppleyst með 40 µl var styrkurinn á cfDNA 

um það bil 2,4 sinnum hærri þegar hjálpar RNA er notað (sjá mynd 11). Taka skal fram að hér eru 

bornar saman cfDNA afurðir úr sitt hvoru plasmasafninu og má því gera ráð fyrir ákveðinni skekkju. Sú 
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staðreynd að hvert plasmasafn er útbúið úr sýnum úr mörgum einstaklingum ætti hins vegar að vega 

upp einstaklingsmun að mestu leyti. 

RP aðferð magnar upp RHDEX4 til að greina RhD blóðflokk fósturs og í TGM aðferð er að mestu 

notast við RHDEX5 og RHDEX7. RP aðferð er sú aðferð sem notuð er í Svíþjóð til skimunar á RhD 

blóðflokki fósturs (42). Önnur lönd miða við að magna upp tvær útraðir RHD gensins til að auka 

næmni greiningarinnar og til að greina gervigenið RHDΨ. Það er til  dæmis gert í Danmörku. Þar er 

unnið með útraðir 5, 7 og 10. Í Danmörku er leitast við að greina RhD blóðflokk fósturs á 25. viku 

meðgöngu, þá er styrkur cffDNA í plasma móður mun hærri en fyrr á meðgöngunni (24). Í Svíþjóð er 

RhD blóðflokkur fósturs greindur frá 8. viku meðgöngu og gervigen verður ekki greint með aðferðinni 

sem notuð er þar í dag. Ef fóstur er með gervigen mun það því greinast í RhD neikvæðum blóðflokki. 

Með mögnun á tveimur útröðum RHD gensins má auka næmni aðferðarinnar, Svíar gera það ekki því 

það flækir túlkunina á niðurstöðunum og eykur líkurnar á þörf fyrir endurtekningum á greiningum (42).  

Við á Íslandi höfum mjög sambærilegt þýði og er í Svíþjóð og er það vafamál hvort nauðsynlegt er 

að setja upp PCR aðferð við greiningu á RhD blóðflokki fósturs, sem tekur tillit til RhD gervigens. 

Gervigen eru algengust í einstaklingum af afrískum uppruna. Gera má ráð fyrir að þýðið á Íslandi 

breytist með tímanum og að nauðsynlegt sé að setja upp tveggja vísapara PCR aðferð sem greinir 

gervigen. Ef sett væri upp PCR aðferð þar sem mögnun á RHDEX5 og RHDEX7 færi fram myndi 

RHDEX5 mögnun vera neikvæð í einstaklingi með RhD gervigen, en RHDEX7 mögnun væri jákvæð. 

Niðurstöður rauntíma PCR mögnunar á gDNA leiddi í ljós að CT á hvörfum sem mögnuð voru upp 

með RP aðferð var lægri en fyrir TGM aðferðina. Mögnun á RHDEX7 var síðri en fyrir RHDEX5 hvort 

sem magnað var upp gDNA eða cfDNA, og hvort sem mögnunin var í singleplex eða multiplex. Í einni 

tilraun var RHDEX7 t.d. magnað upp í singleplex samhliða RHDEX5 og SRY. CT hvarfanna er 29 

(RHDEX5), 30 (RHDEX7) og 32 (SRY). Loka RFU gildi RHDEX5 er tæplega 7000, loka RFU gildi 

RHDEX7 er rúmlega 3000 og loka RFU gildi SRY er 4000. Mögnunin á RHDEX7 er því talsvert lélegri 

en mögnunin á RHDEX5. Mögnunin á RHDEX7 staðnar mjög snemma og eða við hring 40. Til þess 

að fá betri mögnun á RHDEX7 mætti því reyna að prófa annað vísapar og/eða þreifara. Varðandi 

lækkun á CT mætti breyta hitastigi og/eða fjölga PCR þrepum í PCR aðferðinni. Þannig má komast 

nær stöðlun á TGM aðferð.   

Við mögnun á cfDNA með TGM rauntíma PCR var CT hjá RHDEX7 aftur á móti lægra en CT 

RHDEX5 (sjá mynd 21). Það stafar af því að bakgrunnsmögnun RHDEX5, ósértæk mögnun sem 

ákvarðar grunnlínuna, virtist meiri fyrir RHDEX5 en RHDEX7. Þrátt fyrir þetta var lokamögnun 

RHDEX7 oftast síðri,  en loka RFU gildi RHDEX5 var 4000 en loka RFU gildi RHDEX7 um 2000. 

Rauntíma PCR var notað til að meta árangurinn þegar hjálpar RNA var notað í því skyni að auka 

styrk DNA afurða eftir einangrun (sjá töflu 8). Meðal CT GAPDH hvarfa hjá sýnum A (1,6 ng/µl, með 

hjálpar RNA) og B (0,6 ng/µl, án hjálpar RNA) var nánast sá sami. Til samanburðar var sýni C 

einangrað með hjálpar RNA og þynnt niður í sama styrk og sýni B (0,6 ng/µl), það er sýni B og C voru 

gerð eins sambærileg og mögulegt var. Engu að síður var GAPDH CT gildi fyrir sýni C hærra en fyrir 

hin tvö sýnin (A og B). Möguleg skýring er ofmat á DNA magnmælingu með flúrmælingu á cfDNA sem 

einangrað var með hjálpar RNA. Við skoðun á mögnun á RHDEX 5 má sjá að sýni A hefur lægsta CT, 

sýni B hefur næst lægsta og sýni C hæsta CT. Þetta gefur til kynna að þó hjálpar RNA auki vissulega 
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cfDNA styrk við DNA einangrun, sé styrkurinn hugsanlega lægri en flúrmæling gefur til kynna. Það þarf 

því að rannsaka frekar hvort Qubit 2.0 mælir sé ónákvæmur við mælingu á cfDNA sem einangrað er 

með hjálpar RNA.  

Dæmigerð niðurstaða PCR mögnunar með RP aðferð var truflun í einu til þremur hvörfum í hverri 

keyrslu  (mynd 23). Ekki er vitað hvað veldur slíkum truflunum, en það er liður í stöðlun aðferðarinnar 

að gera niðurstöður mögnunar með RP aðferð áreiðanlega og hnökralausa. RP aðferð var upphaflega 

stöðluð á öðru rauntíma PCR tæki en er í notkun í Blóðbankanum, ABI Prism® SDS 7500 (Applied 

Biosystems). Því má búast má við að aðlaga þurfi aðferðina tæki af annarri tegund.  

Við athugun á greinimörkum RHD var greinilegt að CT hvarfanna var í hlutfalli við hlutfall RhD 

jákvæðs sýnis í hvarfinu. Munur aðferðanna tveggja sem notaðar voru við rauntíma PCR við athugun 

á greinimörkum RHD er meðal annars sá að CT fyrir GAPDH  hvörf var breytilegri með RP aðferð en 

TGM aðferð, en GAPDH magnaðist betur upp með RP aðferð. CT fyrir RHD hvörf var breytilegri með 

TGM aðferð og einnig var RhD mögnunin minni með TGM aðferð en RP aðferð. TGM aðferð var þó 

almennt nákvæmari en RP aðferð þar sem afrit (e. duplicates) í TGM aðferð voru nánast eins þegar 

DNA styrkur sýna var hár (sjá mynd 25). Línur afrita í RP aðferð voru dreifðari (sjá mynd 24) og aldrei 

eins, sama hvað DNA styrkurinn var hár. Draga má þær ályktanir af þessum niðurstöðum að TGM 

aðferðin sé nákvæmari þegar DNA styrkur er hærri, en RP aðferð magni betur upp cfDNA þegar DNA 

styrkur er lágur. Þannig virðist RP aðferðin vera næmari en ekki jafn áreiðanleg, en TGM aðferðin 

virðist vera sértækari en með minna næmi. Þessar ályktanir þarf þó að staðfesta með frekari 

prófunum. 

Greining á RhD blóðflokki fósturs í meðgöngusýnum sem dregin voru á meðgönguvikum 12-39 var 

möguleg með báðum rauntíma PCR aðferðum. Greiningin var öruggari eftir því sem lengra var liðið á 

meðgönguna. Í sumum tilvikum var erfitt að túlka niðurstöður og ákvarða RhD flokk fósturs, 

sérstaklega í sýnum sem dregin voru snemma í meðgöngu. Gerð var tilraun til greiningar á RhD 

blóðflokki fósturs í 25 meðgöngusýnum. Sjö sýni voru tekin á vikum 12-16, áætlað er að eitt þeirra sé 

RhD neikvætt og að sex sýnanna séu RhD jákvæð. Þar af var truflun í tveimur sýnum sem mögnuð 

voru upp með RP aðferð, þau hafa númerin RHD29 og RHD39. Upphafsrúmmál plasma sýnanna 

beggja var 1,5 ml. Sex „gömul“ meðgöngusýni voru mögnuð upp, mat á RhD blóðflokki fósturs var í 

samræmi við staðfestan blóðflokk barnsins í öllum hvörfum nema einu. Sýni 14 var falskt jákvætt í 

öðru hvarfanna sem magnað var upp með TGM aðferð. Sýni 14 var einangrað úr 1,75 ml af plasma. 5 

sýni voru tekin á vikum 23-28, með þeim er sýni 24 skoðað en það hefur óskráða meðgöngulengd. 

Áætlað er að tvö þeirra séu RhD jákvæð og 4 þeirra séu RhD neikvæð. Truflun var í einu sýni sem 

magnað var upp með RP aðferð. Það var sýni  RHD31, sem einangrað var úr 3,5 ml af plasma. 6 sýni 

voru dregin á vikum 31-39, þrjú þeirra eru talin RhD jákvæð og þrjú þeirra eru talin RhD neikvæð. 

Truflun var í öðru hvarfi sýnis RHD22 sem magnað var upp með RP aðferð, það var einangrað úr 3,5 

ml. Þegar gömlu sýnin eru undanskilin, er heildarhlutfall RhD jákvæðra sýna tæplega 60%, sem er það  

hlutfall sem búast má við þar sem 60% RhD neikvæðra kvenna gengur með RhD jákvætt fóstur. 

Næsta skref í stöðlun PCR aðferða er að keyra sýnin í þreföldu (e. triplicate) og ákvarða á hvaða 

viku best er að draga meðgöngusýnin. Í RhD neikvæðum sýnum (RhD neikvæð skv. mati á 

niðurstöðum í þessu verkefni) sem mögnuð voru upp með RP aðferð sást oft dálítil mögnun á RHD í 
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lokahringjum PCR keyrslunnar. Sömu sýni sem mögnuð voru upp með TGM aðferð voru hins vegar 

greinilega neikvæð og ekki sáust nein merki um mögnun í keyrslu. Greining á RhD blóðflokki fósturs 

var örugg í flestum meðgöngusýnum sem dregin voru á seinni helmingi í meðgöngu (á vikum 23-39). 

Þó er nauðsynlegt að staðla PCR aðferðirnar betur, til þess að tryggja sem best áreiðanlega greiningu 

á RhD flokki fósturs snemma á meðgöngu, áður en prófið verður tekið í notkun 
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6 Ályktanir 

 Ákvörðun á aðferð til einangrunar á cfDNA úr plasma er lokið. Uppsetning á fyrsta stigi á tveimur PCR 

aðferðum til skimunar á RhD blóðflokki fósturs er lokið. Stöðlun á aðferðunum er ekki lokið.  
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Fylgiskjal 1 

Í töflu 14 eru niðurstöður flúrmælingar á afurðum cfDNA einangrunar. Þetta eru afurðir frá samanburði 

aðferða til að einangra DNA. cfDNA var einangrað úr fjórum plasmasöfnum. Taflan inniheldur RhD 

blóðflokk plasmasafns, kyn, einangrunar aðferð og niðurstöður flúrmælingarinnar. Hver cfDNA afurð 

var flúrmæld þrisvar.  

Tafla 14 - Niðurstöður flúrmælingar á cfDNA 

Sýni RhD Kyn Kit Styrkur 1 Styrkur 2 Styrkur 3   

1.1 neg kona Roche 183,4 179 178,4 pg/µl 

2.1 neg kona Roche 169 166,8 166 pg/µl 

3.1 neg kona Roche 202 196,8 196,2 pg/µl 

4.1 neg kona Qiagen 222 222 218 pg/µl 

5.1 neg kona Qiagen 248 248 248 pg/µl 

6.1 neg kona Qiagen 298 298 296 pg/µl 

7.1 neg kona Thermo  270 270 270 pg/µl 

8.1 neg kona Thermo  284 284 282 pg/µl 

9.1 neg kona Thermo  274 274,2 274 pg/µl 

1.2 pos kona Roche 248 246 246 pg/µl 

2.2 pos kona Roche 218 218 216 pg/µl 

3.2 pos kona Roche 266 264 264 pg/µl 

4.2 pos kona Qiagen 260 260 260 pg/µl 

5.2 pos kona Qiagen 294 292 290 pg/µl 

6.2 pos kona Qiagen 280 280 280 pg/µl 

7.2 pos kona Thermo  314 314 312 pg/µl 

8.2 pos kona Thermo  320 320 318 pg/µl 

9.2 pos kona Thermo  320 320 318 pg/µl 

1.3 neg karl Roche 254 254 252 pg/µl 

2.3 neg karl Roche 161,8 161,6 160,8 pg/µl 

3.3 neg karl Roche 298 298 298 pg/µl 

4.3 neg karl Qiagen 298 296 296 pg/µl 

5.3 neg karl Qiagen 286 284 284 pg/µl 

6.3 neg karl Qiagen 340 338 336 pg/µl 

7.3 neg karl Thermo  368 368 366 pg/µl 

8.3 neg karl Thermo  338 338 336 pg/µl 

9.3 neg karl Thermo  352 354 354 pg/µl 

1.4 pos karl Roche 262 258 258 pg/µl 

2.4 pos karl Roche 432 430 428 pg/µl 

3.4 pos karl Roche 358 356 356 pg/µl 

4.4 pos karl Qiagen 376 372 370 pg/µl 

5.4 pos karl Qiagen 320 318 318 pg/µl 

6.4 pos karl Qiagen 378 378 368 pg/µl 

7.4 pos karl Thermo  370 370 368 pg/µl 

8.4 pos karl Thermo  406 404 404 pg/µl 

9.4 pos karl Thermo  374 374 372 pg/µl 
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Tafla 15 inniheldur gögn flúrmælinga úr töflu 14. Taflan inniheldur meðalstyrk í pg/µl, staðalfrávik, 

meðalfrávik, frávikststuðul og frávikshlutfall. 

  

Tafla 15 - Niðurstöður flúrmælingar á cfDNA 

Sýni Meðalstyrkur Staðalfrávik Meðalfrávik CV %CV 

1.1 180,3 pg/µl 2,23 2,09 0,012 1,24 

2.1 167,3 pg/µl 1,27 1,16 0,008 0,76 

3.1 198,3 pg/µl 2,60 2,44 0,013 1,31 

4.1 220,7 pg/µl 1,89 1,78 0,009 0,85 

5.1 248,0 pg/µl 0,00 0,00 0,000 0,00 

6.1 297,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,32 

7.1 270,0 pg/µl 0,00 0,00 0,000 0,00 

8.1 283,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,33 

9.1 274,1 pg/µl 0,09 0,09 0,000 0,03 

1.2 246,7 pg/µl 0,94 0,89 0,004 0,38 

2.2 217,3 pg/µl 0,94 0,89 0,004 0,43 

3.2 264,7 pg/µl 0,94 0,89 0,004 0,36 

4.2 260,0 pg/µl 0,00 0,00 0,000 0,00 

5.2 292,0 pg/µl 1,63 1,33 0,006 0,56 

6.2 280,0 pg/µl 0,00 0,00 0,000 0,00 

7.2 313,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,30 

8.2 319,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,30 

9.2 319,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,30 

1.3 253,3 pg/µl 0,94 0,89 0,004 0,37 

2.3 161,4 pg/µl 0,43 0,40 0,003 0,27 

3.3 298,0 pg/µl 0,00 0,00 0,000 0,00 

4.3 296,7 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,32 

5.3 284,7 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,33 

6.3 338,0 pg/µl 1,63 1,33 0,005 0,48 

7.3 367,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,26 

8.3 337,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,28 

9.3 353,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,27 

1.4 259,3 pg/µl 1,89 1,78 0,007 0,73 

2.4 430,0 pg/µl 1,63 1,33 0,004 0,38 

3.4 356,7 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,26 

4.4 372,7 pg/µl 2,49 2,22 0,007 0,67 

5.4 318,7 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,30 

6.4 374,7 pg/µl 4,71 4,44 0,013 1,26 

7.4 369,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,26 

8.4 404,7 pg/µl 0,94 0,89 0,002 0,23 

9.4 373,3 pg/µl 0,94 0,89 0,003 0,25 
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Fylgiskjal 2 

Töflur 16 og 17 innihalda niðurstöður fullgildingar á Qubit 2.0. Tafla 16 inniheldur niðurstöður 

flúrmælingar á fimm gDNA sýnum, sem blönduð voru upp þrisvar og flúrmæld þrisvar. Tafla 17 

inniheldur staðalfrávik, meðalfrávik, fráviksstuðul og frávikshlutfall flúrmælingarinnar.  

 

Tafla 16 - Fullgilding Qubit 2.0 

Sýni Styrkur 1 Styrkur 2 Styrkur 3 Styrkur meðaltal Eining 

1,1 14,84 14,8 14,56 15 ng/µl 

1,2 18,28 18,16 18,04 18 ng/µl 

1,3 16,2 16,16 16,08 16 ng/µl 

1,4 14,48 14,4 14,36 14 ng/µl 

1,5 15,76 15,68 15,64 16 ng/µl 

2,1 16,32 16,04 15,96 16 ng/µl 

2,2 18,68 18,6 18,52 19 ng/µl 

2,3 18,32 18,28 18,2 18 ng/µl 

2,4 13,12 13,04 12,96 13 ng/µl 

2,5 16,48 16,4 16,32 16 ng/µl 

3,1 16,48 16,4 16,32 16 ng/µl 

3,2 15,52 15,48 15,4 15 ng/µl 

3,3 17,92 17,8 17,72 18 ng/µl 

3,4 13,8 13,72 13,68 14 ng/µl 

3,5 16,24 16,2 16,16 16 ng/µl 

 

Tafla 17 - Fullgilding Qubit 2.0  

Sýni Staðalfrávik Meðalfrávik CV CV% 

1,1 0,15 0,12 0,0103 1,03 

1,2 0,12 0,08 0,0066 0,66 

1,3 0,06 0,04 0,0038 0,38 

1,4 0,06 0,04 0,0042 0,42 

1,5 0,06 0,04 0,0039 0,39 

2,1 0,19 0,14 0,0117 1,17 

2,2 0,08 0,05 0,0043 0,43 

2,3 0,06 0,04 0,0033 0,33 

2,4 0,08 0,05 0,0061 0,61 

2,5 0,08 0,05 0,0049 0,49 

3,1 0,08 0,05 0,0049 0,49 

3,2 0,06 0,04 0,0040 0,40 

3,3 0,10 0,07 0,0057 0,57 

3,4 0,06 0,04 0,0044 0,44 

3,5 0,04 0,03 0,0025 0,25 

 


