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Ágrip 

Inngangur: Mæling á ferritínstyrk í blóðsýni er viðurkennd aðferð til þess að meta járnbirgðir 

einstaklinga og er notuð til að meta járnhag nýrra blóðgjafa í Blóðbankanum. Einnig er ferritín mælt hjá 

virkum gjöfum eftir þörfum (grunur um járnskort). Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar teljast járnbirgðir tæmdar ef ferritín mælist <15 µg/l. Við blóðgjöf tapast í hvert sinn 

um 250 mg járns. Þrátt fyrir að vera viðurkennd aðferð þá eru margir þættir sem geta gert 

ferritínmælingu óáreiðanlega. MicroRNA (miRNA) eru smágerðir bútar af RNA sem finnast á frumufríu 

formi í blóði og hafa verið rannsökuð sem lífmerki ýmissa sjúkdóma. Vegna tengingar miRNA við 

járnbúskap er áhugavert að skoða hvort miRNA séu möguleg lífmerki fyrir járnhag. 

Markmið: 1) Að rannsaka járnhag íslenskra blóðgjafa út frá mælingum á blóðhag og ferritíni í blóði 

og mæla tíðni járnskorts meðal nýrra og virkra blóðgjafa, karla og kvenna, 2) að bera saman 

ferritínmælingar á milli rannsóknarkjarna Landspítalans og Blóðbankans og 3) að rannsaka hvort 

einhver miRNA gætu reynst lífmerki fyrir járnhag. 

Aðferðir: Fyrsti hluti rannsóknarinnar var afturskyggn og náði til áranna 2015 og 2016. Leitað var 

að ferritínmælingum (Ortho Vitros®) hjá nýjum blóðgjöfum og virkum heilblóðsgjöfum í ProSang® 

tölvukerfi Blóðbankans. Fyrir samanburð á niðurstöðum ferritínmælinga milli rannsóknarkjarna 

Landspítalans og Blóðbankans voru dregin blóðsýni úr 106 blóðgjöfum og var ferritín fyrst mælt á 

Vitros® tæki í Blóðbanka en síðan á Cobas® tæki rannsóknarkjarnans. MiRNA rannsóknin skiptist í tvo 

hluta, þreifirannsókn (20 þátttakendur, 179 miRNA panell) og staðfestingarrannsókn (50 þátttakendur, 

13 sérvalin miRNA). Í báðum rannsóknum voru bornir saman tveir hópar blóðgjafa með annars vegar 

hátt ferritín (>150 µg/l, HF hópur) og hins vegar lágt ferritín (<15 µg/l, LF hópur). EDTA blóðsýni voru 

spunnin niður og plasmað fryst áður en það var sent til Exiqon A/S í Danmörku til greiningar á miRNA. 

Niðurstöður: Ferritín mældist að meðaltali 72,3 ± 71,6 µg/l hjá nýskráðum blóðgjöfum,            

105,1 ± 74,3 µg/l hjá körlum og 37,2 ± 48,1 µg/l hjá konum.  Hjá nýskráðum blóðgjöfum var tíðni 

járnskorts (ferritín <15 µg/l) 11%, nánar tiltekið 1% hjá körlum og 22% hjá konum. Meðal virkra 

heilblóðsgjafa, þar sem ferritínmælingar voru gerðar, var tíðni járnskorts 15%; hjá körlum 9,0% og hjá 

konum 26%. Kerfisbundinn munur (e. proportional bias) reyndist vera á ferritínmælingum 

rannsóknarkjarna Landspítalans og Blóðbankans en fullkomin samsvörun var aðeins í allra lægstu 

gildum (<5 µg/l). Ekki reyndist vera marktækur munur á mælingum 179 miRNA gerðar á milli HF og LF 

hópa í þreifirannsókn, hvorki í samanburði með eftirliti (e. supervised) eða án (e. unsupervised). 

Þrettán miRNA úr þreifirannsókn voru valin til frekari samanburðar í staðfestingarrannsókn, sem 

staðfesti niðurstöður þreifirannsóknar þar sem engin miRNA skildu að HF og LF hópana. 

Ályktun: Tæplega fjórðungur nýskráðra kvenkyns blóðgjafa greindist með járnskort. Brýnt er að 

fylgjast með ferritíngildum blóðgjafa til þess að viðhalda járnbirgðum þeirra og draga úr líkum á 

járnskorti. Þörf er á framsýnni rannsókn til þess að meta raunverulega tíðni og einkenni járnskorts 

meðal virkra blóðgjafa. Mikilvægt er að hafa í huga kerfisbundinn mun á ferritínmælingum 

rannsóknarstofanna við túlkun ferritínrannsókna, val á nýju tæki og ákvörðun á viðmiðunarmörkum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar á frumufríu miRNA í plasma blóðgjafa benda ekki til þess að miRNA 

geti ekki nýst sem lífmerki fyrir járnhag. 
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Abstract 

Introduction: Serum ferritin is an accepted and widely used method to determine iron status and is 

used to assess the iron status of new blood donors in the Blood Bank. Ferritin is also measured in 

active blood donors in certain cases (suspected iron deficiency, frequent donations etc.). WHO defines 

depleted iron stores as ferritin <15 µg/l. In a single blood donation the donor loses approximately 250 

mg of iron. Even though ferritin measurement is an accepted method there are certain factors that 

make it unreliable. MicroRNAs (miRNAs) are small RNA fragments that can be detected outside cells 

in body fluids and have been studied as biomarkers for various diseases. It is interesting to examine if 

there is a correlation between miRNAs and iron stores since miRNAs play a role in iron homeostasis.  

Objective: The objectives of this study are 1) to examine the iron status of Icelandic blood donors 

and assess the frequency of iron deficiency in new and active donors, in both genders, 2) to compare 

serum ferritin measurements between the clinical laboratory at Landspítali and the Blood Bank, 3) to 

determine if miRNAs can serve as biomarkers for iron status. 

Methods: The first part was a retrospective study of ferritin measurements from the years 2015 

and 2016. A search was performed for ferritin measurements (Ortho Vitros®) from new and active 

donors in the ProSang® laboratory information system of the Blood Bank. For the comparison of ferritin 

measurements between the Blood Bank and the clinical laboratory at Landspítali, 106 blood samples 

from blood donors were obtained and ferritin was measured first at the Blood Bank (Vitros®) and then 

at the clinical hematology laboratory at Landspítali (Cobas®). The miRNA study was divided into two 

phases; a pilot study (20 participants, 179 miRNAs) and a confirmation study (50 participants, 13 

miRNAs). Participants were split into two groups, a) high ferritin (>150 µg/l, HF group) and b) low 

ferritin (<15 µg/l, LF group). EDTA blood samples were collected from each participant, centrifuged 

and the plasma collected and frozen before it was sent to Exiqon A/S in Denmark for miRNA analysis. 

Results: Mean ferritin for new blood donors was 72.3 ± 71.6 µg/l; more specifically 105.1 ± 74.3 

µg/l among men and 37.2 ± 48.1 µg/l among women. The frequency of iron deficiency (ferritin <15 

µg/l) in new blood donors was 11%; 1% in men and 22% in women. Iron deficiency in active blood 

donors (where ferritin results were available) was 15%; 9% in men and 26% in women. A proportional 

bias was observed between ferritin measurements at Landspitali and the Blood Bank with good 

correlation between measurements at the lowest values (<5 µg/l). There was no significant difference 

for any of the 179 miRNAs in the pilot study, neither with unsupervised or supervised comparison 

between the HF and LF groups. The confirmation study supported the findings of the pilot study as 

none of the 13 miRNAs were different between the HF and LF groups. 

Discussion: One fourth of newly registered female blood donors were iron deficient. It is important 

to monitor ferritin in female blood donors to prevent the development of iron deficiency. A prospective 

study of iron stores in active donors is needed. The proportional bias between the two instruments 

underlines the importance of establishing specific reference intervals for each laboratory. The miRNA 

studies suggest that cell-free miRNAs in plasma cannot serve as biomarkers for iron status. 
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1 Inngangur  
Þetta verkefni var unnið vorið 2017 í Blóðbankanum í Reykjavík. Verkefnið fjallar um járnhag íslenskra 

blóðgjafa, viðmiðunarmörk ferritínmælinga fyrir blóðgjafa, samanburð ferritínmælinga og miRNA sem 

gætu nýst sem lífmerki fyrir járnhag.  

1.1 Íslenskir blóðgjafar 
Blóðgjafir eiga sér langa sögu á Íslandi og á fjórða áratug tuttugustu aldar var fyrsta blóðgjafasveit á 

vegum skáta stofnuð. Blóðbankinn, sem er einn af hornsteinum íslenska heilbrigðiskerfisins, var síðan 

stofnaður árið 1953. Til þess að eiga nægilega mikið af blóði til þess að anna eftirspurn þarf 

blóðbankinn að fá um 70 blóðgjafir á hverjum degi. Blóðgjafar eru á aldrinum 18 - 65 ára en eftir 65 

ára aldur er heilsufar gjafans metið árlega. Af þessum stóra blóðgjafahópi er nærri einn þriðji (31%) 

yngri en 30 ára.(1) Árið 2016 voru framkvæmdar 10529 blóðsafnanir úr 5812 einstaklingum og af þeim 

voru 6877 safnanir framkvæmdar í Blóðbankanum við Snorrabraut. Konur eru talsvert færri en karlar, 

eða aðeins 23% allra virkra blóðgjafa, sem gæti tengst járnhag kvenna. Ef nýskráningar síðustu ár eru 

skoðaðar er hlutfall karla og kvenna svipað, en síðan lækkar hlutfall kvenna til muna þegar kemur að 

því að gefa blóð. Konur eru líklegri til þess að vera með lægri járnbirgðir og er þeim því oftar vísað frá 

blóðgjöf vegna þess.(2) Mælingar á ferritíni í sermi er sú aðferð sem Blóðbankinn notar til þess að 

meta járnbirgðir blóðgjafa. Ferritín er ávallt mælt við nýskráningu blóðgjafa ásamt blóðflokkun, 

smitskimi og blóðhag. Ef nýskráðir blóðgjafar eru með nægilegar járnbirgðir og standast önnur skilyrði 

eru þeir samþykktir til fyrstu blóðgjafar. Eftir fyrstu blóðgjöf verða nýskráðir gjafar að virkum 

blóðgjöfum. Hjá virkum blóðgjöfum er ferritín aðeins mælt þegar tilefni þykir til dæmis ef grunur er um 

járnskort.(1) 

1.2 Járn og járnhagur 
Eitt algengasta steinefni á jörðinni er járn og það er nauðsynlegt fyrir allar lifandi verur að geta nýtt járn 

til ýmissa frumuferla. Hinsvegar getur járn líka verið skaðlegt vegna þess að það myndar frjálsar 

súrefnissameindir. Jafnvægi járns í líkamanum þarf því að vera fínstillt og eru til nokkur kerfi sem verja 

líkamann fyrir skaðlegum áhrifum þess meðal annars með því að binda það við prótín, flytja það með 

transferríni og geyma það í ferritíni.(3) Járn er nauðsynlegt efni til myndunar á hem hóp (e. heme). 

Meðaleinstaklingur er með 3500 - 4000 mg af járni í líkamanum. Tveir þriðju af járnmagninu er bundið 

í blóðrauða (hemóglóbín) sameindum og einn þriðji finnst sem geymsluforði í lifur, milta og beinmerg. 

Tíu prósent af því járni sem finnst í vefjum er ónýtanlegt í formi mýóglóbíns og cýtókróm ensíma. 

Daglega tapast lítið magn (um 1 - 2 mg) af járni úr líkamanum gegnum frumuniðurbrot og svita.(4) 

Járnforði líkamans er stöðugt endurnýttur og það litla magn sem tapast daglega endurheimtist 

vanalega í gegnum fæðu. Rauð blóðkorn endurnýjast á um 120 daga fresti þannig að elstu blóðkornin 

brotna niður daglega og járnið úr þeim er endurunnið. Þetta ferli samsvarar um 20 - 25 mg af járni 

daglega og þýðir að járnbirgðir í plasma eru endurnýjaðar á um það bil tveggja klukkustunda fresti. 

Suma einstaklinga skortir járn og þurfa þeir að taka inn járn aukalega. Orsakir járnskortsins geta 

tengst eðlilegum lífeðlisfræðilegum ferlum eins og til dæmis tíðablæðingum, þungun, brjóstagjöf og 
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vexti. Við tíðir missir kona aukalega að meðaltali 0,8 mg af járni við þau 1 - 2 mg sem tapast við 

frumuniðurbrot og svita, þannig að kona getur misst um 1,5 til 2,5 mg af járni á dag meðan á tíðum 

stendur.(4,5) 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, WHO) skilgreinir járnskort sem ástand 

þar sem ekki er nægilega mikið járn til þess að viðhalda eðlilegri lífeðlisfræðilegri virkni vefja eins og 

blóðs, heila og vöðva. Járnskortur getur verið til staðar með eða án blóðleysis (anemíu). Þegar 

blóðleysi hefur ekki enn þróast er járnskorturinn ekki orðinn það alvarlegur að hann sé farinn að hafa 

áhrif á blóðrauðamagn líkamans.(6) Járnskortsblóðleysi er til staðar þegar járnskortur veldur því að 

blóðrauði fer niður fyrir ákveðin mörk sem eru 120 g/l hjá konum og 130 g/l hjá körlum samkvæmt 

skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Blóðleysi snertir um fjórðung af íbúum jarðar sem 

samsvarar 8,8% allra sjúkdóma og er járnskortur algengasta ástæða blóðleysis.(7) Járnskortur með 

eða án blóðleysis er líka mjög algengt ástand sem einnig snertir um það bil 25% af jarðarbúum (~1.6 

milljarða manna).(8) Járnskortur getur þróast vegna ófullnægjandi inntöku járns gegnum fæðu, vegna 

röskunar á upptöku þess í meltingarvegi eða vegna smitsjúkóma á borð við malaríu og blóðögðusótt. 

Járnskortur, með eða án blóðleysis, hefur skaðleg áhrif á heilsu fullorðins einstaklings og þroska 

barna.(6) Einkenni járnskorts eru meðal annars slappleiki, þreyta, hárlos og veiklun á ónæmiskerfi svo 

eitthvað sé nefnt.(9)  

Rannsóknir hafa sýnt að meðal blóðgjafa eru kyn (konur), tíðar blóðgjafir og stuttur tími milli 

blóðgjafa megin áhættuþættir járnskorts.(10) Um það bil 25% til 35% af blóðgjöfum tæma járnbirgðir 

sínar við reglulega blóðgjöf og því oftar sem gjafi gefur blóð því líklegra er að hann upplifi 

járnskort.(11) Við hefðbundna 450 ml heilblóðsgjöf missir blóðgjafi um 213 - 236 mg af járni. Þessi 

járnmissir hefur mismunandi áhrif á einstaklinga en járnskortseinkenni á borð við þreytu og líkamlegan 

og andlegan slappleika geta komið upp fljótlega eftir blóðgjöf. Algengi járnskorts eykst stigvaxandi 

með tíðni blóðgjafa og er hægt að sjá lækkun ferritíns í sermi hjá gjöfum sem gefa reglulega.(7) 

Járnskortur er algengasta ástæða frávísunar blóðgjafa eða um 35% til 75% allra frávísana.(9) Ef 

blóðgjafi á Íslandi greinist með járnskort eða með lágar járnbirgðir er tími milli blóðgjafa lengdur og/eða 

blóðgjafanum ráðlagt að taka inn járn aukalega. Mælist ferritín fyrir neðan ákveðin mörk (14 µg/l hjá 

nýjum, 8 µg/l hjá virkum) er blóðgjafanum vísað frá því að gefa blóð í ákveðinn tíma og ekki fyrr en 

staðfest hefur verið með nýrri ferritínmælingu að hann hafi náð viðmiðunarmörkum.(12) 

Til eru margar aðferðir til þess að meta járnbirgðir líkamans. Bein aðferð til þess að meta birgðirnar 

er járnlitun á beinmergsstroki sem er jafnframt viðmiðunaraðferðin (e. gold standard). Aðrar 

inngripsminni aðferðir sem tengjast öðrum einingum járnbúskapsins geta reynst nytsamlegar til þess 

að rannsaka stöðu járns hjá einstaklingum en hafa ber í huga undirliggjandi sjúkdóma og kvilla þegar 

aðferð er valin.(6) 

1.2.1 Ferritín  
Ferritín er vatnsleysanlegt prótín sem þjónar þeim tilgangi að vera geymslueining járns. Prótínið er 

heterópólýmer og um 500 kDa með 24 undireiningar sem skiptast í H- (e. heavy) og L- (e. light) gerðir 

(mynd 1). Samsetning undireininganna fer eftir því í hvaða vef þau eru og hægt er að skipta 

ferritínsameindum upp í ísóferritín. Undireiningarnar hafa tvö mismunandi hlutverk. H-ferritín er notað 
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við hraða upptöku og losun járns, ásamt því að hafa ferroxidasa virkni. H-rík ísóferritín hafa hæsta 

hlutfall upptöku járns in vitro og finnast í frumum sem þarfnast mikils járns eins og til dæmis 

hjartafrumum. L-rík ferritín hafa enga ensímvirkni en gegna hlutverki í langtíma geymslu járns og 

finnast þar sem geymsla járns er mikilvæg eins og til dæmis í lifrarfrumum.(6,13,14) Þegar ferritín er 

ekki bundið við járn kallast það apoferritín en þegar ferritín er bundið járni kallast það holoferritín eins 

og sést á mynd 1. Eitt apoferritín getur bundið allt að 4500 járnfrumeindir og nærri allt það járn sem er 

ekki notað til myndunar á blóðrauða er geymt í ferritíni hjá heilbrigðri manneskju. Því er mæling á 

ferritíni í sermi óbein leið til þess að mæla og meta járnforða einstaklings.(4,13) 

 

Mynd 1. Apoferritín og holoferritín. Apoferritín er ferritín prótín samsett úr 24 H- og L-einingum en inniheldur 
ekki járn. Holoferritín er ferritínsameind sem inniheldur járn. Járn utan ferritíns er á Fe2+ formi en um 
leið og það binst ferritíni missir það hleðslu og verður að Fe3+. Myndin er byggð á mynd Rosário et al. 
(15) 

 

Við niðurbrot á ferritíni myndast óleysanlegt hemósíderín sem safnast saman í leysibólum. Bæði 

hemósíderín og ferritín geyma járn sem er nýtt til prótín- og hemmyndunar. Við eðlilegar aðstæður eru 

mestar járnbirgðir geymdar í ferritíni en þegar járnofhleðsla á sér stað hækkar hlutfall hemósíderíns.(6) 

Við greiningu á járnskorti hjá sjúklingum er litun á beinmergsstroki viðmiðunaraðferðin til þess að 

meta járnbirgðir. Sú aðferð er sjaldnast notuð þegar verið er að rannsaka stóran hóp auk þess sem 

hún krefst mikils inngrips í sjúklinginn, þannig að aðrar aðferðir til þess að meta járnbirgðir eru 

notaðar. Algengasta aðferðin sem notuð er í dag er mæling á ferritíni í sermi.(6,16) Viðmiðunargildi 

ferritíns hjá heilbrigðum einstaklingum eru á milli 15 µg/l til 400 µg/l, en geta verið mismunandi eftir 

kyni og aldri.(17) Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir að ferritín <12 µg/l í barni yngra en 5 ára gefi til 

kynna að barnið sé með tæmdar járnbirgðir en hjá einstaklingum yfir 5 ára eru mörkin <15 µg/l.(16) Við 

bráð veikindi og sýkingar hækkar ferritín í sermi þrátt fyrir að járnbirgðir hækki ekki, enda er ferritín 

svokallað "akút fasa" prótín. Ferritínmæling er því ekki alltaf nægileg ein og sér til þess að meta hvort 

einstaklingur þjáist af járnskorti eða járnofhleðslu og getur verið nauðsynlegt að mæla einnig CRP eða 

AGP prótín ásamt járnbindigetu til þess að ganga úr skugga um að hækkun sé ekki vegna viðbragða 

ónæmikerfisins við sýkingu. Margar klínískar rannsóknir hafa sýnt fram á að sjúklingar með blóðleysi 

og ekkert mælanlegt járn í beinmergsstroki vegna krónísks sjúkdóms geta haft ferritín gildi >15 µg/l. 

Það hefur vakið upp spurningar hvort þetta sé nógu áreiðanleg mæling til þess að meta járnbirgðir 

einstaklings. (6,16) 
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1.2.1.1 Ferritínmælingar á rannsóknarstofum 
Ferritín í sermi var uppgötvað árið 1937 af franska vísindamanninum Laufberger. Hann einangraði 

fyrst prótínið úr milta hesta og sá að það innihélt 23% af þurrvigt járns. Það var síðan fyrst notað sem 

mæling á klínískri rannsóknarstofu árið 1972 þegar Addison og samstarfsmenn fundu upp á 

ónæmisfræðilegri mæliaðferð fyrir ferritín úr sermi manna. Á rannsóknarstofum sem stunda klínískar 

lífefnafræðimælingar er ferritín mikið notað til þess að meta járnhag einstaklinga og er oftast pantað 

ásamt panel af öðrum blóðrannsóknum.(18) Til eru tvær aðferðir til þess að mæla ferritín. Önnur 

aðferðin kallast á ensku „competitive radioimmunoassay" (RIA) og felur í sér að ferritínið í sýninu 

keppir við annað merkt ferritín. Hin heitir „immunoradiometric assay" (IRMA) þar sem mótefni er merkt 

geislavirku efni og binst ferritíni í sýninu. „Enzyme-linked immunoabsorbant assay" (ELISA) er eins og 

IRMA en kallast ELISA vegna þess að ensím er notað í stað ísótópa sem merki.(19,20)  

RIA aðferðin byggir á samkeppnisháðu ferli þar sem ferritín merkt með ísótópa, eins og t.d 125I, 

keppir við ferritín í sýninu sem verið er að mæla um takmörkuð mótefnabindiset. Magn geislavirkninnar 

sem er bundin er í öfugu hlutfalli við magn mótefnavaka ferritíns sem bundnir eru. RIA er ekki eins 

nákvæm og IRMA og gefur almennt lægri niðurstöður en IRMA. Þessi aðferð er mjög lítið notuð í 

dag.(19) 

IRMA eða ELISA aðferðirnar byggja á því að ferritín prótínið hefur marga mótefnavaka á yfirborði 

sínu og því geta tvö mótefni bundist ólíkum mótefnavökum samtímis. Ómerkt föngunarmótefni er 

bundið við fast yfirborð (oftast plastílát eða brunna) í fastfasa (e. solid phase) aðferðarinnar. Sýni eða 

staðli, í viðeigandi þynningu, er bætt út í og bindast þá mótefnavakar við mótefni á yfirborði. Fastfasinn 

er þveginn og merktu greiningarmótefni bætt við. Ferritínið í sýninu/staðlinum er bundið milli mótefni 

fastfasans og greiningarmótefnisins þannig að það myndar svokallaða samloku. Óbundið 

greiningarmótefni er þvegið burt og styrkur merkis mælt sem er í beinu hlutfalli við magn ferritíns í 

sýninu/staðlinum. Þegar ísótópi er notaður til merkingar er geislavirkni mæld en þegar ensím er notað 

til merkingar á greiningarmótefninu er oftast notast við horse radish peroxídasa (HRP) eða alkalín 

fosfatasa og litstyrkur mældur með ljósmælingu. Á flestum nútíma rannsóknarstofum er ELISA 

aðferðin notuð til þess að forðast notkun á geislavirkum efnum.(20) 

1.2.2 Hepsidín 
Hepsidín er lifrarpeptíð gert úr 25 amínósýrum og leikur stórt hlutverk í samvægi (e. homeostasis) 

járns í líkamanum. Peptíðið hefur neikvæð áhrif á upptöku járns í þörmum og/eða losun járns úr 

frumum (þekjufrumum meltingarvegar, lifrarfrumum og átfrumum). Geymsluforði járns í lifrarfrumum og 

óhlaðnar flutningseiningar járns, óhlaðin transferrín, geta haft áhrif á framleiðslu hepsidíns í lifur. 

Þegar járnbirgðir eru miklar er myndun, tjáning og losun hepsidíns mjög virk til þess að tempra frásog 

járns og þar með minnka járnforðann. Hepsidín hindrar losun járns úr frumum með því að bindast 

ferróportíni og örva niðurbrot þess. Þetta leiðir til þess að járn helst innan fruma í veggjum þarmanna 

og frásogast ekki út í blóðrás einstaklingsins. Hins vegar þegar járnbirgðir eru lágar er tjáning 

hepsidíns bæld niður til þess að hámarka frásog járns úr þörmum. Einstaklingar með miklar járnbirgðir 

ættu því að vera með hátt hepsidín í blóði en aftur á móti ættu einstaklingar með járnskort að mælast 

með lágt hepsidín.(3,8) 
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Samvægi hepsidíns er einnig stjórnað af járnþörf vegna myndunar rauðra blóðkorna. Við virka 

myndun rauðra blóðkorna er framleiðsla á hepsidíni hindruð til þess að auka fáanlegt járn til myndunar 

á blóðrauða. Ekki er vitað hvernig skilaboðin berast um að hindra framleiðslu hepsidíns vegna 

rauðkornamyndunar en talið er að það gæti verið boðmerki til staðar sem forstig rauðra blóðkorna losa 

í beinmergnum.(5)  

1.2.3 Transferrín 
Transferrín er prótín sem bindur járn, viðheldur leysanlegu formi þess í vatnsleysanlegu umhverfi og 

flytur það í plasma og utanfrumuvökva. Transferríni er seytt af lifrarfrumum en er einnig framleitt af 

Sertoli frumunum sem liggja í vefjum milli blóðs og eista (e. blood/testes barrier) og af nokkrum 

frumutegundum í vefjum milli blóðs og heila (e. blood/brain barrier). Það hefur tvö bindiset fyrir járn 

sem hvort um sig bindur eina járnfrumeind. Prótínið viðheldur járni á óvirku formi í blóðrás og 

líkamsvessum og flytur járnið til fruma sem tjá transferrínviðtaka á frumuhimnu sinni. Til eru tvær 

gerðir transferrínviðtaka, TfR1 og TfR2. Hinn klassíski transferrínviðtaki, TfR1, finnst í mestu magni á 

frumum sem eru í stöðugri frumuskiptingu, á virkum eitilfrumum og á forstigum rauðra blóðkorna, 

rauðkornskímfruma. Viðtakinn bindur hlaðið transferrín á sértækan hátt og innleiðir það í sívirkan feril 

(transferrín feril) sem flytur járn inn í frumur. Þrátt fyrir að flestir vefir tjá TfR1 viðtakann að einhverju 

marki eru mjög fáar frumutegundir sem reiða sig algerlega á transferrín ferilinn til upptöku járns. Meira 

er fjallað um TfR1 en til er erfðagalli sem hefur áhrif á TfR2 og veldur hann járnofhleðslu.(13,21) 

Við bindingu transferríns við TfR1 flyst það inn í frumuna ásamt járninu. Inni í frumunni skilst járnið 

frá transferríninu og fruman nýtir sér járnið en skilar transferríni aftur út í blóðrásina. Í blóðrásinni er 

transferrín endurnýtt. TfR1 finnst á frjálsu formi í blóðrásinni og kallast þá „soluble transferrin receptor“ 

(sTfR). Þessir frjálsu sTfR viðtakar eru í réttu hlutfalli við TfR yfirborðsviðtaka á frumum þannig að ef 

magn TfR1 viðtaka á yfirborði rauðkornskímfruma eykst (t.d við járnskort) þá eykst einnig sTfR. Þessi 

aukning bendir til járnskorts og er því sTfR mæling ágæt leið til þess að meta járnbirgðir heilbrigðra 

einstaklinga. Við sTfR mælingar þarf að hafa í huga að sTfR eykst á meðgöngu vegna TfR viðtaka í 

fylgju og það hækkar eða lækkar einnig við ýmsa illkynja sjúkdóma á borð við eitilfrumukrabbamein. 

Ólíkt ferritíni þá hefur bólgusvörun ekki áhrif á sTfR þannig að hægt er að nýta það til þess að meta 

járnbirgðir hjá sjúklingum með bólgusvörun.(21) 

Nýlegar rannsóknir benda til þess að smágerð RNA sem kallast microRNA (miRNA) gætu tengst 

ákveðnum ferlum í samvægi járns í mannslíkamanum. Þessar rannsóknir hafa líka sýnt að miRNA 

myndun er að hluta til hem-háður ferill.(8) Því er hugsanlegt að miRNA geti nýst sem lífmerki fyrir 

járnhag einstaklinga, og verður fjallað nánar um miRNA í næstu köflum. 

1.3 MicroRNA 
MicroRNA (miRNA) eru smágerðir bútar af RNA sem kóða ekki fyrir prótínum. MiRNA eru um það bil 

18 - 25 núkleotíð (nt) á lengd. Þau hafa hamlandi áhrif á innanfrumu genatjáningu og geta því stjórnað 

ýmsum ferlum sem tengjast til dæmis bólgusvari, myndun örvefs og krabbameina. Ásamt því að 

finnast innan í frumum finnast frjáls miRNA utan fruma til dæmis í plasma og sermi og eru þau 

ótrúlega stöðug gagnvart ýmsum skilyrðum sem myndu eyðileggja flestar aðrar tegundir RNA.(22,23)  
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Fyrsta miRNA var uppgötvað árið 1993 í orminum Caenorhabditis elegans. Það var nefnt lin-4 og 

lengi var talið að þetta væri aðeins tengt erfðafræði orma. Síðan þá og til dagsins í dag (maí 2017) 

hafa fundist 28.645 miRNA raðir í mörgum mismunandi tegundum í lífríkinu samkvæmt miRBase 

microRNA gagnagrunninum (http://www.mirbase.org/). Til þess að aðgreina frá hvaða tegund 

dýraríkisins uppgötvuð miRNA koma eru þau miRNA sem finnast til dæmis í manninum merkt með 

hsa- á undan miRNA tölunni en miRNA sem finnast í til dæmis í músum eru merkt mmu- á undan 

nafninu. Með þessu nafnakerfi er auðvelt að leita að ákveðnum miRNA í lífverunni sem er verið að 

rannsaka.(8) 

Upphaflega eru miRNA umrituð innan frumukjarna, af RNA pólýmerasa II, í primary-miRNA           

(pri-miRNA) með einkennandi stofnlykkju (e. stem-loop) byggingu. Ensímið Drosha ásamt DiGeorge 

syndrome critical region 8 (DGCR8), sem er hem-bindandi prótín, klýfur stofnlykkju sameindina niður í 

um 70 nt langa forstigsröð sem kallast precursor miRNA (pre-miRNA). Hem bundið DGCR8 er virkara 

en óbundið DGCR8 sem bendir til þess að járnbirgðir frumunnar gætu haft áhrif á skilvirkni og hlutfall 

myndunar á pre-miRNA.(22) Exportin 5 (Exp5) flytur svo pre-miRNA út úr kjarnanum yfir í umfrymið 

þar sem ensímið Dicer útbýr ~22 nt langa þroskaða (e. mature) miRNA þræði. Þroskaður miRNA 

þráður er innlimaður í RNA-induced silencing complex (RISC) sem inniheldur prótínið Argonaute og 

kallast þá miRISC. miRISC getur bundist 3´UTR á mark (e. target) mRNA sem hefur  núkleótíða röð 

sem viðkomandi miRNA binst. miRISC af-adenýlerar (e. deadenylation) og brýtur niður mRNA sem 

leiðir af sér hindrun á prótínþýðingu og hömlun mark-gensins.(8,22) Milliverkanir milli miRNA og 

mRNA hafa tvo mikilvæga eiginleika sem eru að ein gerð miRNA getur bundist hundrað eða fleiri 

mismunandi gerðum mRNA og að 3´UTR svæði á flestum mRNA sameindum innihalda bindiset fyrir 

margar ólíkar gerðir miRNA. Þetta leiðir til fjölvirkra samverkana og milliverkana hjá miRNA sem leyfir 

þeim að stjórna flóknum erfðafræðilegum ferlum á svipaðan hátt og umritunarþættir. Leiða má líkum 

að því að miRNA kerfið sé vel þróunarlega varðveitt lag af utangena (epigenetískri) temprun á flóknum 

ferlum á borð við frumuvöxt, frumuskiptingu, streituviðbrögð og frumudauða.(24) 

Frumufrí miRNA hafa fundist í tólf mismunandi líkamsvessum. Árið 2007 uppgötvaðist að þroskuð 

miRNA eru losuð úr frumum í utanfrumubólum (e. extracellular vesicles). Síðar var uppgötvað að 

miRNA eru ekki aðeins losuð út úr frumum með utanfrumubólum heldur eru að minnsta kosti þrjár 

mismunandi flutningsleiðir frumufrírra miRNA í líkamsvessum. Þessar flutningsleiðir eru: 

• Microvesicle bodies (MVB) þar með talin exosome, microvesicle og apoptotic bodies sem 

eru 50 - 100 nm bútar losaðir úr frumuhimnunni. 

• RNA bindiprótín (RBP) á borð við Argonaute2 (AGO2) eða nucleoplasmin. 

• High density lipoprotein (HDL).(24) 

Flutningsleiðir miRNA eru ein aðalástæða þess að miRNA sameindir eru svona stöðugar í 

utanfrumuvökva. Þrátt fyrir að ferlar í kringum losun og upptöku miRNA í frumur séu ekki vel 

skilgreindir er vitað að þessir ferlar eru ekki handahófskenndir og krefjast orku.(24)  
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1.3.1 MiRNA og stjórnun á járnbúskap 
Flestar frumur spendýra uppfylla járnþörf sína með upptöku á transferrínbundnu járni (Tf-Fe2) úr 

plasma. Tf-Fe2 sameindin binst þá TfR1 og innfryming (e. endocytosis) á sér stað. Magn TfR1 

viðtakans tjáð á yfirborði frumna tengist járnþörf frumunnar og er stjórnað við umritun og eftir umritun 

af IRE/IRP (e. iron-responsive elements/iron regulatory proteins). Nýlegar rannsóknir undirstrika 

þátttöku nokkurra miRNA í stjórnun þessa ferlis.(25) Í brjóstakrabbameinsrannsókn frá árinu 2011 kom 

í ljós að hömlun á tjáningu miR-200b tengist því að það myndast fleiri H- og L-ferritín en eðlilegt er 

sem leiðir til þess að það er ekki nægilega mikið af óbundnu járni til notkunar í frumum. Rannsakendur 

sýndu að miR-200b er tengt Ferritin Heavy Chain 1 (FTH1) geninu og þar með framleiðslu H-ferritíns. 

Þeir sýndu líka að aukning á miR-200b getur hamlað framleiðslu H-ferritíns og þar með aukið 

járnbirgðir utan ferritíns. Við þessa hömlun á myndun ferritíns urðu krabbameinsfrumurnar 

meðtækilegri fyrir meðferðarlyfi.(26) Önnur rannsókn sýndi að miR-Let-7d tengist járnflutningsgeninu 

DMT1 og hamlar virkni þess í rauðkornaforstigum. Það leiðir til þess að járn safnast fyrir í 

innfrumunarbólum og nýtist ekki til framleiðslu á rauðkornum.(27) Schaar og félagar rannsökuðu 

miRNA á hvítblæðisfrumulínunni HL-60 og notuðu þeir 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) til 

þess að örva tjáningu miRNA. Nokkur miRNA örvuðust í frumulínunni en eitt þeirra, miR-320, vakti 

sérstaka athygli vegna þess að það hamlaði tjáningu TfR1 viðtakans á yfirborði hvítblæðisfrumanna. 

Þessi uppgötvun sýndi tengingu miR-320 við járnhag en einnig vakti það upp von um að miR-320 gæti 

nýst sem meðferð við hvítblæði.(28) Niðurstöður rannsókna á borð við þessar benda til þess að 

ákveðin miRNAferli tengist járnbúskap en þörf er á ítarlegri rannsóknum. 

1.3.2 Frumufrí miRNA sem lífmerki 
Rannsóknir hafa sýnt að frumufrí miRNA gætu reynst gagnleg sem lífmerki fyrir ýmsa sjúkdóma á borð 

við hvítblæði, krabbamein og meltingarfærasjúkdóma. Það að losun og upptaka miRNA í vefjafrumum 

er ekki handahófskennd bendir til þess að þau geti nýst sem lífmerki fyrir sjúkdóma. Aðferðir til þess 

að mæla þessi miRNA lífmerki krefjast lítils inngrips í sjúklinginn (blóðtaka, þvagsýni, munnvatnssýni 

o.s.frv) og er hægt að framkvæma á stuttum tíma með stöðugum prófefnum. Mynd 2 sýnir kosti og 

galla þess að nota miRNA sem lífmerki.(24) 

 

Mynd 2. Eiginleikar miRNA sem lífmerki. Myndin sýnir styrkleika, veikleika, tækifæri og áskoranir til notkunar á 
miRNA sem lífmerki fyrir sjúkdóma og kvilla í mönnum. Myndin er gerð eftir mynd Hackl et al.(24)  

	
	

STYRKLEIKAR	
Lítið	inngrip	
Stöðug	prófefni	
Mælanleg	prófefni	með	sterkan	
8jölföldunarhæ8ileika	
	

VEIKLEIKAR	
Munur	milli	einstaklinga	vegna	lífstíls	
Engin	stöðluð	greiningaraðferð	

TÆKIFÆRI	
Ve8jasértæk	miRNA	
Ferlasértæk	miRNA	með	sterka																		
tenginu	við	sjúkdóminn	
Sértæk	miRNA	fyrir	ákveðinn	sjúkdóm	
	

	
ÁSKORANIR	

Klínísk	staðfesting	
Viðmiðunarmörk	í	ljósi	þess	að	
aðferðina	skortir	stöðlun	
	
	
	

Frumufrí	miRNA	
sem	lífmerki	



  

19 

Sífellt fleiri rannsóknir eru birtar sem sýna að miRNA lofa góðu sem lífmerki. Nokkrar slíkar 

rannsóknir hafa sýnt að miR-17/92 miRNA klasinn, sem inniheldur sex miRNA, gæti reynst vel sem 

lífmerki fyrir ristilkrabbamein.(29,30) MiR-17/92 klasinn tengist ekki aðeins ritstilkrabbameini heldur 

hafa rannsóknir tengt hann við önnur krabbamein, hjartasjúkdóma, ónæmisfræðilega sjúkdóma, 

taugasjúkdóma og öldrun. Klasinn, sem er einnig kallaður ,,oncomiR-1", hefur verið notaður í panela 

miRNA lífmerkja fyrir sjúkdómana nefnda að ofan og lofar góðu sem lífmerki en þarfnast frekari 

rannsókna til þess að skilja betur hvernig hann tengist virkni sjúkdómanna.(31) Rannsóknir á miRNA 

panelum til greiningar á blöðruhálskirtilskrabbameini benda til þess að miR-141, miR-375 og miR-21 

gætu nýst sem lífmerki fyrir þann sjúkdóm.(32) Nýleg rannsókn sem innihélt 1110 sjúklingatilfelli sýndi 

að panel með 9 miRNA (7 yfirtjáð og 2 undirtjáð) gæti reynst vel sem lífmerki til greiningar á 

brjóstakrabbameini með 98,7% næmi og 98,9% sértækni.(33)  

Framfarir í tækni og meiri skilningur á virkni frumufrírra miRNA gerir þessi smágerðu RNA líkleg til 

taka við af öðrum ófullkomnum eða úreltum skimunum/mæliaðferðum í framtíðinni. Með stöðugri 

fjölgun á nýuppgötvuðum miRNA röðum er áhugavert að rannsaka þau sem lífmerki fyrir ýmiss konar 

kvilla sem erfitt er að rannsaka ítarlega án mikils inngrips í sjúklinginn. Dæmi um slíkan kvilla er 

járnskortur.  
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2 Markmið 
Þetta verkefni hafði eftirfarandi þrjú meginmarkmið: 

1) Rannsókn á járnhag íslenskra blóðgjafa árin 2015 og 2016 út frá mælingum á ferritíni í sermi. 

Skoðuð voru möguleg áhrif þess að hækka ferritín viðmiðunargildi fyrir blóðgjafa.  

2) Samanburður á ferritínmælingum í Blóðbankanum annars vegar og á rannsóknarkjarna 

Landspítalans hins vegar.  

3) Samanburður á mælingum á frumufríu miRNA í plasma hjá blóðgjöfum með lágt ferritín 

annars vegar og hátt ferritín hins vegar. Þessi hluti verkefnisins var í tveimur áföngum; þreifirannsókn 

(rannsókn #1) og staðfestingarrannsókn (rannsókn #2) og miðaði að því að leita að miRNA lífmerki 

sem gæti spáð fyrir um járnhag.  
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3 Efni og aðferðir 
Verkefnið var að mestu leyti unnið í Blóðbankanum á Snorrabraut 60, Reykjavík fyrir utan miRNA 

greiningar, sem voru framkvæmdar af Exiqon A/S í Danmörku.  

3.1 Leyfi 
Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd þann 18. október 2016 (númer verkefnis: 16 - 146) og 

af framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala, Ólafi Baldurssyni, þann 12. október 2016             

(númer LSH 72 - 16). Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki og fengu munnlegar og 

skriflegar upplýsingar um rannsóknina. Rannsóknin fylgdi alþjóðlegum samþykktum á borð við Helsinki 

sáttmálann og tilmælum Alþjóðaheilbrigðimálastofnunarinnar um siðfræði og mannhelgi í vísindalegum 

rannsóknum. 

3.2 Járnhagur íslenskra blóðgjafa 
Afturskyggn rannsókn þar sem gögn frá árunum 2015 og 2016 voru notuð til þess að meta járnhag 

íslenskra blóðgjafa. 

3.2.1 Gagnasöfnun fyrir járnhag íslenskra blóðgjafa 
Gögn um ferritín (µg/l) og hemóglóbíngildi (g/l) blóðgjafa í Blóðbankanum fyrir árin 2015 og 2016 voru 

tekin úr blóðgjafa- og sjúklingaeiningum tölvukerfis Blóðbankans ProSang® (Databyran for 

informationsbehandling AB, Stockholm, Svíþjóð). Gögnin voru aðgreind eftir kyni blóðgjafa og tegund 

blóðgjafar (heilblóð eða nýskráning) og geymd í Excel (Microsoft™, Washington, Bandaríkin). Unnið 

var úr gögnunum í Excel og R Studio (R Studio®, Massachusetts, Bandaríkin) og myndir gerðar með 

ggplot2 pakka í R Studio.  

3.2.2 Viðmiðunarmörk fyrir járnhag íslenskra blóðgjafa 
Ferritínmælingar hjá nýskráðum (ekki virkum) blóðgjöfum árið 2015 var safnað saman í Excel, raðað 

upp frá lægsta gildi til þess hæsta og útlagar fjarlægðir. Heildarfjöldi mælinga var margfaldaður með 

0,025 og 0,975. Tölurnar sem fengust út úr útreikningi voru númer þess gildis í röðinni sem voru lægri 

mörk og hærri mörk viðmiðunarmarkanna (e. reference range). Viðmiðunarmörk voru fengin úr öllum 

mælingum nýskráðra óháð kyni, síðan voru reiknuð út sérstök viðmiðunarmörk fyrir nýskráðar konur 

og nýskráða karla. Ferritínmælingar nýskráðra blóðgjafa árið 2016 voru notaðar til þess að sannreyna 

viðmiðunarmörkin. 

3.3 Samanburður ferritínmælinga milli rannsóknarkjarna Landspítala og 
Blóðbankans 

Blóðsýni úr 106 blóðgjöfum Blóðbankans voru dregin um leið og hefðbundin blóðgjöf eða nýskráning 

gjafa fór fram. Blóðsýni voru dregin í 4 ml Z Serum Sep Clot Activator glös frá Vacuette® (Greiner Bio-

One GmbH, Kremsmunster, Austurríki). Glösin voru spunnin niður í 15 mínútur við 3000 rpm og 

stofuhita í Blóðbankanum og sermi tekið ofan af til mælingar á ferritíni (µg/l) bæði í Blóðbankanum 

(BB) og á rannsóknarkjarna Landspítala (LSH). Leitast var eftir því að finna sýni með sem víðasta 

dreifingu á ferritíngildum en mesta áherslan var þó lögð á að finna sýni með lág ferritíngildi þar sem 



  

22 

þau skipta mestu máli hvað varðar frávísun blóðgjafa. Rannsóknarstofurnar 

nota sitt hvort tækið til ferritínmælingar, en mælingarnar byggja þó á sömu 

aðferðafræði sem er tveggja þrepa samloku ELISA með streptavidin 

húðuðum brunni. Eini sjáanlegi munurinn á aðferðunum er sá að þær nota 

mismunandi efni til þess að merkja síðara mótefnið, en hjá Blóðbankanum 

er það merkt með HRP og á rannsóknarkjarna Landspítala er það merkt 

með ruthenium complex (RU) eins og sést á mynd 3. Á rannsóknarstofu 

Blóðbankans var notað Vitros® tæki frá Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 

(Bridgend, Bretland) en á rannsóknarkjarna Landspítala var notað Cobas® 

tæki frá Roche Diagnostics International Ltd. (Rotkreuz, Sviss).  

Staðlað ferritínsýni frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni var einnig mælt 

á báðum rannsóknarstofunum í fimm mismunandi þynningum svo hægt 

væri að bera saman mælingar rannsóknarstofanna. Útbúnar voru ákveðnar 

þynningar úr ferritín stofnlausn með upphafsgildi ferritíns 6300 µg/l (tafla 1);  

Tafla 1. Ferritíngildi þynninga staðalsýnis frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnun. Sýnin voru síðan öll mæld hjá 
Blóðbankanum og á rannsóknarkjarna Landspítala. 

Sýni # 1 2 3 4 5 
Ferritíngildi 

eftir 
þynningu 

630 µg/l 210 µg/l 70 µg/l 23 µg/l 7,8 µg/l 

 

Gögn fyrir samanburð mælinga voru pöruð í Excel og sett upp í gröf. Excel var notað til þess að 

finna jöfnu línu og fékkst R2-gildi út frá því líka. Einnig voru niðurstöður settar upp í Bland-Altman graf. 

Notuð voru mismunur mælinga á y-ás og meðaltal mælinga á x-ás. Meðaltalsmunur var reiknaður út 

(meðaltal allra LSH-BB gilda). Staðalfrávik var reiknað út frá öllum gildum fyrir mismun mælinga (LSH-

BB) og efri/neðri mörk fengin með eftirfarandi jöfnu:  

meðaltalsmunur  ±  1,96 * staðalfrávik 

3.4 Frumufrí miRNA í blóði og tengsl við járnhag blóðgjafa 
Blóðsýni voru fengin frá 20 blóðgjöfum hjá Blóðbankanum og send til Exiqon A/S í Danmörku til 

miRNA greiningar í fyrsta áfanga (þreifirannsókn) verkefnisins. Í síðari áfanga verkefnisins 

(staðfestingarrannsókn) voru valin áhugaverð miRNA úr þreifirannsókn og þau mæld í nýjum hópi 50 

blóðgjafa. 

3.4.1 Úrtak og sýnataka 
Fundnir voru 20 blóðgjafar, óháð því hvort þeir voru virkir eða nýir, í ProSang® tölvukerfi Blóðbankans 

fyrir rannsókn #1 - þreifirannsókn. Leitað var að blóðgjöfum annars vegar með ferritíngildi undir 15 µg/l 

(n = 10) og hins vegar með ferritín gildi yfir 150 µg/l (n = 10) og var kynjaskipting jöfn í báðum hópum    

(5 konur og 5 karlar). Byrjað var á því að leita að nýjustu blóðgjöfum til þess mælingin væri sem nýjust 

og svo farið aftur í tímann. Þátttakendur voru paraðir saman (e. matched) eftir kyni og aldri þannig að 

til dæmis karl með lágt ferritín um þrítugt var paraður saman við karl með hátt ferritín um þrítugt. Fyrir 

Mynd 3. Samloku ELISA 
fyrir ferritín-
mælingar. 
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rannsókn #2 - staðfestingarrannsókn voru 50 þátttakendur valdir úr ProSang® á sama hátt og í 

rannsókn #1 (25 með lágt ferritín og 25 með hátt ferritín) nema nú var ekki parað eftir aldri og aðeins 

fengnir karlkyns þátttakendur.  

Hringt var í farsíma þátttakenda, verkefnið útskýrt fyrir þeim stuttlega og spurt hvort þau vildu taka 

þátt. Þegar þátttakandi samþykkti voru upplýsingar hans færðar inn í Excel skrá og fékk hann 

rannsóknarnúmer til miRNA greiningar (Iron #). Þátttakandi kom síðan í Blóðbankann og fékk ítarlegri 

upplýsingar (munnlegar og skriflegar) um rannsóknina ásamt því að skrifa undir upplýst samþykki.  

Því næst voru dregin blóðsýni úr þátttakanda. Í rannsókn #1 voru tekin fjögur glös, 2 x 4 ml EDTA 

og 2 x 4 ml Li/Hep glös frá Vacuette®. Li/Hep glösin ásamt öðru EDTA glasinu voru send á 

rannsóknarkjarna Landspítala til mælingar á ferritíni, járni, járnbindigetu, CRP, blóðhag og                 

B-netfrumum. Í rannsókn #2 voru einnig dregin 4 blóðsýnaglös, 1 x 4 ml EDTA glas, 1 x 2 ml EDTA 

glas, 1 x 4 ml Li/Hep glas og 1 x 4 ml Z Serum Sep Clot Activator glas öll frá Vacuette®. Í rannsókn #2 

var blóðhagur mældur úr 2 ml EDTA glasinu og ferritíngildi úr serum glasinu og báðar mælingar gerðar 

á rannsóknarstofu Blóðbankans. Li/Hep glasið í rannsókn #2 var sent á rannsóknarkjarna Landspítala 

til greiningar á CRP. 

Í báðum rannsóknunum var eitt 4 ml EDTA glas sett í 4°C kæliskáp strax eftir sýnatöku. Innan 4 

klukkustunda frá sýnatöku var glasið spunnið niður við 1200 g (relative centrifugal force, RCF) í 15 

mínútur og stofuhita. Því næst voru 250 µl af plasma teknir ofan af með 200 µl pípettu frá 

Finnpipette™ (ThermoFischer Scientific Inc.) og settir í 2 - 4 tveggja millilítra DNA-/DNasa-/RNasa-frí 

glös (SARSTEDT AG & Co., Numbrecht, Þýskaland) sem merkt voru rannsóknarnúmeri hvers 

þátttakanda. Afgangs plasma (um 1 ml) var fært í 1,5 ml Eppendorf glös (SARSTEDT AG & Co., 

Numbrecht, Þýskaland). Plasmasýni voru síðan geymd í frysti við -80°C. Að sýnasöfnun lokinni var eitt 

glas með 250 µL af plasma fyrir hvern þátttakanda sent með hraðflutningi (World Courier®, 

Amerisource Bergen) á þurrís til Exiqon A/S til miRNA greiningar og hin plasmasýnin geymd í -80°C 

frysti til frekari rannsókna í Blóðbankanum. 

3.4.2 Exiqon aðferðir 
Rannsakendur sömdu við fyrirtækið Exiqon A/S í Vedbaek, Danmörku um að einangra RNA úr plasma 

þátttakenda og greina miRNA í sýnum bæði fyrir rannsókn #1 og #2. Í rannsókn #1 var notaður 

staðlaður miRNA panel (Serum/Plasma Focus microRNA PCR Panels) sem fyrirtækið hefur hannað 

fyrir serum/plasma sýni og inniheldur 179 miRNA. Fyrir rannsókn #2 voru miRNA sérvalin af 

rannsakendum og sett saman í sérútbúinn panel (Pick-&-Mix microRNA PCR Panels). Niðurstöður 

voru send rannsakendum bæði sem grunngögn í Excel skjölum og sem lokaskýrsla (qPCR Data 

Analysis Report) í PDF skjali. Eftirfarandi upplýsingar um aðferðir Exiqon við greiningu sýna voru 

fengnar úr lokaskýrslu (Materials and methods). 

3.4.2.1 RNA einangrun hjá Exiqon 
Frosið plasma var þiðið á ís og spunnið við 3000 g í 5 mínútur við 4°C í skilvindu. Sýnaglas með     

200 µl af hverju sýni var fært yfir í FluidX glas (Exiqon A/S, Vedbaek, Danmörk) og 60 µl af Lysis 

Solution BF (sem innihélt 1 µg af carrier-RNA)(Exiqon A/S, Vedbaek, Danmörk) og RNA spike-in var 

bætt í sýnið og blandað áður en 20 µl Protein Precipitation Solution BF (Exiqon A/S, Vedbaek, 
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Danmörk) bætt við. RNA var dregið úr sýninu með miRCURY RNA Isolation Kit - Biofluids með high-

throughput bead based protocol v.1 (Exiqon A/S, Vedbaek, Danmörk) í sjálfvirku 96 brunna sniði. 

Heildar RNA var hreinsað og uppleyst í lokarúmmálið 50 µl. 

3.4.2.2 MicroRNA real-time qPCR hjá Exiqon 
Sjö míkrólítrar af RNA voru öfugt umritaðir í 35 µl hvörfum með miRCURY LNA™ Universal RT 

microRNA PCR, Polyadenylatation and cDNA analysis kit (Exiqon A/S, Vedbaek, Danmörk). cDNA var 

þynnt 50x og greint í 10 µl PCR hvörfum skv. leiðbeiningum fyrir miRCURY LNA™ Universal RT 

microRNA PCR (Exiqon, Vedbaek, Danmörk); hvert miRNA var mælt einu sinni með qPCR á 

microRNA Ready-to-Use PCR Serum/Plasma Focus panel (rannsókn #1) eða Pick-&-Mix microRNA 

PCR Panel (rannsókn #2) með notkun ExiLENT SYBR® Green master mix (Exiqon, Vedbaek, 

Danmörk). Neikvæð kontról án raðarinnar sem fékkst úr öfugu umrituninni voru meðhöndluð og mæld 

eins og sýnin. PCR mögnunin var framkvæmd í LightCycler® 480 Real-Time PCR System (Roche 

Diagnostics, Rotkrauz, Sviss) á 384 brunna plötum. Mögnunarferlar voru skoðaðar með Roche LC 

tæknibúnaði sem skilgreindi bæði Cq (e. quantification cycle) og bráðnunarferil (e. melting-curve) 

hvarfsins. 

3.4.2.3 Gagnagreining hjá Exiqon 

Við greiningu á qPCR gögnum voru Cq gildi notuð en það er staðaleining sem mælir hvenær mögnun 

fer yfir grunnþröskuld samkvæmt leiðbeiningum MIQE (34). Önnur svipuð heiti sem hafa verið notuð 

eru til dæmis Cp (crossing point), TOP (take off point) og Ct (threshold cycle). Cq var reiknað sem 

önnur afleiða mögnunarferilsins. Skilvirkni mögnunarhvarfsins var reiknað með reikniriti sem svipar til 

LinReg tæknibúnaðar. Bráðnunarferlar fyrir allar mælingarnar voru rannsakaðir og einnig athugað 

hvort bráðnunarhitastig (Tm) væri innan þekktra marka fyrir hverja greiningu. Að auki þurfti hver miRNA 

mæling að hafa Cq gildi 5 hringjum lægra en neikvæða kontrólið en fyrir þær prófanir sem gáfu ekkert 

Cq gildi í neikvæða kontrólinu urðu þau að mælast með Cq gildi <37 til þess að teljast marktæk til 

gagnagreiningar. Gögn sem stóðust ekki þessar kröfur voru fjarlægð úr frekari greiningu. NormFinder 

var notað til þess að finna bestu stöðlunina (e. normalization) sem reyndist vera meðaltal fyrir þær 

miRNA mælingar sem greindust í öllum sýnum (e. global mean normalization). Niðurstöður voru því 

staðlaðar út frá meðaltali mælinga sem fundust í öllum sýnum (meðaltal – Cq prófsins). MiRNA 

mælingar voru bornar saman á milli rannsóknarhópa með t-prófi fyrir þau miRNA sem greindust í að 

minnsta kosti 3 sýnum í hvorum hóp og notuð Benjamini-Hochberg leiðrétting til þess að leiðrétta fyrir 

marga samanburði (e. multiple comparisons) t-prófa. Styrkur (e. power) var reiknaður út frá meðaltali 

Cq-gilda og staðalfrávika þeirra. Styrkur var gefinn upp sem lágmarksstærð hvors hóps til þess að 

hafna núlltilgátu t-prófanna við 0,01 og 0,05 öryggismörk. Margfeldismunur (e. fold change) var 

fenginn með eftirfarandi formúlu:  

2∧(dCq(hátt ferritín) - dCq(lágt ferritín)) 

dCq (delta Cq) er meðaltal Cq gilda ákveðins miRNA og er reiknað út fyrir hvorn hópinn (háa og lága 

ferritín hópinn). ddCq (dCq(hátt ferritín) - dCq(lágt ferritín)) er mismunur tjáningar ákveðins miRNA milli 

hópanna tveggja. 
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3.4.2.4 Val á miRNA fyrir rannsókn #2 - Staðfestingarrannsókn 
Rannsakendur völdu þau miRNA sem talin voru líklegust til þess að vera ólík milli rannsóknarhópanna 

tveggja (hátt eða lágt ferritín). Áhugaverðustu miRNA úr rannsókn #1 voru sett upp í Excel og flokkuð 

eftir Cq meðaltali, hæstu og lægstu Cq mælingum fyrir hvert miRNA, p-gildum, Benjamini-Hochberg 

leiðréttum p-gildum, margfeldismun (e. fold change) og styrk (e. power). Þau sautján miRNA sem voru 

ólíkust á milli hópanna tveggja (skv. Exiqon) voru sett upp í Excel og svo litaflokkuð (grænt = best, 

rautt = verst) til þess að sjá hvert þeirra væri með hagstæðustu ofantalin gildi, á heildina litið. Valin 

voru 13 miRNA og þau sett í 23 miRNA panel ásamt gæðaprófs-miRNA (e. quality control) og 6 

stöðlunar-miRNA (e. normalization miRNA) sem valin voru út frá stöðugleikagildi (e. stability value) 

þeirra sem Exiqon A/S gaf upp í gögnum úr rannsókn #1. 

3.4.3 ELISA - Hepsidín og sTfR 
Sýni úr 20 einstaklingum sem tóku þátt í miRNA rannsókn #1 voru tekin úr -80°C frysti og látin þiðna 

við stofuhita í klukkustund. Hepcidin 25 (bioactive) HS ELISA kit og Human soluble Tranferrin 

Receptor ELISA kit frá DRG Instruments GmbH (Marburg, Þýskaland) voru notuð samtímis. 

Aðferðirnar eru fastfasa ELISA sem byggir á samkeppni um bindiset (e. competitive binding). 

Aðferðirnar voru framkvæmdar samkvæmt leiðbeiningum sem fylgdu frá framleiðanda og öll sýni keyrð 

í þreföldu (e. triplicate). Í sTfR ELISU voru sýni/staðlar þynntir tvöfalt. Staðalferlar (e. standard curve) 

voru reiknaðir út frá gildum staðalsýnanna og það gert í Excel. R2 var reiknað út frá staðalferli en gildi 

sem næst 1 gefur til kynna að prófið sé marktækt. 

Hitastjórnaður (Inkubator 1000) hristari (UniMax 1010) frá Heidolph Instruments (Schwaback, 

Þýskaland) var notaður í sTfR ELISU og stillt á 28°C. Í Hepcidin-25 ELISU var styrkur litarins í öfugu 

hlutfalli við styrk hepsidíns í sjúklingasýninu. Prófin voru svo mæld með Multiskan® Spectrum 

litrófsmæli (Thermo Fischer Scientific Inc., Waltham, Massachusetts, Bandaríkin). Niðurstöður aflestrar 

voru fengnar gegnum SkanIt™ hugbúnað frá sama framleiðanda og færðar yfir í Excel skjal. 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 
Öll tölfræðileg úrvinnsla fór fram í R studio. Ópöruð student t-próf voru framkvæmd fyrir óparaða 

ferritín hópa, mælingar þátttakanda í miRNA rannsókn og fyrir niðurstöður ELISU prófanna. Við 

tölfræðilega útreikninga var miðað við p-gildi <0,05 fyrir marktækan mun. Súlurit (e. histogram) og 

kassarit (e. boxplot) voru einnig gerð í R studio með ggplot2 búnaði. Öll kassarit voru þannig sett upp 

að kassinn er með miðgildislínu og spannar fyrsta fjórðung (allt undir miðgildislínu) til þriðja fjórðungs 

(allt yfir miðgildislínu). Strikin út frá kassanum ná upp í efsta gildi og niður í neðsta gildi hvers hóps og 

punktar tákna útlaga. Öll meðaltöl voru reiknuð í Excel ásamt staðalfráviki og eru meðaltöl sett fram í 

texta á eftirfarandi hátt: meðaltal ± staðalfrávik. 
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4 Niðurstöður 
Niðurstöður eru settar fram í samræmi við markmið í kafla 2. Fyrst verður fjallað um niðurstöður fyrir 

járnhag íslenskra blóðgjafa og hvaða áhrif það gæti haft á fjölda blóðgjafa ef lágmarksviðmiðunarmörk 

ferritíngilda fyrir blóðgjöf verða hækkuð. Síðan verða skoðaðar niðurstöður úr samanburði 

ferritínmælinga frá rannsóknarkjarna Landspítala og Blóðbanka og í lokin verður farið yfir niðurstöður 

úr miRNA greiningum frá Exiqon A/S. 

4.1 Járnhagur íslenskra blóðgjafa 
Ferritíngildi blóðgjafa í Blóðbankanum voru skoðuð hjá hvoru kyni fyrir sig. Flest gildi (72%) hjá 

nýskráðum kvenkyns blóðgjöfum lágu á milli 10 og 50 µg/l en hjá virkum kvenkyns gjöfum lágu 85% 

mældra ferritíngilda á þessum skala. Mun meiri dreifing var á mælingum hjá nýskráðum karlkyns 

gjöfum en konum (mynd 4) og fleiri karlar mældust með há gildi (ferritín >100 µg/l) við nýskráningu. 

Ferritín mældist að meðaltali 72,3 ± 71,6 µg/l hjá öllum nýskráðum blóðgjöfum (n = 3529), 37,2 ± 48,1 

µg/l hjá konum (n = 1705) og 105,1 ± 74,3 µg/l hjá körlum (n =1824). Mynd 5 sýnir dreifingu 

ferritíngilda hjá virkum blóðgjöfum þar sem niðurstöður ferritínmælinga lágu fyrir                             

(15% virkra heilblóðsgjafa). Meðaltal ferritínmælinga virkra blóðgjafa var 38,5 ± 35,1 µg/l (n = 3223), 

það var 25,2 ± 17,2 µg/l hjá konum (n = 1064) og 45,1 ± 39,6 µg/l hjá körlum (n = 2159). Miðað við 

nýskráða blóðgjafa er því minni munur á milli kynjanna hjá virkum gjöfum og stafar það af því að færri 

virkir en nýskráðir karlkyns gjafar hafa há ferritíngildi (ferritín >100 µg/l). 

 

 

  

Mynd 4. Dreifing ferritínmælinga hjá kvenkyns og karlkyns nýskráðum blóðgjöfum árin 2015 og 2016. Allir 
nýskráðir blóðgjafar eru mældir en myndin sýnir aðeins ferritíngildi milli 0 - 150 µg/l. Dreifing kvenna er 
til vinstri (bleikt) og dreifing karla er til hægri (blátt). 
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Mynd 5. Dreifing ferritínmælinga hjá kvenkyns og karlkyns virkum blóðgjöfum árin 2015 og 2016. Ekki allir 
virkir blóðgjafar eru mældir og myndin sýnir aðeins gildi milli 0 - 150 µg/l. Dreifing kvenna er til vinstri 
(bleikt) og dreifing karla er til hægri (blátt). 

 

Upplýsingar um ferritínmælingar blóðgjafa árin 2015 og 2016 voru notaðar til þess að skilgreina 

viðmiðunarmörk (e. reference range) fyrir ferritíngildi þessa blóðgjafahóps í Blóðbankanum, en slíkir 

útreikningar höfðu ekki verið framkvæmdir áður. Viðmiðunarmörk fyrir ferritínmælingar nýskráðra 

blóðgjafa óháð kyni árið 2015 voru 8 - 263 µg/l. Gögn yfir ferritínmælingar nýskráðra gjafa árið 2016 

féllu innan þessara viðmiðunarmarka. Næst voru viðmiðunarmörk skilgreind fyrir hvort kynið um sig út 

frá ferritínmælingum nýskráðra árið 2015. Fyrir konur voru viðmiðunarmörkin 6 - 122 µg/l en fyrir karla   

20 - 289 µg/l. Mælingar nýskráðra kvenna og karla frá árinu 2016 fyrir hvort kynið um sig féllu innan 

þessara viðmiðunarmarka. 

4.1.1 Ferritínmælingar í Blóðbankanum árin 2015 og 2016 
Næst var skoðað hvaða áhrif það gæti haft á stærð blóðgjafahópsins ef lágmarksviðmiðunarmörk 

ferritíngilda fyrir blóðgjöf væru hækkuð. Eftirfarandi myndir sýna hversu margir blóðgjafar hafa 

ferritínmælingar undir ákveðnum lágmarksviðmiðunargildum í Blóðbankanum árin 2015 og 2016. Við 

núgildandi viðmiðunarmörk (14µl) voru um 10% nýskráðra gjafa vísað frá, 22% kvenna en aðeins 1% 

karla. Eins og sést á myndum 6 og 7 hafa nýskráðar konur almennt lægri ferritíngildi en nýskráðir 

karlar og 22% nýskráðra kvenna hafa ferritín undir 15 µg/l og eru með tæmdar járnbirgðir (mynd 6) en 

aðeins 1% karla (mynd 7). Af öllum mælingum sem framkvæmdar voru á nýskráðum gjöfum, óháð 

kyni, voru 11% undir 15 µg/l (tafla 2). Aðeins 2% karla mældust undir 20 µg/l en 35% kvenna mældust 

undir sama gildi. Í heildina mældust 18% nýskráðra gjafa undir 20 µg/l. 
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Mynd 6. Ferritínmælingar undir ákveðnum mörkum hjá nýskráðum kvenkyns blóðgjöfum í Blóðbankanum 
árin 2015 og 2016. Sýndur er fjöldi mælinga undir hverju gildi og hlutfall af fjölda allra mælinga 
nýskráðra kvenkyns blóðgjafa. 

 

Mynd 7. Ferritínmælingar undir ákveðnum mörkum hjá nýskráðum karlkyns blóðgjöfum í Blóðbankanum 
árin 2015 og 2016. Sýndur er fjöldi mælinga undir hverju gildi og hlutfall af fjölda allra mælinga 
nýskráðra karlkyns blóðgjafa. 

 

Tafla 2. Heildarfjöldi ferritínmælinga nýskráðra blóðgjafa með ferritíngildi undir ákveðnum mörkum. Fjöldi 
mælinga á nýskráðum blóðgjöfum árin 2015 og 2016 sem var undir ákveðnum mörkum er sýndur 
ásamt hlutfalli af heildarfjölda allra mælinga nýskráðra blóðgjafa. 

Ferritínmörk (µg/l)   <8 <10 <12 <14 <15 <16 <18 <20 
Fjöldi mælinga 

(KK + KVK) undir ákv. mörkum 88 149 241 341 398 448 554 642 

Hlutfall (%) 
(Heild undir mörkum / heildarfjöldi mælinga) 2% 4% 7% 10% 11% 13% 16% 18% 
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Þegar samsvarandi greining var gerð fyrir virka gjafa (mynd 8) voru fleiri konur með lægri 

ferritíngildi en skiptingin var jafnari milli kynjanna miðað við nýskráða gjafa á myndum 6 og 7. Aðeins 

1% allra mælinga voru <8 µg/l en 3% allra kvenkyns mælinga og 1% allra karlkyns mælinga lágu undir 

8 µg/l. Hlutfallslega voru fleiri konur með mælingar undir 15 µg/l eða 26% allra mælinga kvenna 

meðan 9% allra mælinga karla voru undir 15 µg/l. Þegar skoðaðar voru allar mælingar (kvenkyns og 

karlkyns) sem framkvæmdar voru á virkum gjöfum voru 15% undir 15 µg/l en hafa ber í huga eins og 

áður var nefnt að það er ekki gerð mæling hjá öllum virkum gjöfum (um 15% mældir). Um það bil 

þriðjungur (29%) allra mælinga voru undir 20 µg/l og næstum helmingur (47%) allra mælinga á 

kvenkyns virkum gjöfum voru undir 20 µg/l. 

 

 

Mynd 8. Fjöldi virkra blóðgjafa undir ákveðnu ferritíngildi skipt eftir kyni. Myndin sýnir einnig prósentuhlutfall 
kynjaskipt, heildarfjölda undir hverju gildi og prósentuhlutfall ferritínmælinga í heild. 
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4.2 Samanburður ferritínmælinga milli rannsóknarkjarna Landspítala og 
Blóðbankans 

Samanburður á milli paraðra ferritínmælinga sem gerðar voru hjá rannsóknarkjarna Landspítala 

annars vegar og í Blóðbankanum hins vegar leiddi í ljós talsverðan mun á niðurstöðum eins og sést á 

mynd 9. Gildin voru á bilinu 4,55 – 100 µg/l og var greinilega línulegt samband (e. linear correlation) á 

milli aðferðanna (R2 = 0,993). Mynd 9 sýnir hvernig gildi undir 100 µg/l á rannsóknarkjarna Landspítala 

komu út og þar hafa lægstu gildin (<5 µg/l) mestu og nánast fullkomna samsvörun. Mesti munur var á 

hæstu gildunum en munurinn fór síðan minnkandi hjá allra lægstu gildunum með bestu samsvörun í 

gildum undir 5 µg/l. Því virtist vera um kerfisbundna hlutfallslega skekkju (e. systematic proportional 

bias) að ræða. Bland-Altman graf var notað til þess að bera saman mæliaðferðir rannsóknarstofanna 

og sýndi enn frekar kerfisbundnu hlutfallslegu skekkjuna (mynd 10). 

 

 

Mynd 9. Samanburður ferritínmælinga milli rannsóknarkjarna Landspítalans og rannsóknarstofu 
Blóðbankans. Ferritíngildi eru frá 0 - 100 µg/l hjá Landspítala. Mælingar Landspítalans eru á y-ás og 
mælingar Blóðbankans eru á x-ás. Hver punktur táknar ákveðið sýni. Rauða línan táknar fullkomna 
samsvörun. Svarta línan er samsvörun milli rannsóknarstofanna.     
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Mynd 10. Bland-Altman graf sem sýnir mun á aðferðum rannsóknarkjarna Landspítalans (LSH) og 
Blóðbankans (BB) í ferritínmælingum. Kortið sýnir aðeins mæld ferritíngildi <100 µg/l hjá 
Landspítala.  Mismunur milli mælinga Landspítala og Blóðbanka (LSH-BB) er á y-ás á móti meðaltali 
mælinganna ((LSH+BB)/2) á x-ás. Meðaltalsmunur (meðaltal LSH-BB gilda) er sýndur með heilli línu 
og brotnu línurnar tákna efri mörk og neðri mörk (meðaltalsmunur ± 1,96*staðalfrávik).  

 

Í næstu tilraun mældi hvor stofnunin fyrir sig þynningar gerðar úr staðalsýni frá Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnuninni (ferritínstyrkur stofnlausnar = 6300 µg/l). Niðurstöður mælinganna eru sýndar á mynd 

11. Mælingar Blóðbankans voru lægri en útreiknuð gildi fyrir þynnt sýni #1, #2, #3 og #4 en gáfu sama 

gildi (7,8 µg/l) fyrir sýni #5. Rannsóknarkjarni Landspítalans gaf ávallt niðurstöður sem voru hærri en 

útreiknuð gildi fyrir þynntu sýnin frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnun.  

 

Mynd 11. Ferritínmælingar rannsóknarkjarna Landspítala og Blóðbankans á þynningum úr stöðluðu sýni 
frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Græn súla táknar mæld gildi frá rannsóknarkjarna 
Landspítala, rauð súla táknar mæld gildi frá Blóðbankanum og blá súla táknar útreiknað gildi þynnts 
staðalsýnis frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.  
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4.3 Frumufrí miRNA í blóði og tengsl við járnhag blóðgjafa 
Í báðum rannsóknum miRNA greiningarinnar voru sýnin send og greind í Danmörku hjá Exiqon A/S. 

Allar myndir í kafla 4.3.1.3 og 4.3.2.2 eru niðurstöður fengnar úr skýrslu (Project Summary Report) 

sem Exiqon A/S sendi rannsakendum. 

4.3.1 MiRNA rannsókn #1 - Þreifirannsókn 
Niðurstöður fengust þann 11. janúar 2017 í Project Summary Report sent frá Exiqon A/S. 

4.3.1.1 Þátttakendur - Þreifirannsókn 
Þátttakendur voru tuttugu, aldur þeirra spannaði frá 26 til 61 árs og jafnt hlutfall var milli kynjanna. 

Ferritín mældist að meðaltali 13,8 ± 3,8 µg/l hjá „lága ferritín hópnum“ (LF) og 231 ± 58,8 µg/l hjá „háa 

ferritín hópnum“ (HF) (p-gildi <0,001) en samanburður hópanna sést á mynd 12. Einn útlagi fannst í 

HF hópnum og það var þátttakandi nr. iron-17 sem mældist með ferritín 88 µg/l. Enginn þátttakandi 

mældist með CRP >10 mg/l sem eru viðmiðunarmörk Landspítala.(35) Frítt járn mældist innan 

viðmiðunarmarka Landspítala (9 - 34 µmol/l)(36) hjá öllum þátttakendum en marktækur munur          

(p-gildi = 0,04) var á milli LF og HF hópanna þar sem frítt járn mældist að meðaltali lægra (11 ± 6,8) 

hjá LF hópnum en hjá HF hópnum (17,5 ± 5,9). Járnbindigeta var að meðaltali 68,4 ± 15,4 µmol/l og 

að meðaltali hærri (79,7 ± 9,5) hjá LF hóp en HF hóp (57 ± 11,1, p-gildi <0,001). Meðaltal 

hemóglóbínmælinga hjá körlunum var 137,9 ± 13,3 g/l og hjá konunum 130,4 ± 12,0 g/l. Hjá 

þátttakendum í LF hóp var meðaltal hemóglóbíns lægra (125,0 ± 9,5 g/l) en hjá þátttakendum í HF hóp 

(143,3 ± 9,7 g/l, p-gildi <0,001). Hægt er að sjá niðurstöður mælinga í viðauka A.  

 

  
 

Mynd 12. Niðurstöður ferritín- og hemóglóbínmælinga hjá þátttakendum í þreifirannsókn miRNA. 
Þátttakendum var skipt í tvo hópa annars vegar þeir sem voru með hátt ferritín og hins vegar þeir sem 
voru með lágt ferritín. Myndin til vinstri sýnir ferritínmælingar og myndin til hægri sýnir 
hemóglóbínmælingar. 
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4.3.1.2 ELISA - Hepsidín og sTfR 
Framkvæmd ELISA prófanna tókst vel (hepsidín R2 = 0,952 og sTfR R2 = 0,996). Þátttakendur í 

rannsókninni sem voru í LF hóp mældust að meðaltali með lægra hepsidín (2,3 ± 0,6) en þeir sem 

voru í HF hóp (17,8 ± 3,1, p-gildi <0,001). Einn þáttakandi í HF hópnum (iron-17) sem hafði mælst 

með lægra ferritín gildi (88 µg/l) en aðrir í sama hópi hafði einnig óvenju lágt hepsidín gildi               

(9,5 ng/ml, útlagi á mynd 13) miðað við aðra þátttakendur í sama hóp. sTfR gildi voru lægri að 

meðaltali (1,08 ± 0,20) hjá HF hópnum og hærri að meðaltali (1,94 ± 0,40) hjá LF hópnum eins og sést 

á mynd 13 (p-gildi <0,001). Þannig voru niðurstöður hepsidín og sTfR mælinga í samræmi við ólíkan 

járnhag hópanna tveggja. 

 

  

Mynd 13. Niðurstöður hepsidín og sTfR ELISU prófa hjá háu og lágu ferritín hópunum í þreifirannsókn 
miRNA. Til vinstri eru niðurstöður hepsidín prófsins skiptar upp eftir ferritín hópum og til hægri eru 
niðurstöður sTfR prófsins skiptar upp eftir ferritín hópum. Munurinn milli hópanna sést vel á báðum 
myndum. 
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4.3.1.3 Niðurstöður frá Exiqon - Þreifirannsókn 
Greining miRNA hjá Exiqon A/S gekk vel fyrir sig tæknilega séð og gæðapróf (UniSp2, 4, 6 og 3) 

sýndu að það var ekkert sem hindraði mælingarnar. Af þeim 179 miRNA röðum sem voru í 

serum/plasma focus panel mældust 106 miRNA í öllum sýnum en 153 miRNA mældust að meðaltali í 

hverju sýni eins og sést á mynd 14. 

 

Mynd 14. Fjöldi miRNA sem mældust í hverju sýni og meðal Cq gildi fyrir öll mæld miRNA í hverju sýni 
þreifirannsóknar. Rauða línan er meðaltal Cq gilda (hægri y-ás) og skali þess er til hægri. Bláu 
súlurnar tákna fjölda miRNA sem mældust (vinstri y-ás). 

 

Mæling á hsa-miR-451a er oft notuð sem viðmið til þess að meta rauðkornarof í blóðvökvasýnum, 

þar sem miRNA úr rauðkornum geta haft áhrif á niðurstöður. Rauðkornarof (e. hemolysis) mældist í 9 

af 20 sýnum (mynd 15) en „rauðkornarofsprófið“ (mismunur á Cq gildum fyrir miRNA hsa-miR-451a og 

hsa-miR-23a-3p) var á milli 7 og 8,5 í þessum 9 sýnum. Gildið 7 er að jafnaði notað sem 

viðmiðunargildi fyrir rauðkornarof. 
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Mynd 15. Rauðkornarof (e. hemolysis) sýna í þreifirannsókn. Rauðkornarof á y-ás var reiknað út sem 
mismunur á Cq gildum fyrir miRNA hsa-miR-451a, sem finnst í háum styrk í rauðkornum og hsa-miR-
23a-3p sem er í stöðugum styrk í plasma. Númer sýna eru á x-ás. 

 

Hitakort (e. heatmap) var gert fyrir 50 valin miRNA sem höfðu hæstu staðalfrávik staðlaðra dCq 

gilda. Kortið sýnir tveggja þrepa stigskipta klösun (e. two-step hierarchical clustering) miRNA og 

sýnanna. Eins og sést á mynd 16A var engin marktæk klösun miRNA og sýnanna og mynduðu sýnin 

því ekki tvo greinilega hópa (hátt og lágt ferritín). Frumþáttagreiningarkort (e. Principal Component 

Analysis, PCA) var einnig gert til þess skoða hvort sýni í hvorum hóp fyrir sig mynduðu afgerandi klasa 

út frá mælingum á ofangreindum 50 miRNA. Ef afgerandi munur er á milli hópanna þá klasast sýni 

hvors hóps á sinn hvorn pólinn á kortinu. Eins og sést á mynd 16B þá eru sýnin á víð og dreif og 

klasast ekki eftir því hvorum rannsóknarhópnum þau tilheyra. Því virðist ekki vera munur á miRNA 

mælingum á milli hópanna tveggja þegar gerður er samanburður án eftirlits (e. unsupervised). 
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Mynd 16. Hitakort og frumþáttagreining úr þreifirannsókn miRNA. A.) Hitakort sem sýnir tveggja þrepa 
stigskipta klösun miRNA og sýna. Hver stuðull á x-ásnum táknar sýni og hver röð táknar miRNA. 
miRNA klösunartré (e. clustering tree) er til vinstri. Grænir dálkar tákna það að stöðluð Cq mæling 
miRNA sé lægri en meðaltal og rauðir dálkar tákna stöðluð Cq mæling miRNA sé hærri en meðaltal. 
B.) Frumþáttagreiningakort yfir topp 50 miRNA og stöðluð dCq þeirra fyrir hvert sýni. Engin klösun sést 
og enginn útlagi er til staðar. Frumþáttur með stærsta breytileika er á x-ásnum og frumþáttur með 
næststærsta breytileikann er á y-ásnum. 
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Exiqon veitti greinargóðar tölfræðilegar upplýsingar um miRNA greiningar fyrir hvert sýni. Gerður 

var samanburður á HF og LF hópum með eftirliti (e. supervised comparison) Sautján miRNA höfðu 

marktækan mun á milli þessara tveggja hópa með t-prófi (p<0,05), en aðeins eitt þeirra stóðst 

leiðréttingu fyrir margfaldan samanburð (hsa-miR-34a-5p). Þetta tiltekna miRNA var hins vegar ekki 

skoðað frekar þar sem það var ógreinanlegt (e. non-detected) í 6 af 20 sýnum. Þau tuttugu miRNA 

sem virtust hafa ólíkasta mælingu á milli rannsóknarhópanna tveggja (HF og LF) út frá stöðluðum Cq 

gildum, voru skoðuð nánar (sjá töflu 3). Af þessum tuttugu miRNA voru þrettán valin í 

staðfestingarrannsókn (merkt með stjörnu í töflu 3) út frá p-gildi, Benjamini-Hochberg leiðréttu p-gildi, 

styrk (e. power), margfeldismun (e. fold change), meðaltali Cq gilda, hæsta Cq gildi og lægsta Cq gildi. 

Hagstæðustu gildin í hverjum flokki fengu grænan lit en þau óhagstæðustu rauðan lit og svo var metið 

hvaða miRNA komu bestu út úr litagreiningunni ásamt því að skoða hvort uppgefin miRNA greindust 

hjá öllum þátttakendum út frá gögnum frá Exiqon A/S. 

Tafla 3. Tuttugu áhugaverð miRNA úr þreifirannsókn. Hver eftirfarandi þátta er litakóðaður og raðað upp; p-
gildi úr t-prófi, p-gildi með Benjamini-Hochberg leiðréttingu, styrkur (e. power), margfeldismunur         
(e. fold change) milli beggja hópa, meðal dCq gildi fyrir hvorn hóp, hæsta Cq gildi og lægsta Cq gildi. 
Hagstæðustu gildin í hverjum flokki fengu grænan lit en þau óhagstæðustu rauðan lit. Stjörnumerkt 
miRNA voru valin fyrir staðfestingarrannsókn (rannsókn #2). 

miRNA p-
gildi 

BH-p-
gildi Styrkur Margfeldis-

munur 
Meðal  

Cq gildi 
Hæsta  

Cq gildi 
Lægsta 
Cq gildi 

hsa-miR-30c-5p* 0.003 0.301 25 -1.598 31.00 32.51 29.87 

hsa-miR-374b-5p* 0.005 0.305 25 -1.437 32.84 33.89 31.61 

hsa-miR-885-5p* 0.008 0.346 30 2.822 35.85 38.93 32.88 

hsa-miR-26a-5p* 0.011 0.380 34 -1.439 29.90 31.44 28.51 

hsa-miR-424-5p* 0.016 0.395 36 2.098 33.82 37.08 32.14 

hsa-miR-15a-5p* 0.018 0.395 40 1.426 27.10 28.67 25.69 

hsa-miR-151a-3p* 0.023 0.395 42 -1.423 32.44 34.33 31.25 

hsa-miR-451a* 0.023 0.395 45 1.551 21.49 23.27 20.03 

hsa-miR-155-5p 0.024 0.395 40 -1.865 35.38 36.99 34.01 

hsa-let-7i-5p* 0.028 0.395 46 1.276 29.90 31.25 28.66 

hsa-miR-660-5p* 0.029 0.395 47 1.431 31.60 33.83 30.45 

hsa-miR-362-3p* 0.029 0.395 33 2.014 35.59 38.22 33.90 

hsa-miR-27a-3p* 0.031 0.398 49 -1.407 31.59 33.22 30.24 

hsa-miR-363-3p 0.037 0.434 54 1.353 31.54 32.91 29.92 

hsa-miR-26b-5p* 0.040 0.434 55 1.322 29.85 31.31 28.31 

hsa-miR-16-2-3p 0.042 0.434 56 1.481 32.65 34.22 30.79 

hsa-miR-199a-5p 0.065 0.636 49 -2.009 35.89 38.64 34.80 

hsa-let-7g-5p 0.071 0.644 73 1.202 28.18 29.70 26.93 

hsa-miR-16-5p 0.085 0.644 79 1.190 21.57 22.60 20.62 

hsa-miR-142-3p 0.090 0.644 82 -1.318 28.69 30.15 27.65 
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4.3.2 MiRNA rannsókn #2 - Staðfestingarrannsókn 
Sýni frá 50 blóðgjöfum voru send til Exiqon A/S til mælingar á 13 sérvöldum miRNA sem valin voru út 

frá niðurstöðum rannsóknar #1 - þreifirannsókn (kafli 4.3.1.3, tafla 3). 

4.3.2.1 Þátttakendur - Staðfestingarrannsókn 
Þátttakendur voru 50 talsins og mældust allir með ferritín annað hvort <15 µg/l eða >150 µg/l í síðustu 

mælingu hjá Blóðbankanum. Þrír þátttakendur úr LF hópnum voru yfir 15 µg/l í loka ferritínmælingu, en 

í HF hópnum mældust fimm þátttakendur undir 150 µg/l í loka ferritínmælingu. Meðaltal 

ferritínmælinga hjá LF hópnum var 9,9 ± 3,7 µg/l (hæsta gildi 21,9 µg/l). Meðaltal ferritínmælinga hjá 

HF hópnum var 187,4 ± 64,3 µg/l (lægsta gildi 116 µg/l). Munur milli þeirra sem voru með HF og þeirra 

sem voru með LF sést á mynd 17 (p-gildi <0,001). Hemóglóbín var mælt hjá öllum þátttakendum og 

var meðaltal hemóglóbínmælinga hjá LF hópnum 139,6 ± 10,3 g/l en hjá HF hópnum var það       

152,2 ± 7,5 g/l (p-gildi <0,001). CRP mælingar hjá öllum þátttakendum voru <10 mg/l. Hægt er að sjá 

niðurstöður allra mælinga í viðauka B. 

  

 

Mynd 17. Niðurstöður ferritín- og hemóglóbínmælinga þátttakenda í staðfestingarrannsókn. Þátttakendum 
var skipt í hópa með hátt ferritín annars vegar og lágt ferritín hins vegar. 

 

4.3.2.2 Niðurstöður frá Exiqon - Staðfestingarrannsókn 
Greining seinni miRNA rannsóknar hjá Exiqon A/S gekk vel tæknilega séð og voru gæðapróf (UniSp2, 

4 og 6) stöðug í öllum sýnum ásamt UniSp3, sem er RNA gæðapróf bætt við öll sýni (gögn ekki sýnd). 

Tafla 4 sýnir hvaða mælingar voru gerðar á öllum sýnum. Af þeim 23 miRNA sem voru mæld (20 

miRNA + 3 gæðapróf (QC)) greindust 20 miRNA að meðaltali í hverju sýni og 15 miRNA í öllum 

sýnum (stjörnumerkt miRNA í töflu 4 mældust í öllum sýnum). Fyrir stöðlunar-miRNA (e. normalization 

miRNA) mældust 5 af 6 miRNA í öllum sýnum og 9 af 13 sérvöldum miRNA mældust í öllum sýnum. 

Núlltilgátunni, að það sé enginn munur á miRNA milli hópanna, var ekki hafnað þar sem ekkert miRNA 

reyndist hafa marktækan mun (miðað við p < 0,05) á milli hópanna tveggja.  
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Tafla 4. Mælingar (miRNA og gæðapróf) framkvæmdar á sýnum í staðfestingarrannsókn. Öll 13 sérvöldu 
miRNA úr þreifirannsókn ásamt 6 stöðlunar-miRNA (e. normalization miRNA), einu rauðkornarofs- 
miRNA (hsa-miR-23a) og gæðaprófum (QC). Eitt valinna miRNA (hsa-miR451a) var einnig notað við 
mat á rauðkornarofi. Þau stöðlunar-miRNA og sérvöldu miRNA sem greindust í öllum sýnum eru merkt 
með stjörnu. 

Valin 
miRNA 

hsa-miR-

30c-5p 

hsa-miR-

885-5p 

hsa-miR-

26a-5p* 

hsa-miR-

15a-5p* 

hsa-miR-

451a* 

hsa-miR-

660-5p* 

hsa-miR-

27a-3p* 

hsa-miR-

374b-5p* 

hsa-miR-

362-3p 

hsa-miR-

424-5p* 

hsa-miR-

151a-3p 

hsa-let-

7i-5p* 

hsa-miR-

26b-5p* 

 

Stöðlunar-
miRNA 

hsa-miR-

320b* 

hsa-let-

7d-5p* 

mmu-miR-

378a-3p* 

hsa-miR-

106a-5p* 

hsa-miR-

484* 

hsa-miR-

185-5p 

QC UniSp2 UniSp4 UniSp6  

Rauðkorna-
rofs-miRNA 

hsa-miR-

23a*  

 

Rauðkornarof (hemólýsa) mældist í 17 af 50 sýnum og voru gildi (dCq = miR-23a - miR-451) þeirra 

flestra á milli 7 - 8, en tvö voru ≥ 9. Mynd 18 sýnir rauðkornarofsgildi fyrir hvert sýni en viðmiðunargildi 

rauðkornarofs var 7.   

 

Mynd 18. Rauðkornarof í sýnum staðfestingarrannsóknar. Rannsóknarnúmer sýna eru á x-ás og 
rauðkornarofsrofsgildi þeirra á y-ás. 

 

Hitakort var gert fyrir þau 20 miRNA sem voru mæld og var notað til þess staðalfrávik staðlaðra 

dCq gilda. Eins og sést á mynd 19A er engin klösun miRNA og sýnanna. Sýnin mynda því ekki tvo 

greinilega hópa eins og sést efst á mynd 19A (hátt ferritín og lágt ferritín). Frumþáttagreiningarkort var 

einnig gert, út frá sömu 20 miRNA, til þess að skoða hvort sýni í hvorum hóp fyrir sig mynduðu 

afgerandi klasa. Eins og sést á mynd 19 B er engin klösun á frumþáttagreiningarkortinu. Því virðist 

ekki vera munur á miRNA mælingum milli hópanna þegar gerður er samanburður án eftirlits. 
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Mynd 19. Hitakorta og PCA kort fyrir staðfestingarrannsókn. A.) Hitakort sem sýnir tveggja þrepa stigskipta 
klösun miRNA og sýna. Hver stuðull á x-ásnum táknar sýni og hver röð á y-ásnum til hægri táknar 
miRNA. miRNA klösunartré (e. clustering tree) er til vinstri. Grænir dálkar tákna  að stöðluð Cq mæling 
miRNA sé lægri en meðaltal og rauðir dálkar tákna stöðluð Cq mæling miRNA sé hærri en meðaltal. 
B.) Frumþáttagreiningarkort yfir 20 miRNA sem voru mæld og stöðluð dCq þeirra fyrir hvert sýni. 
Frumþáttur með stærsta breytileika er á x-ásnum og frumþáttur með næststærsta breytileikann er á y-
ásnum. Engin klösun sést.  
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5 Umræða 

5.1 Járnhagur íslenskra blóðgjafa 
Meðaltal ferritínmælinga hjá nýskráðum blóðgjöfum var töluvert hærra en hjá virkum blóðgjöfum. Hafa 

ber í huga að ekki eru gerðar ferritínmælingar hjá virkum blóðgjöfum í Blóðbankanum nema sérstök 

ástæða þyki til, eins og við lækkandi blóðrauðagildi eða tíðar blóðgjafir. Því sýna niðurstöður virkra 

gjafa ekki heildarmyndina og ómögulegt er að vita hvernig dreifing ferritíngilda hjá virkum blóðgjöfum 

er í raun. Hins vegar eru gerðar ferritínmælingar við nýskráningu allra blóðgjafa svo niðurstöðurnar 

ættu að gefa góða mynd af járnhag einstaklinga áður en þeir gerast virkir blóðgjafar. Vitað er að 

járnhagur kvenna liggur almennt lægra en járnhagur karla og staðfestu okkar niðurstöður fyrir 

nýskráða blóðgjafa þá tilhneigingu. Hlutfall nýskráðra kvenna og karla meðal blóðgjafa er nokkuð jafnt 

en dreifing ferritíngilda er mun víðari hjá körlunum meðan konurnar hafa flestar (72%) ferritíngildi undir 

50 µg/l. Hlutfallið milli karla og kvenna meðal virkra blóðgjafa er mjög ójafnt þar sem karlar eru talsvert 

fleiri. Þessi skekkja skýrist að hluta til af rýrari járnhag kvenna sem ná síður viðmiðunarmörkum 

Blóðbankans fyrir ferritín (>14 µg/l hjá nýskráðum, >8 µg/l hjá virkum). Járnhagur virkra íslenskra 

blóðgjafa sem voru mældir (15% allra virkra) liggur heldur lágt sem sennilega stafar af því að 

ferritínmæling er ekki framkvæmd nema þörf sé á (lágt hemóglóbín, margar blóðgjafir að baki, eða 

aðrar vísbendingar um hugsanlegan járnskort). Lágmarksviðmiðunargildi Blóðbankans fyrir ferritín hjá 

virkum gjöfum er 8 µg/l sem er undir skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir tæmdar 

járnbirgðir (ferritín undir 15 µg/l). Alls voru 15% ferritínmælinga virkra gjafa undir 15 µg/l, svo greinilegt 

er að einhver hluti virkra gjafa gefur blóð þó járnbirgðir þeirra standi tæpt.  

Viðmiðunarmörk sem reiknuð voru út frá ferritínmælingum á nýskráðum gjöfum fyrir árið 2015 voru 

8 - 228 µg/l fyrir allan hópinn, eða 6 - 122 µg/l fyrir konur og og 20 - 289 µg/l fyrir karla. 

Rannsóknarkjarni Landspítala gefur upp ferritín viðmiðunarmörkin 15 - 150 µg/l fyrir konur á 

barneignaraldri og 30 - 400 µg/l fyrir karla og konur eftir tíðahvörf.(17) Neðri mörkin úr 

Blóðbankagögnunum eru því töluvert lægri en neðri mörk viðmiðunarmarka Landspítala sem 

endurspeglar mismun á mæliaðferðum sem notaðar eru á þessum tveimur deildum. Svo virðist sem 

uppgefin viðmiðunarmörk frá Landspítala segja til um þau mörk sem einstaklingur telst vera heilbrigður 

innan og fer aldrei neðar en 15 µg/l (tæmdar járnbirgðir) eða ofar en 400 µg/l (grunur um 

járnofhleðslu). Aftur á móti eru viðmiðunarmörkin sem reiknuð voru út úr Blóðbankagögnunum byggð 

á mælingum allra nýskráðra blóðgjafa árið 2015 og segir frekar til um það hvernig járnhagur 

blóðgjafanna er í raun óháð því hvort þau séu með járnskort eða járnofhleðslu. 

5.1.1 Hækkun ferritín viðmiðunarmarka fyrir blóðgjöf 
Á árunum 2015 og 2016 þurftu 10% nýskráðra gjafa (22% kvenna, 1% karla) að bíða með fyrstu 

blóðgjöf vegna þess að þeir mældust með ferritín undir 14 µg/l. Ef viðmiðunargildi ferritíns fyrir blóðgjöf 

yrðu hækkuð upp í 16 µg/l, eins og lagt er til, myndi bankinn missa um 13% nýskráðra sem er ekki 

mikil breyting miðað við núverandi reglur. Hjá virkum gjöfum eru núgildandi viðmiðunarmörk ferritíns 

mun lægri eða 8 µg/l til þess að fá að gefa og á síðustu árum mældust aðeins 1% gjafa (3% kvenna, 

1% karla) undir þessum mörkum. Ef ný viðmiðunarmörk fyrir virka gjafa yrðu einnig sett við 16 µg/l 

myndi Blóðbankinn hugsanlega tapa allt að 17% virkra blóðgjafa (30% kvenna, 11% karla) en ekki er 
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þó hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

fyrir virka blóðgjafa þar sem 

ferritínmælingar voru aðeins gerðar hjá 

15% virkra gjafa. 

Ákveðið var að nýta niðurstöðurnar 

til þess að rökstyðja tillögur að nýjum 

viðmiðunarmörkum fyrir ferritín hjá 

blóðgjöfum í Blóðbankanum. Núgildandi 

viðmiðunarmörk eru mismunandi fyrir 

nýskráða og virka gjafa en lagt er til að 

þessi mörk verði hækkuð í eitt ákveðið 

ferritíngildi (til dæmis ≥16 µg/l) sem 

myndi gilda jafnt fyrir nýskráða og virka 

gjafa. Þessar tillögur miða að því að 

enginn blóðgjafi gefi blóð með tæmdar 

járnbirgðir (samkvæmt skilgreiningu 

WHO). Í flæðiritinu (mynd 20) er tillaga 

að því hvernig hægt er að hækka 

viðmiðunarmörk ferritíns fyrir virka 

blóðgjafa og nýja blóðgjafa í þrepum til 

þess að það raski starfsemi 

Blóðbankans sem minnst. Lagt er til að 

áhrif hækkunar á viðmiðunargildi ferritíns 

á fjölda blóðgjafa væru skoðuð eftir hvert tímabil og áður en viðmiðunarmörk væru hækkuð enn frekar. 

Valið var að hækka viðmiðunargildi um 2 µg/l í hverju þrepi en það er hægt að hækka minna eða 

meira í hverju þrepi eftir þörfum. Einnig var valið 16 µg/l sem ákveðið lokagildi en það er svigrúm til 

þess að hækka eða lækka það. 

Forðast ætti að leyfa blóðgjöfum að gefa blóð með tæmdar járnbirgðir en þó þarf að vega og meta 

kosti þess og galla að hækka viðmiðunarmörk ferritíns fyrir blóðgjöf. Hafa ber í huga hugsanlega 

fækkun í blóðgjafahópnum þar sem færri myndu standast skilyrði fyrir ferritín. Þó er ástæða til þess að 

ætla að þessar breytingar gætu haft jákvæð áhrif á heilsu og líðan blóðgjafa vegna lægri tíðni 

járnskorts og þeir væru þá fúsari til þess að koma aftur í næstu blóðgjöf.(37) 

5.2 Samanburður ferritínmælinga milli rannsóknarkjarna Landspítala og 
Blóðbankans 

Kerfisbundinn munur (e. proportional bias) reyndist vera á mæliaðferðum Blóðbankans og 

rannsóknarkjarna Landspítalans. Landspítalamælingarnar voru alltaf hærri en Blóðbankamælingarnar 

(nema í allra lægstu gildum) og fór munurinn á milli mælinganna vaxandi með hærri gildum. Ef 

fullkomin samsvörun væri milli ferritínmælinga á Landspítala og í Blóðbanka myndu samanburðargildin 

milli stofnananna falla á rauðu línuna sem er með R2 = 1 en svo er ekki á mynd 8. Því hærra sem 

Mynd 20. Flæðirit með tillögu að breytingu viðmiðunar-
marka ferritíns fyrir blóðgjöf í Blóðbankanum. 
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ferritín gildið mælist því meiri munur er á milli rannsóknarstofanna sem getur verið mjög villandi til 

dæmis við greiningu og meðhöndlun á járnofhleðslu. Töluverður munur er einnig milli lægstu gilda en 

fullkomin samsvörun er ekki nema í kringum 5 µg/l sem táknar töluvert lágar járnbirgðir hjá 

einstaklingnum og hugsanlegt blóðleysi í kjölfarið. Við 15 µg/l er strax talsverður munur á milli 

rannsóknarstofanna. Einstaklingur sem mælist 14,4 µg/l í Blóðbankanum hefur, samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun, tæmdar járnbirgðir en sama sýni mælist 23 µg/l í rannsóknarkjarna 

Landspítalans sem gefur til kynna lágt ferritín en þó ekki tæmdar járnbirgðir. Bland-Altman grafið 

staðfestir enn frekar þennan kerfisbundna mun en gildin dreifast ekki eins og á hefðbundnu Bland-

Altman grafi heldur raðast þau upp línulega og því stærri sem munurinn er á milli mælinganna því 

stærra er meðaltal mælinganna. 

Niðurstöður mælinga á þynntum staðli frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni voru í samræmi við 

niðurstöður mælinga á blóðgjafasýnum. Mælingar beggja rannsóknarstofanna lágu næst staðlinum í 

mestu þynningunni (lægsti styrkur ferritíns). Mælingar á hinum þynningunum voru almennt lægri en 

uppgefinn staðall hjá Blóðbankanum og hærri en uppgefinn staðall hjá Landspítala. Niðurstöður 

rannsóknarkjarna Landspítalans voru almennt nær útreiknuðum gildum þynnta staðalsins. 

Mælingarnar á þynntu staðalsýnunum staðfestu enn frekar muninn sem er á milli Landspítala og 

Blóðbankans. Þörf er á því að endurmeta hvernig þessar ferritínrannsóknir eru framkvæmdar, nota 

sama tækjabúnað eða kvarða tæki frá mismunandi framleiðendum þannig að þau gefi sambærilegar 

niðurstöður.  

5.3 Frumufrí miRNA í blóði og tengsl við járnhag blóðgjafa 

5.3.1 miRNA greining - Rannsókn #1 (þreifirannsókn) 
Þátttakendur skiptust í tvo hópa annars vegar hópur með hátt ferritín (HF) og hins vegar hópur með 

lágt ferritín (LF). Mikill munur var á ferritíngildum milli hópanna eins og áætlað var en þó var einn útlagi 

í HF hópnum. Þessi þátttakandi (iron-17) var með ferritín töluvert langt yfir 150 µg/l þegar síðasta 

mæling var framkvæmd í Blóðbankanum en var síðan búinn að lækka í 88 µg/l þegar blóðsýni var 

dregið fyrir rannsóknina. Hugsanlega var þátttakandinn með falska ferritín hækkun í fyrri mælingu 

vegna sýkingar eða bólgusvars en CRP var ekki mælt þá svo óvíst er að það sé skýringin. Einnig leið 

töluvert langur tími frá fyrri mælingu til mælingarinnar fyrir rannsóknina. Ákveðið var að hafa þennan 

þátttakanda með þrátt fyrir lækkunina vegna þess að viðkomandi var kvenkyns og það reyndist vera 

mjög erfitt að finna kvenkyns blóðgjafa með ferritín yfir 150 µg/l. Leita þurfti að kvenkyns þátttakendum 

sem voru háir í ferritíni allt að ár aftur í tímann til þess að fá hóp með nákvæma kynjaskiptingu og 

góða aldursdreifingu. Ferritíngildi kvenkyns þátttakenda breyttust hugsanlega á þessum langa tíma 

sem leið frá því að síðasta mæling var framkvæmd í Blóðbankanum og sú var raunin með þátttakanda 

iron-17. Þrátt fyrir að þessi útlagi fengi að vera með í HF hópnum reyndist vera marktækur munur á 

ferritíni, hepsidíni og sTfR milli hópanna tveggja (p-gildi < 0,05). CRP var innan viðmiðunarmarka hjá 

öllum þátttakendum og virtist því ekki vera um falska hækkun á ferritíni vegna bólgu/sýkingar að ræða 

hjá neinum þátttakanda. Hepsidín var hærra hjá HF hópnum en LF hópnum, en sTfR var hinsvegar 

hærra hjá LF en HF hóp eins og búast má við út frá lífeðlisfræði járnskorts. Blóðrauði (hemóglóbín) 

mældist að meðaltali hærri hjá körlunum en konunum sem var viðbúið. Einnig var blóðrauði lægri að 
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meðaltali hjá LF hóp en HF hóp (p-gildi <0,01) sem er einnig það sem búist var við því blóðrauðagildi 

hafa tilhneigingu til að lækka við langvarandi járnskort sem leiðir á endanum til blóðleysis. Þessar 

mælingar staðfestu að það var afgerandi munur á járnhag HF hópsins og LF hópsins eins og 

rannsóknin miðaði að.  

Tæknilega kom miRNA rannsókn #1 vel út þar sem gæðapróf Exiqon sýndu að miRNA einangrun, 

umritun RNA í cDNA og qPCR keyrsla tókust vel (Exiqon skýrsla, gögn ekki sýnd). Rauðkornarof var 

þó yfir viðmiðunarmörkum Exiqon A/S hjá tæpum helmingi hópsins, þó ekki væri mikill munur á milli 

þátttakenda og mælingarnar mældust ekki langt yfir viðmiðunarmörkum. Mælt var með því að spinna 

sýnin við 1100 - 1300 g í leiðbeiningum um frágang sýna frá Exiqon A/S og reiknaðir voru út snúningar 

á mínútu (rotations per minute, rpm) fyrir 1200 g. Skilvindan í Blóðbankanum var fyrir mistök stillt á 80 

RAD í stað 144 RAD svo við þann snúning sem notaður var varð þyngdaraflið aðeins um 700 g. Einnig 

kemur til greina að rauðkornarof hafi átt sér stað við blóðtöku en reynt var eftir fremstu getu að staðla 

verklag við sýnatökur, stasa ekki of lengi og losa stasa um leið og fyrsta sýnaglas byrjaði að fyllast 

blóði. Símafundur með vísindamönnum hjá Exiqon A/S leiddi þó í ljós að það rauðkornarof sem 

mældist hafði ekki áhrif á niðurstöðurnar, þar sem engin fylgni var milli miRNA mælinga og mælds 

rauðkornarofs.  

Þrátt fyrir að engin afgerandi klösun sæist milli rannsóknarhópanna við samanburð án eftirlits         

(e. unsupervised) var ákveðið að halda áfram með rannsóknina til þess að staðfesta niðurstöður í 

stærri hópi blóðgjafa. Einnig var styrkur nógu lágur fyrir viss miRNA til þess að hægt væri að 

framkvæma framhaldsrannsókn. Ákveðið var að fá 50 þátttakendur til þess að auka líkur á því að 

sannreyna að það væri munur milli hópanna fyrir tiltekið miRNA. Við val á miRNA röðum fyrir 

staðfestingarrannsókn var skoðað gaumgæfilega hvort áhugaverðustu miRNA væru að mælast í öllum 

sýnum. Það miRNA (miR-34a-5p) sem gaf bestu p-gildin við samanburð á milli LF og HF hópa mældist 

ekki í öllum sýnum í hvorugum hópnum þannig að það var ekki valið fyrir staðfestingarrannsókn. 

Mikilvægt er að taka fram að þau sautján miRNA sem voru með marktæk p-gildi <0,05 í hefðbundnu   

t-prófi sýndu ekki marktækan mun eftir Benjamini-Hochberg leiðréttingu á p-gildi, fyrir utan miR-34a-5p 

sem var útlokað vegna þess að það mældist ekki í öllum þátttakendum.  

5.3.2 miRNA greining - Rannsókn #2 (staðfestingarrannsókn)  
Ákveðið var í byrjun að hafa aðeins karlkyns þátttakendur í rannsókn #2. Síðar í sýnasöfnuninni kom í 

ljós að ekki fyndust nægilega margir karlmenn með ferritín <15 µg/l og því var ákveðið að hafa tvær 

konur (iron-121 og iron-123) með í LF hópnum. Þrátt fyrir að sumir þátttakendur í HF hóp mældust 

<150 µg/l í ferritínmælingu rannsóknarinnar var ákveðið að hafa þá með en enginn þátttakandi í HF 

hópnum hafði ferritín <116 µg/l. Hæsta gildi í LF hópnum var 21,9 µg/l og var því marktækur munur 

milli hópanna þrátt fyrir að ekki allir þátttakendur féllu innan áætlaðra ferritínmarka fyrir rannsóknina. 

Enginn þátttakandi var með hækkað CRP þannig að gera má ráð fyrir því að enginn í HF hópnum hafi 

haft hækkað ferritín vegna bólgu/sýkingar. 

Gæðapróf Exiqon A/S komu vel út og voru ummyndun RNA yfir í cDNA, einangrun miRNA og 

qPCR árangursrík. Rauðkornarof mældist í staðfestingarrannsókn, eins og í þreifirannsókn, en í 

hlutfallslega færri sýnum (17 af 50) og var rauðkornarofsgildi sambærilegt því sem mældist í 
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þreifirannsókn. Í staðfestingarrannsókn var búið að leiðrétta RAD stillingu í skilvindunni þannig að 

rauðkornarofið tengist líklegast aðferðum við blóðsýnatöku en þó var vandað til verka eftir bestu getu. 

Þar sem ekki var talið að rauðkornarof hefði haft áhrif á niðurstöður þreifirannsóknar má leiða líkum að 

því að hið sama eigi við um niðurstöður staðfestingarrannsóknar.  

Fyrri miRNA rannsóknin, þreifirannsókn, var með mjög lítið úrtak (20 þátttakendur) og var því 

ákveðið að framkvæma stærri rannsókn, staðfestingarrannsókn, með stærra úrtaki (50 þátttakendur) til 

þess að sannreyna niðurstöður þreifirannsóknarinnar. Niðurstöður staðfestingarrannsóknar, hitakort 

og frumþáttagreiningakort, leiddu í ljós að engin frekari klösun var í háa ferritín hópnum og lága ferritín 

hópnum sem þýðir að aðrir þættir en hátt eða lágt ferritín eru að hafa áhrif á breytileika milli hópanna 

tveggja. Beinn tölfræðilegur samanburður á milli hópa með t-prófi, með og án Benjamini-Hochberg 

leiðréttingar, staðfesti að það var enginn marktækur munur á miRNA mælingum milli einstaklinga með 

hátt ferritín og lágt ferritín. 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má því álykta að frumufrítt miRNA í plasma sé ekki 

vænlegt lífmerki fyrir járnhag hjá blóðgjöfum. Hins vegar er hugsanlegt að næmari eða yfirgripsmeiri 

aðferðir en qPCR, til dæmis næstu-kynslóðar raðgreiningar (e. next-generation sequencing), geti leitt 

til annarrar niðurstöðu. Einn ókostur við qPCR aðferðina sem hér var beitt er sá að aðeins fyrirfram 

ákveðin miRNA voru greind, á meðan raðgreining getur greint fleiri miRNA, þar á meðal ný og óþekkt 

miRNA. Hugsanlegt er að raðgreiningu verði beitt í framtíðinni við að rannsaka tengsl miRNA við 

járnhag, enda hefur notkun á raðgreiningu farið mjög vaxandi við greiningar á miRNA. 
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6 Ályktanir 
Fjórðungur nýskráðra kvenkyns blóðgjafa virðist þjást af járnskorti og járnhagur þeirra liggur almennt 

lágt. Þörf er á framsýnni rannsókn til þess að meta járnhag virkra íslenskra blóðgjafa og rannsaka 

hvernig ferritín breytist við endurteknar blóðgjafir. Ferritín viðmiðunarmörk fyrir blóðgjöf í 

Blóðbankanum eru fremur lág hjá virkum gjöfum (>8 µg/l) og væri æskilegt að hækka mörkin í eitt 

ákveðið gildi (t.d 16 µg/l) til þess að einfalda reglur fyrir blóðgjöf og hindra blóðgjafir hjá þeim sem eru 

með tæmdar járnbirgðir. Mikilvægt er að vera meðvitaður um mun á ferritínmælingum á milli 

mismunandi mælitækja og rannsóknarstofa þegar niðurstöður ferritínmælinga blóðgjafa eða sjúklinga 

eru túlkaðar. 

Engin miRNA greindu að hópa með annars vegar lágt og hins vegar hátt ferritín við samanburð án 

eftirlits (e. unsupervised analysis) í þreifirannsókn þar sem 179 miRNA voru rannsökuð í blóðvökva hjá 

tuttugu blóðgjöfum. Hins vegar mældist munur á 17 miRNA á milli hópanna með beinum samanburði 

sem stóðst þó ekki leiðréttingu fyrir margfaldan samanburð. Hluti þessara miRNA raða var valinn til 

þess að rannsaka frekar í staðfestingarrannsókn á 50 blóðgjöfum. Engin þessara sérvöldu miRNA 

aðgreindu hópana tvo við samanburð án eftirlits eða með eftirliti í staðfestingarrannsókn. 

Staðfestingarrannsókn staðfesti því niðurstöður þreifirannsóknar og benda þær niðurstöður ekki til 

þess að mæling á frumufríu miRNA í plasma með qPCR aðferð sé vænleg sem lífmerki fyrir járnhag. 
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Viðauki A 

Taflan sýnir niðurstöður mælinga hjá þátttakendum úr rannsókn #1. Þátttakendur með rannsóknarnúmer iron       

1 - 10 hafa lágt ferritín en númer 11 - 20 hafa hátt ferritín. Taflan sýnir kyn, aldur, ferritín (FE), C-reactive prótín 

(CRP), transferrín, járn, járnbindigetu (JBG) og hemóglóbínmælingar (HB). 

Rannsóknar nr. Aldur Kyn FE 
(µg/l) 

CRP 
(mg/l) 

Transferrín  
(g/l) 

Járn 
(µmol/l) 

JBG 
(µmol/l) 

HB 
(g/l) 

Iron 1 50 KK 13 <3 2,84 12 71 127 
Iron 2 33 KK 16 <3 3,30 8 83 129 
Iron 3 24 KK 14 <3 3,97 13 100 143 
Iron 4 33 KK 11 <3 3,58 11 90 125 
Iron 5 57 KK 15 <3 3,12 8 78 119 
Iron 6 36 KVK 9 <3 2,65 9 67 108 
Iron 7 42 KVK 17 <3 3,09 30 78 129 
Iron 8 52 KVK 15 <3 2,69 5 68 124 
Iron 9 26 KVK 7 <3 3,18 7 80 113 

Iron 10 45 KVK 21 <3 3,28 7 82 133 
Iron 11 48 KK 299 <3 2,04 13 51 135 
Iron 12 31 KK 233 <3 2,15 16 54 153 
Iron 13 23 KK 268 <3 1,94 28 49 157 
Iron 14 36 KK 304 <3 2,24 13 56 158 
Iron 15 58 KK 196 <3 2,03 9 51 133 
Iron 16 40 KVK 245 <3 1,81 18 45 146 
Iron 17 41 KVK 88 <3 3,32 21 83 144 
Iron 18 61 KVK 200 <3 2,20 14 55 133 
Iron 19 26 KVK 227 4 2,89 27 73 143 
Iron 20 57 KVK 250 <3 2,12 16 53 131 
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Viðauki B 

Taflan sýnir niðurstöður mælinga hjá þátttakendum úr rannsókn #2. Rannsóknarnúmer þátttakanda, ferritín (FE), 

hemóglóbín (HB), blóðflögur og C-reaktívt prótín (CRP).  

Rannsóknar nr. FE (µg/l) HB (g/l) Blóðflögur (10⌃9/l) CRP (mg/l) 

Iron 101 12,3 143 239 <3 
Iron 102 6,93 117 282 <3 
Iron 103 15,7 157 291 <3 
Iron 104 11,4 139 260 <3 
Iron 105 7,57 136 227 <3 
Iron 106 8,96 134 277 <3 
Iron 107 8,12 142 359 <3 
Iron 108 9,55 124 246 <3 
Iron 109 9,61 134 277 <3 
Iron 110 18,0 146 226 <3 
Iron 111 9,39 147 294 <3 
Iron 112 9,87 165 223 <3 
Iron 113 9,76 147 285 <3 
Iron 114 9,73 136 377 <3 
Iron 115 5,95 132 245 <3 
Iron 116 21,9 157 202 <3 
Iron 117 5,01 137 234 <3 
Iron 118 7,08 131 224 <3 
Iron 119 9,90 132 268 <3 
Iron 120 11,1 148 207 <3 

Iron 121 (KVK) 7,63 141 236 <3 
Iron 122 6,67 133 290 <3 

Iron 123 (KVK) 7,60 132 325 4 
Iron 124 6,73 136 206 <3 
Iron 125 10,5 145 203 <3 
Iron 201 181 151 219 <3 
Iron 202 148 164 288 <3 
Iron 203 157 153 117 <3 
Iron 204 133 145 195 <3 
Iron 205 183 163 276 <3 
Iron 206 155 143 213 <3 
Iron 207 170 153 169 <3 
Iron 208 211 168 239 <3 
Iron 209 186 166 233 4 
Iron 210 385 142 188 <3 
Iron 211 221 145 235 <3 
Iron 212 167 156 183 <3 
Iron 213 126 145 216 <3 
Iron 214 136 150 295 <3 
Iron 215 339 151 431 <3 
Iron 216 195 144 167 <3 
Iron 217 116 146 244 <3 
Iron 218 118 156 207 <3 
Iron 219 241 150 314 <3 
Iron 220 187 152 296 <3 
Iron 221 155 148 219 <3 
Iron 222 143 146 264 <3 
Iron 223 227 156 238 5 
Iron 224 266 164 317 <3 
Iron 225 138 148 370 <3 

 


