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Inngangur 

Stöðugleiki erfðaefnis og krabbamein 

Deoxý Ríbósa Nucleic Acid (DNA) er erfðaefni allra lífvera á jörðinni. DNA 

sameindin er í eðli sínu frekar viðkvæm og óstöðug. Það er þó ekki svo að skilja að 

það sé löstur heldur þvert á móti nauðsynlegur eiginleiki fyrir eðlilega 

frumustarfsemi.  Það liggur í hlutarins eðli að til þess að frumuskiptingar geti orðið 

þurfa frumur að vera færar um að eftirmynda erfðaefni sitt og koma afritunum fyrir í 

dótturfrumunum.  Eftirmyndunin er ekki sjálfhvatað ferli heldur kostar hún orku sem 

fæst frá ensímvirkni eftirmyndunarsameinda sem fruman framleiðir sjálf.  Því má 

eðli erfðaefnisins ekki vera á það stöðugu formi að það sé læst fyrir því orkusviði 

sem eftirmyndunarsameindirnar eru færar um að veita. DNA sameindin þarf 

sömuleiðis að vera sveigjanleg til að tryggja að vélrænt eftirmyndunar- og 

umritunarferli geti gengið sem best. Þetta nauðsynlega eðli DNA sameindarinnar 

skapar þó eitt vandamál. DNA er viðkvæmt fyrir utanaðkomandi orku á hvaða formi 

sem er og orkuskammtarnir þurfa ekki að vera sérlega stórir. Þessi utanaðkomandi 

orka getur verið efnaorka á formi orkuríkra sameinda sem geta hvatað 

tilviljunarkenndar breytingar á erfðaefninu, geislun sem getur hvatað ýmsar 

breytingar t.d. pýrimidin tvenndir (e. pyrimidin dimers) eða krosstengingar 

(e.crosslink) milli DNA þátta eða utanaðkomandi vélræn orka sem getur valdið því 

að litningar brotni.  Allir þessir þættir stuðla að og auka líkur á varanlegum 

breytingum á erfðaefninu þ.e. stökkbreytingum. Þessi fylgikvilli virðist hafa skapað 

þróunarfræðilegan þrýsting og þannig kallað fram frumulíffræðilega ferla sem stuðla 

að viðgerðum og viðhaldi litninganna. DNA viðgerðarferli eru frumum það 

lífsnauðsynleg að þau eru mörg hver varðveitt í flestum heilkjörnungum, allt frá 

einfruma gersveppum upp í frumur þróaðra hryggdýra. Þó svo að viðgerðarferlin séu 

mörg hver ótrúlega skilvirk verður ekki hjá því komist að mistök verða í viðgerð eða 

þá að ekki sé hægt að gera við skemmdir. Í þeim tilfellum hefur fruman val um að 

hleypa göllunum í gegn sem illskásta möguleikanum. Á löngum tíma er það því óhjá-

kvæmilegt að stökkbreytingar verða í erfðaefninu. Stökkbreytingar hafa í daglegu tali 

heldur neikvæða ímynd enda yfirleitt ræddar í tengslum við alvarlega sjúkdóma. Þó 

ber að hafa í huga að þegar eðli stökkbreytinga er skoðað í ljósi þróunarfræðinnar og 

utan við hagsmuni einstaklingsins eru stökkbreytingar í raun forsenda allrar þróunar í 
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lífheiminum. Þar sem erfðaefnið er fastmótuð uppskrift af lífverunni er ljóst að eðli 

lífverunnar þróast ekki nema með breytingum á erfðaefninu.  Til þess að lífvera geti 

öðlast meiri samkeppnishæfileika í umhverfi sínu þurfa að koma til breytingar á 

erfðaefni sem viðgerðarferlar ná ekki að leiðrétta.  Flestar stökkbreytingar eru engu 

að síður það slæmar að þær eru ekki lífvænlegar fyrir frumuna og aðeins lítið brot af 

þeim eru líklegar til að auka lífsgæði lífverunnar.  Af þeirri ástæðu eru í frumunum 

kerfi sem getur brugðist við ef viðgerðarferlarnir ná ekki að leiðrétta óæskilegar 

stökkbreytingar en það er stýrður frumudauði (e.apoptosis) t.d. í gegnum p53 ferlið.  

Í frumuhringnum eru eins konar eftirlitsstöðvar eða varðpóstar (e. check-point 

control) milli fasa þar sem ýmis eftirlitskerfi t.d. p53 ferlið geta stöðvað 

frumuskiptingu ef eitthvað er óeðlilegt við erfðaefnið. Þar taka viðgerðarferlarnir við 

og ef ekki er hægt að laga skemmdina reynir fruman að eftirmynda framhjá henni. 

Að öðrum kosti fer fruman í stýrðan frumudauða án þess að lífveran verði þess 

nokkurn tíman vör.  Þó geta stökkbreytingar s.s. úrfellingar, innskot eða basaskipti í 

erfðaefni sloppið í gegnum þetta eftirlit og erfast þær þá til dótturfruma og verða að 

svokölluðum stakstæðum stökkbreytingum (e.somatic mutation). Ef stökkbreyting 

verður í kynfrumu erfist hún til allra fruma afkvæmisins  þ.m.t. til kynfruma þess 

sem getur borist til næstu kynslóða.  Þess háttar stökkbreytingar kallast 

kímlínustökkbreytingar (e. germline mutation). (Griffiths et al., 2008) 

Ef þannig vill til að stökkbreyting verður í geni sem er þátttakandi í eftirlitsstöðvum 

frumuhringsins getur fruman lent í því að eftirliti með heilindum erfðaefnisins verður 

ábótavant.  Frumuhringurinn stöðvast þá ekki á milli fasa eins og honum ber og það 

getur valdið því frumuskiptingar verða ónákvæmar og oft óeðlilega örar. Til þess að 

illkynja krabbameinsæxli myndist þurfa að koma til fleiri og alvarlegri breytingar t.d. 

gallar í prótínum sem eru þátttakendur í DNA viðgerðarferlum og/eða stýrðum 

frumudauða (Allison 2007).  Þær breytingar ásamt auknum frumuskiptingahraða 

auka á líkurnar á því að stökkbreytingum og litningabrenglunum sé hleypt í gegn í 

frumuskiptingum. Við þetta geta stökkbreytingar safnast upp í æxlinu sem þá er 

upphaflega sprottið af einni og sömu frumunni (e.monoclonal). Þar sem tilviljanir 

ráða því hvaða stökkbreytingar verða í hverri æxlisfrumu getur þróunin orðið sú að 

með tímanum samanstendur æxlið af margbreytilegum æxlisfrumum með 

mismunandi stökkbreytingar og eiginleika og flokkast æxlin því í margs konar 

undirhópa. 
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Í hvert skipti sem erfðaefnið er eftirmyndað er það óhjákvæmilegur fylgifiskur að 

litningaendarnir (e.telomeres) styttast.  Eftir ákveðinn fjölda frumuskiptinga eru 

litningarnir búnir að styttast það mikið að áhrifa er farið að gæta á eðlilega starfsemi 

frumunnar. Á endanum er litningurinn orðinn það óstöðugur að það raskar 

lífsnauðsynlegri frumustafsemi og þar með hefur fruman runnið sitt skeið ef svo má 

segja. Þetta hefur m.a. verið tengt við eðlilega öldrun fruma og þeirri hrörnun sem 

henni fylgir.  Frumur okkar hafa þó kerfi sem ræður við þetta vandamál. Á fósturstigi 

er telómerasi virkur en hann er ensím með öfuga eftirmyndunarvirkni (e. reverse 

transcriptase) sem viðheldur og endur uppbyggir litnisenda allra litninga því þá eru 

allar frumur einstaklingsins í mjög örum vexti og litnisstöðugleiki mjög mikilvægur.  

Þegar fóstrið er orðið full mótað er slökkt á telómerasanum og eðlilegt hrörnunarferli 

hefst en frumur í venjulegum útvef (e.somatic cells) sýna litla sem enga 

telómerasavirkni. Einn eiginleiki sem flestar krabbameinsfrumur öðlast er virkjun 

telómerasans og eru þær í þeim skilningi orðnar eilífar. (yfirlit í Yang 2008).   

Fyrst í stað eru krabbameinsæxli staðbundin og vaxa í þyrpingu innan eigin 

vefjagerðar en í sumum tilfellum getur þróunin orðið sú að æxlisfrumurnar öðlast 

hegðunarmynstur og eiginleika sem gerir þeim kleift að losa tengslin við eigin vef og 

hefja vöxt inn á milli fruma í aðliggjandi vefjum, þ.e. orðið ífarandi. Til þess þurfa 

frumurnar að hafa sjálfsendurnýjunareiginleika stofnfruma en líklegt þykir að 

uppruni sumra krabbameina séu stökkbreytingar í vefjastofnfrumum eða frumum á 

millistigum milli vefjastofnfruma og eiginlegra vefjafruma (yfirlit í Iwasaki et al., 

2009).  Framsæknari krabbameinsafbrigði eru ekki aðeins ífarandi heldur og geta 

frumurnar losað sig úr fyrri æxlisvef og hafið ífarandi vöxt  í öðrum vefjum þ.e. 

myndað meinvörp.  Nýverið hafa komið fram vísbendingar um að 

krabbameinsfrumur í fullmörkuðum þekjuvef geti mögulega þróast með þeim hætti 

að þær öðlist aukna stofnfrumulíka sjálfsendurnýjunareiginleika og geti þannig aukið 

illkynja eiginleika sína (Mani et al., 2008).  

 

Brjóstakrabbamein 

Þrátt fyrir miklar framfarir á sviði greininga og meðhöndlunar á 

brjóstakrabbameinum eru brjóstakrabbamein enn megin orsök ótímabærra dauðsfalla 

meðal kvenna. Á árunum 2002-2006 greindust á Íslandi 881 kona og 8 karlar með 

brjóstakrabbamein og á sama tímabili létust 177 konur og 3 karlar af völdum 
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sjúkdómsins. 5 ára lifun eftir greiningu er yfir 85% hjá báðum kynjum (vefur 

Krabbameinsfélags Íslands, 2009). 

Brjóstakrabbameinum má skipta niður í fimm megin flokka eftir uppruna þeirra og 

sameindalegu skipulagi (e. molecular profiling): Basal-, lúminal A-, lúminal B-, 

HER2+/ER- - og normal-líkar æxlisfrumur (Polyak, 2007).  Þessir undirhópar eru 

ólíkir m.t.t. framvindu sjúkdómsins og útkomu fyrir sjúklinginn. Basal-líki undir-

hópurinn gefur verstu horfur meðan Luminal A er vægastur.  Þar sem samsvörun er í 

svipgerð og framvindu þessara undirhópa milli ólíkra þýða þykir það benda til þess 

að framþróun æxlisvaxtar sé að fara ólíkar en þó ákveðnar leiðir (Polyak, 2007). Um 

25% brjóstakrabbameinstilfella er hægt að útskýra með stökkbreytingum í 

æxlisbæligenum s.s. BRCA1, BRCA2 (breast cancer susceptibility genes) og TP53 

sem þýðir að í mikilum meirihluta tilfella eða um 75% er æxlismyndun af völdum 

samlegðaráhrifa margra gena sem hafa lítil eða óbein áhrif (e. low penetrance) á 

æxlismyndunina (Polyak, 2007). Brjóstakrabbameinsrannsóknir hafa þó beinst að 

mestu að æxlisbæligenum enda ekki auðvelt að rannsaka með nákvæmum hætti væg 

eða óbein tengsl gena á jafn flókna ferla og æxlismyndun virðist vera.  Áhrif 

stökkbreytinga í BRCA1 og BRCA2 æxlisbæligenunum á krabbameinsmyndun hafa 

mikið verið rannsökuð á Íslandi.  Á Íslandi má rekja ~7-8% af  greindum 

brjóstakrabbameinum til arfgengra kímlínustökkbreytinga í BRCA1 og BRCA2 

(Eyfjörð & Böðvarsdóttir, 2005).  Kímlínustökkbreytingin 999del5 í útröð 9 í BRCA2 

geninu er óalgeng víðast hvar í heiminum en vegna landnemaáhrifa er hún óvenju 

algeng í íslenska þýðinu og finnst í um ~7% allra greindra æxla. Líkur á því að 

íslenskar konur sem bera kímlínustökkbreytinguna 999del5 í BRCA2 geni fái 

krabbamein einhvern tíman á lífsleiðinni eru um 72% (Tryggvadóttir et al., 2006).  

Kímlínustökkbreytingin D1692N T í útröð 17 á BRCA1 geni er mun sjaldgæfari á 

Íslandi en hún finnst í um ~0,4% brjóstakrabbameina (Eyfjörð & Böðvarsdóttir, 

2005).  

 

BRCA1 og BRCA2 prótínin 

BRCA1 og BRCA2 prótínin (breast cancer susceptibility protein)  eru kjarnaprótín 

og eru mikilvægir þátttakendur í DNA viðgerðarferlum sem snúa að villulausum 

þáttapörunarviðgerðum (e. error-free homologous recombination, HR) á tvíþátta 

DNA brotum (Allison, 2007). Æxlisbælivirkni þeirra virðist þannig vera með 
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viðhaldi á stöðugleika litninga en óhjákvæmilegt er að tvíþátta DNA brot komi upp 

öðru hverju við eftirmyndun á DNA. Verði gallar í BRCA prótínum getur það valdið 

því að í stað villulausra þáttapörunarviðgerða grípi fruman til villugjarnrar (e. error-

prone) endatengingaviðgerða (non-homologous end joining, NHEJ) sem eykur líkur 

á að stökkbreytingar verði í erfðaefninu með ýmsum ófyrirséðum afleiðingum þ.m.t. 

möguleika á krabbameinsmyndun. 

 

BRCA1 genið er skilgreint sem æxlisbæligen. Geninu var fyrst lýst 1990 á litningi 17 

en 1994 var nákvæmari staðsetningu lýst og reyndist það vera um 100 kb langt 

staðsett á 17q21 (Miki et al., 1994). Það hefur 24 útraðir og tjáir stórt prótín sem er 

1863 amínósýrur að lengd.  Á prótíninu er nokkur þekkt hneppi. Á amínóenda er 

svokallað hringfingur hneppi (e. RING-finger domain) sem er zinkfingur afbrigði og 

getur bundist öðrum prótínum t.d. BARD1.  BRCA1 myndar tvenndir (e. 

heterodimer) saman með BARD1 sem hafa E3-ubiquitinlígasa virkni (Hashizume et 

al., 2001).  Á karboxílenda BRCA1 er BRCA1-karboxí-terminal hneppi eða BCRT 

sem getur bundist ýmsum prótínum þ.á.m. BRCA2.  Að auki hefur BRCA1 prótínið 

hneppi sem getur bundist RAD50 og RAD51 (sem eru mikilvæg prótín í HR) og 

TP53. BRCA1 hefur kjarnastaðsetningar merki (e. nuclear localization signal) eins 

og önnur kjarnaprótín (Welcsh et al., 2000). BRCA1 virðist gegna fjölbreyttu 

hlutverki og taka þátt í fleiri og fjölbreyttari ferlum en BRCA2 s.s. í vöktun 

frumuhrings, umritun, og ubiquitineringu (Eyfjörð et al., 2005). Við DNA skemmdir 

virkjast ATM kínasi og fosfærir m.a. BRCA1 prótínið sem þá virkjast og getur 

bundist p53,  RAD50-MRE11-NBS1 og  BRCA2. Fosfæringin á BRCA1 virðist vera 

eitt af lykilskrefum í DNA viðgerðarferlinum (Welcsh et al., 2000). 

 

BRCA2 genið er staðsett á litningi 13q12 og er um 70kb langt og hefur 27 útraðir. 

Genið er óskilt og frábrugðið BRCA1 geninu og það á sér reyndar ekkert hliðstætt 

gen (e.homolog) í erfðamengi mannsins (Welcsh et al., 2000).  Prótínið er stórt eða 

3418 amínósýrur að lengd og hefur engin þekkt virknihneppi heldur aðeins 

endurtekin BCR bindihneppi sem geta bundist öðrum prótínum s.s. BRCA1 og 

RAD51 (Welcsh et al., 2000).  BRCA2 prótínið bindst og safnar RAD51 ásamt 

BRCA1 og BARD1 að tvíþátta brotum en RAD51 gegnir lykilhlutverki í HR með 

því að mynda þræði (e. fílament) um einþátta DNA enda sem standa eftir þegar Mre-

Rad50-Nbs1 flókinn hefur lagað tvíþátta brotið til. RAD51 gegnir sömuleiðis 
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hlutverki í að para einþátta hluta brotsins við samsvarandi hluta systulitnings en hann 

er þannig notaður sem mót fyrir endurbyggingu brotna svæðisins. Þetta fyrirkomulag 

er megin ástæða lágrar villutíðni HR viðgerðarferlisins (Allison, 2007). Margt er þó 

illa skilgreint í tengslum við þáttapörunnarviðgerðir og þekkingin götótt. 

 

Fjölda kímlínustökkbreytinga hefur verið lýst bæði í BRCA1 og BRCA2. Almennt er 

talið að BRCA genin séu ekki tvísamsætuháð (e.haplosufficient) þ.e. að nægilegt sé 

að vera með eina virka samsætu til að skila fullum afköstum í 

þáttapörunarviðgerðum. Samkvæmt “two hit” kennigum Knudsons  þarf tvennt að 

koma til, til þess að æxlisvöxtur fari af stað í þessum ættlægu brjóstakrabbameinum. 

Í fyrsta lagi þarf einstaklingurinn að bera óvirka stökkbreytta samsætu en svo þarf 

stakstæða (e.somatic) breytingu á villigerðarsamsætunni þ.a. hún tapast eða óvirkjast 

með einum eða öðrum hætti. Það getur verið vegna stakstæðra stökkbreytinga, 

samsætan getur verið úrfelld í heilu lagi eða metýlering getur verið á stýrilröð 

(epigenetic silencing) sem hindrar umritun gensins. Sýnt hefur verið fram á 

metýleringu á stýrilröð fyrir BRCA1 í brjóstakrabbameinum (Birgisdóttir et al., 2006) 

og í BRCA1 og BRCA2 í eggjastokka krabbameinum (Kelvin et al., 2002). Við það 

missir viðkomandi fruma öll virk BRCA1 eða BRCA2 prótín og þáttapörunnar-

viðgerðarferlið lamast með þeim afleiðingum að fruman neyðist til að gríða til 

ónákvæmari viðgerðarferla sem eykur líkur á frekari stökkbreytingum o.þ.m. 

frumudauða eða æxlisvexti og krabbameinsmyndun.  Nýverið hafa þó komið fram 

vísbendingar um að málið sé ekki endilega svona einfalt. Í ljós hefur komið að 

krabbameinsfrumur innan sama æxlis ýmist geta verið með eða án brottfalls á BRCA 

samsætu og þá ýmist með tap á stökkbreyttu eða villigerðar samsætunni sem 

óneitanlega vekur spurningar um hvert fyrsta skref æxlismyndunarinnar er (King et 

al., 2007).   

Undanfari verkefnis 

Doktorsverkefni Ólafs Andra Stefánssonar sem nú stendur yfir gengur út á flokkun 

brjóstakrabbameina eftir þeim erfðaefnisbreytingum (e.patterns of alterations) sem 

þau hafa tilhneigingu til að sýna. Hugmyndin er að bera erfðaefnisbreytingamynstur 

staktæðra (e.somatic) brjóstakrabbameina og BRCA kímlínustökkbreyttra 

krabbameina saman til að fá hugmyndir um mögulega þáttöku BRCA genanna í 

stakstæðum krabbameinum.  Þó svo kímlínustökkbreytingar í BRCA genum séu 
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þekktar fyrir að auka líkur á krabbameinum hefur ekki tekist að sýna fram á að 

stökkbreytingar í þeim taki þátt í myndun stakstæðra brjóstakrabbameina. 

Örflögutækni var beitt á heildarerfðamengi krabbameinsfruma í ~7 kbp upplausn 

(e.resolution) og brottfall og/eða mögnun á stórum og  smáum litningabútum innan 

æxlis þannig skönnuð (Stefánsson et al., grein samþykkt til birtingar, maí 2009). Öll 

æxli sem skoðuð voru, stökkbreytt og óstökkbreytt, skiptust í fjóra megin hópa eftir 

samsetningu litninga breytinga. 3 hópar sýndu mikinn litningaóstöðugleika en 1 

hópur lítinn óstöðugleika. Brjóstaæxli með galla í BRCA1 geni myndaði einn af þeim 

hópum sem sýndu mikinn litninga óstöðugleika meðan brjóstaæxli með BRCA2 

stökkbreytingu sýndu ýmist mikinn eða lítinn litningaóstöðugleika sem gaf 

vísbendingar um að þau skiptust í frekari undirhópa m.t.t. óstöðugleika. Eitt af því 

sem almennt einkenndi BRCA2 kímlínustökkbreytta hópinn voru úrfellingar á litningi 

13 nánar til tekið á BRCA2 geninu.  Þessum úrfellingum fór hins vegar fækkandi í 

réttu hlutfalli við aukinn stöðugleika litninga og lækkandi gráðun æxlisins. Örflögu-

rannsóknirnar gefa ekki til kynna á hvorri samsætunni brottfallið verður.  Almennt er 

talið að fyrsta skrefið í myndun krabbameina í BRCA2 og BRCA1 

kímlínustökkbreyttum æxlum sé brottfall á villigerðarsamsætunni. Það hefur hins 

vegar ekki verið staðfest með óyggjandi hætti að svo sé í öllum tilfellum heldur 

aðeins að brottfall geti orðið í einhverjum tilfellum eins og niðurstöður Smith et al. 

1992 sýndu fram á.  Sömuleiðis hefur verið sýnt fram á að brottfall annarrar hvorrar 

samsætu sé til staðar með mælingum á samsætu ójafnvægi (e. allelic imbalance) en á 

sama hátt og örflöguniðurstöðurnar segja þær ekki til um á hvorri samsætunni 

(Birgisdottir et al., 2006). Ef brottfall á villigerðarsamsætu er forsenda 

krabbameinsmyndunar ættu allar frumur æxlisins að hafa misst hana nema að til séu 

leiðir fyrir þær að vinna tapið upp með einum eða öðrum hætti.   

Það að BRCA2 kímlínustökkbreyttu æxlin skildu skiptast í tvo hópa ýtir undir 

hugmyndir um möguleikann á að til væri undirhópur BRCA2 kímlínustökkbreyttra  

krabbameina sem fari aðra leið að æxlismyndun en með því að missa villigerðarsam-

sætuna og að tap á villigerðinni sé síðbúinn atburður í æxlisþróuninni. Þannig væri 

breytilegt hlutfall æxlisfrumna með úrfellingu á BRCA2 samætu. 

 

Rannsóknarverkefni þessu er ætlað að mæla og staðfesta með magnbundnum 

aðferðum brottfall á villigerðarsamsætunni.  
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Efni og aðferðir  

Sýnahópar 

Brjóstaæxli 

Sýni voru fengin úr DNA sýnabanka Rannsóknarstofu í krabbameinsfræðum en það 

geymir m.a. einangrað DNA úr brjóstaæxlum einstaklinga með BRCA2 

kímlínustökkbreytinguna 999del5 og eru þau sömu og skoðuð voru í rannsóknum 

Ólafs ásamt viðbótarsýnum.  DNA úr eðlilegum frumum (blóði) einstaklinga sem 

báru kímlínustökkbreytinguna var fengið úr sama safni. Sýnin voru dulkóðuð 

sérstaklega með því að gefa þeim númer með flæðandi röð frá 1 upp að 60 áður en 

nemandi fékk þau í hendur. Fáeinum sýnum var sleppt vegna takmarkaðs efniviðs og 

er sýnaröðin því ekki samfelld. 

  

Paraffinsteypt æxlissýni  

DNA úr paraffinsteyptum æxlum hefur reynst erfiður efniviður til DNA rannsókna. 

Paraffin er eins konar vax sem æxlisbútar eru steyptir inn í sem svo getur varðveitt 

vefinn í góðu ásigkomulagi í ára- og jafnvel áratuga raðir. Svo gildir þó ekki alltaf 

um erfðaefni vefjanna því það getur farið illa eftir meðhöndluninna s.s. brotnað 

niður. Notast var við fyrir fram einangrað DNA úr paraffinsteyptum brjósta- og 

blöðruhálskirtilsæxlum sem varðveitt eru í fyrrgreindum DNA sýnabanka. Aðeins 

nokkur sýni voru skoðuð og voru þau fyrirfram dulkóðuð með númerum á bilinu 

200-900.  

Blöðruhálskirtilsæxlissýnum var gefin númer: Prost 2 - Prost 4.  Þau voru valin 

sérstaklega með því tilliti að þau hafa reynst erfið viðureignar í öðrum rannsóknum. 

Það var gert til þess að sannreyna þessa greiningartækni á erfið paraffinsýni. 

 

Frumulínur 

Rannsóknarstofa í krabbameinsfræðum notar 3 íslenskar frumulínur til rannsókna 

sem allar bera 999del5 kímlínustökkbreytinguna: A176, A240 og A256.  Áhugi var 

fyrir að vita hvort og þá hversu mikið brottfall væri á villigerðarsamsætunni í þeim. 

Sömuleiðis var umritun villigerðarsamætunnar mæld þ.e. magn mRNA (cDNA). 
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Uppsetning rannsóknar 

Tilraunin í hnotskurn 

Í þessari tilraun er TaqMan (qRT-PCR) aðferð frá Applied Biosystems beitt með 

nokkuð nýstárlegum hætti. Í stað þess að að mæla cDNA magn og genatjáningu sem 

aðferðin er venjulega notuð í var TaqMan þreifurunum miðað beint á erfðaefni 

frumunnar þ.e. á gDNA til að meta tilvist tveggja mismunandi BRCA2 samsæta í 

krabbameinsæxlum. Hugmyndin var að reyna að meta brottfall á 

villigerðarsamsætunni. Þjónustuver Applied Biosystem hannaði aðgreinandi kerfi 

sem notar einn BRCA2 sértækann TaqMan þreifara og tvo mismunandi 

samsætusértæka PCR vísa. Einn áframvísir (e.forward primer) virkar fyrir báðar 

samsætur meðan tveir mismunandi samsætusértækir afturábak vísar (e.reverse 

primers) tryggja að aðeins önnur samsætan magnast upp.  Þetta fyrirkomulag kallar á 

að mæla þarf magn hvorrar samsætu í sitt hvorum brunninum. Til að tryggja að 

mældur munur milli brunna væri ekki tilkominn vegna pípetteringarskekkju eða 

annarra breytilegra aðstæðna voru allar mælingar hafðar tvöfaldar, þ.e. alltaf tveir 

brunnar fyrir hvora samsætu fyrir hvert sýni. Þurfti staðalfrávik milli þessara tveggja 

mælinga að vera innan við 0,5 til að mælingin teldist marktæk skv. viðmiðum 

Applied Biosystems (Applied Biosystems 2007). 

 

 

DNA raðir PCR vísa og TaqMan þreifara og staðsetning þeirra á 

BRCA2 geninu 

Áframvísir: CATGATGAAAGTCTGAAGAAAAATGAT  

Gekk undir nafninu forward eða (F) í vinnubók. 

Afturábakvísir (wt): ATCAAAGAGAAGCTGCAAGTCATG   

Gekk undir nafninu Insert eða (i) í vinnubók.  Rauðu basarnir 5 eru þeir sem úrfelldir 

eru í 999del5 samsætunni.  

Afturábakvísir (mut): CACAAAGAGAAGCTGCAAGTCATG  

Gekk undir nafninu Nolns (N) í vinnubók.  Vísir nær inn á svæði báðu megin við 

úrfellinguna sem tryggir sértækni vísisinns.   

TaqMan þreifari:  TTTATCGCTTCTTGTACAGAC 

 

Binding vísa og þreifara á BRCA2 villigerðarsamsætu: 
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...TTTCCAATCATGATGAAAGTCTGAAGAAAAATGATAGATTTATCGC

TTCTTGTACAGACAGTGAAAACACAAATCAAAGAGAAGCTGCAAGTC

ATGGTAAGTCCTCT... 

 

 

Binding vísa og þreifara á  stökkbreytta samsætu með úrfellinguna 999del5: 

...TTTCCAATCATGATGAAAGTCTGAAGAAAAATGATAGATTTATCGC

TTCTTGTACAGACAGTGAAAACACAAAGAGAAGCTGCAAGTCATGGT

AAGTCCTCT... 

 

Uppstilling PCR hvarfs 

Í sparnaðarskyni voru notaðar lausnir með lægri þreifarastyrk en Applied Biosystems 

mælir með. Þynningatilraunir með lægri styrk þreifara voru framkvæmdar og 

reyndist ekki vera munur á skilvirkni þeirra allt niður í fjórfalda þynningu. Þreifarnir 

voru því notaðir í 50nM lokastyrk í stað 200nM eins og Applied Biosystems mælist 

til.  Sömuleiðis reyndist vera nóg að nota um  fjórðung af því rúmmáli sem mælst er 

til í hvern brunn eða 12 µl í stað 50 µl (tafla 1). Rétt er að rökstyðja að ekki var 

nauðsynlegt að staðla DNA styrk sýnanna þar sem um hlutfallslegan samanburð 

innan hvers sýnis var að ræða. Styrkur sýnanna hefur ekki áhrif á hlutfallslega 

samsætusamsetningu þeirra. 

 

 

Tafla1. Efni og magn sem fór á hvern brunn. 

 H2O 4,7µl 

 TaqMan® Universal PCR Master Mix 
 frá Applied Biosystems (PN. 4304437) 

6µl 

 Áframvísir (10pmól/ µl) 0,5 µl 

 Afturábakvísir, ýmist wt eða mut. (10pmól/ µl) 0,5 µl 

 FAM þreifari (200nM) 0,05 µl 

 DNA úr sýni (breytilegur styrkur) 0,25 µl 
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PCR hvarfið var stillt skv. viðmiðum Applied Biosystems. Liðir 1 og 2 voru einungis 

í fyrsta skrefi en liðir 3 og 4 voru endurteknir til skiptis alls 40 sinnum þ.e. 40 PCR 

hringir (e.PCR-cycles) (tafla 2). 

 

Tafla 2. Uppstilling PCR hvarfs.  

1.  50°C í  2 mín. (x1) 

2.  95°C í 10 mín.   (x1) 

3.  60°C í 1mín 

↓↑ 

4.  95°C í 15 sek. 

 

(x40) 

 

 

qRT-PCR aðferðin 

Magnbundið rauntíma PCR  (e.quantitative real time-PCR / qRT-PCR) gengur út á 

að meta upphafsmagn DNA sameinda í lausn.  Í raun er um hefðbundið PCR hvarf 

að ræða sem notar tvo PCR-vísa og DNA háðan DNA pólýmerasa sem þó verður að 

hafa kjarnsýruútkljúfandi virkni (e.exonuclease) (Didenko, 2001). Til viðbótar 

hefðbundnu PCR ferli er DNA-þreifari í lausninni sem hefur flúrljómunareiginleika. 

Þreifarinn, t.d. TaqMan þreifari frá Applied Biosystem, er sérhannaður til að miða á 

og bindast sértækt á DNA milli vísanna. Í upphafi eru þreifararnir ekki flúrljómandi 

en í PCR hvarfinu brýtur 5’ kjarnsýruútljúfandi virkni DNA pólýmerasans þá niður í 

kirni. Við það virkjast þeir og verða flúrljómandi þegar þeir eru örvaðið með utan að 

komandi rafsegulbylgjum (sjá  undirkafla um TaqMan þreifara). 

Í eðlilegu PCR hvarfi tvöfaldast fjöldi DNA sameinda í hverjum PCR hring og á 

hverjum tíma er einn sértækur DNA þreifari bundinn á hverja mótstæða DNA 

sameind. Við eðlilegt PCR hvarf ætti því flúrljómun að tvöfaldast í hverjum hring í 

stíl við mögnun DNA sameinda.  Með því að skilgreina þröskuld í 

flúrljómunarmagni (e.fluorescence intensity) er hægt að meta í hvaða PCR hring 

flúrljómunin nær þröskuldi í hverju sýni fyrir sig og bera hringjafjöldann saman. Þar 

sem gengið er út frá að tvöföldun verði í fjölda DNA afrita í hverjum einasta PCR 

hring er munurinn í hringjafjölda sem þarf til að ná þröskuldi í beinu línulegu 

sambandi við muninn á fjölda DNA sameinda í upphafslausninni. Það þýðir að 
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hlutfallslegur munur á fjölda DNA sameinda við flúrljómunarþröskuldinn er sá sami 

og var í sýnunum til að byrja með (Bustin, 2000).  

 

TaqMan þreifarar 

TaqMan þreifararnir eru þannig gerðir að á DNA bút er hengd svo kölluð miðlandi 

sameind (e. reporter molecule) sem flúrljómar þegar hún er örvuð með 

rafsegulbylgjum af réttri bylgjulengd. Ýmsar gerðir eru til af miðlandi sameindum 

t.d. Vic og Fam sem örvast og flúrljóma á sitt hvorri bylgjulengdinni þannig að hægt 

er að nota þá í sama hvarfi og fá þannig tvær samhliða mælingar.  Þreifararnir eru í 

miklu yfirmagni í lausninni og einhvern vegin þarf að tryggja að aðeins þeir þreifarar 

sem hafa bundist flúrljómi. Til þess þarf að þagga niður flúrljómun á óbundnum 

þreifurum. Það er gert með því að hengja aðra sameind á þreifarann, svo kallaða 

þaggandi sameind (e.quencer). Miðlandi og  þaggandi sameindirnar eru hengdar á 

DNA bútinn þannig að þær eru staðsettar í miklu návígi.  

Sameindirnar eru þeim eiginleikum gæddar að þær mynda tvískauta samband 

(e.dipol-dipol inteaction) sín á milli þar sem orkuflutningur verður frá miðlandi til 

þaggandi sameindar séu þær innan við 10nm frá hvor annarri (Berney et al., 2003). 

Þetta breytir orkusviði miðlandi sameindarinnarinnar o.þ.m. flúrljómunar 

eiginleikum hennar þannig að hún flúrljómar ekki við sömu örvun og hún gerði án 

þaggarans. Þar með hefur þreifarinn verið þaggaður (Didenko et al., 2000). Þessi 

orkuflutningur er betur þekktur sem FRET eða Förster (Fluorescent) Resonance 

Energy Transfer sem er fyrirbæri með ört vaxandi notagildi í rannsóknum í 

sameinda- og frumulíffræði.   

Í PCR hvarfinu afrita DNA pólýmerasar DNA mótið milli vísanna og kjarnsýru-

útkljúfandi virkni þeirra brjóta TaqMan þreifarana niður í leiðinni. Við það losna 

miðlara- og þaggarasameindirnar frá hvor annari og fjarlægjast þannig að FRET 

orkuflutningurinn rofnar. Við það endurheimtir miðlandi sameindin fyrri 

flúrljómunareiginleika sína og flúrljómar við örvun með rafsegulbylgjum. 

Flúrljómunin er þannig í raun ekki mæling á bundnum þreifurum heldur á 

uppsöfnuðum niðurbrotnum þreifurum úr fyrri PCR hringjum (Liu et al., 2005). Því 

ætti flúrljómunin sem og fjöldi DNA sameinda að tvöfaldast í hverjum hring og sýna 

veldisvaxandi kúrfu sem fall af hringjafjölda.  
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Útreikningar 

Reikniaðferð 

Hringjafjöldinn sem þarf til að ná flúrljómunarþröskuldi (Ct) er á línulegum kvarða 

og endurspeglar því ekki raunverulegan fjölda DNA sameinda í sýninu sem vaxa 

veldisvísislega í hverjum hring. Til að fá raunverulegan mun á fjölda sameinda þurfa 

því frekari útreikningar að koma til (Schmittgen et al., 2008).  Notast var við 

svokallaða  2 -∆Ct aðferð þar sem ∆Ct var hringjafjöldamunur milli 

villigerðarsamsætu og stökkbreyttrar samsætu við flúrljómunarþröskuld (Ct): 

  

Ctvilligerð – Ctstökkbreytt = ∆Ct 

 

síðan var reiknað úr öllum gögnum með 2 -∆Ct aðferðinni: (Schmittgen et al., 2008) 

                                                          

2 -∆Ct = hlutfallslegur fjöldi villigerðar 

 

Útkoman er hlutfallslegur fjöldi villigerðarsamsæta miðað við hverja stökkbreytta 

samsætu. Til þess að fá út hlutfallslegt brottfall var 1 dregin frá öllum gögnum þ.e. 

 

( 2-∆Ct) – 1 =  hlutfallslegt brottfall villigerðar 

 

Hlutfallsleg samsætusamsetning var reiknuð með eftirfarandi formúlu sem gefur 

hlutfallslegan fjölda villigerðarsamætu (Germer et al., 2000) 

 

Tíðni samsætu = 1/(2∆Ct+1) 

Frávik mælinga 

Sem fyrr segir eru mælingar á PCR hringjafjölda sem þarf til að ná Ct línulegar 

mælingar meðan fjöldi DNA sameinda sem hringjafjöldinn stendur fyrir fer hins 

vegar veldisvaxandi. Það er því ljóst að efra og neðra staðalfrávik fyrir hringjafjölda 

við Ct standa ekki fyrir sama DNA sameindafjölda. Til að setja frávikin fram fyrir 

fjölda DNA sameinda þarf að reikna sérstaklega úr efra- og neðra staðalfráviki með 

2-∆Ct aðferðinni en við það verða frávikin mishverf um meðaltalið (Livak et al., 

2001).   
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Mynd 1. Q-Q plot af normalsýnum sýnir að 

gögnin voru normaldreifð. Á Y-ás er 

hlutfallslegur fjöldi villigerðarsamsæta.  

(1=ekkert brottfall) 

Skilgreining á viðmiðunarþröskuldi 

Þar sem ákveðinn breytileiki er óhjákvæmilegur í mælingum verður að taka tillit til 

þess þegar meta á hvort mælt brottfall sé raunverulegt eða ekki. Með því að mæla 

samætusamsetningu í eðlilegum vef án brottfalls (blóðfrumum) í einstaklingum með 

kímlínustökkbreytingu í BRCA2 er hægt að nálgast eðlilegar sveiflur í mælingum og 

þannig útskýra tæknilegan breytileika mæliaðferðarinnar.  Ákveðið var að nota 

staðalfrávik um meðaltal 56 mælinga á blóðfrumum til að skilgreina viðmiðunar-

þröskuld. Ef staðalfrávik mælinga lentu sitt hvoru megin við viðmiðunarþröskuld 

voru sýnin skilgreind sem á mörkum (e. border line)  og talið mögulegt að mælt 

brottfall útskýrðist af tæknilegri skekkju. Ef staðalfrávik lentu alfarið utan við eða 

innan við þröskuldinn  skilgreindist sýnin sem ýmisr með eða án brottfalls eftir 

atvikum.  Reikningar á viðmiðunarþröskuldum eru sýndir í niðurstöðukafla.   

 

Niðurstöður  

Samsætusamsetning í eðlilegum vef 

Kannað var hvort nokkur munur væri í samsætusamsetningu í eðlilegum vef.  56 

blóðsýni voru mæld og reyndist meðalbrottfall BRCA2 villigerðarsamsætu vera 0,034 

(3,4%) meðan staðalfrávik frá meðaltali voru 

0,198.  Þó svo að mælingar sýni að brottfall sé 

að meðaltali 3,4% eru staðalfrávikin það víð 

að núllpunkturinn (ekkert brottfall) er nokkuð 

miðjusettur milli þeirra og því líklegast að það 

litla brottfall sem mælist sé vegna eðlilegs 

breytileika mælinganna frekar en raunverulegs 

brottfalls, m.ö.o. ekkert brottfall var í 

eðlilegum vef.  Í þessu ljósi var talið 

rökstyðjandi að nota staðalfrávik um 

meðaltal blóðsýnanna til skilgreiningar á 

viðmiðunarþröskuldi fyrir marktækt 

brottfall.  
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Mynd 2. Hlutfallslegt brottfall BRCA2 villigerðar-

samsætu í eðlilegum vef. Gögnum raðað eftir 

vaxandi brottfalli og viðmiðunarþröskuldar 

teiknaðir inn. 

Viðmiðunarþröskuldar 

Nauðsynlegt var að skilgreina viðmiðunarþröskulda fyrir marktækt brottfall. 

Þröskuldarnir eru ekki algildir heldur aðeins eins konar nálgun á eðlilegum 

breytileika í mælingum þessarar tilraunar.  

Gögnin reyndust normaldreifð sem er 

forsenda áframhaldandi reikninga (mynd 1).  

Meðaltal að viðlögðu neðra staðalfráviki var 

notað sem viðmiðunarþröskuldur:  

0,034 + 0,198 = 0,232  

Þröskuldsgildið var námundað að 0,25 eða 

25% brottfall.  Til að fá betri sýn á þessa 

nálgun var kannað hversu stór hluti 

meðaltala blóðsýnanna lenti fyrir innan þá. 

44 af 56 meðaltölum (79%) reyndist fyrir 

innan sem þótti fullnægjandi hlutfall 

(mynd 2).  

 

Brjóstaæxli 

Brottfall brjóstaæxlissýna var mælt og niðurstöðum raðað eftir minnkandi brottfalli 

(mynd 3). Breytilegt getur verið milli æxla hvert hlutfall æxlisfruma og eðlilegra 

fruma er en áætlað var frá meinfræðideild LSH að í sýnum þessarar tilraunar væri 

æxlisfrumuprósentan á bilinu 40 -85%. Ólíklegt er að eðlilegar frumur séu með 

brottfall á BRCA2 geni. Öruggt þykir að hluti mælds brottfalls í æxlum ráðist af 

þessum þætti.  Sýni 30 sýndi merki um tap á stökkbreyttu samsætunni (eða mögnun á 

villigerðinni). Við nánari skoðun reyndist þetta æxli vera úr lunga en ekki brjósti og 

verður það því ekki rætt frekar. 

Meirihluti sýnanna skilgreindist sem með brottfall eða 24 af 38 (63%). 11 sýni (29%) 

skilgreindust á mörkum og þar af eru 7 sýni (18%) með meðaltal utan þröskuldar en 

staðalfrávik sem ná innfyrir viðmið og 4 sýni (11%) með meðaltal innan marka en 

staðalfrávik sem ná útfyrir.  3 sýni (8%) eru mögulega án brottfalls. Ef horft er á 

meðaltöl sýnanna  sést að magnbundið brottfall sýnahópurinn sýnir samfellda 

stigminnkandi breytingu allt frá því að vera nær algert brottfall (sýni 32) yfir í að 
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Mynd 3. Tap á villigerðar samsætu BRCA2 gens í brjóstaæxlum.  Á bakvið rauðar súlur eru mælingar 

rétt yfir viðmiðunarmörkum (SD ~ 0,5).  Sýni 9, 16, 28 og 31 sýndu mikinn breytileika milli mælinga 

og ber að taka með varúð en mögulega er að ástand sýnanna sé orðið slæmt. Sýni 30 sker sig úr þar 

sem það sýnir gildi í átt að mögnun á wt eða brottfalli á mut. Við nánari eftirgrenslan reyndist þetta 

æxli vera úr lunga en ekki brjósti. Fjöldi stjarna segja til um hversu margar tvöfaldar mælingar voru 

framkvæmdar fyrir viðkomandi sýni. 

ekkert (sýni 31 og 28).  Sýni 9, 16, 28 og 30 sýndu mikla dreifni í mælingum sem 

gefur vísbendingar um að ástand sýnanna sé vafasamt en margar mælingar liggja að 

baki þessum sýnum og ólíklegt að um mæliskekkju sé að ræða.  Samsætusamsetning 

í hverju æxli var reiknuð útfrá brottfalli villigerðarsamsætunnar (tafla 3).  

Niðurstöður úr doktorsverkefni Ólafs Andra Stefánssonar sýna æxli eru með 

mismikið brottfall á BRCA2 geni. (Ólafur A. Stefánsson, grein samþykkt til birtingar 

2009).  Þær niðurstöður gera ekki greinarmun á hvort nettó brottfall BRCA2 

genasvæðisins sé á stökkbreyttu eða villigerðarsamsætunni. Þessi rannsókn staðfestir 

hins vegar að brottfallið verður á villigerðarsamsætunni. Gögn úr 

örflöguniðurstöðunum um stiglækkandi úrfellingar á BRCA2 geni samræmist 

stiglækkandi brottfalli á villigerðarsamsætu nokkuð vel. Fylgnipróf milli þessara 

tveggja gagnasetta sem innihéldu sömu sýni var framkvæmt og niðurstaðan sýnir 

skýra og marktæka fylgni (R = 0,56;   p-gildi = 0,00666) (mynd 4). 
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Númer 
brjóstaæxlis 

sýnis 

Hlutfall 
villigerðar  
samsætu 

Hlutfall 
999del5 
samsætu 

Sýni 32 8% 92% 

Sýni 23 12% 88% 

Sýni 44 18% 82% 

Sýni 11 19% 81% 

Sýni 41 19% 81% 

Sýni 21 21% 79% 

Sýni 6 22% 78% 

Sýni 35 23% 77% 

Sýni 8 25% 75% 

Sýni 17 26% 74% 

Sýni 39 26% 74% 

Sýni 2 26% 74% 

Sýni 19 27% 73% 

Sýni 46 27% 73% 

Sýni 15 30% 70% 

Sýni 12 31% 69% 

Sýni 18 32% 68% 

Sýni 43 32% 68% 

Sýni 1 31% 69% 

Sýni 38 33% 67% 

Sýni 7 35% 65% 

Sýni 45 37% 63% 

Sýni 22 37% 63% 

Sýni 13 37% 63% 

Sýni 14 38% 62% 

Sýni 4 38% 62% 

Sýni 29 39% 61% 

Sýni 9 39% 61% 

Sýni 20 40% 60% 

Sýni 5 41% 59% 

Sýni 26 42% 58% 

Sýni 42 43% 57% 

Sýni 27 43% 57% 

Sýni 34 45% 55% 

Sýni 10 46% 54% 

Sýni 16 47% 53% 

Sýni 31 50% 50% 

Sýni 28 52% 48% 

Sýni 30 60% 40% 

Númer æxlis, 
Parafin sýni 

Hlutfall 
villigerðar 
samsætu 

Hlutfall 
999del5 
samsætu 

Sýni 242 28% 72% 

Sýni 277 48% 52% 

Sýni 325 29% 71% 

Sýni 411 28% 72% 

Sýni 477 15% 85% 

Sýni 528B 45% 55% 

Sýni 522 25% 75% 

Sýni 536 38% 62% 

Sýni 540 11% 89% 

Sýni 576 34% 66% 

Sýni 857 33% 67% 

Sýni 860 31% 69% 

Sýni 935 23% 77% 

Forveri fr.lína 20% 80% 

Sýni prost 2 26% 74% 

Sýni prost 3 36% 64% 

Sýni prost 4 43% 57% 

Númer 
frumulínu 

Hlutfall 
villigerðar 
samsætu 

Hlutfall 
999del5 
samsætu 

A176 53% 47% 

A240 49% 51% 

A256 53% 47% 

A176, cDNA 66% 34% 

A240, cDNA 69% 31% 

A256, cDNA 67% 33% 

Tafla 5. BRCA2 samsætu samsetning og mRNA 

samsetning í brjóstaæxlisfrumulínum (mynd 6) 

Tafla 4. BRCA2 samsætu samsetning í praffin-

steyptum brjósta- og blöðruhálskirtilsæxlum. (mynd 5) 

Tafla 3. BRCA2  samsætu samsetning 

í brjóstaæxlum (mynd 3) 
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Mynd 4. Fylgni er milli brottfalls á svæðum litninga úr 

örflöguniðurstöðum og mælds brottfalls á villigerðar-

samsæt með qRT-PCR.  (R = 0,56;   p = 0,00666) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffinsteypt æxlissýni 

Í ljósi þess hve erfiður efniviður DNA paraffinsýna hefur verið í öðrum rannsóknum 

má segja að nákvæmni aðferðarinnar hafi komið nokkuð á óvart. Sennilegt er að það 

niðurbrot og aðrar skemmdir sem verða á DNA sameindunum gangi að meðaltali 

nokkuð jafnt yfir báðar samsætur og því raskist hlutfall þeirra ekki. Æxlin sýndu 

sama breytileika í brottfalli og sást áður þ.e. var allt frá því að vera nær algert 

brottfall (sýni540) yfir í að vera nær ekkert (sýni 277) (mynd 5). 12 af 14 (86%) af 

brjóstaæxlissýnum sýndu afgerandi brottfall. 1 af 14 (7%) sýndi ekki brottfall og 1 

(7%) var á mörkum. Eitt af paraffinsteyptu brjóstaæxlissýnunum er forveri A256 

frumulínunnar en áhugi var fyrir að kanna hvort samræmi væri milli hlutfallslegs 

brottfalls á BRCA2 villigerðarsamsætu í upprunalega æxlinu og frumulínunni (sjá 

niðurstöður um frumulínur). 2 af 3 blöðruhálskirtilsæxlum sýndi brottfall meðan 1 

var á mörkum.  Tafla 4 sýnir samsætusamsetningu  paraffinsteyptu sýnanna.  
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Mynd 5.  Tap á villigerðar BRCA2 samsætu í paraffinsteyptum brjósta- og blöðruhálskirtils-

æxlum. Eitt brjóstaæxlissýni reyndist ekki með brottfall og eitt var á mörkum. Eitt blöðruháls-

kirtilssýni var á mörkum þess að sýna merktækt brottfall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frumulínur 

Frumulínurnar sýndu ekki brottfall. Það er merkilegt í tilfelli A256 frumulínunnar í 

ljósi þess að forveri hennar er úr æxli sem sýnir afgerandi brottfall eða nær 75% 

(mynd 6). Því er ljóst að þegar frumulínan var mynduð hafa annað hvort valist úr 

frumur sem ekki höfðu úrfellt gen eða þá að frumulínan hafi með einhverju móti náð 

að vinna tapið upp.  Magn villigerðar mRNA reyndist í tvöföldu magni m.v. 

stökkbreytt og hlutfallsleg samsetningin þannig u.þ.b. 2 á móti 1 (mynd 6) (tafla 5). 

Ekki er hægt að draga þá ályktun út frá þessum gögnum um að minnkað magn 

mRNA fyrir stökkbreyttu samsætuna sé að ræða þó svo það sé líklegast og væri í 

samræmi við niðurstöður þess efnis að mRNA 999del5 samsætunnar sé ekki þýtt í 

prótín heldur sé umritið brotið niður jafn óðum (Mikaelsdóttir et al., 2004).  Annar 

möguleiki kemur vissulega til greina en það er að umritun villigerðarsamsætunnar sé 

aukin sérstaklega. 
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Mynd 6.  Hlutfallslegur fjöldi villigerðarsamsætu BRCA2 gens og 

hlutfallslegt magn villigerðar mRNA(cDNA) m.v. fyrir stökkbreytt í 

brjóstaæxlisfrumulínum. Númer í sviga aftan við heiti frumulínu vísar 

í fjölda umsáninga. Fjöldi stjarna segir til um hversu margar tvöfaldar 

mælingar voru framkvæmdar fyrir viðkomandi sýni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ályktun 

Ljóst er að mismikið brottfall er til staðar í þeim brjóstaæxlum sem tekin voru til 

skoðunar jafnvel þótt hluti þess geti útskýrst af æxlisfrumuprósentu. Fyrirfram var 

vitað að um mismiklar úrfellingar væru í þessum sýnum skv. fyrrgreindum 

örflöguniðurstöðum nema þær voru án tengingar við samsætugerð. Tilrauninni var 

fyrst og fremst ætlað að sýna fram á hvor samsætan væri brottfelld og hvort mælt 

hlutfallslegt brottfall væri í samræmi við fjölda úrfellinga úr örflöguniðurstöðunum 

sem hún og gerði.  

Almennt er talið að forsenda æxlismyndunar í BRCA kímlínustökkbreyttum 

einstaklingum sé að brottfall verði á villigerðarsamsætunni (,,two-hit hypothesis”)  

(Smith et al., 1992).  Samkvæmt niðurstöðum samsætumælinganna virðist það þó 

ekki endilega vera í öllum tilfellum þar sem sum æxlanna sýna ekkert eða lítið 

brottfall. Það gefur vísbendingar um að annað hvort séu æxlisfrumurnar með 

einhverjum hætti að vinna upp tapið á BRCA2 samætunni eða þá að tapið sé síðbúinn 

atburður í æxlismynduninni a.m.k. í sumum æxlum. Það að samsætusamsetning milli 

æxla geti yfir höfuð sýnt breytilegt hlutfall af villigerðarsamætu þýðir í raun að 
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mishátt hlutfall æxlisfruma innan sama æxlis hefur brottfellda samsætu. Fleiri hafa 

sýnt fram á sambærilegar niðurstöður þar sem frumum innan æxlis var skipt niður 

eftir útliti og eiginleikum þ.e. hvort þær hefðu útlit staðbundinna æxla eða ífarandi 

(innan æxlis). Reyndist brottfall villigerðarsamsætanna vera meira bundið við 

illkynja útliti meðan lítið eða ekkert brottfall var mælanlegt í frumum með útlit 

staðbundinna æxlisfruma og jafnvel til í dæminu að um brottfall á stökkbreyttu 

samsætunni væri að ræða (King et al., 2006). Það að æxli geti samanstaðið af æxlis-

frumum sem ýmist hafa misst BRCA2 villigerðarsamsætuna eða ekki bendir sterklega 

til þess að brottfall á BRCA2 sé ekki endilega forsenda æxlismyndunar í öllum 

tilfellum, heldur mögulega síðbúinn atburður í framþróun æxlisvaxtar. Ef marka má 

niðurstöður King et al., 2006 um að þær frumur sem hafa misst villigerðarsamsætuna 

virðast almennt líta út fyrir að vera ífarandi o.þ.m. illkynja, má gera af því skóna að 

sé brottfallið síðbúinn atburður í æxlisþróuninni myndi það leiða til aukins ífarandi 

eiginleika æxlisfrumanna.  Það myndi síðan að öllum líkindum leiða til þess að með 

tímanum myndu þessar ífarandi frumur ná yfirhöndinni í æxlinu sem á endanum 

samanstæði að miklum meirihluta til af æxlisfrumum með brottfall á BRCA2 

villigerðarsamsætunni. Tilviljun myndi hins vegar ráða hvaða stökkbreytingar aðrar 

myndu safnast upp í æxlinu og þannig myndu æxli mynda breytilegra undirhópa. Svo 

haldið sé áfram með þessar vangaveltur er hægt að ímynda sér þann möguleika að 

auknar líkur á krabbameinsmyndun í BRCA2 kímlínustökkbreyttum einstaklingum sé 

tilkomin vegna tvísamsætuháðra eiginleika BRCA2 gensins (e.haploinsufficient) og 

brottfallið sé síðbúinn atburður í æxlisþróun yfir í illkynja afbrigði.  Þannig er 

mögulegt að niðurstöður þessarar tilraunar séu að endurspegla hversu langt á veg sú 

þróun væri komin þ.e. hversu mikinn hluta æxlisvefjarins samsætubrottfelldu o.þ.m. 

illkynja æxlisfrumur hafi tekið yfir. Rétt er þó að geta þess að almennt er fullyrt og 

talið sannreynt að ein samsæta sé fullnægjandi (e.haplosufficient) fyrir virkni BRCA 

genanna. Niðurstöður þessarar tilraunar eru hins vegar nokkuð skýrar og samstíga 

við niðurstöður Ólafs og King et al., 2006 og sýna nokkuð óyggjandi að brottfall 

getur verið allt frá því að vera lítið sem ekkert yfir í að vera nær algert.  Séu þessar 

vangaveltur raunverulegar stæði eftir að útskýra hvers vegna tvísamsætuháðir 

eiginleikar BRCA2 gensins kæmi nær aðeins fram í brjóstum og eggjastokkum en  

BRCA2 prótínið er m.a. þáttakandi í þáttapörunarviðgerðum sem er jafn 

lífsnauðsynleg öllum frumum í öllum vefjum.  Sú spurning hefur sjálfsagt lengi verið 

uppi. Samkvæmt núgildandi hugmyndum um upphafsskref æxlismyndunar í 
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kímlínuarfberum lítur út fyrir að brottfall á villigerðar samsætunni verði með 

einhverju móti nær eingöngu í frumum brjóstkirtla og/eða eggjastokka eða að frumur 

annarra vefjagerða séu hæfari til að taka frumur sem missa villigerðina úr umferð. Ef 

haldið er áfram með fyrri ályktun um tvísamsætuháða eiginleika BRCA2 opnast sá 

möguleiki að breytingar í tjáningu einhvers eða einhverra óskilgreindra þátta í 

þáttapörunnarviðgerðum séu einskorðaðar við vef brjóstakirtla og eggjastokka.  Það 

geti svo kallað fram tvísamsætuháða eiginleika BRCA2 í þeim vefjum en ekki öðrum. 

Í því ljósi er rétt að minnast á að þessar tvær vefjagerðir eiga það sameiginlegt að 

vera undir sterkri stjórn ýmssa hormóna sem sum hver eru þekkt fyrir að auka líkur á 

krabbameinum s.s estrógen.  Möguleikinn á tvísamsætuháðum eiginleikum BRCA2 

opnar fyrir nýja nálgun á því hvernig líkur á krabbameinsmyndun BRCA2 

kímlínustökkbreyttra einstaklinga geti verið bundin vefjagerðum. Það að 

æxlismyndunin sé jafn einskorðuð við þessar vefjagerðir og raun ber vitni gefa 

hugmyndir um að ekki þurfi endilega að vera um breytingar í tjáningu margra gena 

til þess að tvísamsætuháði eiginleikinn komi fram heldur jafnvel einu eða fáum 

samstýrðum (co-regulated). 

Þær niðurstöður sem fram eru komnar og taldar hafa verið upp hér eru þó engan 

veginn fyllileg sönnun fyrir því að þetta sé raunin og frekari rannsókna á 

tvísamsætuháðum eiginleika BRCA2 er þörf til þess að renna frekari stoðum undir 

það. Hægt væri að reyna að framkalla tvísamsætuháða eiginleika BRCA2 í 

frumulínum t.d. með hormónagjöf og meta hvort hlutfallslegt brottfall á BRCA2 

villigerðarsamsætu aukist.  

 

Umræða 

Um framvindu tilraunar 

Vandamál kom upp við framkvæmd þessarar tilraunar sem kostaði mikinn úrlausnar-

tíma. Í upphafi gengu mælingar vel og niðurstöður góðar en fljótlega fór að bera á 

því að stór hluti hverrar PCR-keyrslu kom út ómarktækur án þess að skýrar ástæður 

blöstu við. Þetta kallaði á sífelldar endurtekningar á sömu sýnum því mikill hluti 

þeirra “misheppnaðist” stöðugt. Þetta endaði loks með því að tilraunum var 

tímabundið hætt. Það sem blasti við var að þessar skekkjur virtust ekki á neinum 

eðlilegum skala því Ct gildi sýna var að koma upp tugum hringja fyrr en áætlað var, 
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allt niður í 1-2 hring. Það þótti því ekki trúverðugt að útskýra þær með handvömm 

og/eða tæknilegri skekkju.  Nemandi fékk heimild til að endurkvarða PCR-tækið en 

allt kom fyrir ekki. Að lokum reyndist vandamálið vera að sjálfgefnar stillingar í RT-

PCR tækinu sem er ætlað að stilla ákveðin grunngildi sjálfkrafa fyrir hvern og einn 

brunn voru kolrangar og brengluðu allar niðurstöður. Þó var mögulegt að endurstilla 

þær afturvirkt í RT-PCR forritinu og við það var hægt að bjarga öllum gögnum sem 

áður voru talin ónothæf.  Engar ástæður fundust fyrir því að tækið væri að misreikna 

sig eins og raun bar vitni. Tækniaðstoðadeild Applied Biosystem í Evrópu gat ekki 

gefið skýringar á því heldur en lagði þó mat á endurstillingarnar nemanda og 

samþykkti þær og var rannsóknum haldið áfram. 
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Nemandi vill þakka Jórunni Eyfjörð og starfsfólki Rannsóknarstofu í krabbameins-

fræðum við læknadeild HÍ fyrir að fá að starfa að þessu verkefni. Sérstakar þakkir fá 
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