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Ágrip
Algengustu gerðir bráðra sýkinga hjá fullorðnum og börnum eru sýkingar í öndunarfærum. Áætlað er að
fullorðnir fá að meðaltali tvær til fjórar öndunarfærasýkingar á ári á meðan börn fá um sex til átta sýkingar
á ári. Stór hluti af þessum öndunarfærasýkingum eru af völdum veira og skiptast þær í sýkingar í efri
öndunarfærum og neðri öndunarfærum. Talið er að coronaveirur valdi allt að 30% af kvefsýkingum en
fram til þessa hefur ekki verið leitað að coronaveirum í öndunarfærasýnum á Sýkla- og veirufræðideild
Landspítalans.
Markmið rannsóknarinnar er að setja upp rauntíma- PCR aðferð til að greina þrjá undirstofna af
coronaveirum (HCoV-NL63, HCoV-OC43 og HCoV-229E) og kanna algengi þeirra hér á landi árið 2018.
Ef niðurstöður gefa tilefni til getur aðferðin orðið hluti af núverandi öndunarfærapanel.
Alls voru 390 sýni rannsökuð hjá 228 (58,5%) kvenmönnum og 162 (41,5%) karlmönnum á aldrinum
fjögurra vikna til 99 ára sem höfðu öndunarfæraeinkenni en orsök hafði ekki fundist við veiruleit með
kjarnsýrumögnun (öndunarfærapanel). Heildarfjöldi jákvæðra sýna fyrir coronaveirur var 19 af 390
(4,9%). Flest jákvæðu coronaveirusýnin voru úr undirstofninum HCoV-NL63 eða 9 (2,3%) sýni og fyrir
HCoV-OC43 eða 9 (2,3%) sýni. Aðeins eitt coronaveirusýni var jákvætt fyrir undirstofn HCoV-229E
(0,3%).
Í þessu verkefni var þróuð ný rauntíma- PCR aðferð til greiningar á coronaveirum í multiplex-prófi
sem hægt er að innleiða á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna
að algengi coronaveira er sambærilegt við niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Gautaborg í Svíþjóð
árið 2008.
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Replication and transcription complex
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Severe acute respiratory syndrome
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Quality Control for Molecular Diagnostics
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1 Inngangur
Algengustu gerðir bráðra sýkinga hjá fullorðnum og börnum eru sýkingar í öndunarfærum. Áætlað er að
fullorðnir fá að meðaltali tvær til fjórar öndunarfærasýkingar á ári á meðan börn fá um sex til átta sýkingar
á ári. Stór hluti af þessum öndunarfærasýkingum eru af völdum veira og skiptast þær í sýkingar í efri
öndunarfærum og neðri öndunarfærum. Veirusýkingar í neðri öndunarfærum geta valdið alvarlegum
sjúkdómum og þá helst hjá öldruðum, ungum börnum og ónæmisbældum einstaklingum sem eru
viðkvæm fyrir (Lepiller o.fl., 2013). Dæmi um sýkingar í efri öndunarfærum eru skútabólga (e. sinusitis),
nefkvef, hálsbólga, eyrnabólga, barkaloksbólga, og barkabólga. Dæmi um neðri öndunarfærasýkingar
eru lungnabólga og berkjubólga. Almenn einkenni öndunarfærasýkinga eru meðal annars höfuðverkur,
hiti og vöðvaverkir. Flestar efri öndunarfærasýkingar eru af völdum veira sem valda almennum
kvefeinkennum og einkennist kvefið af særindum í hálsi, nefrennsli og hnerra. Helstu orsakavaldar eru
meðal annars inflúensuveira, parainflúensuveira, rhinoveira, RS- veira, enteroveira, adenoveira, human
metapneumoveira (hMPV) og coronaveira (Keystone o.fl., 2012).
Talið er að coronaveirur í mönnum (HCoV) valdi allt að 30% af kvefsýkingum en miðað við algengi
óþekktra coronaveira gæti þessi tala mögulega verið hærri. Almenn kvefeinkenni er oft vegna rhinoveiru
en þegar borin eru saman einkenni sjúklinga með kvef af völdum rhinoveiru eða coronaveiru sést að
coronaveirur valda hlutfallslega meira nefkvefi en minni hósta og kokbólgu (Greenwood o.fl., 2012).
Kjörhitastig fyrir veiruvöxt er um 33°C til 35°C sem gerir það að verkum að veirusýkingar eru oftast
staðbundnar við efri öndunarfæri manna þar sem æskilegt hitastig er til staðar. Sýnt hefur verið fram á
að coronaveirur sýkja þekjufrumur í öndunarfærum manna en flestar sýkingarnar eru staðbundnar við
efri öndunarfærin þar sem veiran veldur kvefi líkt og rhinoveiran, en meðgöngutími sýkingarinnar er
lengri í tilfelli coronaveirunnar. Hjá einstaklingum sem eru með undirliggjandi lungnasjúkdóma getur
veiran valdið sýkingu í neðri hluta öndunarfæra og valdið lungnabólgu til dæmis hjá einstaklingum með
berkjubólgu eða astma (Murray o.fl., 2005).
Í þessari rannsókn var sett upp aðferð til að greina þrjá undirstofna coronaveira (HCoV-NL63, HCoVOC43, og HCoV-229E) og algengi þeirra kannað hér á landi árið 2018. Notast var við rauntíma
kjarnsýrumögnunar (e. real-time Polymerase Chain Reaction) (PCR) aðferð. Greining coronaveira hefur
hingað til ekki verið í klínískri notkun á Íslandi. Aðferðaþróunin miðar að því að finna réttan styrk
hvarfefna sem virkar í samkeyrslu við núverandi öndunarfærapanel (Landspítali, 2018). Með því að
kanna algengi veiranna hér á landi er hægt að gefa heilbrigðisstarfsfólki betri sýn yfir hvaða veirur eru
líklegastar til að valda öndunarfæraeinkennum og veita þannig betri þjónustu við sjúklingana. Með
bættum greiningaraðferðum er hægt að greina líklegan orsakavald hjá fleiri sjúklingum en áður, það
getur vonandi dregið úr óþarfa meðhöndlun með sýklalyfjum.
Í eftirfarandi köflum verður fjallað almennt um coronaveirur, einkenni sýkinga, uppbyggingu veiranna,
eftirmyndun, undirstofna, útbreiðslu, sýkingarleiðir, faraldsfræði, rannsóknaraðferðir og fleira.
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1.1 Coronaveirur
HCoV voru fyrst greindar hjá sjúklingum með kvef seint á sjöunda áratugnum. Veirurnar voru greindar
sem hópur veira sem geta smitað bæði dýr og menn (Principi o.fl., 2010). Mynd 1 sýnir
rafeindasmásjármynd af coronaveiru sem tekin var á spítala í Leicester í Englandi (Mynd 1) (Baron,
1996). Coronaveirur tilheyra Coronaviridae ætt og Coronavirinae undirætt sem eru flokkuð í fjórar
ættkvíslar þ.e. Alphacoronaveirur, Betacoronaveirur, Deltacoronaveirur og Gammacoronaveirur (Owusu
o.fl., 2014). Alpha- og betacoronaveirur er að finna í spendýrum en gamma- og deltacoronaveirur er
fyrst og fremst að finna hjá fuglum. Coronaveirur eru um 26 til 32 kílóbasar (kb) að stærð (Banerjee o.fl.,
2019).
Veirurnar eru hjúpveirur, hafa einþátta (+) RNA erfðaefni og eru með stærsta erfðamengi meðal RNA
veira. Coronaveirur hafa verið þekktar fyrir að sýkja bæði fugla og spendýr, þar á meðal menn,
leðurblökur, svín, mýs, hunda, kalkúna, naut og hesta. Þær geta valdið ýmsum sjúkdómum svo sem
sýkingum í öndunarfærum og meltingarfærasjúkdómum. Coronaveirur valda oftast kvefi, en geta líka
valdið sýkingu í öndunarfærum og alvarlegum öndunarfærasjúkdómum eins og Middle East respiratory
syndrome (MERS) og severe acute respiratory syndrome (SARS) (Zhang o.fl., 2018). Sýkingar af
völdum veirunnar koma oftast fram á vetrarmánuðum og á vorin þar sem einn stofn er oftast ríkjandi.
Coronaveirur valda um það bil 15-30% af kvefum í mönnum og dreifast einstaka sinnum niður í neðri
öndunarfærin en sýnt hefur verið fram á það með niðurstöðum úr faraldsfræðilegum rannsóknum
(Mesel-Lemoine o.fl., 2012).
Á fullorðinsárum verða til mótefni gegn coronaveirum en endursýkingar eru þó almennt algengar þar
sem mótefnin lifa skammt en einnig geta mótefni fyrir einn stofn coronaveira verið gagnslaus gegn
öðrum stofnum. Erfitt er að koma í veg fyrir smit af völdum coronaveira og líklega óþarft vegna hve væg
sýkingar einkennin eru. Engin sértæk lyf eru til gegn veirunni né bóluefni (Murray o.fl., 2005).

Mynd 1. Rafeindasmásjármynd af coronaveiru.
Undirstofn HCoV-229E (Baron, 1996).
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1.1.1 Uppbygging
Coronaveirur eru kúlulaga hjúpaðar veiruagnir með lengsta (+) RNA erfðaefnið meðal RNA veira og
mælast veiruagnirnar frá 80 til 160 nm í þvermál. Eins og mynd 2 sýnir er yfirborð hjúpsins þakið
glýkópróteinum sem mynda eins konar geislabaug og dregur veiran nafn sitt af þessum geislabaug
(kórónu) (Murray o.fl., 2005). Núkleókapsíð er innan hjúpsins á veiruögninni. Núkleókapsíðið er
gormlaga (e. helical) hjá coronaveirum, sem er algengt hjá (-) RNA veirum en hinsvegar sjaldgæft hjá
(+) RNA veirum. Veiruagnir coronaveira innihalda byggingarprótein sem eru fjögur talsins og öll eru þau
kóðuð við 3´ enda genamengisins. Þessi prótein eru spike (S), envelope (E), membrane (M) og
núkleókapsíð (N) (mynd 2).
S glýkóprótein mynda homotrímera sem gefa veirunni sína dæmigerða lögun og eru staðsett á
yfirborði veirunnar. S glýkóprótein miðla viðloðun við viðtaka hýsilfrumna og er samrunaprótein af flokki
1. S próteinið er klofið af hýsilfrumu próteasa í S1 og S2 sem eru tvö aðskilin fjölpeptíð, þetta gerist í
flestum coronaveirum en þó ekki öllum (Fehr & Perlman, 2015).
M glýkóprótein er lítið prótein með þrjú himnuhneppi. Próteinið er glýkólýserað í golgíkerfinu sem
gerir veiruögninni kleyft að flæða inn í frumuna. Lykilhlutverk M próteins felst í eftirmyndun veiruagna í
frumunni. N prótein myndar flóka með því að bindast RNA erfðaefni og M prótein ýtir undir myndun
veiruagna með þessum flóka í ERGIC (e. endoplasmic reticulum-Golgi apparatus intermediate
compartment).
E glýkóprótein hafa það hlutverk að leyfa bindingu við himnu fruma (Tok o.fl., 2017). E prótein í
coronaveirum hafa öll sameiginlega byggingu og eru að finna í litlu magni inni í veiruögninni. E próteinið
auðveldar samsöfnun veiruhluta og losun veiruagna með jónastarfsemi.
Eitt prótein er til staðar í núkleókapsíðinu en það er svokallað N prótein og samanstendur það af
tveimur aðskildum hneppum. Hneppin binda RNA með mismunandi leiðum og krefst framlags frá báðum
hneppum. Próteinið bindur veiru erfðaefnið eins og perlur á perlufesti. Mikil fosfórýlering er á N próteininu
og ýtir það undir breytingu byggingar sem eykur sækni í veiru RNA.
HE prótein (e. hemagglutinin-esterase) er til staðar í undirhópi β-coronaveira og er fimmta
byggingarpróteinið. Próteinið bindur sialic sýrur á yfirborði glýkópróteina, inniheldur asetýl esterasa
virkni og virkar sem hemaglútínín. Þessi virkni er talin auka dreifingu veira í gegnum slímhúðina (Fehr
& Perlman, 2015).
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Mynd 2. Byggingarprótein coronaveira. S: Spike prótein, E: Envelope
prótein, HE: Hemagglútinín Esterasi, M: Himnuprótein og N:
Núkleókapsíð prótein (Tok o.fl., 2017).

1.1.2 Genamengi
Allar coronaveirur eru með svipaða tjáningu og eru skipulagðar á svipaðan hátt hvað varðar genamengi
þeirra. Mynd 3 sýnir hvernig genamengið er uppsett. Í genamengi veirunnar finnast prótein sem ekki eru
byggingarprótein (e. nonstructural protein) en þau eru sextán talsins, kallast nsp1 til nsp16, og eru kóðuð
af ORF1a og ORF1b við 5´ enda. Rest genamengisins samanstendur af almennu byggingarpróteinunum
sem eru kóðuð af öðrum opnum lesrömmum við 3´ enda (Su o.fl., 2016).
Gormlaga núkleókapsíð liggur inni í veiruögninni sem umlykur einþátta (+) RNA erfðaefni sem er
með stærsta þekkta RNA genamengið meðal RNA veira eða u.þ.b. 26-32 kílóbasar að stærð. (+) RNA
erfðaefnið samanstendur af 5´ hettu og 3´ polyA hala sem gerir því kleyft að bindast við ríbósóm fyrir
þýðingu. Coronaveirur eru með replicase-transcriptase prótein sem býr til (-) þátt sem getur verið
notaður sem mót til að búa til fleiri mRNA afrit (Lim o.fl., 2016). Samtals sjö gen tilheyra genamenginu,
tveir þriðju af genamenginu samanstanda af próteinum sem ekki eru byggingarprótein frá 5´ enda og
innihalda eftirmyndunargen (gene1). Einn þriðji af genamenginu samanstendur af byggingarpróteinum
frá 3´ enda og innihalda gen 2-7. Eftirmyndunargenið (gene1) er kóðað af ORF1a og ORF1b sem er
síðan þýtt í tvö pólýpeptíð sem eru mynduð beint frá 5´ enda RNA erfðamengi coronaveira, þessi
pólýpeptíð kallast pp1a og pp1b (Mynd 3).
Eftir standa sextán prótein (nsp1-nsp16) sem ekki eru byggingarprótein eftir myndun þessara
próteina. Nsp próteinin mynda DMVs (e. double membrane vesicles) sem er á sama tíma veiru
umritunar- og eftirmyndunarflóki (RTC) (e. replication and transcription complex). Nsp próteinin gegna
mikilvægu hlutverki í umritunar- og eftirmyndunarferli en einnig í uppbyggingu coronaveiruagna, og þá
sérstaklega nsp3 próteinið. Gen tvö til sjö eru þýdd úr mRNA bútum sem kóða fyrir helstu
byggingarpróteinum (Tok o.fl., 2017).

13

Mynd 3. Genamengi coronaveira (HCoVs). Svörtu línurnar efst sýna stærð genamengis hjá
mismunandi undirstofnum HCoV en genin eru á bilinu 26 til 32 kílóbasar (kb) að stærð. Opnu
lesrammarnir (ORF) ORF1a og ORF1b kóða fyrir alla veiruþætti sem þarf fyrir myndun RNA
veira og eru samtals tveir þriðju af erfðamengi coronaveira við 5´ enda. Einn þriðji af
genamenginu við 3´ enda kóðar fyrir byggingarpróteinum (appelsínugult) og próteinum sem
ekki eru byggingarprótein (grænt). Erfðamengisröð coronaveira er venjulega 5´-ORF1aORF1b-S-E-M-N-3´ (Lim o.fl., 2016).

1.1.3 Eftirmyndunarferli
Coronaveirur eftirmyndast í umfrymi hýsilfruma og nota S prótein til að bindast við glýkóprótein viðtaka
á yfirborði hýsilfrumnanna. Coronaveirur hafa vefjasækni sem ræðst aðallega af S1 hluta S próteinsins
og eftir dreifingu og tegund tilsvarandi viðtaka á yfirborði hýsilfrumunnar. S2 hluti veirupróteinsins sem
staðsettur er á yfirborði veirunnar miðlar samruna veiru- og frumuhimna og virkar sem samrunaprótein
af flokki 1 (Greenwood o.fl., 2007). Þegar S próteinið er bundið viðtaka verður breyting á S1 hluta
próteinsins og samrunaferli veiruhylkis og hýsilfruma hefst.
Innfrumunarferlið (e. endocytosis) er háð pH gildi í gegnum viðtakann (Tok o.fl., 2017). Þegar
núkleókapsíðunu er sleppt út í umfrymi hýsilfrumunnar er veiru RNA erfðaefnið þýtt með ribósómal
lesrammahliðrun (e. ribosomal frameshift) til að mynda pp1a og pp1b pólýprótein. Pólýpróteinin eru
unnin af veiru prótesösum til að búa til nsp1-nsp16 próteinin sem mynda síðan RNA-háðan RNApólýmerasa.
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Pólýmerasinn er þýddur frá (+) þætti RNA veiruerfðamengis sem býr til (-) þátt með því að nota (+)
þátt sem sniðmót. RNA erfðaefnið er eftirmyndað með pólýmerasanum og RNA undirhópar (e.
subgenomic RNA) umritaðir og þýddir til að mynda byggingarprótein coronaveira. Nýmyndaðir
veiruhlutar fara í hrufótta frymisnetið, sett saman í ERGIC, skjótast út í frymisbólum sem eru fluttar í
gegnum golgíkerfið til frumuhimnunnar þar sem þeir eru losaðir út með útfrumun (e. exocytosis) (Mynd
4) (Lim o.fl., 2016).

Mynd 4. Eftirmyndunarferli coronaveira. Þættir sem stuðla að sýkingu eru merkt með grænum lit og
þættir sem hamla sýkingu eru merkt með rauðum lit (Lim o.fl., 2016).

1.1.3.1

Binding og aðgangur coronaveira

Sýkingar af völdum coronaveira byrja með bindingu S próteina við glýkóprótein viðtaka hýsilfrumunnar
og er hýsilfrumu viðtakinn mikilvægur hvað varðar vefjasækni og hýsilsvið veirunnar. Tafla 1 sýnir
flokkun og mismunandi viðtaka coronaveira. Coronaveirur bindast mismunandi hýsilfrumu viðtökum til
að sýkja hýsilfrumur og eru allir þeir viðtakar þekktir í dag. Undirstofnar SARS-CoV og HCoV-NL63 nota
viðtakann angíótensín-converting ensím 2 (ACE2), HCoV-229E notar human amínópeptíðasa N
(CD13), MERS-CoV notar dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) og undirstofnar HCoV-OC43 og HCoV-HKU1
nota N-asetýl-9-O-asetýlneuramínsýru (Lim o.fl., 2016).
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Tafla 1. Flokkun og viðtakar coronaveira (Lim o.fl., 2016).

1.1.4 Einkenni
Meðgöngutími sýkingarinnar er um tveir til fimm dagar og venjulega koma fram kvef- og flensueinkenni
sem oftast eru væg. Helstu einkennin eru þreyta, hnerri, hósti, hálssærindi, nefrennsli og höfuðverkur.
Einkennin geta varað í allt að sex til sjö daga. Í sjaldgæfum tilfellum koma fram einkenni eins og
hækkandi hiti og lungnabólga (Greenwood o.fl., 2012).
Þar sem engin meðferð er til vegna sýkingar af völdum veirunnar, er ráðlagt að drekka nóg af vatni,
tryggja næga hvíld, forðast reykingar og taka verkjalyf (Wagner & Wagner, 2008).
Við sýkingu ræsist ónæmiskerfið og sér um að eyða veirunni. Endursýkingar eru hins vegar algengar
þrátt fyrir þetta, og geta þær komið fram allt að fjórum mánuðum eftir sýkingu. Eftir um það bil ár hverfa
greinanleg mótefni úr líkamanum (Greenwood o.fl., 2012).

1.1.5 Útbreiðsla og smitleiðir
Til eru fáar rannsóknir á því hvernig coronaveirur dreifast milli manna en talið er að veiran berist milli
manna með dropum úr öndunarvegi við hnerra og hósta. Helstu smitleiðir veirunnar eru því með snertiog dropasmiti. Dæmi um snertismit er með snertingu einstaklings við hlut sem hefur mengast við
snertingu frá öðrum eða þegar heilsað er með handabandi, þá getur veiran borist á milli manna. Dæmi
um dropasmit er með hnerra eða hósta en þá dreifast veirurnar í andrúmsloftinu með dropum og
dropaúðanum er síðan andað inn. Venjulega sýkja coronaveirur í gegnum öndunarveginn eða
meltingarveginn. Mismunandi stofnar veirunnar sýna mismunandi leitni í öndunarvegi og meltingarvegi.
Þessi leitni ræðst af S próteininu og af dreifingu og gerð viðtaka á hýsilfrumunum (Greenwood o.fl.,
2007).
Coronaveiran er RNA veira, en RNA veirur stökkbreytast mun oftar en DNA veirur vegna skorts á
villulestri í pólýmerasa. Tveir skyldir veirustofnar geta skipst á kjarnsýrur og sýkt sömu hýsilfrumuna (e.
genetic recombination) (Su o.fl., 2016). Þær hafa tilhneigingu til að stökkva á milli tegunda og breiðast
þannig út í bæði mönnum og dýrum. Til eru takmarkaðir valkostir til að koma í veg fyrir sýkingar af
völdum coronaveira þar sem að engin sértæk lyf eða bóluefni eru til á markaði gegn þeim (Zhang o.fl.,
2018).
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1.1.6 Faraldsfræði
Sýkingar af völdum HCoV eiga sér stað um allan heim allan ársins hring en sýnt hefur verið fram á það
með bæði mótefnamælingum og veirueinangrun. HCoV sýkingar geta á sama hátt verið útbreiddar í
samfélaginu á víðtækum svæðum. Þættir eins og kyn, efnahagsleg og félagsleg staða fólks hafa engin
áhrif á tíðni sýkingar. Börn eru hins vegar meira útsett fyrir veirunni heldur en fullorðnir.
Tíðni HCoV sýkinga geta myndað árstíðabundna toppa bæði síðla vetrar eða snemma vors þar sem
sýkingin er mjög árstíðabundin. Nákvæm tímasetning toppa geta hinsvegar verið breytileg innan
tímabilsins en stundum myndast toppar utan venjulegs sýkingartímabils. Tveir undirstofnar coronaveira
sýna reglubundna tíðni, en það eru undirstofnar HCoV-229E og HCoV-OC43 (Greenwood o.fl., 2007).
Hver undirstofn HCoV verður meira áberandi milli ára, til dæmis getur undirstofn HCoV-229E valdið
um 1% sýkinga í samfélaginu á einu ári en allt upp að 35% sýkinga á næsta ári (Greenwood o.fl., 2012).

1.2 Undirstofnar coronaveira
Sex undirstofnar coronaveira hafa hingað til verið greindir í mönnum. Undirstofnana má sjá í töflu 2.
HCoV-229E og HCoV-NL63 undirstofnar tilheyra alphacoronaveirum og undirstofnar HCoV-HKU1,
HCoV-OC43, MERS-CoV og SARS-CoV sem veldur bráða lungnabólgu tilheyra betacoronaveirum
(Owusu o.fl., 2014).

Tafla 2. Undirstofnar og flokkun HCoV (Zhang o.fl., 2018).
Undirstofnar

Flokkun

HCoV-NL63

Alphacoronaveirur

HCoV-229E

Alphacoronaveirur

HCoV-OC43

Betacoronaveirur

HCoV-HKU1

Betacoronaveirur

SARS-CoV

Betacoronaveirur

MERS-CoV

Betacoronaveirur

Fyrir um það bil 50 árum voru undirstofnar HCoV-229E og HCoV-OC43 greindir en þessir stofnar
valda aðallega kvefi í mönnum. HCoV-HKU1 og HCoV-NL63 undirstofnar voru greindir síðar en þeir
stofnar eru sagðir valda vægum sýkingum í öndunarfærum. Alvarlegar sýkingar í neðri öndunarfærum
geta orsakast af þessum fjórum ofantöldum undirstofnum coronaveira, hjá ónæmisbældum
einstaklingum, öldruðum, ungum börnum og einstaklingum með undirliggjandi sjúkdóma (Zhang o.fl.,
2018).
HCoV-HKU1 undirstofn hefur verið tengdur sérstaklega við hitakrampa (e. febrile convulsion) og
HCoV-NL63 undirstofn við kvashósta (e. croup) (Gaunt o.fl., 2010).
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Talið er að flestar coronaveirur eigi upptök sín úr leðurblökum. Undirstofn HCoV-229E er til dæmis talinn
vera upprunninn úr afrískum hipposiderid leðurblökum sem nýtir sér kameldýr sem millilið í útbreiðslunni
(Jónsdóttir & Dijkman, 2016).
Gerð var rannsókn í Gautaborg í Vestur Svíþjóð árið 2008 þar sem að 954 sýnum var safnað saman
frá október 2006 til mars 2007 úr sjúklingum með sýkingareinkenni í öndunarfærum sem höfðu leitað til
heilsugæslu eða verið lagðir inn á sjúkrahús. Sýnin voru tekin með stroki úr annaðhvort nefkoki eða
hálsi og send til greiningar á Sýkla- og veirufræðideild Sahlgrenska Háskólasjúkrahússins. Niðurstöður
sýndu að 33, eða 7%, sýna tilheyrðu undirstofni HCoV-OC43 og 26, eða 6%, tilheyrðu undirstofni HCoVNL63 (Brittain-Long o.fl., 2008).
Önnur rannsókn var gerð í Guangzhou í Suður Kína árið 2017 þar sem 13.048 sýnum var safnað
saman úr nefi og hálsi hjá bæði börnum og fullorðnum með einkenni öndunarfærasýkinga og hita á
árunum 2010 til 2015. Í rannsókninni greindust 294 (2,3%) jákvæð coronaveirusýni, en flest jákvæðu
sýnin voru frá börnum og inniliggjandi sjúklingum. Fjórir undirstofnar coronaveira voru greindir og hlutfall
jákvæðra sýna var: 60,2% fyrir HCoV-OC43, 16,7% fyrir HCoV-229E, 14,9% fyrir HCoV-NL63 og 7,8%
fyrir HCoV-HKU1. Aldursdreifingin leiddi í ljós að bæði börn (<3 ára) og eldra fólk (>50 ára) voru í
áhættuhópi fyrir coronaveiru sýkingu (Zhang o.fl., 2018).

1.2.1 HCoV-NL63
Coronaveiru undirstofninn HCoV-NL63 var fyrst einangraður árið 2004 í Amsterdam úr nefkoki á sjö
mánaða gömlu barni með einkenni sem bentu til sýkingar í öndunarfærum. Sýkingar af völdum veiru
undirstofnsins í efri öndunarfærum hafa yfirleitt væg einkenni eins og nefrennsli, hita og hósta en
sýkingar í neðri öndunarfærum geta hins vegar valdið alvarlegri einkennum eins og berkjunga- og
berkjubólgu (Abdul-Rasool & Fielding, 2010).
Veirustofninn veldur aðallega sýkingum í öldruðum, börnum og ónæmisbældum einstaklingum með
öndunarfærasjúkdóma. Veiran er talin vera orsakavaldur 4,7% algengra öndunarfærasýkinga (Su o.fl.,
2016). Nokkrar rannsóknir hafa einnig tengt undirstofninn við kvashósta sem leggst einungis á börn en
helstu einkenni kvashósta eru særindi í hálsi, rámur hósti og kokbólga. HCoV-NL63 tilheyrir
alphacoronaveirum af flokki 1 og er talinn eiga sama forföður og undirstofninn HCoV-229E. Sýnt hefur
verið fram á að veiran geti dreifst um allan heim og þá sérstaklega í tempruðu loftslagi á veturna (AbdulRasool & Fielding, 2010).
HCoV-NL63 notar ACE2 til að komast inn í hýsilfrumur. ACE2 er tjáð á týpu 1 og 2 alveolar frumum,
bifhærðum berkjufrumum og innanþekjufrumum (Jónsdóttir & Dijkman, 2016).

1.2.2 HCoV-229E
Coronaveiru undirstofninn HCoV-229E var fyrst uppgötvaður árið 1966 og er skilgreindur sem einn af
orsakavöldum kvefs í mönnum. Þetta var greint með tilraunum á heilbrigðum fullorðnum sjálfboðaliðum
(Dijkman o.fl., 2008). HCoV-229E tilheyrir alphacoronaveirum og er dreifð á heimsvísu. Helstu einkenni
af völdum veirustofnsins eru nefrennsli, höfuðverkur, særindi í hálsi og hnerri en um það bil 10-20%
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sjúklinga fá einkenni eins og hósta og hita. Meðgöngutíminn er um það bil 2-5 dagar og í kjölfarið fylgja
veikindi sem standa yfir í um það bil 2-18 daga (Su o.fl., 2016).
HCoV-229E er eini undirstofn coronaveira sem sýkir frumur sem ekki eru bifhærðar. Viðtakinn sem
stofninn notar er amínópeptíðasi N og er að langmestu leyti tjáð á berkjufrumum manna (Jónsdóttir &
Fielding, 2016).

1.2.3 HCoV-OC43
HCoV-OC43 veirustofninn var uppgötvaður árið 1967 í nefkoki sjúklings með kvefsýkingu.
Sýkingareinkenni af völdum veirustofnsins eru svipaðar einkennum HCoV-229E veirustofns (Su o.fl.,
2016). HCoV-OC43 veirustofn tilheyrir betacoronaveirum og er talinn vera algengasti stofninn meðal
coronaveira í mönnum um allan heim. Árstíðabundnir toppar sjást aðallega á vor- og vetrarmánuðum.
Veiran binst N-asetýl-9-O-asetýlneuramínsýru til að komast inn í hýsilfrumur (Owczarek o.fl., 2018).

1.2.4 HCoV-HKU1
Coronaveiru undirstofninn HCoV-HKU1 var fyrst greindur árið 2005 í Hong Kong og hefur náð útbreiðslu
um allan heim. Sýkingar af völdum veirunnar einkennast af vægum öndunarfærasýkingum en einkennin
geta verið alvarlegri hjá sjúklingum með skert ónæmiskerfi, þ.m.t. hjá nýfæddum börnum og astma
sjúklingum (Zhao o.fl., 2008). Sýkingar af völdum stofnsins tengjast bæði sýkingum í efri og neðri
öndunarfærum. Tíðni HCoV-HKU1 sýkinga á heimsvísu er um 0,9 (0-4,4)% og sjást toppar oftast á
veturna (Woo o.fl., 2009). Undirstofninn hefur hærra hlutfall hitakrampa einkenna en aðrar
öndunarfæraveirur þ.m.t. adenoveira og parainflúensa veira týpa 1. Börn geta fengið hitakrampa af
völdum sótthita (>38°C) vegna þess hve óþroskaður heilinn er (Camfield & Camfield, 2015).

1.2.5 SARS
Árið 2003 bárust fréttir um að lungnabólga af óþekktum orsökum hefði gert vart við sig í
Guangdonghéraði í Kína. Í ljós kom að nokkrir höfðu látist af völdum lungnabólgunnar. Þessi sjúkdómur
kallast heilkenni alvarlegrar bráðrar lungnabólgu (HABL) og á ensku SARS sem er af völdum nýs stofns
coronaveiru. Helstu einkenni sjúkdómsins eru þurr hósti, beinverkir, hiti og öndunarörðugleikar. Eftir
fimm til sex daga koma fyrstu batamerkin en sóttin versnar aftur í um 10-20% tilfella og oft þarf að beita
meðferð í öndunarvél. Lungnabólgan getur leitt til dauða í um 4-5% tilfella (Embætti landlæknis, 2016).
Meðgöngutíminn er tveir til tíu dagar og til þess að smit verði þurfa náin samskipti að vera. Smit berst á
milli manna við hósta með dropasmiti, snertismiti með höndum og einnig með líkamsvessum svo sem
þvagi, saur og öndunarfæraslími (Guðrún Sigmundsdóttir, e.d.).
Sjúkdómurinn breiddist fyrst út í Kína, Hong Kong, Hanoi í Víetnam og seinna í öðrum Asíu löndum
og víðar um allan heim. Alls höfðu 8.445 manns sýkst og 812 látist þegar faraldurinn var liðinn hjá.
Komið var í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsins á Vesturlöndum með því að rjúfa smitleiðir og fólst það í
einangrun á öllum þeim sem smituðust (Embætti landlæknis, 2016).
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Til að koma í veg fyrir mögulegan SARS faraldur í framtíðinni er brýn þörf fyrir SARS-CoV bóluefnum.
Alvarleiki sjúkdómins hefur verið tengdur við aldur og mikilvægt er að beina athygli að því að þróa
bóluefni til að vernda aldraða þar sem dánartíðnin er hærri hjá einstaklingum sem eru 45 ára og eldri.
Verið er að þróa nokkrar tegundir bóluefna, þar með talið undireininga bóluefni, óvirkar veirur, DNA
bóluefni og veirulíkar agnir (Enjuanes o.fl., 2008).

1.2.6 MERS
Bráðalungnabólga af völdum coronaveiru (MERS-CoV) átti uppruna sinn á Arabíuskaga árið 2012 og
heldur veiran áfram að breiðast út. Frá upphafi hafa 1.341 tilfelli greinst en af þeim hafa 513 manns
látist. Í Sádí-Arabíu hafa 1.034 tilfelli greinst sem eru langflestu tilfellin hingað til. Veiran smitast líklega
með dropasmiti frá öndunarfærum og hefur hún fundist í öndunarfærum kameldýra en einnig í saur og
í mjólk þeirra.
Sjúklingar sem leita til sjúkrahúsa eru með misalvarleg einkenni. Helstu einkennin eru hiti, hósti með
uppgangi, hrollur, vöðvaverkir og öndunarörðugleikar. Önnur einkenni geta verið kvef, svimi,
hálssærindi, uppköst, kviðverkir og niðurgangur. Ekki er til sértæk lyfjameðferð né bóluefni við
coronaveirusýkingunni (Embætti landlæknis, 2015).

1.3 Rannsóknaraðferðir
Venjulega eru ekki gerðar rannsóknir til greiningar á sýkingum af völdum coronaveiru í almennum
mælingum. Til þess að greina erfðaefni veirunnar er rauntíma- PCR aðferð notuð en þá aðferð er hægt
að nota á bæði saur- og öndunarfærasýni (Murray o.fl., 2005).
Engar raunhæfar greiningaraðferðir eru í boði til greiningar á coronaveirum annað en PCR aðferð og
greining með rafeindasmásjá. Hægt er að nota mótefnamælingu til greiningar en næmnin er ekki nógu
mikil samanborið við kjarnsýru aðferðir (Tille, 2014).
Margar coronaveirur vaxa ekki í hefðbundinni frumuræktun en hægt er að rækta og greina þær í HAE
(e. human airway epithelial) frumuræktum sem líkir eftir umhverfi í berkjum manna og eru hagkvæm fyrir
ræktun á margs konar veirum sem valda sjúkdómum í öndunarfærum manna. Fengnar eru þekjufrumur
úr berkju fyrir HAE frumuræktir sem eru einangraðar frá öndunarfærum manna sem gangast undir
lungnaígræðslu eða frá lungnagjöfum (S Banach o.fl., 2009).

1.3.1 Kjarnsýrumögnun (PCR)
PCR er aðferð sem magnar upp fyrirfram ákveðna basaröð í erfðamengi lífvera. Aðferðin gengur í
grunninn út á breytingar á hitastigi og milljónir eintaka af tilteknum núkleótíðaröðum fást innan nokkurra
klukkustunda. Í mögnuninni tvöfaldar hver hringur magn DNA í sýninu sem leiðir til þess að stigvaxandi
aukning verður á DNA í hvarfinu. Notaðir eru sértækir prímerar sem eru stuttir einþátta DNA bútar sem
parast við þá basaröð sem leitað er að fyrir ákveðna lífveru (Ferrier & Harvey, 2014).
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Það sem þarf að vera til staðar svo að PCR hvarf eigi sér stað er erfðaefni veirunnar, prímera sem
passa við 3´ enda DNA raðar (forward og reverse), hitastöðugan DNA pólýmerasa, buffer fyrir
pólýmerasa, dNTPs kirnissameindir, magnesíum og sterílt/afjónað vatn. Hvarfefnablandan er fyrst hituð
upp til að vetnistengi á milli tvíþátta DNA rofni og aðskilnaður verði á DNA þáttum (e. denaturation).
Þetta er gert með því að hita DNA upp í 95°C. Hitinn er síðan lækkaður til að prímerar geti parast við
einþátta DNA (e. annealing) en þetta gerist einungis ef veiran er í sýninu. Þetta gerist við 50-55°C. Hitinn
er hækkaður aftur í kjörhitastig pólýmerasans (72°C- 95°C) sem notaður er. Pólýmerasinn sest á prímera
og fjölliðar nýjar kirnissameindir við DNA þáttinn og býr til mótstæðan streng (e. elongation). Þetta gerist
við 60-72°C. Þessi skref eru síðan endurtekin nokkrum sinnum (Kaplan & Pesce, 2010).

1.3.2 Multiplex PCR
Með multiplex PCR aðferð er hægt að nota nokkur mismunandi prímerapör til þess að magna upp fleiri
en eitt svæði í sama hvarfinu. Hægt er að mæla og magna upp allt að fimm svæði í einni holu. Kostir
þess að nota multiplex PCR aðferð eru margvíslegir, sem dæmi má nefna:
1. Umtalsverður sparnaður á sýnamagni og þar af leiðandi eru mun minni líkur á mengun.
2. Minna magn af erfðaefni er nauðsynlegt í byrjun mögnunar sem er hagkvæmt ef lítið er til af
sýni.
3. Minnkar kostnað hvarfefna á rannsóknarstofunni (Laboratories, 2006).
Ókostir þess að nota multiplex PCR aðferð er að næmni og/eða sértækni aðferðarinnar getur verið léleg
og ósértæk mögnun á sértækum svæðum á DNA getur átt sér stað. Tilvist á fleiri en einu prímerapari í
multiplex PCR prófi eykur líkurnar á ósértækri mögnun vegna myndunar vísistvennda (e. primer dimers)
þar sem mögnun verður þegar prímerar parast hvor við annan (Markoulatos o.fl., 2002).

1.3.3 RT-PCR
Margar klínískt mikilvægar veirur hafa genamengi sem samanstendur af RNA frekar en DNA en með
RT-PCR (e. Reverse Transcription PCR) aðferð er hægt að greina og magna upp erfðaefni á formi RNA.
Notast er við ensím sem öfugan bakrita (e. reverse transcriptase) sem myndar tvíþátta cDNA af einþátta
RNA erfðaefni veirunnar sem er svo magnað upp með PCR aðferð með aðstoð sértækra prímera (Tille,
2014).

1.3.4 Rauntíma PCR
Rauntíma- PCR svipar til venjulegs PCR hvarfs nema á milli forward og reverse prímera er stuttur prób
með flúrljómandi efni (e. fluorophore) fast við annan endann og bælir (e. quencer) við hinn endann.
Próbinn er sértækur og er hannaður til að passa við basaröð sem liggur milli prímerana tveggja á tilteknu
svæði. Bælirinn hefur þann eiginlega að gleypa í sig ljós og er stöðugt að bæla niður ljós frá flúrljómandi
efninu. Ef próbinn er ekki bundinn DNA þættinum er bælirinn að bæla niður ljósmerki flúrljómandi
efnisins en þegar próbinn binst DNA þættinum getur pólýmerasinn brotið hann niður með sinni
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exónúkleasavirkni og ljósmerki myndast. Ljósmerkið verður mun sterkara, því fleiri próba sem
pólýmerasinn klýfur og er ljósmerkið í samræmi við magn erfðaefnis sem er í sýninu. Ljósmerki er mælt
í hverjum hring með Ct gildi sem sýnir þann stað í hvarfinu þar sem komið er sýnilegt magn af DNA og
niðurstöður birtast á grafi á tölvuskjá. S-laga kúrva myndast á grafinu þegar DNA byrjar að magnast upp
í hvarfinu (Kaplan & Pesce, 2010).

1.3.5 PCR aðferðaþróun
Þegar kemur að því að hanna prímera þarf að huga sérstaklega að markröðum þeirra og byggingu svo
sem G/C hlutfall, lengd og styrkleika. Oftast er hægt er að koma í veg fyrir ósértæka mögnun með því
að nota prímera með svipað bræðsluhitastig og ættu ekki að sýna samleitni við hvort annað
(Markoulatos o.fl., 2002). Til að athuga gæði prímerapara fyrir multiplex próf er ráðlagt að framkvæma
fyrst singleplex próf þar sem notast er við aðeins eitt prímerapar fyrir sérhvert hvarf (Sigma-Aldrich,
2008).
Í multiplex prófi þarf að huga að ákjósanlegu hlutfalli hvarfefna samhliða hlutfalli prímera, ef hlutfallið
er of hátt geta myndast vísistvenndir og eins ef ofgnótt er af prímerum eða hvarfefnið er of mikið þynnt.
Ef hlutfall hvarfefna er of lágt hamlar það myndun á PCR afurðum eða mögnun á nýmynduðum þáttum
eiga sér ekki stað. Mögnun á vísistvenndum geta þar af leiðandi átt sér stað í stað þess að magna upp
sértæka markröð á DNA. Hentugt getur verið að nota hot start PCR aðferð sem veldur því að mögnun
verður ekki fyrr en hitastig hvarfsins er komið upp fyrir ákveðið hitastig þar sem að ósértæk binding getur
átt sér stað (Markoulatos o.fl., 2002).
Þegar kemur að því að velja prób er mikilvægt að flúrljómandi efnið og bælirinn passi vel saman þar
sem ekki allir bælar eru jafn hæfir til að bæla öll flúrljómandi efni. Nauðsynlegt er að nota mismunandi
flúrljómandi efni fyrir alla próba og passa að nægilegt bil sé á milli lita eða u.þ.b. 30 nm. Ef eitt eða fleiri
prímerapara sett virkar ekki vel í multiplex hvarfi er ráðlagt að takmarka magn prímera sem er yfirráðandi
í hvarfinu (Sigma-Aldrich, 2008).
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2 Markmið
Markmið rannsóknarinnar er að setja upp rauntíma- PCR aðferð til að greina þrjá undirstofna af
coronaveirum (HCoV-NL63, HCoV-OC43 og HCoV-229E) og kanna algengi þeirra hér á landi árið 2018.
Ef niðurstöður gefa tilefni til getur aðferðin orðið hluti af núverandi öndunarfærapanel.
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3 Efni og aðferðir
3.1 Leyfi
Ekki þurfti sérstakt leyfi fyrir rannsókninni þar sem þetta verkefni er gæða- og þróunarverkefni. Engar
viðkvæmar persónuupplýsingar koma fram, aðeins er litið á kyn og aldur sjúklinga, tegund sýnis, hvaðan
sýnin koma og sýnatökutíma. Hægt er að nálgast upplýsingar um þau sýni sem notuð voru í þessari
rannsókn á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans.

3.2 Sýni
Á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 2018 komu inn 1.947 öndunarfærasýni á Sýkla- og veirufræðideild
Landspítalans sem voru neikvæð í núverandi PCR öndunarfærapanel og valið var fimmta hvert sýni af
lista neikvæðra sýna. Í sjö tilfellum var sýnið fyrir neðan fimmta hvert sýni valið. Rannsökuð voru 390
sýni frá 228 (58,5%) konum og 162 (41,5%) körlum á aldrinum fjögurra vikna til 99 ára sem öll höfðu
öndunarfæraeinkenni en fengu neikvæðar niðurstöður úr öndunarfærapanel fyrir þær veirur sem leitaðar
var að (inflúensa A og B, human metapneumoveirur, parainflúensuveirur (týpa 1, 2 og 3) ásamt RS- og
rhinoveirum). Sýnin voru rannsökuð með nýrri rauntíma- PCR aðferð sem niðurstöður þessarar
rannsóknar byggja á.

3.2.1 Undirbúningur sýna
Flest öndunarfærasýnin voru háls- og nefkoksstrok en hluti af þeim voru berkjuskol. Í PCR undirbúningi
fyrir berkjuskol er ráðlagt að taka af flotinu fyrir PCR ef sýni er þunnt áður en annað er gert. Ef um er að
ræða mjög þykkt sýni er það þynnt og skilið niður við 1.000 RPM í 10 mínútur og tekið af flotinu fyrir
PCR eða blandað með sterílu PBS með sýklalyfjum. Í PCR glösin fara um það bil 250-300 µl. Háls- og
nefkoksstrok eru tekin á tvo pinna og meðhöndluð sem eitt sýni. Sýnin eru sameinuð eftir blöndun á
vortex. Sett eru 250 µl í PCR glös.

3.2.2 Kjarnsýrueinangrun
Notast var við MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (Roche Molecular Systems, Mannheim,
Þýskaland) til að einangra kjarnsýrur úr öndunarfærasýni en sú aðferð er notuð á Sýkla- og
veirufræðideild Landspítalans. Tækið tekur 1-8 sýni í einu og einangrar kjarnsýrur úr sýnum með aðstoð
segulagna á um það bil hálftíma keyrslu. Sett eru 200 µl af sýni í sýnabakka samkvæmt röð á vinnublaði.
Fyrir hvert sýni þarf einn oddabakka, eitt hvarfefnahylki, eitt sýnaglas með sýni í og tómt glas fyrir
lokaafurð. Að keyrslu lokinni skilar tækið um það bil 100 µl af RNA lokaafurð sem hægt er að rannsaka
með rauntíma- PCR tækni. Notaðir voru 5 µl af einangraða erfðaefninu í hvert hvarf. Í þessari rannsókn
var starfsfólk Sýkla- og veirufræðideildar búið að einangra kjarnsýrur úr sýnunum sem notuð voru. Öll
sýnin voru geymd í frysti við -70°C í merktum kössum.
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3.3 PCR
Notað var rauntíma PCR tæki á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans sem heitir 7500 Fast Real Time
PCR system (Applied Biosystems, Foster City, CA). Hægt er að nota mismunandi prímera og próba sett
til að greina tilteknar veirur í öndunarfærapanel. Útbúin var hvarfefnablanda fyrir leit að coronaveirum
(Tafla 3).

Tafla 3. Hvarfefnablanda sem notuð var fyrir leit að coronaveirum.
TaqMan® Fast Virus 1-Step Master Mix
Forward/Reverse Prímer (NL63, 229E, OC43, RP)
Prób (NL63, 229E, OC43, RP)
Sterílt eimað vatn

TaqMan® Fast Virus 1-Step Master Mixið (Applied Biosystems, Foster City, CA) inniheldur:
AmpliTaq® Fast DNA Polymerasa, hitastöðugt MMLV ensím, dNTPs og RNaseOUT
Ribonuclease Inhibitor, ROX

TM

TM

Recombinant

litarefni og buffer. Hvarfefnablanda ásamt kontról sýni eða sjúklingasýni

var svo sett í 96 holu PCR bakka. Ribonuclease P (RNaseP) gen sem klýfur RNA sameindir var notað
í hverri keyrslu samhliða mixi fyrir undirstofn HCoV-NL63 en RNaseP hafði þann tilgang að meta hvort
hvarfefnablandan væri í lagi og hvort einangrun erfðaefnis úr sýninu hafi tekist. Notast var við núkleasa
frítt vatni sem neikvæðan kontról og sem jákvæður kontróll var notast við gæðasýni sem keypt voru að
utan frá Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD, Glasgow, Skotland, UK). Sitthvor prímera og
próba mixin voru útbúin fyrir hvern undirstofn af coronaveirum (HCoV-NL63, HCoV-OC43 og HCoV229E) auk RNaseP VIC mix (TAG Copenhagen A/S, Kaupmannahöfn, Danmörk). Mix fyrir undirstofn
HCoV-NL63 og RNaseP VIC voru keyrð saman í multiplex-prófi og eins undirstofnar HCoV-OC43 og
HCoV-229E. Í hvert mix fóru prímera- og próba settin sem sjá má í töflu 4 og 5 á bls. 26 ásamt sigma
vatni.
Fyrir hvert sýni var prógrammið Flensa fast notað í hverri keyrslu í rauntíma- PCR tækinu. Í því
prógrammi er víxlritunar skref við 50°C í 15 mínútur, skref sem virkjar ensímið við 95°C í 20 sekúndur
og seinustu þrjú skrefin sem eru endurtekin 45 sinnum og hafa þann tilgang að magna upp cDNA;
eðlissvipting við 95°C í 3 sekúndur, lengingar skrefin við 55°C í 25 sekúndur og pörunar skrefin við 72°C
í 10 sekúndur. Öll sýni með Ct (e. cycle threshold) töluna 34 og undir voru talin vera jákvæð, en sýni
sem voru lágjákvæð með Ct tölu 35 og yfir voru keyrð aftur.

3.4 Aðferðaþróun fyrir coronaveirum
Ákveðið var að þróa nýja aðferð til greiningar á coronaveirum á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans
þar sem að þær hafa ekki verið í almennum greiningum hér á landi. Aðferðaþróun gengur út á að finna
réttan styrkleika hvarfefna sem virkar í samkeyrslu með núverandi öndunarfærapanel (Tafla 4 og 5).
HCoV-OC43 og HCoV-229E prímerar og próbar voru keyrð saman í multiplex-prófi og eins HCoV-NL63
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og RNaseP VIC saman. Flúrljómandi litir á próbum voru valdir með tilliti til bylgjulengdar. Liturinn FAM
(λ 520) var valinn fyrir undirstofn HCoV-NL63 og HEX (λ 550) fyrir RNaseP og HCoV-OC43 og Texas
Red (λ 610) fyrir undirstofn HCoV-229E. Rétti styrkur af prímerum og próbum með sem minnsta
bakgrunninn fannst eftir nokkrar tilraunir. Til að athuga hvort aðferðin virkaði var notast við jákvæð
gæðakontról sem keyptir voru frá QCMD alþjóðlegu ytra gæðaeftirliti. Gæðasýni sem vitað var að
innihéldu coronaveiru voru notuð sem jákvæð kontról.

Tafla 4. Prímera- og prób styrkur fyrir RnaseP sem notaður var í rauntíma PCR aðferð.

RNaseP

Prímerar og prób

Loka µM

RP Primer Forward

1,35 µM

RP Primer Reverse

1,35 µM

RP prób

0,30 µM

Tafla 5. Prímera- og próba styrkur sem notaður var fyrir leit að coronaveirum.
Undirstofn

HCoV-NL63

HCoV-229E

HCoV-OC43

Prímerar og próbar

Loka µM

NL63 Primer Forward

0,75 µM

NL63 Primer Reverse

0,75 µM

NL63 prób

0,50 µM

229E Primer Forward

0,75 µM

229E Primer Reverse

0,75 µM

229E prób

0,50 µM

OC43 Primer Forward

0,75 µM

OC43 Primer Reverse

0,75 µM

OC43 prób

0,35 µM

26

Tafla 6. Basaraðir prímera og prób fyrir RNaseP sem notað var í rauntímaPCR aðferð.
Prímer og

Basaröð (5´-3´)

prób

RNaseP

RP forward

AGA TTT GGA CCT GCG AGC G

RP reverse

GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT

RP prób

TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG

Tafla 7. Basaraðir prímera og próba sem notað var í rauntíma PCR aðferð fyrir leit að
coronaveirum.
Undirstofn

Prímerar og

Basaröð (5´-3´)

Heimild

próbar

HCoV-NL63

HCoV-OC43

HCoV-229E

NL63 forward

ACG TAC TTC TAT TAT GAA GCA TGA TAT TAA

(Brittain-Long et al., 2008)

NL63 reverse

AGC AGA TCT AAT GTT ATA CTT AAA ACT ACG

(Brittain-Long et al., 2008)

NL63 probe

ATT GCC AAG GCT CCT AAA CGT ACA GGT GTT

(Brittain-Long et al., 2008)

OC43 forward

CGA TGA GGC TAT TCC GAC TAG GT

(Brittain-Long et al., 2008)

OC43 reverse

CCT TCC TGA GCC TTC AAT ATA GTA ACC

(Brittain-Long et al., 2008)

OC43 probe

TCCGCCTGGCACGGTACTCCCT

(Brittain-Long et al., 2008)

229E forward

CAG TCA AAT GGG CTG ATG CA

(Brittain-Long et al., 2008)

229E reverse

AAA GGG CTA TAA AGA GAA TAA GGT ATT CT

(Brittain-Long et al., 2008)

CCCTGACGACCACGTTGTGGTTCA

(Brittain-Long et al., 2008)

229E probe
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4 Niðurstöður
4.1 Aðferð til greiningar á coronaveirum
Með nýju aðferðinni greindust 19 sýni (4,9%) jákvæð fyrir coronaveirum í multiplex-prófi af 390 sýnum
(Tafla 8).

Tafla 8. Jákvæður sýnafjöldi með nýrri aðferð fyrir coronaveirum.
Aðferð fyrir coronaveirur
Jákvæð sýni
19

Neikvæð sýni
371

Samtals sýni
390

4.2 Faraldsfræði coronaveira
Heildarsýnafjöldinn var 390 sýni og út frá því reiknaður aldur, tímabil, staðsetning, undirstofna og kyn.
Niðurstöður þessarar rannsóknar byggja allar á nýju aðferðinni sem þróuð var fyrir coronaveirur og eru
sýndar í töflum, gröfum og myndum. Börn sem voru sögð vera 0-11 mánaða gömul eru skráð sem 0 ára
í þessari rannsókn. Yfirlit yfir jákvæð coronaveirusýni (19) eru sýnd í töflu 9.
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Tafla 9. Jákvæð coronaveirusýni með tilliti til undirstofna, Ct tölu, kynja, aldurs, mánaðar og
tegund sýnis.
Sýni

Undirstofn

Ct tala

Kyn

Aldur (ár)

Mánuður

Tegund sýnis

1

HCoV-NL63

32

Karl

33

Janúar

Háls/nefkoksstrok

2

HCoV-NL63

21

Karl

74

Janúar

Nefkoksstrok

3

HCoV-NL63

25

Kona

1

Janúar

Nefkoksstrok

4

HCoV-OC43

25

Karl

73

Janúar

Nefkoksstrok

5

HCoV-NL63

29

Karl

80

Janúar

Hálsstrok

6

HCoV-NL63

31

Kona

2

Janúar

Nefkoksstrok

7

HCoV-NL63

33

Kona

67

Janúar

Háls/nefkoksstrok

8

HCoV-OC43

23

Kona

45

Janúar

Háls/nefkoksstrok

9

HCoV-NL63

33

Karl

12

Febrúar

Hálsstrok

10

HCoV-NL63

27

Kona

66

Mars

Háls/nefkoksstrok

11

HCoV-OC43

29

Karl

1

Apríl

Hálsstrok

12

HCoV-OC43

17

Karl

3

Júní

Nefkoksstrok

13

HCoV-OC43

20

Karl

3

Júní

Berkjuskol

14

HCoV-NL63

23

Karl

20

September

Háls/nefkoksstrok

15

HCoV-OC43

29

Kona

80

Nóvember

Nefkoksstrok

16

HCoV-OC43

17

Karl

1

Nóvember

Nefkoksstrok

17

HCoV-OC43

19

Kona

85

Nóvember

Háls/nefkoksstrok

18

HCoV-229E

20

Kona

0

Desember

Nefkoksstrok

19

HCoV-OC43

25

Karl

0

Desember

Hálsstrok

4.2.1 Aldur
Fyrir 19 sýni sem greindust jákvæð fyrir coronaveiru var skoðaður aldurshópurinn frá eins mánaða til 85
ára, þar sem aldur miðast við fæðingarár.
Flest jákvæðu coronaveirusýnin voru úr börnum á aldrinum 0-4 ára eða 8 (2,1%) sýni og úr hópi 65
ára og eldri sem voru líka 8 (2,1%). Fjöldi sýna á aldursbilinu 10-34 ára voru 3 talsins (0,8%) (Mynd 5).
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Mynd 5. Heildarfjöldi jákvæðra coronaveirusýna hjá mismunandi aldurshópum.

Úr hópi barna á aldrinum 0-3 ára voru flest jákvæðu sýnin úr börnum á öðru aldursári eða 3 (0,8%)
sýni og næst flest úr börnum á fyrsta og fjórða aldursári eða 2 sýni (0,5%) (Mynd 6).

Mynd 6. Heildarfjöldi jákvæðra coronaveirusýna hjá börnum á aldrinum 0-3 ára.
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4.2.2 Tímabil
Skoðað var tímabil fyrir sýni (390) sem voru neikvæð í PCR öndunarfærapanel frá tímabilinu 1. janúar
til 31. desember 2018.
Á mynd 7 sést fjöldi jákvæðra coronaveirusýna miðað við fjölda neikvæðra coronaveirusýna. Hæsta
hlutfall jákvæðra sýna var í júní eða 11,8% næst í janúar eða 11,0% og síðan í nóvember eða 8,3%.
Engin jákvæð sýni greindust í maí, júlí, ágúst og október.

Mynd 7. Fjöldi jákvæðra coronaveirusýna af heildarsýnafjöldanum í hverjum mánuði árið 2018.

4.2.3 Tökustaður sýna
Af 19 jákvæðum sýnum voru flest frá Bráðadeild (Fv-G2) eða 5 sýni (1,3%) og næst flest frá
Barnadeild (Hb-22E) eða 3 sýni (0,8%) (Tafla 10) eins og sjá má skýringarmynd (Mynd 8).
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Tafla 10. Fjöldi jákvæðra coronaveirusýna á mismunandi deildum.
Deild

Fjöldi jákvæðra sýna

Bráðadeild (Fv-G2)

5

Barnadeild (Hb-22E)

3

Bráðamóttaka BH (Hb-20D)

2

Hsu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss

2

Sjúkrahúsið á Akureyri - lyflækningadeild

1

Bæklunarskurðdeild (Fv-B6)

1

Domus Medica

1

Kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild (Hb-13EG)

1

Læknastöðin Glæsibæ/Álfheimum

1

Göngudeild BH (Hb-20E)

1

Heilbrigðisstofnun Austurlands á Reyðarfirði

1

Mynd 8. Fjöldi jákvæðra coronaveirusýna á mismunandi deildum.
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4.2.4 Undirstofnar
Á mynd 9 má sjá heildarfjölda jákvæðra coronaveirusýna á árinu 2018 með tilliti til undirstofnanna
þriggja. Flest jákvæðu coronaveirusýnin voru úr undirstofninum HCoV-NL63 eða samtals 9 (2,3%) sýni
og fyrir HCoV-OC43 eða 9 (2,3%) sýni. Aðeins eitt coronaveirusýni var jákvætt fyrir undirstofn HCoV229E (0,3%).

Mynd 9. Heildarfjöldi jákvæðra coronaveirusýna með tilliti til undirstofna.

Á mynd 10 má sjá heildarfjölda jákvæðra coronaveirusýna á árinu 2018 með tilliti til undirstofna í
hverjum mánuði fyrir sig. Flest jákvæðu coronaveirusýnin voru úr undirstofninum HCoV-NL63 í janúar
eða samtals 6 sýni (1,5%) sýni og í nóvember fyrir HCoV-OC43 eða 3 (0,8%) sýni. Aðeins eitt
coronaveirusýni var jákvætt fyrir undirstofn HCoV-229E í desember (0,3%).
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Mynd 10. Heildarfjöldi jákvæðra coronaveirusýna með tilliti til undirstofna í hverjum mánuði.

4.2.5 Kyn
Á heildina litið voru 11 (2,8%) karlmenn sem greindust með coronaveiruna og 8 (2,1%) kvenmenn.
Hæsta hlutfall jákvæðra sýna hjá karlmönnum var í undirstofni HCoV-OC43 eða 6 sýni. Hæsta hlutfall
jákvæðra sýna hjá kvenmönnum var í undirstofni HCoV-NL63 eða 4 sýni. Aðeins eitt jákvætt sýni í
undirstofni HCoV-229E greindist og var það kvenmaður (Mynd 11).

Mynd 11. Jákvæð sýni í þremur mismunandi undirstofnum með tilliti til kynja.
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5 Umræða
5.1.1 Coronaveirur
Hér á landi er coronaveiran ekki könnuð almennt séð en þar sem algengi hennar er töluverð er
ákjósanlegt að hafa hana sem hluta af núverandi öndunarfærapanel. Með þessari rannsókn tókst að
setja upp nýja rauntíma- PCR aðferð til greiningar á coronaveirum í multiplex-prófi á Sýkla- og
veirufræðideild Landspítalans. Alls greinust 19 jákvæð coronaveirusýni eða 4,9% af 390
öndunarfærasýnum (Tafla 8). Jákvæð coronaveirusýni voru algengust á meðal barna á aldrinum 0-3 ára
og hjá einstaklingum 65 ára og eldri (Mynd 5). Niðurstöður eru eins og búast mátti við þar sem
coronaveiru sýkingar eru algengastar hjá börnum og öldruðum í sambærilegum rannsóknum. Á mynd 7
sjást toppar sem komu fram í janúar, júní, nóvember og desember en ekki eru sjáanlegar árstíðabundnar
sýkingar af völdum coronaveira en ein ástæða þess er að sýnin eru of fá hvað varðar marktækni.
Á árinu 2018 komu inn samtals 1.947 öndunarfærasýni frá einstaklingum á aldrinum fjögurra vikna
til 99 ára með öndunarfæraeinkenni á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans sem voru neikvæð í
núverandi PCR öndunarfærapanel. Ákveðið var að velja fimmta hvert sýni af lista neikvæðra sýna þar
sem ekki var nægur tími til að keyra öll sýnin og til að hafa yfirsýn yfir á hvaða tímabili jákvæð sýni voru
að greinast í hverjum mánuði yfir allt árið. Í sjö tilfellum var sýnið fyrir neðan fimmta hvert sýni valið en
ástæðan fyrir því var að annað hvort var staðsetning tiltekins sýnis ekki skráð eða þá að sýnið fannst
ekki. Starfsfólk Sýkla- og veirufræðideildar hafði einangrað öll sýnin sem notuð voru í rannsókninni, en
fjöldi skipta sem sýnin eru tekin úr frysti og afþýdd geta haft áhrif á niðurstöður.

5.1.2 Undirstofnar
Í upphaf rannsóknarinnar var fyrirfram ákveðið af leiðbeinendum verkefnisins að greina fjóra af sex
undirstofnum coronaveira þ.m.t. HCoV-HKU1, HCoV-NL63, HCoV-OC43 og HCoV-229E í multiplexprófi. Þar sem gæðasýnið fyrir undirstofn HCoV-HKU1 sem keypt var frá rannsóknarstofunni QCMD var
ekki nógu gott, ákváðu leiðbeinendur verkefnisins að sleppa þeim undirstofni og nota RNaseP í staðinn,
samhliða mixi fyrir undirstofn HCoV-NL63. RNaseP hafði þann tilgang að meta hvort hvarfefnablandan
væri í lagi og hvort einangrun erfðaefnis úr sýninu hafi tekist.
Með nýju rauntíma- PCR aðferðinni tókst að greina þrjá undirstofna coronaveira í multiplex-prófi.
Undirstofnar HCoV-NL63 (2,3%) og HCoV-OC43 (2,3%) voru algengustu undirstofnar sem greindust
hjá einstaklingum á aldrinum eins mánaða til 85 ára en aðeins einn greindist með undirstofn HCoV229E (0,3%) (Mynd 9).
Niðurstöður rannsóknarinnar eru sambærilegar öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið til
greiningar á undirstofnum coronaveira í multiplex-prófi. Fyrri rannsóknin var gerð í Gautaborg í Svíþjóð
árið 2008 en í þeirri rannsókn greindust 33 (7%) sýni jákvæð fyrir undirstofn HCoV-OC43 og 26 (6%)
sýni jákvæð fyrir undirstofn HCoV-NL63 af 954 sýnum (Brittain-Long o.fl., 2008). Í rannsókn Zhang og
félaga sem gerð var í Guangzhou í Suður Kína árið 2017 voru 294 sýni jákvæð af 13.048 sýnum og flest
jákvæðu coronaveirusýnin tilheyrðu undirstofni HCoV-OC43 (60,2%) en næst flest tilheyrðu undirstofni
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HCoV-229E (16,7%). Aldursdreifingin leiddi í ljós að bæði börn yngri en þriggja ára og fólk eldra en 50
ára voru í áhættuhópi fyrir coronaveirusýkingu líkt og í þessari rannsókn (Zhang o.fl., 2018).

5.1.3 Aðferðaþróun coronaveira
Ákveðið var að velja multiplex aðferð í stað singleplex þar sem að hægt er að magna upp fleiri en eitt
svæði í sama hvarfi sem sparar bæði tíma og kostnað verulega. Til þess að þróa nýja rauntíma- PCR
aðferð þurfti að finna réttan styrkleika hvarfefna sem virkar í samkeyrslu við núverandi
öndunarfærapanel. Notuð voru jákvæð gæðakontról fyrir fjóra undirstofna coronaveira með mismunandi
styrk prímera og próba.
Eftir endurteknar tilraunir þar sem allir fjórir undirstofnarnir voru notaðir komu vafasöm svör og lágar
Ct tölur úr PCR hvarfinu fyrir undirstofn HCoV-HKU1 og því ákveðið að taka þann stofn út. Þrjú gæðasýni
sýndu neikvæðar niðurstöður fyrir undirstofna HCoV-NL63 og HCoV-OC43. Ct tölur voru í hærra lagi
(>35) með svolítinn bakgrunn. Út frá ómarktækum niðurstöðum var ákveðið að búa til vægara mix með
lægri styrk prímera og próba fyrir þrjá undirstofna sem hentaði vel hvað varðar Ct tölur og
bakgrunnstruflun. Eftir nokkrar keyrslur var komin bakgrunnstruflun á mixi fyrir HCoV-OC43 og því
ákveðið að lækka próba magnið sem virkaði vel. Lágjákvæð sýni voru 14 talsins og voru þau öll keyrð
aftur en lágjákvæð sýni eru sýni með Ct töluna 35 og yfir. Við aflestur kom í ljós að sýnin voru í raun
neikvæð þar sem að engin kúrva sást en ein ástæða fyrir þessu getur verið bakgrunnur sem leiðir til
falsk jákvæðna niðurstaðna. Öll 19 sýnin sem greindust jákvæð voru með Ct töluna 33 og undir sem
segir okkur að það hafi náðst að magna upp nóg af erfðaefni í hvarfinu.

5.2 Styrkleikar og veikleikar
Einn styrkleiki rannsóknarinnar var að sýnin voru valin að handahófi af öllum öndunarfærasýnum þar
sem ekki fannst orsök veikindanna. Annar styrkleiki var að rannsóknin var framkvæmd af einni
manneskju sem sá um “pípettu” vinnuna og aflestur. Notað var sama PCR tækið í flest öllum keyrslum
en til eru þrjú PCR tæki á deildinni.
Einn veikleiki rannsóknarinnar var að sýni voru útilokuð þar sem ein eða fleiri veirur hafa fundist og
þar af leiðandi misstum við af þeim sem hafa coronaveiru ásamt annarri veiru. Annar veikleiki er að
erfðaefni gæti hafa brotnað niður á þeim tíma sem er liðinn frá því það var einangrað þar til það var
rannsakað, það sem mælir á móti því er að jákvæð sýni greindust frá öllum ársfjórðungum en mögulega
hafa sýni með lítið magn af veiru greinst falskt neikvæð.
Ókostur við þetta verkefni er hve stutt rannsóknar tímabilið er á sýnum þar sem einn undirstofn getur
verið meira ríkjandi á milli ára en aðeins voru skoðuð sýni frá árinu 2018.
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6 Ályktanir
Hægt er að álykta að PCR er aðferð sem greinir coronaveirur og sýnir að notkun prófsins eykur
veirugreiningar frá öndunarfærastrokum. Með nýju rauntíma- PCR aðferðinni verður nú prófað fyrir
coronaveirum í multiplex-prófi á Sýkla- og veirufræðideild Landspítalans sem mun væntanlega gagnast
bæði sjúklingum og heilbrigðisstarfsfólki og mögulega draga úr óþarfa meðhöndlun sýklalyfja. Þar sem
að aðeins 19 sýni greindust jákvæð var í raun ekki hægt að sjá árstíðabundna toppa vegna hve fá sýnin
voru en dreifing jákvæðra sýna milli aldurshópa var eins og búast mátti við. Af 390 sýnum greindust 9
sýni (2,3%) jákvæð fyrir undirstofni HCoV-OC43, 9 sýni jákvæð fyrir undirstofni HCoV-NL63 (2,3%) og
aðeins eitt sýni (0,3%) jákvætt fyrir undirstofni HCoV-229E.
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