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Abstrakt  

Telomererna är områden av icke kodande TTAGGG repetitioner längst ut på kromosomerna som 

kortas vid varje celldelning. En viss mängd mitoser tillåts innan de blir för korta och cellen försätts i 

senescens och slutar dela sig. Mutationer i telomer-relaterade gener kan medföra dysfunktionella 

telomerer som kan leda till cancersjukdomar och benmärgsproblematik. Att mäta telomerlängd vid 

misstänkt telomerrelaterad sjukdom kan vara ett värdefullt diagnostiskt verktyg. På Norrlands 

Universitetssjukhus använder man sig av qPCR för mätning av telomerlängd. Syftet med den här 

studien var att sätta upp en kompletterande metod baserad på flow-FISH-teknik. Metoden finns 

tillgänglig som kommersiellt kit och använder fluorescent in situ hybridization (FISH) och 

flödescytometri för att räkna ut relativ telomerlängd (RTL). Leukocyter extraherade från helblod från 

19 patientprover ingick i studien och T-cellslinje 1301 användes som referens mot vilken prov 

bedömdes. Patientprovernas telomerlängd uppmättes till mellan 4,2% och 15,1% av referensprovet. 

Jämförelse av uppmätt RTL mellan qPCR och flow-FISH utfördes för fyra patientprover men antalet 

prover var för lågt för att dra slutsats om metodernas korrelation. Konklusionen blev att 

uppsättningen och optimering av flow-FISH metoden för telomerlängdsmätning har påbörjats, men 

referensintervall för RTL måste byggas upp för blodprover från friska individer innan metoden kan 

användas i kliniskt bruk. 
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Introduktion 

När DNA ska dubbleras under cellens mitos öppnar särskilda protein upp dubbelhelixen i replikations-

bubblor och DNA-polymeras börjar färdas längs parentalsträngarna för att bygga upp de motsvarande 

dottersträngarna. Polymeras kan bara bygga kontinuerligt i riktningen 5’ till 3’ vilket betyder att i 

motsatta riktningen kan den nya strängen bara byggas med så kallade okazaki-fragment. Det innebär 

att enzymet primas fäster RNA-primers på parentalsträngen med 150-200 nukleotiders mellanrum. 

Polymeras fäster på primers och sluter mellanrummen med DNA-nukleotider. Det är en långsammare 

process, som har gett upphov till benämningen ”lagging strand”, men till slut når replikationsgafflarna 

kromosomernas ändar. RNA-primers avlägsnas och byts ut mot DNA-nukleotider men det finns inte 

alltid plats kvar för ett sista helt okazaki-fragment på strängen och även om en primer kan läggas ned 

på dess absoluta ände, har DNA-polymeraset ingen startpunkt att fästa vid för bytet av RNA till DNA. 

Den sista biten genetiskt material blir därmed inte replikerad, detta kallas ”the end replication 

problem” (1). Det leder till en gradvis förkortning av DNA-strängarna. För att förhindra förlust av 

kodande DNA består därför kromosomernas yttersta delar av buffertzoner, telomerer, vilka i sin tur 

består av flera tusen repetitioner av den icke kodande nukleotidsekvensen TTAGGG som återfinns i 

alla däggdjur. Proteinkomplexet shelterin gör att telomererna böjer sig tillbaka i en loop vid 

kromosomernas ändar och skyddar från potentiellt skadliga element så som exonukleaser, fria 

syreradikaler och de egna DNA-reparationsmekanismerna som annars kan leda till fusion mellan 

individuella kromosomer (1, 2). Telomererna förkortas allt eftersom cellen genomgår celldelningar. 

När telomerlängden blir för kort för att cellen ska kunna fortsätta delas utan förlust av kodande DNA 

triggas en DNA-skadesignal som försätter cellen i ett icke mitotiskt tillstånd kallat senescens. Ett 

tillstånd som kan innebära olika konsekvenser för olika celltyper men som gemensamt för dem alla 

innebär ett stopp i cellcykeln (3).  

Ett verktyg vissa celler använder för att undvika eller skjuta upp senescens är enzymet telomeras. Det 

är ett reverse transkriptas kapabelt att förlänga avkortade telomerer längs lagging strand och därmed 

öka cellens potentiella delningsmöjligheter. Telomeraskomplexet består bland annat av en 

katalyserande subenhet, telomerase reverse transcriptase (TERT), och en RNA-subenhet kallad 

telomerase RNA component (TERC alt. TR) som står som mall under telomerförlängningen, samt ett 

stort antal associerade protein med diverse olika funktioner. Telomeras-aktiviteten är strikt reglerad 

och enzymet uttrycks normalt bara i specifika celltyper. I en blastocysts celler är aktiviteten 

uppreglerad och även i många somatiska celltyper i upp till 16 veckor gammalt foster. Äldre foster, 

neonatala och vuxna individer uppvisar lite till ingen telomeras aktivitet i de somatiska cellerna medan 

en aktivitet ses i aktiverade lymfocyter, könsceller samt hematopoetiska stamceller (4).  

Vid cancer uppreglerar de flesta maligniteter telomeras aktivitet. Aktiveringen av telomeras möjliggör 

ett obegränsat antal celldelningar, så kallad immortalisering, vilket är ett viktigt steg för tumör-

uppkomst (5, 6). Orsakerna till uppreglering kan exempelvis ske till följd av en somatisk mutation i 

TERT-genens promotor-område (7).  

Mutationer som leder till en nedreglering eller totalt stopp i telomerasaktiviteten har också associerats 

med flera sjukdomstillstånd (8). Den vanligaste diagnosticerade komplikationen vid dysfunktionellt 
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telomeras är idiopatisk lungfibros (IPF) som främst drabbar äldre människor med korta telomerer och 

därför får genomslag hos individer med telomer-problematik (9). Dyskeratosis congenita (DKC) yttrar 

sig i förändringar i munnens slemhinnor, hyperpigmentering av huden och avvikelser i nageltillväxten, 

symtom som kan manifestera redan under de första tio levnadsåren. Sjukdomen medför också en ökad 

tidig mortalitet genom aplastisk anemi/immunsuppression, IPF eller cancer. Merparten av de 

individer som drabbas uppvisar någon form av benmärgsproblematik innan 30 års ålder (10). DKC är 

direkt kopplat till förkortade telomerer som orsakas av mutationer i TERT eller TERC men även i 

gener som kodar för protein i shelterin-komplexet eller assisterande protein som krävs för upprätt-

hållandet av TERT’s och TERC’s funktion in vivo (8).  

Tillsammans med ett antal andra sjukdomstillstånd som också primärt orsakas av telomerer-

problematik faller DKC in i en grupp som ibland benämns ”telomere syndromes” eller ”short telomere 

syndromes”. Det är viktigt att förstå att kliniska fynd, så som benmärgsproblematik, kan ge allvarliga 

konsekvenser och uppstå långt innan symtom på sjukdom blir uppenbara. I dessa fall kan bedömning 

av telomer-tillståndet vara avgörande för en korrekt diagnos med separation av sjukdomstillståndet 

från till exempel en autoimmun problematik. En telomerlängdsmätning kan därmed påverka en 

patients behandling och vara helt livsavgörande då den kan påverka till exempel val av benmärgs-

donator (11). Det finns ett behov av tillförlitlig diagnostik i den kliniska verksamheten för att kunna 

koppla symptom och kliniska fynd till individens telomer-tillstånd.  

På Norrlands universitetssjukhus (NUS) används en beprövad metod baserad på kvantitativ 

polymeras kedjereaktion (qPCR) för att bedöma medel-relativ telomerlängd (RTL) för samtliga 

kromosomer i de celler som undersöks (12). Det finns ett behov av en alternativ/bekräftande metod, 

baserad på annan teknik, för att mäta telomerer. Som exempel utförs, vid klinisk genetik på NUS, 

mutationsanalyser på fyra olika telomer-relaterade gener. Dessa gener är TERT, TERC och 

dyskeratosis congenita 1 (DKC1) som kodar för det telomeras-associerade proteinet dyskerin och 

TRF1-interacting nuclear factor 2 (TINF2) som kodar för ett protein i shelterinkomplexet och är de 

fyra vanligaste involverade generna vid telomersjukdomar (12). I de fall där ej tidigare beskrivna 

mutationer eller basparsutbyten av oklar signifikans påvisas är det önskvärt att snabbt kunna 

kontrollera telomertillståndet hos individen. Det är även bra att kunna bjuda en alternativ metod för 

att mäta telomerlängd, för att bekräfta extrema värden eller som backup-metod om qPCR av någon 

anledning inte kan genomföras. En fördel med flow-FISH är potentiell möjlighet att studera subtyper 

av lekocyter (granulocyter/lymfocyter) eftersom vissa mutationer kan påverka vissa celltyper mer än 

andra (13). 

Mätning av RTL med tekniken flow-FISH bygger på inmärkning av telomerer med fluorescerande 

prober, så kallad fluorescent in situ hybridization (FISH). Både celler från patientprov och en lika stor 

mängd referensceller från en odlad cellinje med större uppsättning kromosomer och extra lång 

telomerlängd i förhållande till normala celler märks in. De två populationerna jämförs därefter mot 

varandra via samtidig avläsning i flödescytometer där prob-fluorescensen i patientprovet ställs mot 

prob-fluorescensen i referenscellerna.  

Syftet med den här studien var att sätta upp en alternativ och kompletterande metod till Tel-qPCR, 

utifrån ett kommersiellt telomerlängdsmätnings-kit baserat på FISH-teknik och flödescytometri. 



 

6 
 

Material och metoder 

Patientprover 

Nitton patientprover inkluderades i studien och de representerade nio män och tio kvinnor i ålders-

spannet fyra till 74 år, med en medelålder på 47 år. Provcellerna representerade leukocyter erhållna 

från helblod, taget i antingen heparin- eller EDTA-rör, som blivit över efter klinisk verksamhet på 

avdelningarna för klinisk genetik eller klinisk patologi på Norrlands Universitetssjukhus (NUS, Umeå, 

Sverige). Det eftersträvades att använda prov tagna inom 48 timmar innan testutförande. 

Cellinjer 

Två immortaliserade cellinjer, 1301 och CCRF-CEM (ATCC, Manassas, USA), med ursprung från 

patient med T-cells lymfoblastisk leukemi användes som referensceller. CCRF-CEM är en diploid 

cellinje och 1301 är en tetraploid dotterlinje till CCRF-CEM med extra långa telomerer. Båda 

cellinjerna uttrycker telomeras.  

1301 är den rekommenderade cellinjen att använda som referensprov vid arbete med det inköpta kittet 

för telomerlängdsmätning. Dess telomerlängd är betydligt längre än vad som förväntas i ett 

patientprov och den är därför en utmärkt referens att använda i denna typ av studie. Cellinje CCRF-

CEM odlades för att användas vid utprovning av metoden. Båda cellerna odlades med RPMI medium 

(78% RPMI 1640, 19,5% FCS, 1% L-glutamin, 1,5% PEST) i 37ºC och 5% CO2.  

Flow-FISH 

Förbehandling 

För varje analys krävdes minst 2×106 referensceller 1301. Dessa centrifugerades ned vid 170 g i 5 min, 

odlingsmedium avlägsnades och de tvättades två gånger i PBS innan de resuspenderades i 10 mL PBS.  

Från varje patientprov togs 3 mL helblod och blandades med 12 mL lyseringslösning pH 7,4 (1,55 M 

NH4CL, 99,9 mM KHCO3, 1 mM EDTA, pH 8) i syfte att avlägsna de röda blodkropparna och därmed 

anrika leukocyter. Blandningen vaggades i rumstemperatur under tio min varefter den centrifugerades 

i 170 g under 5 min, supernatanten byttes ut mot ny lyseringsvätska och processen upprepades. 

Lyseringsvätskan byttes mot PBS, cellerna resuspenderades, centrifugerades ned och PBS användes 

slutligen för resuspendering till 3 mL volym.  

Cellmängder räknades med cellräknare (HemoCue WBC System, HemoCue AB, Ängelholm, Sverige) 

och 2×106 celler överfördes av både testceller och kontrollceller till ett rör för varje prov varefter 

blandningen fylldes upp till 6 mL med PBS. Från varje prov-/kontrollcell-blandning fördelades sedan 

1500 µL till fyra mikrocentrifugrör som märktes med A, B, C och D. Rören centrifugerades i 500 g i 5 

min och supernatant avlägsnades.  
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Denaturering, hybridisering och DNA-infärgning 

För telomerlängdsmätning med flow-FISH användes kittet Telomere PNA/FITC for Flow Cytometry 

(Dako, Glostrup, Danmark) enligt tillverkarens protokoll.   

Till rör märkta A och B tillsattes 300 µL av kittets hybridiseringslösning utan prob (Hybridization 

Solution) och till rör märkta C och D tillsattes hybridiseringslösning med PNA prob (Telomere PNA 

Probe/FITC in Hybridization Solution). Innehållet vortexades och denaturerades i 82ºC i 10 min 

varefter rören vortexades igen och ställdes mörkt i rumstemperatur över natt, 12-16 tim.  

Wash solution, spädd 1:10, tillsattes samtliga provrör i volymen 1 mL.  Rören vortexades och 

inkuberades i 40ºC i tio min i värmeblock, varefter de vortexades igen. Rören centrifugerades i 500 g i 

5 min och supernatanten avlägsnades försiktigt. Tvätten upprepades en gång.  

Kittets DNA infärgningslösning (DNA Staining Solution), som färgar genetiskt material med 

propidium jodid, späddes 1:10 och 500 µL tillsattes varje rör som sedan vortexades och överfördes 

omedelbart till rör för flödescytometri. Rören placerades mörkt i +5-6ºC i minst två tim och maximalt 

24 tim innan analys utfördes.  

Flödescytometri 

Prover analyserades i flödescytometer (FACSVia, Becton Dickinson (BD) Biosciences, Franklin lakes, 

USA) med programvaran FACSVia Research Software.  

Flödescytometern ställdes in för avläsning av probens fluorescens längs logaritmisk skala FL1-H och 

DNA färgning med propidium jodid längs linjär skala FL3-H. Tiotusen events per rör bedömdes som 

godtagbar datamängd och sattes som limit för inläsning. Celler som bedömdes vara i cellcykelns 

G0/G1-fas isolerades via gating i de två klustren som representerade provceller respektive 1301 i dot 

plot. Maskinens programvara kunde uppvisa inläst data för cellpopulationerna och medel fluorescens 

längs FL1-H (”mean FL1”) i varje rör noterades för provceller respektive 1301 för vidare uträkningar. 

Två prov var hämtade från hematopatologisk avdelning och avidentifierades innan eventuell sjukdom 

som kan påverka resultat i flow-FISH registrerats. Två andra prov saknade också registrering av 

ursprung och ytterligare klinisk data.  

DNA index 

DNA index bestämdes för cellinje 1301 och CCRF-CEM via flödescytometri. Analysen utfördes på 

1×106 celler som tvättats och frusits ned i PBS i -20ºC varefter de förvarats i -80ºC. Efter tining 

genomgick cellerna en trestegsprocess med denaturering, fixering och slutlig infärgning med 

propidium jodid enligt standadiserad metod för analys av DNA index vid Klinisk patologi, NUS, enligt 

Vindeløv et al (14). Som jämförelse och interna kontroller användes likadant infärgade celler från 

kyckling och öring. Analysen utfördes i programmet ModFit LT (Verity Software House, Topsham, 

USA). 
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Uträkning av relativ telomerlängd (Flow-FISH-RTL) 

I samtliga rör märkta A-D erhölls värdet ”mean FL1” för provceller respektive kontrollceller. 

Medelvärde för detta beräknades mellan rör A och B (utan prob), respektive C och D (med prob). 

Provcellernas RTL gentemot kontrollcellerna 1301 beräknades sedan enligt formeln: 

ä 	 1	 	 	 ä 	 1	 	 	 	 	 100
ä 	 1	 	 	 ä 	 1	 	 	 	 	

 

Telomerlängdsmätning via qPCR (Tel qPCR) 

Telomerlängd mättes med Tel-qPCR på fyra prover (5, 11, 14 och 15) med den befintliga metoden för 

telomerlängdsmätning på NUS som baseras på metod beskriven av Cawthon (15). Vid Tel-qPCR mäts 

patientprover relativt cellinjen CCRF-CEM som används som referens i varje körning. DNA extraheras 

från patientens leukocyter och analyseras i triplikat i separata reaktioner för telomer (T) och en single 

copy gen från hemoglobin (S). Värdet för T/S beräknas enligt formel 2-∆Ct, där ∆Ct är skillnaden 

mellan Ct(T) och Ct(S). Därefter beräknas provets relativa telomerlängd (RTL) genom att dividera dess 

T/S-värde med referensprovets T/S-värde. Testet utförs vid två separata tillfällen och ett medelvärde 

för RTL räknas ut. 

Statistik 

Beräknad RTL åskådliggjordes med enkel linjär regression som tillsammans med korrelations-

koefficient (r) och signifikansvärde (p) beräknades med variansanalys (ANOVA) i Microsoft Excel från 

Office 16 (Microsoft Corporation, Washington, USA). Signifikansnivån sattes till p=0,05. 

Etiska överväganden 

Projektet har utförts med cellinjer köpta från ATCC och avidentifierade patientprover erhållna som 

extrarör eller överblivet material efter klinisk verksamhet och därmed bedöms ingen patient riskera 

negativ påverkan av projektet. Eftersom det var en klinisk metodutveckling krävdes ingen ansökan om 

etiskt tillstånd. 
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Resultat 

Telomerlängdsmätning med flow-FISH-metod 

Som initialt test av metoden genomfördes test med enbart cellinje CCRF-CEM. Cellerna genomgick 

hela metoden, inklusive analys i flödescytometer. Relativ telomerlängd gentemot cellinje 1301 

bestämdes till 6,4%. Vid verifierande analys bestämdes CCRF-CEM RTL-flow-FISH telomerlängd till 

7,1% gentemot referens.  

I flödescytometerns punktdiagram kunde tydliga kluster för både prov- och referensceller ses och den 

generella bilden överensstämde med exempel i kittets anvisning. Y-axelns logaritmiska skala var ställd 

till FL1-H för avläsning av eventuell prob-fluorescens och den linjära skalan längs x-axeln var ställd till 

FL3-H för avläsning av DNA infärgat med propidium jodid. Vid analys av rör utan tillsatt prob sågs 

diploida provceller i G0/G1-fas ansamlas runt fluorescens-värdet 1000 längs FL-1H och 150000 längs 

FL3-H medan de tetraploida referenscellerna 1301 i G0/G1-fas klustrade vid mer än dubbelt så höga 

värden längs båda axlarna (Fig. 1A). Analys av rör med tillsatt PNA-prob visade genomsnittlig för-

dubbling av provcellers fluorescens längs FL1-H och 18x ökning längs samma skala för 1301 (Fig. 1B). 

Metoden implementeras på avidentifierade patientprover med jämn könsfördelning och brett ålders-

spann (Tab. 1). Totalt påbörjades analys av 21 patientprover och 19 genomgick hela proceduren efter 

att två prover uteslutits på grund av för låga cellantal. Värden för RTL gentemot cellinje 1301 kunde 

beräknas i ett spann mellan 4,2% och 15,1% och korrelation mellan RTL och ålder bestämdes till r = -

0,41 med ett signifikansvärde (p) på 0,078 (Tab. 2) (Fig. 2A).  

Det högsta värdet var avvikande högt inom testgruppen och representerade prov 1. Något som 

potentiellt påverkat resultatet för prov 1 var att det lyserades med RBC lysis solution från ett Puregene 

Blood Core Kit C (Qiagen, Venlo, Nederländerna) istället för den lyseringslösning som använts med 

övriga prov. Om provet exkluderades på grund av detta stärktes den negativa korrelationen mellan 

RTL och ålder till r = -0,51 och p-värdet ändrades till 0,040 (Fig. 2B). 

DNA index bedömdes till 1,78 för cellinje 1301 och 1,0 för CCRF-CEM. Patientprover genomgick inte 

kontroll av DNA index och antogs ha ett index på 1,0.  

Telomerlängdsmätning via qPCR-teknologi 

Fyra prov som genomgick flow-FISH testades även med befintlig qPCR-metod för telomerlängds-

mätning på NUS. Dubbelprover utfördes. Medelvärdet mellan dessa beräknades för varje prov. RTL 

bedömdes därmed för prov 5, 11, 14 och 15 till 2,05 respektive 1,60, 1,20 och 1,63 (Tab. 3). 

Jämförande analys flow-FISH - qPCR 

Resultat för RTL erhölls till fyra prov med både flow-FISH- och qPCR-teknik (Tab. 3) (Fig. 3A). Det 

var för få datapunkter för att utgöra någon grund för statistisk jämförelse mellan de två metoderna. En 

trend i provresultat kunde ses med båda teknikerna då de fyra provernas beräknade RTL förhöll sig 

storleksmässigt till varandra på ett liknande sätt. Vid jämförelse av referenser samlade med qPCR stod 

det klart att både prov 11 och prov 14 avvek från sina respektive åldersgrupper med lite mer än en 

standardavvikelse (Fig. 3B).  
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Diskussion 

Den relativa telomerlängden visar på den genomsnittliga telomerlängden i ett cellmaterial man vill 

testa, relativt ett referensprov. Varje person föds med individuell telomerlängd i olika celltyper och 

med individuell benägenhet att förkorta telomerer i olika celltyper över tid, beroende på genetisk 

predisposition för telomerasaktiviet, hälsotillstånd och yttre omständigheter. I och med det har RTL 

ett begränsat diagnostiskt värde som enskilt test och används bäst för att kontrollera telomerföränd-

ringar över längre tidsperioder med flera års mellanrum. Om metoden är välutvecklad och en större 

mängd referensprover från både känt friska individer och sådana med känd sjukdomsbild har samlats 

in kan dock även enskilda test ge en indikation på möjlig telomerproblematik (11).  

Tjugoen avidentifierade patientprover i form av helblod samlades in för telomerlängdsmätning. Av 

dessa uteslöts två på grund av för låga cellkoncentrationer men för de resterande 19 kunde RTL 

beräknas. Efter att linjär regression applicerats på resultaten kunde en tydlig, men diskret minskning 

av telomerlängden ses med stigande ålder. Det sågs även i att r var -0,41, resultatet var förväntat 

baserat på tidigare data (1). Ett p-värde på 0,078 indikerade att resultaten inte var helt tillförlitliga. 

Provet med högst RTL avvek från de andra med ett värde på 15,1%, då de andra beräknade värdena låg 

i spannet 4,2% till 9,4%. Det bedömdes som extremt även om värden kan fluktuera naturligt inom 

populationen. Eftersom sjukdomsbilden var okänd kan detta ha en naturlig förklaring, men provet var 

också det första patientprovet som testades och var därför utsatt för oerfarenhet i hanterandet av 

protokollet och utförandet av de olika laborativa momenten. Därtill användes en annan lyserings-

lösning än den som använts till övriga prover. Om provet uteslöts ökade r till -0,51 som indikerade ett 

något starkare samband mellan sjunkande RTL och ökande ålder. Detta ändrade också p-värdet till 

0,040 som därmed signifikanta resultat. Det kan dock varit ett korrekt resultat även om det inte gick 

att utesluta att det skett något under laboratorieprocessen som gav falskt högt värde. Eftersom det inte 

gick att säkerställa har provet ej exkluderats. Den yngsta individen uppvisade den längsta telomer-

längden vid 9,4% och den äldsta den kortaste vid 4,2%, med undantag för det tidigare diskuterade 

högsta värdet som representerade en individ närmare mitten av åldersspannet.  

Fyra prover RTL-bedömdes med både flow-FISH och qPCR. Någon statistisk signifikant korrelation 

mellan metoderna kunde inte uppvisas då provantalet var väldigt begränsat. Det är känt sedan tidigare 

att de två teknikerna uppvisar viss korrelation när de jämförs statistiskt med varandra och betydligt 

fler datapunkter kunnat användas (16). De olika värdena på RTL som producerades kunde tolkas på 

liknande sätt. Som exempel är det tydligt i båda metoderna att prov 11 (16 år) har betydligt lägre RTL 

än prov 15 (40 år). Det kan indikera att de två teknikerna visar samma typ av relevanta information 

och därmed har en god chans att vara kompatibla.  

Telomere PNA Kit/FITC for Flow Cytometry förespråkar i dess anvisningar för användandet av 

humana mononukleära celler isolerade från blod med gradientcentrifugering. Eftersom alla leukocyter 

i blodet skulle analyseras valdes istället en etablerad lyseringsteknik där de röda blodkropparna 

avlägsnades i syfte att ge en klarare bild i flödescytometerns dot plot.  
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Det har tidigare beskrivits att granulocyter och lymfocyter kan separeras via gating i flödescytometer 

(13). Då detta kan ha diagnostiska fördelar gjordes försök att tydliggöra separationen mellan 

lymfocyter och granulocyter genom att försiktigt avlägsna all wash solution ur rören efter tvätt dag 2 i 

prov 11-15. Utanför detta försök lämnades annars ca 4-5 µL lösning runt cellpelleten för att bevara den. 

Det totala avlägsnandet av supernatanten resulterade i ett lågt cellantal som gjorde avläsning i flödes-

cytometrin väldigt långsam. I slutändan kunde ingen ökad separation mellan lymfocyter och granulo-

cyter noteras i dot plot och det mer tidskrävande tillvägagångssättet övergavs. Då klustren inte alltid 

var urskiljbara, och en bedömning ändå inte kunde göras om vilket kluster som representerade vilken 

leukocyt subtyp, utfördes gating med hela leukocyt-populationen som mål. 

Tre prov genomgick metoden med mindre antal celler än rekommenderat efter lysering/tvätt då 2x106 

celler inte gick att uppnå. Istället användes 1x106 celler från två av dessa och i det tredje användes 

0,75x106 celler. Dessa tre prov parades därefter med likvärdiga mängder 1301. Det gjordes utifrån 

resonemanget att så länge mängden provceller och kontrollceller speglade varandra skulle tillförlitliga 

svar ändå uppnås. Dock togs det ej i beaktning att mängden PNA-prob och staining som tillsattes i 

senare steg är doserade för en viss mängd celler och dessa prover hybridiserades/infärgades alltså i 

minst dubbel mängd lösning för dessa ändamål. I slutändan var det bara det prov som hade lägst 

cellmängd som, av den anledningen, bedömdes svårläst i flödescytometer.  

Under flow-FISH analys av prov 16-21 resuspenderades cellinje 1301 i en liten mängd lyseringslösning 

under ett tvättmoment. Misstaget upptäcktes snabbt, vätskan späddes ut med PBS, cellerna 

centrifugerades ned, vätskan avlägsnades och ett extra tvättsteg utfördes. Vid analys i flödescytometer 

upplevdes klustret för 1301 förflyttat i dot plot jämfört med tidigare provanalyser och cellerna i 

klustret såg ut att vara mindre. Det är möjligt att detta orsakades av lyseringslösningen men den här 

typen av bild kan också ses om flödescytometern tagit in luft i systemet innan avläsning påbörjats. 

Resultaten var svårbedömda för dessa prov.  

Det är viktigt med en säker diagnostik av telomerlängd i patientprover då telomerlängdsmätning har 

lett till förändringar i behandlingsplaner för vissa patienter (11). Att öka möjligheterna för denna typ 

av mätning kan därmed ses som en potentiellt framtida förbättring av vården som kan leda till stora 

konsekvenser på individnivå. 

Flow-FISH för telomerlängdsmätning med Telomere PNA Kit/FITC for Flow Cytometry kunde utföras 

på NUS avdelning för klinisk genetik med befintlig utrustning. Det behövs dock betydligt fler 

datapunkter från både friska individer och från patienter med känd telomer-problematik för att bygga 

en ökad diagnostisk förmåga utifrån de resultat som erhålls. Mer jämförande arbete mellan flow-FISH 

och Tel-qPCR bör utföras för att bygga en högre förståelse av hur de två teknikerna korrelerar med 

varandra och en teknik för att få tydlig distinktion mellan lymfocyter och granulocyter behöver 

utvecklas. En beprövad metod för att skilja mellan populationer vid flödescytometri är förbehandling 

med fluorescerande antikroppar för att tydliggöra celler med specifika ytproteiner och den tekniken 

ansågs lämplig att använda vid fortsatt utvecklingsarbete.  
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Arbetets konklusion var att uppsättningen av flow-FISH-metod som komplement till qPCR-metod för 

bedömning av RTL har påbörjats, men det krävs mer arbete inom byggandet av ett referensbibliotek 

och metodoptimering innan tekniken kan användas i klinisk verksamhet.  
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Tabell 1. Köns-och åldersfördelning i patientprover som 
analyserats med flow-FISH. 

 n Åldersspann (år) Medelålder (år) 

Män 9 9-73 49 
Kvinnor 10 4-74 45 
Totalt 19 4-74 47 
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Tabell 2. Ålder och beräknad relativ telomerlängd (RTL) 
gentemot cellinje 1301 i 21 patientprov. 

Prov Ålder (År) RTL (% av referensprov 1301) 

1 33 15,1a 

2 28 7,5 
3 46 6,3 
4 66 5,8 
5 4 9,4 
6 74 4,2 
7 18 6,7 
8 53 7,8 
9 73 5,9 
10 70 5,3 
11 16 6,4 
12 59 6,6b 

13 80 NAc 

14 67 8,1 
15 40 8,8 
16 70 8,4d 

17 11 NAc 

18 9 8,5d 

19 49 7,0d 

20 73 6,1d 

21 46 5,4d 

a   Osäkert resultat då provet behandlades med en annan lyseringslösning än övriga prov. 
b  Resultatet bör betraktas som osäkert då färre celler kunnat analyseras än i övriga prov. 
c  Proven uteslöts innan RTL kunde bestämmas. 
d  Referenscellerna var svåra att analysera och resultaten bör ses som osäkra. Anledningen kan varit 

att cellerna kommit i kontakt med lyseringslösning eller att luft tagits in i flödescytometerns 
system.  
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Tabell 3. Ålder och resultat för fyra patientprover som genomgått 
RTL-bedömning med både flow-FISH- och qPCR-metod. 

Prov Ålder Flow-FISH RTL (%)a qPCR RTL (vs. CCRF-CEM)b 

5 4 9,4 2,05 
11 16 6,4 1,60 
14 67 8,1 1,20 
15 40 8,9 1,63 

a  Flow-FISH bedömer RTL som procent av referenscellinje 1301. 
b  qPCR-metoden bedömer RTL som ett värde i förhållande till cellinje CCRF-CEM satt som 1,0. 
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Figur 1. Flödescytometri utförd på prover och referensceller som genomgått flow-FISH med de två 
populationernas utseende A) utan prob och B) med PNA-FISH-prob.  
  

A 
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Figur 2. Relativ telomerlängd (RTL) som procent av cellinje 1301 i A) 19 patientprover med 

åldersspann fyra till sjuttiofyra år samt B) då prov 1 avlägsnats. 
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Figur 3. Telomerlängdsmätning med flow-FISH och Tel-PCR visat i A) ett jämförande diagram mellan 
värden för RTL på prov 5, 11, 14 och 15 erhållna med flow-FISH respektive qPCR och B) RTL i 
förhållande till ålder för samma patientprov i relation till medelvärde och standardavvikelser baserat 
på referensmaterial insamlat på NUS. 
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