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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Hemofili A (HA) är en typ av blödarsjuka som drabbar en av 5000 pojkar. Sjukdomen är kopplad 

till mutationer i F8 genen som sitter på x-kromosomen. Mutationerna leder till att 

koagulationsproteinet faktor VIII saknas eller inte fungerar som det skall vilket ger upphov till 

en defekt koagulation hos personer med sjukdomen. Det finns flera olika sorters mutationer som 

kan orsaka HA. En av dem är en inversionsmutation i intron 22 (int-22) i F8 genen.  

Droplet digital PCR (ddPCR) delar upp ett DNA prov i tusentals separata droppar. Därefter 

kopieras den DNA-sekvens som ska undersökas upp till flera miljoner kopior. Finns DNA-

sekvensen i droppen synliggörs detta med ett probsystem som kallas TaqMan. Dropparna 

analyseras sedan i ett instrument som mäter signalerna från proberna i varje droppe. En 

tillämpning som är möjlig med ddPCR är så kallade ”mile-post assays”. I en sådan analys mäts 

fysisk koppling mellan två positioner på en kromosom genom att använda ett ankarsystem som 

är specifikt för en viss position och ett antal mile-post-system på olika avstånd från 

ankarsystemet. Kopplingen detekteras genom ett överskott av droppar med signal för båda 

systemen (dubbelpositiva droppar) jämfört med antalet dubbelpositiva droppar som förväntas på 

grund av en slumpmässig fördelning. Syftet med den här studien var att karakterisera de generella 

egenskaperna hos mile-post analyser och därefter karakterisera ett detektionssystem för 

inversionsmutationer i HA med en mile-post baserad strategi. 

För att undersöka de generella egenskaperna i mile-post analyser användes DNA från en frisk 

man. Ett ankarsystem och ett antal mile-post system på bestämda distanser från ankarsystemet 

designades och analyserades därefter med olika mängder DNA i varje analys. Den beräknade 

kopplingen mellan ankarsystemet och varje mile-post-system plottades mot distansen i ett 

diagram för varje mängd DNA. Resultatet av detta visade att proportionen koppling vid varje 

distans var ungefär densamma oavsett mängden DNA i reaktionen. När distansen mellan 

systemen var 12-15 kb sågs en koppling på ungefär 30%. Den informationen var viktig för den 

andra delen av studien då denna krävde kvantifiering av koppling vid ungefär ett sådant avstånd 

mellan systemen. 

Till den andra delen av studien användes DNA från 40 HA-patienter med kända mutationer. 

Inledningsvis designades ett ankarsystem och system som skulle visa koppling hos DNA med 

den normala kromosomen och med inversionsmutationer av typ 1 och 2. En blandning gjordes 

med inversions-DNA och icke inversions-DNA med proportionerna 0:4, 1:3, 2:2, 3:1 och 4:0. 

Analysen av dessa blandningar visade ett linjärt samband mellan koppling och proportionen 

inversions-DNA. Därefter analyserades de 40 HA-patienterna med detektionssystemen. Tjugo 

patienter var positiva för inv-22 typ 1, 4 patienter för inv-22 typ 2 och 16 patienter för den 

normala kromosomen. Resultatet stämde överens med den information som fanns om tidigare 

kända mutationer hos samtliga analyserade patienter. Jämfört med long-range PCR som för 

närvarande används för att detektera inv-22 är det här systemet kvantifierande, mindre 

tidskrävande och har mycket effektivare PCR. Efter ytterligare validering kommer systemet 

kunna användas kliniskt. Analysen av blandningar tyder på att den här typen av analys kanske 

kan användas för att också detektera mosaicism, där bara en andel av en individs celler bär på 

mutationen.  
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Sammanfattning 

Hemofili A (HA) är en x-bunden recessiv sjukdom som orsakas av olika typer av mutationer i F8 genen och 

resulterar i defekt eller avsaknad av koagulationsproteinet faktor VIII (FVIII). Detta leder till 

koagulationsrubbningar som kan orsaka blödningar i leder eller i mjuk vävnad. Bland patienter med svår HA 

förklaras sjukdomen i 45% av fallen av en inversion i intron 22 (int-22) i F8 genen. Inversionerna uppkommer på 

grund av rekombination mellan int22h-1 i intron 22 och de homologa regionerna int22h-2 och int22h-3. Syftet med 

den här studien var att använda mile-post analyser för att undersöka koppling vid olika avstånd mellan loci samt att 

undersöka om proportionen koppling vid respektive avstånd beror på mängden DNA i analysen. Därefter designa 

och validera ett detektionssystem för inversionsmutationer i HA med en mile-post baserad strategi. För detta 

ändamål användes droplet digital PCR (ddPCR) i kombination med mile-post analyser. Resultatet i den här studien 

visade att proportionerna kopplade fragment vid varierande avstånd mellan ankar-locus och mile-post-locus var 

konstant oavsett mängden DNA som analyserades. Vidare visade analys av artificiella blandningar att systemen som 

användes för inversionsdetektion var både kvalitativa och kvantitativa. Analysen kunde detektera haplotypen hos 

HA patienter med 100% överrensstämmelse med tidigare känd mutation. Efter ytterligare validering skulle den här 

analysen kunna användas i klinik för detektion av int-22 inversioner. 

 

Abstract 

Hemophilia A (HA) is an x-linked recessive bleeding disorder caused by different types of mutations in the F8 gene 

and resulting in defect or lack of coagulation protein factor VIII (FVIII). This cause bleeding in joints or in soft 

tissues. An inversion in intron 22 (int-22) in the F8 gene is causing the disease in 45% of patients with severe HA. 

The inversions occur due to recombination between int22h-1 in intron 22 and the homologous regions int22h-2 and 

int22h-3. The aim of this study was to use mile-post assays to examine linkage at different distances between loci 

and whether the linkage at each distance vary due to the amount of DNA used in the assay. Also, to design and 

validate an assay to detect int-22 inversions in HA with a mile-post based strategy, i.e. digital droplet PCR in 

combination with mile-post assays were used. The results showed that the proportions of linked fragments at varying 

distances between anchor and mile-post loci were constant irrespective of the amounts of DNA that were analyzed. 

Furthermore, analysis of artificial mixtures showed that the assays used for inversion detection were both qualitative 

and quantitative. The assay determined the haplotype in HA patients with 100% agreement with known mutation. 

After further validation this assay could be used in the clinic to detect int-22 related inversions. 
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1. Inledning 

Hemofili är en recessiv blödningssjukdom som beror på mutationer på X-kromosomen. På 

grund av att sjukdomen är x-bunden är det nästan uteslutande män som drabbas, medan kvinnor 

är asymtomatiska eller drabbas av milda symptom. Kvinnor är också anlagsbärare av 

mutationen (Peyvandi, Garagiola & Young 2016). Den vanligaste formen är hemofili A (HA), 

som drabbar en av 5000 nyfödda pojkar. HA kan orsakas av ett flertal olika typer av mutationer 

i F8 genen, vilket resulterar i defekt eller avsaknad av koagulationsproteinet faktor VIII (FVIII) 

(Mannucci & Tuddenham 2001). I och med proteinets viktiga roll i hemostasen leder detta till 

koagulationsrubbningar, som orsakar de kliniska manifestationerna så som spontana eller 

traumaassocierade blödningar i mjuk vävnad eller leder (Hudecova et al 2017). 

I ett första steg för att kunna ställa diagnos genomförs screeningtester av koagulationen som 

inkluderar analyser som aktiverad partiell tromboplastintid och protrombinkomplex (Kamal, 

Tefferi & Pruthi 2007). I ett andra steg analyseras koagulationsaktiviteten hos FVIII. Beroende 

på hur hög koagulationsaktiviteten är klassificeras hemofili i tre olika svårighetsgrader. 

Patienter med <1% av normal koagulationsaktivitet klassificeras som svåra, 1-5% som 

medelsvåra och >5-40% som lindriga (Mårtensson et al. 2016). Vidare kompletteras diagnosen 

genom genetisk analys för att fastställa den orsakande mutationen. Analyserna görs i F8 genen 

som är lokaliserad på långa armen i den distala änden av X-kromosomen (Xq28). Genen består 

av 26 exon och täcker en region på 186 kb (Santacroce et al. 2008). Det förekommer flera olika 

typer av mutationer som kan orsaka HA så som inversioner, indels, substitutioner och 

duplikationer (Halldén et al 2012). De vanliga screeningmetoderna för dessa mutationer 

innefattar Sanger-sekvensering i kombination med multiplex ligation-dependent probe 

amplification (MLPA) och specifika inversionsanalyser med long-range PCR (Bagnall, 

Giannelli & Green 2006; Goodeve, Oldenburg & Pavlova 2014). Bland 45% av patienterna 

med svår HA rapporteras inversionsmutationer associerade med brott i intron 22 (int-22) i F8 

genen. Dessa inversioner härstammar från intra-kromosomala homologa rekombinationer 

mellan en 9,5 kb region i intron 22 (int22h-1) och någon av kopiorna av sekvensen, int22h-2 

med samma orientering som int22h-1 och int22h-3 som är motsatt orienterad jämfört med 

int22h-1 (Figur 1). Vid typ 1 inversioner sker rekombinationen mellan int22h-1 och int22h-3. 

Vid typ 2 inversioner sker först rekombination mellan int22h-2 och int22h-3, därefter mellan 

int22h-1 och int22h-2. Denna typen är 5 gånger ovanligare än typ 1 inversioner (Bagnall, 

Giannelli & Green 2006).  
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Figur 1. Konfigurationen av int22h sekvenser i vildtyp (A), typ 1 inversion (B) och typ 2 inversion (C) 

med markerade relevanta positioner och orienteringar (Modifierad bild av Bagnall, Giannelli & Green 

2006). 

 

TaqMan är ett probesystem som kan användas för att detektera och särskilja alleler och 

sekvenser med hög specificitet och sensitivitet. Systemet består av ett primerpar, en forward 

och en reverse primer, likt traditionell PCR. Förutom primers ingår även prober i systemet. 

Dessa binder specifikt till en sekvens av intresse i regionen mellan primers (Holland et al. 

1991). TaqMan är en hydrolys-prob som utnyttjar 5'-3'-exonukleasaktiviteten hos Taq-

polymeras. Proben består av en oligonukleotid som är märkt med en reporter, exempelvis 

fluoroforen FAM i 5'-änden. I 3'-änden finns en ”quencher” som t.ex. TAMRA eller en Black 

Hole Quencher. Det kan vara fördelaktigt att använda en Black Hole Quencher, vilken inte i sig 

avger någon fluorescens och därmed inte stör avläsningen i reporterkanalen. När proben är 

intakt avger inte reportern någon fluorescens på grund av en mekanism som kallas 

”fluorescence resonance energy transfer” (FRET). Detta innebär att så länge reportern och 

”quenchern” befinner sig inom ett visst avstånd från varandra (upp till 10 nm), fluorescerar inte 
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reportern eftersom energin överförs till ”quenchern”. Vid DNA-syntes kommer 5'-3'-

exonukleasaktiviteten hos Taq-polymeras avlägsna proben från 5'-änden och hydrolysera 

proben.  Reportern och ”quenchern” slutar då vara anslutna till varandra och reportern avger 

fluorescens som är proportionerlig mot antalet hydrolyserade prober och mängden amplifierad 

produkt (Strachan & Read 2010).  

Droplet Digital PCR (ddPCR) är en ”end-point” analys som gör det möjligt att absolut 

kvantifiera mängden ursprungliga målsekvenser i ett prov. Detta skiljer ddPCR från qPCR som 

kräver en känd standard för kvantifiering. Istället för att analysera provet som en helhet fördelas 

provet i ett stort antal separata reaktionskammare. Om antalet provmolekyler är begränsat i 

förhållande till antalet reaktionskammare (”limiting dilution”) kan det underliggande 

totalantalet målmolekyler i provet skattas (Bio-Rad Laboratories 2015). I ddPCR delas provet 

upp i droppar som skapas genom att blanda olja och vatten i en emulsion. Vanligen fördelas 

provet med reagens i 20 000 droppar med en volym på cirka 1 nl. En given målsekvens kan lika 

sannolikt hamna i vilken som helst av samtliga droppar, på grund av att de inte interagerar med 

varandra och förflyttar sig i lösning oberoende av varandra. Den första artikeln om kvantifiering 

med digital PCR publicerades av Simmonds et al. (1990). De undersökte den genetiska 

mångfalden hos HIV-populationer som infekterade lymfocyter i blodprov från HIV-positiva. 

Genom att kombinera dubbel PCR med begränsande spädning var det möjligt att mäta 

proportionen av infekterade celler samt antalet provirala molekyler per cell. 

Fördelningen av DNA-molekylerna antas alltså ske slumpmässigt i reaktionskamrarna.  Med 

”limiting dilution” kommer ett antal droppar att innehålla en eller fler målsekvenser och ett 

antal kommer inte innehålla några. Efter PCR-amplifiering kommer de droppar som 

ursprungligen innehöll målsekvensen att generera en fluorescerande signal. I en duplex analys 

ger detta tre olika kategorier av positiva signaler, droppar som är positiva för FAM signal, 

droppar som är positiva för VIC signal och droppar som är dubbelpositiva (Bio-Rad 

Laboratories 2015). Genom att räkna antalet positiva droppar och antalet negativa droppar, likt 

1:or och 0:or i digitala signaler, kan medelantalet av målsekvenser per droppe skattas genom 

att använda Poissonfördelningen (Huggett et al. 2013). 

Vid låga koncentrationer kommer ett stort antal droppar inte att innehålla målsekvensen, ett 

antal kommer att innehålla 1 målsekvens och ett fåtal kommer att innehålla 2. I dessa fall är 

fraktionen av positiva droppar nära den sanna koncentrationen av målsekvenser i provet. Vid 

högre koncentrationer av målsekvenser är det nödvändigt att använda Poissonfördelningen för 

att kompensera det faktum att en positiv droppe kan innehålla mer än en målsekvens, i och med 
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att instrumenten bara kan mäta om en droppe är positiv eller inte. Fördelningen beräknar 

sannolikheten vid slumpmässig partitionering att en given droppe innehåller 1, 2, 3 

målsekvenser osv när en droppe är positiv. Poissonfördelningen tillsammans med den 

observerade fraktionen positiva droppar (p) gör det möjligt att bestämma medelantalet kopior 

per droppe (CPD) enligt följande ekvation: 

𝐶𝑃𝐷 =  −ln (1 − 𝑝) 

I sin tur kan den absoluta koncentrationen målsekvenser bestämmas med information om CPD, 

antalet analyserade droppar och volymen per droppe (Hindson et al. 2013). Om samtliga 

droppar blir positiva (p = 1) kan inte Poissonfördelningen användas, då koncentrationen DNA-

molekyler går mot oändligheten (Figur 2). Felkällorna skiljer sig från konventionella analoga 

analyser som oftare beror på instrumentets upplösning. Med ddPCR uppstår inte det här 

problemet då det digitala formatet endast kräver diskriminering mellan en positiv och en negativ 

signal. I den digitala analysen uppstår istället två andra typer av fel, subsamplingsfel och 

partitioneringsfel. Subsamplingsfelen är den största bidragande faktorn vid låga 

koncentrationer, som innebär att analysen inte ger en representativ bild av provet i sin helhet 

och kan leda till statistiska variationer mellan olika replikat. Vid analys av prover med höga 

koncentrationer dominerar partitioneringsfelen som uppstår på grund av skillnader som kan 

förekomma i distributionen av templat DNA i dropparna (Basu 2017). 

 

 

Figur 2. Sambandet mellan proportionen av positiva droppar och antalet kopior per droppe (CPD) (Bio-

Rad Laboratories 2015). 
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En tillämpning som är möjlig med ddPCR är så kallad ”mile-post assays” som använder sig av 

ett ankarlocus vid en position och ett mile-postlocus på ett bestämt avstånd på samma 

kromosom. Den här typen av analys kan användas för att identifiera allelernas 

kromosomtillhörighet i förhållande till varandras (fas). Detta kan vara av betydelse vid vissa 

recessiva sjukdomar så som cystisk fibros, där symptomen ofta debuterar senare i livet. I en 

sådan analys detekteras koppling mellan två muterade alleler när de är cis-konfigurerade, vilket 

då innebär att individen endast är bärare av sjukdomen (Figur 3A). Är de två muterade allelerna 

istället trans-konfigurerade detekteras ingen koppling, vilket då innebär att individen har cystisk 

fibros (Regan et al. 2015). Ett annat tänkbart användningsområde skulle kunna vara 

inversionsdetektion. I ett sådant system skulle istället koppling observeras om två loci finns på 

ett kort avstånd ifrån varandra på samma kromosom. När distansen mellan två loci når en viss 

längd kommer inte någon koppling observeras för att de aldrig är närvarande på samma DNA-

fragment. I en vildtypskromosom (WT) kommer locus 1 och 2 vara kopplade och i en 

inversionskromosom (Inv) kommer locus 1 och 3 vara kopplade (Figur 3B). 

 

 

Figur 3. Mile-post analyser kan användas för att identifiera fas (A) eller identifiera inversioner (B). 

 

Detektionen av kopplade loci grundar sig på observation av ett ökat antal dubbel-positiva 

droppar jämfört med vad som förväntas vid slumpmässig fördelning (Figur 4). Det ökade antalet 

dubbelpositiva dropparna beror på att kopplade DNA-molekyler alltid kommer att lokalisera i 

samma droppe på grund av att de är fysiskt sammanbundna. Detta faktum adderar fler möjliga 

varianter av dubbelpositiva kategorier jämfört med om två loci är okopplade. En illustration av 

detta presenteras i Figur 5 där FAM-positiva dropparna är grönmarkerade (A), VIC-positiva 

droppar är blåmarkerade (B) och de olika dubbelpositiva varianterna är markerade med orange.  
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Figur 4. Typer av kluster som uppstår med mile-post analyser beroende på koppling och CPD. Då loci 

är okopplade och det finns få målmolekyler kommer dropparna nästan uteslutande att innehålla endast 

den ena eller andra typen av målmolekyler (blå och gröna droppar) och få dubbelpositiva droppar 

(orange droppar). Ökas antalet målmolekyler kommer antalet dubbelpositiva droppar att öka. När loci 

är kopplade beror antalet dubbelpositiva droppar både på en slumpmässig fördelning, men också på att 

målsekvenserna förekommer tillsammans på samma DNA fragment. 

 

 

Figur 5. Venn diagram som illustrerar olika kategorier av droppar när två DNA-molekyler är (a) 

okopplade och (b) kopplade (Regan et al. 2015). Droppar kan vara dubbelpositiva då A och B 

slumpmässigt lokaliserar till samma droppe (AB) eller då de är fysiskt sammanlänkade på ett DNA-

fragment (AB). 
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Syftet med den här studien var att använda mile-post analyser för att undersöka koppling vid 

olika avstånd mellan loci samt att undersöka om proportionen koppling vid respektive avstånd 

beror på mängden DNA i analysen. Därefter designa och validera ett detektionssystem för 

inversionsmutationer i HA med en mile-post baserad strategi. 

2. Material och metod 

2.1. Studiepopulation 

I första delstudien användes genomiskt DNA från en frisk man. Den negativa kontrollen 

utgjordes av genomiskt DNA från en frisk kvinna för att båda loci skulle finnas i 2 kopior (X-

kromosomen och kromosom 14). I andra delstudien, ingick 40 HA patienter med olika typer av 

mutationer i F8 genen vilka erhölls från ´The Hemophilia Inhibitor Genetics Study´ (HIGS) 

brödrastudie. 

2.2. Etik 

HIGS-studien har godkänts av den regionala etiska granskningsnämnden i Lund (Dnr LU 922-

03; 2015/693) samt de etiska styrelserna i varje deltagande kliniskt centrum och inkluderar 

studier om behandlingsrelaterade och genetiska faktorer som är associerade med bildandet av 

neutraliserande antikroppar i hemofili. Studien om mosaicism/ursprung av mutation och 

karakterisering av mutationer har godkänts (2015/820, 2017/278). Biobanker har upprättats, 

registrerats och godkänts av Datainspektionen. 

2.3. Design av TaqMan system 

En DotPlot för samtliga regioner som skulle undersökas skapades med Gepard 

(http://cube.univie.ac.at/gepard) för att identifiera block med repeterade sekvenser samt 

strukturella variationer. Sekvenserna för de regioner som uppfyllde kravet för studien hämtades 

från Ensembl (https://www.ensembl.org/index.html) där de även maskerades. TaqMan 

systemen som användes i båda experimenten designades med hjälp av RealTimeDesign, 

BioSearch Technologies (https://www.biosearchtech.com/support/tools/design-

software/realtimedesign-software). Specificiteten hos systemen verifierades med NCBI Primer-

BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer‐blast/) för att utesluta möjlig 

korshybridisering. Systemen beställdes från LGC Biosearch Technologies, Risskov, Danmark 

(Tabell 1) med undantag för den negativa kontrollen; TaqMan® Copy Number Reference 

Assay RNase P (Applied Biosystems™, Foster City, CA, USA). 

http://cube.univie.ac.at/gepard
https://www.biosearchtech.com/support/tools/design-software/realtimedesign-software
https://www.biosearchtech.com/support/tools/design-software/realtimedesign-software
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer‐blast/


 

12 

 

2.4. Koncentrationsbestämning av DNA 

Inledningsvis gjordes en koncentrationsbestämning av DNA-proverna från HIGS med 

spektrofotometri i en Take3™ Trio Micro-Volume plate (BioTek Instruments, Winooski, VT, 

USA) som avlästes i en Eon™ Microplate Spectrophotometer (BioTek Instruments). Vidare 

kontrollerades ett urval av proverna med en mer noggrann koncentrationsbestämning med 

TaqMan® Copy Number Reference Assay RNase P (Applied Biosystems™) och analys med 

ddPCR.  

 

Tabell 1. Oligonukleotidsekvenserna för de olika TaqMan systemen. Ankarsystem 5´-inmärkta med VIC, 

övriga med FAM. 

Mile-post 

assays 

Forward primer 5′-3′ Reverse primer 5′-3′ Probe 5′-3′ 

MP_Ankar CAGGGTGGCCTTGGCTTAG TCACGCAGATTTCCTCCTAGAG TTGAAAAGGTGATCCGTGAATTC   

MP_1K GAGCAGTTCTGCAGCTTTCTCTATG TGTGCCTTTGGCTTGTTGA CTGACTTTTATGCTTCTGGACAT  

MP_6K GAGGCCATTGGACCATTCTC TCCCTGGTGGAAGCCATACAT TCAGGACCTGCCAGACA 

MP_12K TGTCACTAGGAGGAGACAGTTC CAAAGCCAAGTTATCAAGAGACAGA TTCATCAGTTACTTGACAGTAAGA 

MP_15K CCAGAGGCCAGAGATCTTCA TCAGCACCAGAGTTCTGTACTTC ATTCAGTGGGCTATATCCTCTG 

MP_30K GGTGCCCATTCCAATCACA TCATAGCCATAGGTGTCTTATTCC TGCCAATAGACTGATTTCCTGT 

Inv22_Ankar GCCCAACTGTAGCCTAATTGTAAG TCAGCGGCTAACCTACCAATC TGAGCATGTTTAAGGTAGGCC 

Inv22_WT GCACAGTAGTGCTCTTGCA GGGATGGGAAGAGATGCTTAC CTGGTCTGTGAGAGCCAATTG 

Inv22_Typ 1 CCAGGTAGAAGCCTGCTGTA CTCCCACTCCACATTTCCCTTT CAGAGCCCTCATAGAGAACCT 

Inv22_Typ 2 TGTCACTAGGAGGAGACAGTTC CAAAGCCAAGTTATCAAGAGACAGA CCACTGCTCCCATCCAG 

 

2.5. Droplet Digital PCR 

ddPCR reaktionsmixen utgjordes av 20 µL bestående av 1X ddPCR Supermix for probes (no 

dUTP)(Bio-Rad, Hercules, CA, USA), 1X av vardera TaqMan system (LGC Biosearch 

Technologies, Risskov, Danmark) samt templat DNA vid olika koncentrationer. 

Reaktionsmixen och 70 µL olja överfördes till Droplet Generator DG8 Cartridge™ och 

dropparna genererades i en QX100™ Droplet Generator (Bio-Rad). De genererade dropparna 

överfördes sedan till en 96-brunns PCR-platta (Bio-Rad). Plattan förseglades i en PX1™ PCR 

Plate Sealer (Bio-Rad) med Pierceable Foil Heat Seal (Bio-Rad). PCR utfördes därefter med en 

Veriti 96 Well Thermal Cycler (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) med följande 

protokoll: inkubering vid 95°C under 10 minuter (1 cykel), inkubering vid 94°C under 30 
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sekunder följt av den optimala annealingtemperaturen under 1 minut (40 cykler) och 

avslutningsvis inkubering vid 98°C under 10 minuter. Dropparna räknades och analyserades i 

en QX100™ Droplet Reader (Bio-Rad). Data som genererades analyserades med QuantaSoft™ 

Software (Bio-Rad). 

2.6. Temperaturoptimering 

En optimering gjordes av annealing-temperaturen i ddPCR reaktionerna. För systemen som 

ingick i första delstudien gjordes temperaturoptimeringen i två-gradiga intervall från 58-68°C. 

Systemen som ingick i andra delstudien optimerades först med en-gradiga intervall från 58-

63°C. Därefter genomfördes ytterligare en optimering med ett touchdown protokoll under 15 

cykler med en-gradiga intervall från 61-66°C med en reducerad temperatur på 0,2°C för varje 

cykel. Därefter inkubation med en-gradiga intervall från 58-63°C under 30 cykler.  

2.7. Statistik 

I den här studien användes bara deskriptiv statistik för att beskriva graden av koppling i de olika 

proven. 

3. Resultat 

3.1. Systemdesign 

Målområdet för den här studien är F8-genen på X-kromosomen. Den första delen av studien 

syftade till att undersöka de generella egenskaperna hos ´milepost assays´. För detta ändamål 

behövdes system på lämpliga avstånd från en nollpunkt. Ett ankarsystem, inmärkt med VIC-

fluorofor, som utgjorde nollpunkten i den här analysen designades i exon 2 av F8 genen. Till 

detta designades mile-post-system, inmärkta med FAM-fluorofor, i eller i närheten av exon på 

ungefär 1 kb, 6 kb, 12 kb, 15 kb samt 30 kb avstånd från ankarsystemet. Exonerna och systemen 

är markerade enligt deras positioner i regionen (Figur 6).  

För den andra delen av studien designades ett ankarsystem i intron 22 (int-22) inmärkt med 

VIC-fluorofor. Mile-post-systemen designades i närheten av de rekombinanta regionerna 

int22h-1, int22h-2 och int22h-3. De märktes samtliga in med FAM-fluorofor. WT-systemet är 

designat närliggande int22h-1, typ 1-systemet närliggande int22h-3 och typ 2-systemet 

närliggande int22h-2 (Figur 7A). I en vildtypsindivid är WT-systemet riktat mot en sekvens 12 

kb centromer-distalt från ankarsystemet. Systemen typ 2 och typ 1 är riktade mot sekvenser 

ungefär 500 kb respektive 570 kb centromer-distalt från ankarsystemet i en vildtypskromosom. 
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Vid de två olika typerna av inversioner hybridiserar systemen istället till de positioner som visas 

i Figur 7B. I en typ 1 eller typ 2 inversionskromosom hybridiserar istället typ 1 eller typ 2 

systemet till regionen ungefär 12 kb centromer distalt från ankarsystemet på grund av respektive 

inversion.   

 

Figur 6. Översikt av systemdesign innehållande systemens positioner och de genomiska avstånden 

från ankarsystemet till respektive mile-post-system. 

 

 

Figur 7. Konfiguration av systemens inbindningspositioner beroende på haplotyp, överst ses vildtyp (A) 

och underst typ 1 och typ 2 inversioner (B) 
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3.2. Temperaturoptimering 

Samtliga system temperaturoptimerades med DNA från en frisk man vid 0,5 CPD för att kunna 

bestämma vilken annealing-temperatur som gav den starkaste positiva signalen och största 

möjliga separation mellan klustren. Temperaturoptimeringen gjordes med samma duplex-

konstellationer som i övriga undersökningar, det vill säga ankarsystem tillsammans med varje 

mile-post system för att kunna bestämma vilken temperatur som var mest optimal för de båda 

proberna (FAM och VIC). I första delstudien gjordes optimeringen med två-gradigt 

temperaturintervall från 58-68°C. Den optimala annealing-temperaturen bestämdes efter visuell 

inspektion av 1D klusterdiagram för att bedöma vilken temperatur som uppfyllde kraven som 

beskrivits ovan, vilket bedömdes vara 60°C för samtliga system. Exempel på hur detta såg ut 

kan ses i figur 8 som visar temperaturoptimering med mile-post systemet 1 kb.  

 

 

Figur 8. Optimering av annealingtemperaturen i systemet 1 kb (Ch1) och ankarsystemet (Ch2). 
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I andra delstudien temperaturoptimerades samtliga systemen i en-gradiga intervall från 58-

63°C. Därefter gjordes ytterligare en temperaturoptimering med ett touchdown protokoll under 

15 cykler som beskrivits tidigare. För WT-systemet var det optimalt med 

annealingtemperaturen 60°C under samtliga cykler. Typ 1 och typ 2 systemens optimum nåddes 

med touchdown protokoll från 64-61,2°C och 63-60,2°C de första 15 cyklerna, därefter 61°C 

och 60°C under 30 cykler för respektive system (Figur 9). De optimala annealingtemperaturerna 

för analyserna som ingick i de båda experimenten listas i Tabell 2.  

 

 

Figur 9. Optimering av annealingtemperatur i WT, typ I och typ II systemen i FAM-kanalen 
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Tabell 2. De optimala annealingtemperaturerna för duplexarna som ingick i studien. 

Mile-post assays  

(duplex) 

Optimal  

annealingtemperatur 

Ankare x 1kb 60°C 

Ankare x 6kb 60°C 

Ankare x 12kb 60°C 

Ankare x 15kb 60°C 

Ankare x 30kb 60°C 

Ankare x WT 60°C 

Ankare x Typ 1 61°C (touchdown) 

Ankare x Typ 2 60°C (touchdown) 

3.3. Kopplingsanalys vid olika avstånd mellan loci och olika DNA mängder 

Ankarsystemet analyserades tillsammans med respektive mile-post-system (n=5) för att 

undersöka den fysiska kopplingen beroende på genomisk distans från ankarsystemet. För att 

också kunna studera om det fanns någon skillnad i koppling beroende på koncentrationen av 

templat DNA utfördes analysen med olika DNA-koncentrationer (0,1, 0,15, 0,35 och 0,5 CPD). 

En duplex där varje mile-post-system parades ihop med ett system riktat mot genen RNase P 

(RPPH1) som är lokaliserad på en annan kromosom (kromosom 14) utgjorde den negativa 

kontrollen då detta system helt saknade fysisk koppling till mile-post-systemen. Analysen med 

det kortaste avståndet mellan systemen (1 kb) hade det högsta antalet positiva droppar för både 

FAM och VIC (Ch1+ Ch2+), de dubbelpositiva dropparna representeras av de orange dropparna 

i diagrammen (Figur 10). Vid det kortaste avståndet sågs också det lägsta antalet enkelpositiva 

droppar för antingen FAM eller VIC (Ch1+ Ch2-, Ch1- Ch2+). Dessa representeras av blå 

respektive gröna kluster i figuren. Allt eftersom avståndet mellan systemen ökade så minskade 

antalet dubbelpositiva droppar, medan antalet enkelpositiva droppar ökade. Någon trend i 

förändring av antalet negativa droppar (Ch1- Ch2-), vilka utgjordes av de gråfärgade dropparna, 

observerades inte. Vid ökande avstånd mellan systemen observerades samma typ av respons 

när det gäller relationerna mellan antalen av blå, gröna och orange droppar oavsett 

koncentrationen DNA i analysen. Delfigurerna längst ner till höger i respektive figur visar den 

negativa kontrollen, där systemen var okopplade. Jämförelsen för dropp-populationerna vid 0,1 

och 0,5 CPD visas i Figur 10 och 11. Dropp-populationerna vid 0,15 och 0,35 CPD kan ses i 

Bilaga 1 och 2.  

Dubbelpositiva droppar uppstår alltså dels på grund av att olika DNA-fragment med varsin 

målsekvens hamnar i samma droppe bara av slumpen och dels är de ett resultat av de DNA-
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fragment som innehåller båda målsekvenserna. Det absoluta antalet av sådana droppar som 

beror av koppling mellan målsekvenserna omvandlades till bråkdelen av de dubbelpositiva 

dropparna som innehöll kopplade molekyler då den här relativa termen inte är beroende av 

antalet droppar som analyserades. Bråkdelen kopplade fragment som en funktion av distansen 

mellan ankar och mile-post system plottades i ett punktdiagram efter analys med olika mängder 

DNA (0,1, 0,15, 0,35 och 0,5 CPD). Resultatet visade att kopplingen vid olika avstånd inte var 

beroende av hur mycket DNA som ingår i reaktionen, då alla analyser följer samma 

exponentiellt avtagande trend när avståndet varierar. Vid avståndet 12-15 kb var cirka 30% av 

fragmenten kopplade, vilket var den viktigaste informationen inför experiment 2 där analysen 

var beroende av att kunna detektera koppling vid ungefär 12 kb avstånd mellan systemen. Vid 

den kortaste distansen ~1 kb var ungefär 90% av fragmenten kopplade och vid den längsta 

distansen ~30 kb var ungefär 4% av fragmenten kopplade (Figur 12). I figuren exkluderades 

kopplingen vid 30 kb då kopplingen var för låg för att kunna användas i kvantitativa syften. 

 

 

Figur 10. Antalet dubbelpositiva droppar (Ch1+Ch2+) som en funktion av ökande interdistans mellan 

systemen hos prov med DNA-koncentrationen 0,1 CPD. 
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Figur 11. Antalet dubbelpositiva droppar (Ch1+Ch2+) som en funktion av interdistans mellan systemen 

hos prov med DNA-koncentrationen 0,5 CPD.  

 

 

 

Figur 12. Förhållandet mellan genomisk distans mellan systemen och bråkdelen kopplade molekyler 

vid olika DNA-koncentrationer givet som CPD. 
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3.4. Kopplingsanalys av artificiella blandningar 

Kvantifieringen av vildtyps- och inversions-DNA undersöktes genom att skapa artificiella 

blandningar med DNA-prover från två pojkar, bestående av ett vildtypsprov och ett 

inversionsprov (typ I). Spädningar gjordes i steg om 25% från 0-100% inversionsprov blandat 

med vildtypsprov. En kopplingsanalys gjordes därefter av dessa blandningar (Figur 13). Ett rent 

inversionsprov innehöll 38% kopplade fragment medan ett 50% inversionsprov innehöll 23% 

kopplade fragment. Provet som endast innehöll DNA från ett vildtypsprov (0% inversionsprov) 

visade ingen koppling alls. 

 

 

Figur 13. Bråkdelen kopplade fragment vid olika artificiella blandningar av vildtypsprov och 

inversionsprov. 

3.5. Detektion av vildtyps- och inversionskromosomer med mile-post analyser 

De två kromosomspecifika probeseten användes sedan för att analysera förekomsten av 

vildtyps- och inversionskromosomer hos en uppsättning av 40 HA patienter med kända 

mutationer. Samtliga 40 patienter analyserades med både vildtyps- och int-22 inversion typ 1-

systemen. Resultaten är redovisade i Tabell 3. Samtliga patienter med nonsense-, indel- och 

missense-mutationer förväntades visa vildtypskromosomer vilket de också gjorde. Samtliga 

patienter med känd int-22 inversion utom 4 visade som förväntat int-22 typ 1 

inversionskromsomen. Dessa 4 var också negativa för vildtypskromsomen och analyserades 

därför för int-22 typ 2 inversionskromosomen. Som förväntat var de positiva för denna typ. I 

samtliga fall överensstämde mile-post analysernas resultat fullständigt med informationen som 

fanns om patienternas mutationstyper. 
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Tabell 3. Validering genom analys av 40 patienter med kända mutationer. 

 

4. Diskussion 

För att uppnå en hög och likvärdig effektivitet i PCR reaktionerna gjordes en optimering av 

annealing-temperaturerna hos samtliga system. Detta gav en större separation mellan positiva 

och negativa droppar och starkast möjliga signal hos de positiva dropparna. Det minskade också 

ospecificiteten hos systemen, något som går att se som ett ”regn” ner mot noll signal i både 

FAM- och VIC-kanalen. Trots optimeringen sågs fortfarande en antydan till vertikalt regn 

mellan de FAM-positiva och FAM-negativa dropp-populationerna. Då det bara var enstaka 

droppar (5-15 droppar av ca 15 000, alltså 0,1% av dropparna) utgjorde de inte någon risk för 

falska positiva eller negativa resultat. Korshybridisering i ddPCR kan detekteras genom att 

positiva kluster skiftar inåt eller uppåt i 2D-plotten. Det kan också ses som extra positiva kluster 

ID Ch1 Ch2 Linkage

Type 1 

%linkage Ch1 Ch2 Linkage

WT 

%linkage Mutation type

10754-011 471 461 0 0 424 427 87 20 Large Deletion

10754-044 797 762 0 0 888 843 68,6 8 Large Deletion

11395-011 273 262 0 0 283 269 85,6 31 Small Deletion/Insertion

11395-022 852 848 0 0 825 806 214 26 Small Deletion/Insertion

11401-011 833 808 0 0 1012 1027 256 25 Small Deletion/Insertion

11401-058 978 969 0 0 96 100 28,3 29 Small Deletion/Insertion

11646-011 321 317 0 0 276 279 51,4 19 Nonsense Mutation

11646-022 609 613 0 0 510 494 87,6 17 Nonsense Mutation

11783-011 232 216 0 0 288 274 52,1 19 Missense Mutation

11783-022 303 295 0 0 298 281 49,2 17 Missense Mutation

12645-011 1287 1219 0 0 1127 1128 315 28 Small Deletion/Insertion

12645-022 199 202 0 0 172 176 53,1 31 Small Deletion/Insertion

12751-011 1024 975 0 0 839 843 406 48 Small Deletion/Insertion

12751-022 2013 1916 0 0 2200 2210 882 40 Small Deletion/Insertion

13403-011 627 600 0 0 1165 1123 535 47 Nonsense Mutation

13403-044 488 506 0 0 410 416 225 54 Nonsense Mutation

13739-011 1988 1904 0 0 702 664 0 0 Inversion

13739-022 714 651 0 0 840 805 0 0 Inversion

13752-011 334 324 0 0 704 685 0 0 Inversion

13752-058 668 636 0 0 776 677 0 0 Inversion

13763-022 156 151 64 41 621 607 0 0 Inversion

13763-044 812 803 412 51 342 334 0 0 Inversion

14156-011 773 760 409 53 664 630 0 0 Inversion

14156-022 546 549 276 50 743 741 0 0 Inversion

14167-011 671 675 327 49 722 702 0 0 Inversion

14167-033 582 585 288 49 772 795 0 0 Inversion

14749-011 847 835 436 52 920 930 0 0 Inversion

14749-022 806 810 400 50 1147 1168 0 0 Inversion

15236-069 781 760 398 52 813 794 0 0 Inversion

15236-075 690 700 367 53 834 831 0 0 Inversion

15247-033 801 774 351 45 858 853 0 0 Inversion

15247-044 678 662 296 44 799 799 0 0 Inversion

15944-033 985 1012 451 45 841 823 0 0 Inversion

15944-044 1070 1078 522 49 912 899 0 0 Inversion

15958-033 2573 2683 1170 45 2350 2401 0 0 Inversion

15958-044 946 966 358 37 722 711 0 0 Inversion

16215-011 1037 1047 495 48 748 731 0 0 Inversion

16215-022 708 704 323 46 999 1005 0 0 Inversion

16319-011 1016 1009 542 54 784 773 0 0 Inversion

16319-022 743 726 323 44 922 912 0 0 Inversion
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med lägre amplitud jämfört med klustret som innehåller den verkliga målsekvensen. Ingen av 

dessa fenomen observerades i någon av analyserna, vilket tyder på att systemen var mycket 

specifika (Bio-Rad Laboratories 2015). Någon korshybridisering förväntades inte heller, 

eftersom sekvenserna hade undersökts i BLAST för att säkerställa att någon ospecifik produkt 

inte skulle förekomma. På grund av att systemen i den här analysen var specifika mot sekvenser 

utan känd variation var det möjligt att designa analyser som var väldigt specifika. Detta är något 

som hade varit svårare att göra med allel-specifika analyser, som kräver mer noggrann design 

då systemen måste kunna diskriminera mellan alleler med en skillnad på endast en bas (Huggett, 

Cowen & Foy 2015).  

Då ankar-locus visade ett ganska brett temperaturoptimum kunde de tre olika multiplexarna 

anpassas mot var och en av mile-post systemen på ett bra sätt, helt enkelt genom att välja 

optimum för respektive mile-post system. Eftersom digital PCR i sig inte kräver väldigt hög 

effektivitet hos systemen som används går det i många fall att generera data även med system 

som inte är optimerade, men konsekvensen blir naturligtvis då att känsligheten och 

specificiteten hos systemen blir lidande (Hugget et al. 2013). Genom att varje prov delas upp i 

väldigt många små reaktioner ger varje prov som analyseras upphov till en väldigt god skattning 

av provets egenskaper. Detta skiljer på ett dramatiskt sätt mellan digital PCR och klassisk 

kvantitativ PCR där varje prov ger upphov till en enkel skattning och naturligt behöver 

kompletteras med ett antal replikat för att kunna utvärderas på ett säkert sätt (Bustin et al. 2009). 

Kopplingsanalysen visade att antalet kopplade fragment endast beror på distansen mellan 

systemen och inte mängden DNA (CPD) som ingår i reaktionen, då bråkdelen kopplade 

fragment var ungefär densamma oavsett antalet CPD vid de olika distanserna mellan 

analyssystemen. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare studier (Regan et al. 2015) 

som också konstaterade att koppling inte beror på DNA-mängden som ingår i analysen, utan 

att det är en egenskap som beror på provet i sig och dess fragmentering. Givet detta faktum 

återstår bara de fel som uppstår pga. stickprovstagning (subsampling) och de fel som uppstår i 

och med användningen av Poissonfördelningen för att beräkna det verkliga underliggande 

antalet fragment. Dessa båda fel är som störst vid låga respektive höga DNA-mängder (CPD), 

därför bör en reaktion innehålla en DNA-mängd mellan 0,3 – 1,0 CPD för att minimera 

variansen mellan replikat (Basu 2017).  

Den metod som används för närvarande för klinisk detektion av patienter med inversion 22 är 

en multiplex PCR metod som baseras på long-range PCR (Bagnall, Giannelli & Green 2006). 

De primers som används för denna typ av analys har ungefär samma inbördes avstånd som de 
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analyssystem som designats i den här studien. Men, medan en long-range PCR behöver göra 

exakt så långa amplicon som definieras av de två flankerande primers behöver de analyssystem 

som används i denna studie endast amplifiera de väldigt korta fragment som definieras av 

TaqMan systemen, ofta med en längd av ca 150 bp. Det skiljer alltså väldigt mycket i 

effektivitet mellan dessa båda strategier, long-range PCR av eukaryot DNA med amplicon-

storlekar i storleksordningen 12 kb har väldigt låg effektivitet. Det är också välkänt att dessa 

kliniska analyser ganska ofta får köras om eftersom de inte är konklusiva pga. att analyserna 

ofta producerar svaga band eller/och ospecifika band. Dessa problem varierar i omfattning hos 

olika prov beroende på deras DNA kvalitet (fragmentlängdsfördelning). En standard Qiagen-

kolonn-baserad DNA isolering producerar DNA fragment som varierar stort i längd, från 

ganska korta fragment upp till fragment i storleksordningen 50-60 kb. Medelfragmentlängden 

ligger i storleksordningen 30 kb (Halldén, opublicerat). Det innebär att två analyssystem som 

har ett kort avstånd mellan sig, tex 1 kb, kommer att ge upphov till väldigt många droppar som 

innehåller signaler från båda analyssystemen (tvåfärgsdroppar). Ju längre de två systemen 

ligger från varandra, ju färre droppar kommer att utgöra tvåfärgsdroppar.  

För analyssystem som är okopplade bildas det vid låga DNA koncentrationer nästan inga 

tvåfärgsdroppar alls, medan det vid högre DNA koncentrationer bildas tvåfärgsdroppar i 

proportion till det antal droppar som kommer att innehålla ett fragment vardera av de två 

analyssystemen endast baserat på slump. Beroende på vilken mängd DNA som används i 

analysen kommer prov med kopplade analyssystem att innehålla tvåfärgsdroppar som är ett 

resultat av denna fysiska koppling mellan analyssystemen, men också tvåfärgsdroppar som 

bildats av slump från två DNA fragment med varsitt analyssystem som lokaliserat i samma 

droppe.  

I den andra delen av den här studien var det viktigt att kunna detektera tillräckligt många 

kopplade fragment vid distansen 12 kb för att kunna identifiera positiva prov och särskilja den 

negativa kontrollen. Den här studien visade att vid 12-15 kb distans mellan systemen gick det 

att detektera koppling hos 30% av fragmenten. Detta är som nämnt tidigare en egenskap hos 

provet som ingick i den här studien, men det kunde ändå förväntas att kopplingen skulle vara 

ungefär densamma för andra prov förutsatt att DNA har isolerats på liknande sätt då isoleringen 

är den största bidragande faktorn till fragmentering (Strachan & Read 2010). Den här studien 

visade också att koppling var detekterbart till 30 kb då 4% av loci var kopplade på samma 

fragment.  
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Analyssystemen användes sedan för att analysera patienter med olika typer av mutationer. Såväl 

vildtypskromosomer, som inversioner av de två olika typerna detekterades med lätthet i 

samtliga fall. Två analyser gjordes på varje patientprov, en duplex som kunde detektera 

vildtypskromosomer och en annan duplex som kunde detektera typ I inverterade kromosomer. 

De få patienter som var negativa för båda dessa kromosomvarianter analyserades därefter med 

en duplex som detekterade typ II inversionen. På så vis kunde kromosomvarianterna hos 

samtliga prov bestämmas. Eftersom endast manliga patienter analyserades detekterades som 

förväntat endast en kromosomtyp för varje patient.  

För att ytterligare karakterisera egenskaperna hos de här systemen behöver såväl 

detektionsgräns som kvantifieringsgräns bestämmas noggrant. En ytterligare möjlig utveckling 

av metoden kan vara att rena fram längre fragment för användning i analyserna. Detta borde ge 

möjlighet till en ännu bättre kvantifieringsmöjlighet i och med att proportionen tvåfärgsdroppar 

ökar med ökande medelfragmentlängd hos DNA fragmenten. I och med att systemen är 

kvantitativa och inte bara kvalitativa kan de användas för analys av individer där mosaicism 

kan förekomma. Detta är naturligtvis av stort intresse för klinisk diagnostik. Redan nu fungerar 

systemen för robust detektion av de olika kromosomvarianterna vildtyp, inversion typ I och 

inversion typ II, men ytterligare validering behövs innan de kan användas för klinisk diagnostik.  

I tidigare studier med mile-post analyser har DNA isolerats med metoder som genererar längre 

DNA fragment, för att kunna detektera koppling mellan cis-konfigurerade alleler på ett stort 

avstånd (Regan et al. 2015). Under den här studien utfördes den mile-post baserade 

inversionsdetektionen på DNA som har preparerats med standard DNA isoleringsmetoder. Den 

här studien visar således att det är möjligt att använda ett sådant här system för att undersöka 

DNA som isolerats med standardmetoder och som redan finns i biobanker. 

Det är uppenbart att detta är en metod som kan användas för generell detektion av 

makrostrukturella omlagringar av olika slag. För att det skall vara intressant att sätta upp den 

här typen av system behöver omlagringarna ha en viss frekvens i populationen, eftersom det 

kräver en viss arbetsinsats för att sätta upp och validera dem. Hos HA patienter förekommer 

det faktiskt ytterligare en typ av inversioner som kan vara intressant i detta perspektiv. Det är 

en repeterad sekvens i intron 1 av F8 genen som har en nästan perfekt kopia en bit ifrån genen 

och över denna repeterade sekvens bildas det inversioner på motsvarande sätt som för den 

repeterade sekvensen i intron 22 (Bagnall, Waseem, Green & Giannelli 2002). 
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Slutsatser 

• Kopplade loci var kvantifierbara när interdistansen mellan två system var upp till 12–15 kb 

och detekterbara med interdistansen 30 kb. 

• Proportionen kopplade loci vid en specifik interdistans är endast beroende av egenskaperna 

hos provet och oberoende av mängden DNA som ingår i reaktionen.  

• Det går att använda ddPCR i kombination med mile-post analyser för att detektera 

vildtypskromosomer, typ 1- och typ 2 inversionskromosomer. 

• Artificiella blandningar visar att analysen är inte bara är kvalitativ utan också kvantitativ. 

• Jämfört med klassisk long-range PCR är det här analyssystemet mindre tidskrävande, 

kvantifierande och mer robust. 

• Den här typen av analys kan användas kliniskt för att detektera inversioner och andra 

makrostrukturella omlagringar. 

Tackord 

Jag vill rikta ett stort tack till Christer, Eric, Christina, Daniel och Rosanna på Krinova för alla 

goda råd och allt ert stöd under mitt arbete. Tack för förtroendet jag fick att genomföra den här 

studien och för all den kunskap det gav mig. Lycka till under era fortsatta studier! 
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