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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að leita að meðalhitakærum sjúkdómsvaldandi Vibrio 

bakteríum við Ægissíðu í Reykjavík. Áhersla var lögð á að leita að Vibrio 

parahaemolyticus og Vibrio vulnificus en skima aðeins eftir Vibrio Cholerae. Skoðaðar 

voru fjórar sýnategundir; vatnssýni, kræklingur, hrúðurkarl og þari, í tveimur sýnatökum. 

APW var notað sem auðgunaræti og þrenns konar einangrunar- og valæti; TCBS 

(thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose) agar, VVA (Vibrio vulnificus agar) og VPSA(Vibrio 

parahaemolyticus sucrose agar). Tegundirnar voru greindar með lífefnafræðilegum 

greiningarprófum og sértækum vísum með PCR. V.parahaemolyticus greindist í einu sýni 

af átta þ.e. í vatnssýninu úr seinni sýnatökunni, og V.cholerae greindist í einu sýni af átta 

þ.e. í vatnssýninu úr fyrri sýnatökunni. V.vulnificus greindist ekki í neinu sýni. Ekkert var 

greint úr kræklinga-, hrúðurkarla- né þara sýnunum.   

Abstract 

The main goal of the research project was to search for mesophilic pathogenic Vibrio 

bacteria at Ægissíða in Reykjavík. Emphasis var put on finding the species Vibrio 

parahaemolyticus and Vibrio vulnificus but a small sweep was done for Vibrio cholerae. 

Four types of samples were tested; water, mussels, barnacles and seaweed, in two sample 

trips. APW was used for enrichment and three types of isolation and selective media was 

used; TCBS (thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose) agar, VVA (Vibrio vulnificus agar) and 

VPSA (Vibrio parahaemolyticus sucrose agar). The species were identified with 

biochemical tests and specific primers with PCR. V.parahaemolyticus was identified in one 

of eight samples, the water sample from the second sample trip, and V.cholerae was 

identified in one of eight samples, the water sample from the first sample trip. V.vulnificus 

was not identified in any sample. None of the species were identified in the mussel, 

barnacle or seaweed samples.  

 

 

 

 



 

ii 

 

 



 

iii 

 

Efnisyfirlit

Útdráttur ............................................................................................................................... i 

 

Abstract ................................................................................................................................. i 

 

Efnisyfirlit ........................................................................................................................... iii 

 

Myndir .................................................................................................................................. v 

 

Töflur ................................................................................................................................... vi 

 

Inngangur ............................................................................................................................. 1 

 

Efni og aðferðir .................................................................................................................... 5 
1.1. Sýnatökur og úrvinnsla sýna .......................................................................... 5 
1.2. Lífefnafræðileg greiningarpróf ...................................................................... 6 

1.3. PCR ................................................................................................................ 6 

 

Niðurstöður og umræða ...................................................................................................... 9 

 

Lokaorð .............................................................................................................................. 13 

 

Heimildir ............................................................................................................................ 15 

 

Viðauki A – Efni og Aðferðir ............................................................................................ 17 
1. Uppskriftir ............................................................................................................. 17 

1.1. ALO æti ....................................................................................................... 17 

1.2. APW ............................................................................................................. 18 
1.3. NaPBS .......................................................................................................... 18 

1.4. PCA+ ........................................................................................................... 18 



 

iv 

 

1.5. Saltpróf ........................................................................................................ 18 
1.6. TCBS ........................................................................................................... 19 
1.7. TSB+ ............................................................................................................ 19 

1.8. VPSA ........................................................................................................... 19 
1.9. VVA ............................................................................................................. 20 

2. Aðferðir ................................................................................................................. 21 
2.1. API20E hraðvirka lífefnafræðilega greiningarprófið .................................. 21 
2.2. DNA einangrun með suðu ........................................................................... 21 

2.3. PCR .............................................................................................................. 22 
2.4. Pitchers DNA einangrun .............................................................................. 25 

 

Viðauki B - Niðurstöður ................................................................................................... 27 
1. Upplýsingar um sýni ............................................................................................. 27 
2. Niðurstöður úr lífefnafræðilegum greiningarprófum og PCR. ............................. 30 

2.1. Niðurstöður úr einangrun og frumgreiningarprófum. .................................. 30 

2.2. Niðurstöður úr lífefnafræðilegum greiningarprófum. ................................. 34 
2.3. Niðurstöður úr PCR Vibrio cholerae ........................................................... 35 

 



 

v 

 

Myndir

Mynd 1: Rafdráttur úr PCR með V.vulnificus og V.parahaemolyticus vísum og 

GeneRuler 100bp plus (3000 bp - 100 bp) ladder. ............................................. 9 

Mynd 2: Niðurstöður úr PCR með Vibrio cholerae vísum (Þ1A2, Þ3A2, V2A1, V3A2 

eru úr annarri rannsókn). GeneRuler 100 bp plus ( 3000 bp - 100 bp) 

ladder. ............................................................................................................... 35 

 



 

vi 

 

Töflur

Tafla 1: Niðurstöður úr lífefnafræðilegum greiningarprófum á líklegum stofnum og 

samanburður við fræði ( *Taflan er flokkuð niður eftir líklegum 

tegundum). ........................................................................................................ 10 

Tafla 2: Niðurstöður úr hraðvirka greiningarprófinu API20E á völdum sýnum og 

samanburður ( * % jákvæðar niðurstöður eftir 18-24 klst). ............................ 11 

Tafla 3: Lýsing á skammstöfunum í API20E prófinu .......................................................... 21 

Tafla 4: DNA röð PCR vísa fyrir V.cholerae [Chun o.fl. 1999:2202-2208] ...................... 22 

Tafla 5: Hitastigs snið fyrir PCR með V.cholerae vísum .................................................... 22 

Tafla 6: Master mix fyrir PCR með V.cholerae vísum ........................................................ 22 

Tafla 7: DNA röð PCR vísa fyrir V.parahaemolyticus. ...................................................... 23 

Tafla 8: Hitastigs snið fyrir PCR með V.parahaemolyticus vísum ..................................... 23 

Tafla 9: Master Mix fyrir PCR með V.parahaemolyticus vísum ......................................... 23 

Tafla 10: DNA röð PCR vísa fyrir V.vulnificus. ................................................................. 24 

Tafla 11: Hitastigs snið fyrir PCR með V.vulnificus vísum ................................................ 24 

Tafla 12: Master mix fyrir PCR með V.vulnificus vísum .................................................... 24 

Tafla 13: Upplýsingar um umhverfissýni tekinn við hitaveitustokk við Ægissíðu sem 

eru oxidase jákvæð og gram neikvæðir stafir. ................................................. 27 

Tafla 14: Niðurstöður úr einangrun og frumgreiningarprófum á sýnum úr sýnatöku 

30.8.10 (B) við Ægissíðu. ................................................................................. 30 

Tafla 15: Niðurstöður úr einangrun og frumgreiningarprófum úr sýnatöku 04.10.10 

(A) við Ægissíðu ............................................................................................... 32 

Tafla 16: Niðurstöður úr lífefnafræðilegum greiningarprófum á völdum sýnum. .............. 34 



 

1 

 

 

 

Inngangur 

Markmið rannsóknarinnar var að leita að meðalhitakærum sjúkdómsvaldandi Vibrio 

bakteríum við Ægissíðu í Reykjavík. Áhersla var lögð á að leita að Vibrio 

parahaemolyticus og Vibrio vulnificus en skima aðeins eftir Vibrio cholerae. Hitastig 

sjávar við strendur Íslands nær sjaldan hærra  hitastigi en 10°C. Því hefur verið talið að  

meðalhitakærar sjúkdómsvaldandi Vibrio bakteríur nái ekki að vaxa hérlendis. Árið 2007 

fann Bradd Haley, í samstarfi við Evu Benediktsdóttur, V.cholerae á nokkrum stöðum við 

strendur Íslands. Þessir staðir hafa það sammerkt að heitt vatn blandast sjónum frá hverum 

í flæðarmáli eða vegna útrennslis frá hitaveitu. Áhugavert er því að kanna hvort fleiri 

meðalhitakærar sjúkdómsvaldandi Vibrio tegundir lifi við slíkar aðstæður við strendur 

Íslands. 

Meðalhitakærar sjúkdómsvaldandi Vibrio bakteríur vaxa best í 20°C - 30°C heitum sjó. Í 

rannsókn Kaneko og Colwell, 1973 í Chesapeake Bay, kom í ljós að lágmarkshiti fyrir 

ræktanlegar V.parahaemolyticus væri 14°C og að vöxtur bakteríanna nái stöðugleika við 

20°C hita. Hins vegar fundu þeir frumur allt árið í kring í botnlaginu og á dýrasvifi. Vibrio 

tegundir eru þekktar fyrir að geta breytt sér í óræktanlegt form sem þolir óæskilegt 

umhverfi s.s. kaldan sjó [Thompson o.fl. 2006:137]. Hægt er að álykta að Vibrio 

bakteríurnar berist til Íslands í óræktanlegu formi og lifni svo við þegar þær finna æskilegt 

umhverfi eins og úttök frá hitaveitu. Rannsókn Wright o.fl. 2006 skilaði svipuðum 

niðurstöðum fyrir lágmarkshita ræktanlegra V.vulnificus í Chesapeake bay. Bakterían var 

ekki auðfundin við hitastig lægra en 15°C en   þó tókst þeim að finna V.vulnificus í 8°C 

heitum sjó í litlu mæli.   

Við Ægissíðu í Reykjavík er úttak frá hitaveitu og góðar aðstæður  fyrir meðalhitakærar 

sjúkdómsvaldandi Vibrio tegundir. Úr hitaveitustokknum seytlar í kringum 30°C heitt vatn 

og blandast við sjóinn. Sjórinn í kring verðum um 19°C við fjöru. Dýralífið er fjölbreytt á 

þessu svæði. Mikið er um kræklinga og hrúðurkarla, sem hafa raðað sér í kringum 

hitaveitustokkinn, auk þess að blákrabbar lifa á þessum slóðum. Þessi krabbategund heitir 

Callinectes Sapidus. Davis og Sizemore rannsökuðu Vibrio tegundir í Callinectes Sapidus í 

Galveston Bay, Texas árið 1982. Af þeim 140 kröbbum sem þeir tóku sýni  úr voru 23% 

sýktir af V.parahaemolyticus en 7% sýktir af V.vulnificus.  
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Ættkvíslin Vibrio er í ættinni Vibrionaceae og eru gram neikvæðir stafir. Þeir eru 

kjörfrjálsir með tilliti til súrefnis og ófrumbjarga. Vibrio tegundir eru bæði með 

öndunarkerfi og gerja sykur eftir þörfum. Hægt er að greina í sundur sumar tegundir eftir 

hvaða sykrur þær gerja. Flestar Vibrio tegundir eru sjávarörverur og eru því saltháðar. 

Nokkrar tegundir geta hins vegar lifað í ferskvatni eða vatni með lágan saltstyrk og nýta þá 

lífræn efni sem uppsprettu natríum.  Sumar tegundir lifa í þörmum og meltingarfærum í 

sjávardýrum og sumar eru sýklar sem geta sýkt dýr eða menn [Bergey og Holt 1994:192-

193]. Helstu sjúkdómsvaldar í fiski eru Vibrio anguillarum, Vibrio salmonicida og 

V.vulnificus. Einkenni Vibrio sýkinga í fiskum eru meðal annars vefjaskemmdir í þörmum, 

blæðingar og sár, vatn í sundmaga og uggarot. Vibrio harveyi er þekkt fyrir að sýkja rækjur 

og Vibrio shilonii og Vibrio coralliityticus eru þekktar fyrir að valda sjúkdómum sem 

bleikja kórala [Thompson o.fl. 2004:403-431]. Nokkrar tegundir eru þekktar sem 

sjúkdómsvaldar í mönnum. Þær helstu eru V.cholerae, sem veldur  kóleru, 

V.parahaemolyticus, ein aðalorsök matareitrunar af völdum sæfangs, og V.vulnificus, sem 

veldur hættulegri blóðeitrun [Bergey og Holt 1994:192-193].  

V.cholerae er viðmiðunartegund ættkvíslarinnar Vibrio. Hægt er að greina hana frá flestum 

öðrum Vibrio tegundum þar sem hún getur lifað við 0% saltstyrk. V.cholerae er þekkt fyrir 

að valda kóleru faröldrum. Tvær serótýpur O1 (El tor) og O139 (Bengal) framleiða það 

kóleru þarmaeitur sem veldur einkennum sjúkdómsins. Fólk sýkist með því að drekka 

mengað vatn eða borða mengaðan mat. Helsta einkenni sjúkdómsins er vatnskenndur 

niðurgangur sem veldur miklu vökvatapi. Ef sjúklingur fær ekki vökva og næringu í æð 

getur vökvatapið leitt til dauða. Saur úr sýktum einstaklingi ber mikinn fjölda af frumum 

og veldur því bakterían fljótt faraldri í löndum þar sem fólk býr við mikil þrengsli og léleg 

hreinlætiskerfi [Thompson o.fl. 2006: 311-330]. V.cholerae stofnarnir sem Bradd Haley 

fann við Íslandsstrendur framleiða ekki kóleru þarmaeitur.  

V.parahaemolyticus er ein meginorsök matareitrunar af völdum sjávarfangs í heiminum. 

Aðaleinkennin eru niðurgangur og magaverkir. Sumir sjúklingar fá líka hita, uppköst, 

ógleði og slen. Einkennin vara yfirleitt í 2-10 daga. Tveir aðalsýkiþættir hjá 

V.parahaemolyticus eru próteinin thermostable direct hemolysin (TDH) og TDH-related 

hemolysin (TRH). Hægt er að athuga hvort stofn sé sjúkdómsvaldandi með því að strika 

honum á Wagasuma blóð agar og athuga hvort lífveran veldur blóðrofi. Þetta fyrirbæri 

kallast Kanagawa fyrirbærið og bendir til þess að TDH eða TRH sé til staðar [Thompson 

o.fl. 2006:340-348]. Vísar úr Thermolabile hemolysin geni (tl) eru notaðir til að athuga 

heildarfjölda V.parahaemolyticus tegunda með PCR þar sem það hefur fundist jafnt í 

stofnum með og án TDH eða TRH. Vísarnir afrita 450 bp bút af thermolabile hemolysin 

geninu. Til að greina bæði bakteríuna og sýkingarmátt hennar, er algengt  að framkvæma 

multiplex PCR með vísum úr thermolabile hemolysin geni, TDH og TRH [Bej o.fl. 1999].  

V.vulnificus er tækifærissýkill og sýkingar af völdum bakteríunnar eru yfirleitt raktar til 

neyslu á hráum eða illa elduðum ostrum. V.vulnificus er þekkt fyrir að valda blóðeitrun og 

er meginorsök dauða vegna neyslu á sjávardýrum í Bandaríkjunum. Fólk með 

undirliggjandi sjúkdóma, s.s. alkóhólisma, hepatitis og lifrarbólgu, eru móttækilegri gegn 
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sýkingum af völdum V.vulnificus. Þetta stafar líklega af hærra járnmagni í líkamanum sem 

auðveldar vöxt bakteríunnar.  V.vulnificus skiptist í þrjár lífgerðir. Lífgerð 1  veldur þrenns 

konar sjúkdómum í mönnum; milda þarmabólgu, blóðeitrun og sýkingar í sárum. Stofnar 

Lífgerðar 1 eru erfiðir  í greiningu með lífefnafræðilegum greiningarprófum þar sem 

stofnarnir hegða sér mismunandi. Flestir stofnarnir gerja lactosa, salicin og cellobiosa en 

um 15% af stofnum gerja einnig sucrosa. Þetta veldur vandræðum við ræktun á TCBS  

(thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose) agar þar sem kólóníurnar verða gular eins og hjá 

V.cholerae.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að engir stofnar lífgerðar 1 eru  með nákvæmlega 

sama erfðamengi. Lífgerð 2 er aðgreind frá lífgerð 1 þar sem hún er ornithine og indole 

neikvæð ásamt því að gerja ekki mannitol. Lífgerð 3 er aðgreind frá hinum lífgerðunum 

þar sem hún er citrate og ortho-Nitrophenyl-β-galactoside (ONPG) neikvæð. Lífgerð 3 

gerjar ekki salicin, cellobiose né lactosa [Thompson o.fl. 2006:349-355]. Erfitt er að því að 

greina V.vulnificus út frá lífefnafræðilegum eiginleikum og æskilegt er að nota önnur 

greiningartól eins og PCR með vísum. Genið fyrir cytotoxin-hemolysin próteini finnst 

einungis í V.vulnificus og hentar því vel til notkunar við greiningu á bakteríunni. Vísar hafa 

verið hannaðir út frá DNA röð á 1,8 kb HincII svæði á cytotoxin-hemolysin geninu, 

Vvh785F og Vvh1303R. Þessir vísar eru um 19bp á lengd og afrita  519 bp svæði í PCR 

[Hill o.fl. 1991].  

Í þessari rannsókn var ákveðið að fylgja í aðalatriðum ræktunaraðferðum fyrir V.cholerae, 

V.vulnificus og V.parahaemolyticus, sem lýst er í Bacteriological Analytical Manual frá 

FDA (USA Food and Drug Administration) [DePaola og Kaysner 2004]. Alkaline peptone 

vatn (APW) er notað sem auðgunaræti og TCBS (thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose) agar 

notaður sem einangrunar- og valæti. Ákveðið var að strika einnig á VVA (Vibrio vulnificus 

agar) og VPSA (Vibrio parahaemolyticus sucrose agar) til að auka líkurnar á að finna 

V.parahaemolyticus og V.vulnificus.  

Algengt er að nota alkaline peptone vatn (APW) sem auðgunaræti fyrir umhverfissýni 

þegar verið er að leita af Vibrio tegundum. Það var sérstaklega hannað fyrir V. cholerae en 

virkar einnig sem auðgunaræti fyrir aðrar Vibrio tegundir s.s. V.parahaemolyticus. TCBS 

(thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose) agar er algengasta einangrunar- og valætið fyrir 

V.cholerae. Basískt sýrustig agarsins (pH 8,6) skiptir miklu fyrir val á Vibrio tegundum, 

því þær þola basískt umhverfi mjög vel. Sýrustigið hindrar kólígerla og gallsöltin hindra 

gram jákvæðar tegundir. Súkrósa gerjun greinir á milli tegunda, þar sem súkrósa jákvæðar 

tegundir verða gular á litinn en súkrósa neikvæðar tegundir verða grænar á agarnum 

[Thompson o.fl. 2006:16]. Rannsókn Lotz o.fl. 1983 sýndi fram á að TCBS væri ekki eins 

gott valæti fyrir V.cholerae eins og talið var. Þeir prófuðu 31 tegund með 188 stofna. Níu 

tegundir voru gular (súkrósa jákvæðar) á TCBS agarnum eins og V.cholerae og níu 

tegundir grænar (súkrósa neikvæðar). Önnur rannsókn sýndi fram á aðeins um 61% af 

kólóníum á TCBS agarnum úr vatnssýnum úr Neuse og Pamlico ánnum við strönd Norður 

Karólínu voru Vibrio tegundir [Pfeffer og Oliver 2003].  

Vibrio vulnificus agar (VVA) var hannaður til að greina V.vulnificus frá öðrum Vibrio 

tegundum þar sem TCBS agar er talinn hindra vöxt bakteríunnar. VVA er ekki mjög 



 

4 

 

sérhæfður agar en sýrustigið hindrar kólígerla og saltstyrkurinn hindrar bakteríur sem eru 

ekki saltþolnar. VVA aðgreinir út frá cellobiose gerjun. V.vulnificus, sem gerjar cellobiose, 

verður gul á agarnum en aðrar cellobiose neikvæðar tegundir, s.s. V.parahaemolyticus og 

V.cholerae, verða grænar. Gert er ráð fyrir að notuð séu önnur staðfestingartól eins og PCR 

með vísum fyrir V.vulnificus [Wright o.fl. 1993]. Í rannsókn Wright o.fl. 1993 kom í ljós 

að 54% af cellobiose jákvæðum kólóníum voru greindar sem V.vulnificus með API20E og 

með alkaline phosphatase labeled oligonucleotide þreifara (VVAP). V.parahaemolyticus 

sucrose agar (VPSA) notar súkrósa til að greina sundur tegundir en inniheldur næringarefni 

sem ýta undir vöxt V.parahaemolyticus. VPSA inniheldur einnig gallsölt sem hindra gram 

jákvæðar tegundir og með basískt sýrustig sem hindrar kólígerla. V.parahaemolyticus og 

V.vulnificus eru báðar grænar eða bláar á VPSA agar en flestar aðrar tegundir eru gular 

[DePaola og Kaysner 2004]. 

Hægt er að skipta sjúkdómsvaldandi Vibrio tegundunum í nokkra hópa eftir 

lífefnafræðilegum eiginleikum. V.parahaemolyticus, V.vulnificus, V.alginolyticus og 

V.carchariae eru mjög líkar og falla saman í hóp sem lysine decarboxylase jákvæðar 

tegundir. Hægt er að greina V.alginolyticus og V.carchariae frá V.vulnificus og 

V.parahaemolyticus vegna sucrosa gerjun. Munurinn á V.parahaemolyticus og V.vulnificus 

liggur í saltþoli og hvaða sykrur þær gerja. V.parahaemolyticus vex við 8% saltstyrk en 

V.vulnificus vex aðeins við 6% saltstyrk og minna. V.vulnificus gerjar lactosa, salicin og 

cellobiosa en það verður að hafa í huga að til eru lífgerðir sem geta það ekki. V.cholerae og 

V.mimicus eru oft settar saman í hóp þar sem þær þola báðar 0% saltstyrk. Hægt er að 

greina þær í sundur með súkrósa gerjun og Voges-Proskauer prófi, þar sem V.mimicus er 

neikvæð í báðum prófunum [Farmer og Hickman-Brenner 2006:525-534].
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Efni og aðferðir 

1.1. Sýnatökur og úrvinnsla sýna 

Fyrri sýnatakan var 30. ágúst 2010 og seinni sýnatakan var 4.október 2010 við Ægissíðu í 

Reykjavík hjá úttaki frá hitaveitu við fjöru. Í fyrri sýnatökunni náði vatnið úr 

hitaveitustokknum 31°C en í seinni sýnatökunni var hitastig vatnsins aðeins 28.5°C. Í fyrri 

sýnatökunni sást einn blákrabbi en því miður tókst ekki að ná honum, þannig að aðeins 

þara-, kræklinga-, hrúðurkarla- og vatnssýni var tekið. Samtals var tekið 1 L vatnssýni. 

Hitastig vatnssýnis var í kringum 29°C í fyrri sýnatökunni en 19.4°C í seinni sýnatökunni. 

Þara var safnað í plastpoka með steríliseruðum töngum. Kræklingar og hrúðukarlar, sem 

voru fastir við hitaveitustokk, voru losaðir með töngum og einnig settir í plastpoka.  

Í fyrri sýnatökunni var í kringum 20 grömm af þara skolaður þrisvar með 100 mL af 

NaPBS í eina mínútu og síðan settur í stomacher poka með 180 mL af NaPBS. 

Kræklingarnir og hrúðurkarlarnir voru ekki skolaðir en muldir niður og 20 grömm vigtað 

beint í stomacher poka með 180 mL af NaPBS. Stomacher pokarnir voru settir í stomacher 

vél í allt að 60 sekúndur og 10 mL af vökvanum, sem hafði síast í gegn, var bætt í 

erlenmeyerflösku með 190 mL af APW með 1% NaCl. Skelin utan á kræklingunum og 

hrúðurkörlunum var of hörð fyrir stomacher vélina og það komu göt á pokunum eftir 

annars vegar 15 sekúndur og hins vegar eftir 30 sekúndur. Vatnssýnið var geymt í kæli yfir 

nótt vegna tímaskorts á sýnatökudag. Það var síðan síað á þrjá 0,2 μm filterpappíra. 

Filterpappírinn var látinn í 200 mL af APW með 1% NaCl. Í seinni sýnatökunni var í 

kringum 20 grömm af þara, kræklingi og hrúðukarli skolað þrisvar með 100 mL af NaPBS 

í eina mínútu með 200 rpm hristingi. Sýnin voru svo meðhöndluð eins og í fyrri 

sýnatökunni nema APW með 2% NaCl var notað. Vatnssýnið var síað á tvo 0,2 μm 

filterpappíra og þeir látnir í 200 mL af APW með 2% NaCl. Allar APW lausnirnar voru 

settar í 37°C hitaskáp. APW lausnirnar voru merktar með sýnategund (Þ = þari, H = 

hrúðurkarl, K = kræklingur eða Vs = vatnssýni) og sýnatöku (B = fyrri sýnataka 30. Ágúst 

2010, A = seinni sýnataka 4. Október 2010), dæmi: Þ, B (Þari úr fyrri sýnatöku). 

Strikað var á þrenns konar einangrunaræti; TCBS (Thiosulfate Citrate Bile salts Sucrose 

agar), VPSA (Vibrio Parahaemolyticus Sucrose Agar) og VVA (Vibrio Vulnificus Agar) 

úr APW lausnunum eftir einn sólarhring í 37°C og eftir tvo sólarhringa. Úr sýnum fyrri 

sýnatöku var einnig strikað á þessi æti beint úr stomacher pokunum. Eftir sólarhrings 

ræktun á einangrunarætum við 37°C voru líklegar kólóníur valdar og strikaðar á TSB+ 

agar. Upplýsingar um sýni eru í viðauka B og allar upplýsingar um ætin sem notuð voru 

eru í Viðauka A. Sýnin voru merkt með sýnategund (Þ, H, K eða Vs), tegund af 

einangrunaræti ( C - TCBS, P - VPSA eða V - VVA), heiti kólóníu (ef fleiri en ein kólónía 

var valin af skál voru þær merktar með tölustöfum), hversu marga daga við 37°C í APW 



 

6 

 

lausn fyrir strikun ( st - 0 dagar þ.e. beint úr stomacher, APW - eftir 1 dag, APW2 - eftir 2 

daga) og sýnatöku (B eða A). Dæmi um nafn á sýni er því, Vs-C2, APW B (Vatnssýni, 

strikað á TCBS agar, kólónía númer 2, einn sólarhringur í APW, sýnataka 30.ágúst 2010). 

1.2. Lífefnafræðileg greiningarpróf 

Til frumgreiningar var framkvæmt oxidase próf og gramlitun. V.parahaemolyticus, V. 

vulnificus og V.cholerae eru gram neikvæðar og oxidase jákvæðar [Bergey, David H. og 

Holt, John G. 1994]. Skálunum, sem voru oxidase neikvæðar og gram jákvæðar, var hent. 

Til að útiloka ýmsa aðra Vibrio stofna var athugað hvort stofnarnir uxu við 42°C, 0% 

saltstyrk og 0.5% saltstyrk. Stofnunum var strikað á TSB+ agar fyrir hitaprófið og sett í 

42°C hitaskáp yfir nótt. Til að athuga vöxt við 0% saltstyrk var útbúinn PCA+ agar til að 

líkjast TSB agar (sjá Viðauka A, 1.4) en TSB agar var notaður til að athuga vöxt við 0.5% 

saltstyrk. V.parahaemolyticus, V.vulnificus og V.cholerae vaxa við 0.5% saltstyrk og 42°C 

en 0% saltstyrkur aðgreinir V.cholerae frá hinum stofnunum [Dworkin, Martin 2006:533-

534]. Út frá niðurstöðum þessara prófa og útlits á einangrunaræti var hægt að velja út 

stofna sem líklega gætu verið V.parahaemolyticus, V.vulnificus og V.cholerae til að gera 

frekari lífefnafræðileg greiningarpróf.  

Til að greina valda stofna var gert ítarlegra saltpróf og ALO próf. Til að athuga vöxt við 

mismunandi saltstyrk var notað nutrient broth með 0%, 3%, 6% og 8% NaCl. Saltprófið 

var sett í 37°C hitaskáp og lesið af því eftir fimm daga. Þetta próf greinir vel á milli 

V.parahaemolyticus, V.vulnificus og V.cholerae. ALO prófið athugar decarboxylase virkni 

gegn L-Argenine, L-Lysine og L-Ornithine. Líklegir V.parahaemolyticus, V.vulnificus og 

V.cholerae stofnar voru valdir út frá niðurstöðum þessara prófa til að gera hraðvirka 

lífefnafræðilega greiningarprófið API20E (Sjá Viðauka A 2.1) og staðfestingu með PCR.  

1.3. PCR 

DNA var einangrað úr völdum sýnum með Pitchers DNA einangrunar aðferð (sjá Viðauka 

A 2.3). RNAsa þrepið var endurtekið tvisvar til að reyna að auka gæði PCRsins auk þess að 

DNA sýnin voru þynnt tífalt. Sýni voru einnig tekin úr APW lausnunum eftir þrjá daga í 

37°C og DNA einangrað með suðu (sjá Viðauka A, 2.2). Sama master mix lausn var notað 

fyrir V.cholerae, V.parahaemolyticus og V.vulnificus með mismunandi vísum. Master mix 

lausnin samanstendur af dNTPs, PCR buffer, MgCl2, Taq polymerasa og vísum (sjá töflu 6, 9 

eða 12 í viðauka B 2.3). Fyrir V.cholerae voru vísarnir prVC-F og prVCM-R notaðir (sjá 

töflu 4 í Viðauka B 2.3), fyrir V.parahaemolyticus voru vísarnir Vp tlF og Vp tlR notaðir 

(sjá töflu 7 í Viðauka B 2.3) og fyrir V.vulnificus voru vísarnir Vvh 785F og Vvh 1303R 

notaðir (sjá töflu 10 í Viðauka B 2.3). PCR var framkvæmt í tækinu GeneAMP PCR 

System 2700 frá Applied Biosystems. Hitastigssniðin voru svipuð fyrir allar þrjár 

tegundirnar. Fyrir V.cholerae var upphafseðlissvipting við 94°C í 2 mín, síðan voru 30 

hringir með eðlissviptingu við 94°C í 1 mín, þáttapörun við 60°C í 1 mín og lenging við 

72°C í 1 mín. Lokalenging átti sér stað við 72°C í 10 mín (Sjá töflu 5 í Viðauka B 2.3). 

Hitastigssnið V.parahaemolyticus er alveg eins og fyrir V.cholerae nema 
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upphafseðlissvipting á sér stað í 3 mín, það eru aðeins 25 hringir, lenging á sér stað í 2 mín 

og lokalenging á sér stað í 3 mín (Sjá töflu 8 í Viðauka B 2.3). Fyrir V.vulnificus  var 

upphafseðlissvipting við 94°C í 10 mín, síðan voru 25 hringir með eðlissviptingu við 94°C 

í 1 mín, þáttapörun við 60°C í 1 mín og lenging við 72°C í 1 mín. Lokalenging átti sér stað 

við 72°C í 10 mín (Sjá töflu 11 í Viðauka B 2.3). PCR afurðin var rafdregin í 1% agarósa 

geli með 0.5 µg/mL ethidium bromide við 40 volt í klukkustund. 
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Niðurstöður og umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að leita af V.parahaemolyticus og V.vulnificus  auk þess að 

skima eftir V.cholerae við hitaveitustokkinn við Ægissíðu í Reykjavík. Alls voru tekin átta 

sýni í tveimur sýnatökum; vatns-, kræklinga-, hrúðurkarla- og þarasýni. Alls voru 62 

stofnar, sem voru oxidase jákvæðir og gram neikvæðir stafir, einangraðir úr þessum 

sýnum, 34 stofnar úr fyrri sýnatökunni og 28 stofnar úr seinni sýnatökunni.  Flestir 

stofnarnir voru einangraðir úr vatnssýnunum, alls 23 stofnar. Fæstir stofnarnir voru 

einangraðir úr þara, alls 7 stofnar. Svipaður fjöldi af stofnum voru einangraðir úr 

kræklinga- og hrúðurkarlasýnunum, annars vegar 17 stofnar og hins vegar 15 stofnar.    

V.cholerae var greind í vatnssýninu úr 

fyrri sýnatökunni.  Þrír stofnar; Vs-C2 

APW B, Vs-V1 APW B og Vs-V3 

APW2 B, einangraðir úr vatnssýninu úr 

fyrri sýnatökunni voru taldir líklegir 

V.cholerae út frá lífefnafræðilegu 

greiningarprófunum (sjá töflu 1). Allir 

þrír stofnarnir voru jákvæðir í PCR með 

vísum fyrir V.cholerae. Á mynd 2 í 

viðauka 2.3 sést að stofnarnir sýndu bönd 

við 300bp.  Einn stofninn var 

einangraður af TCBS agar (Vs-C2 APW 

B) en hinir tveir stofnarnir voru báðir 

einangraðir af VVA agar (Vs-V1 APW B 

og Vs-V3 APW2 B). 

V.parahaemolyticus var greind í 

vatnssýninu úr seinni sýnatökunni. Tveir 

stofnar einangraðir úr vatnsýninu úr fyrri 

sýnatökunni og fimm stofnar einangraðir 

úr vatnssýninu úr seinni sýnatökunni 

voru taldir líklegir V.parahaemolyticus í 

lífefnafræðilegu greiningarprófunum. 

Aðeins þrír stofnar voru jákvæðir í PCR 

með vísum fyrir V.parahaemolyticus; 

Vs-C1 APW A, Vs-C2 APW2 A og Vs-

P2 APW2 A. Þeir eru allir einangraðir úr 

vatnsýninu úr seinni sýnatökunni og 

sýndu bönd við 450bp í rafdrættinum 

(sjá mynd 1).  

Mynd 1: Rafdráttur úr PCR með V.vulnificus og 

V.parahaemolyticus vísum og GeneRuler 100bp 

plus (3000 bp - 100 bp) ladder. 
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V.vulnificus var ekki greind í neinu sýni. Ekkert var greint úr kræklinga-, hrúðurkarla- né 

þarasýnunum. Í töflu 1 eru niðurstöðurnar úr lífefnafræðilegu greiningarprófunum, skipt 

upp eftir líklegum tegundum. Stuðst var við útlit á einangrunaræti (súkrósa gerjun á TCBS 

og VPSA agar, cellobiose gerjun á VVA) og niðurstöðum úr frumgreiningarprófum (Sjá 

Viðauka B 2.2) til að meta hvaða stofnar voru líklegir til að vera V.parahaemolyticus, 

V.cholerae eða V.vulnificus. Tíu stofnar voru valdir úr fyrri sýnatökunni til að greina frekar 

með ALO prófi og ítarlegra saltprófi. Fimm stofnar úr vatnssýni, einn stofn úr þara og tveir 

stofnar úr kræklinga- og hrúðurkarlasýni. Tíu stofnar voru einnig valdir úr seinni 

sýnatökunni. Sex stofnar úr vatnssýni, þrír stofnar úr kræklingasýni, einn stofn úr 

hrúðurkarlasýni en enginn úr þara. 

Tafla 1: Niðurstöður úr lífefnafræðilegum greiningarprófum á líklegum stofnum og 

samanburður við fræði ( *Taflan er flokkuð niður eftir líklegum tegundum). 

A – Arganine, O-Ornithine, L-lysine. 

Nafn sýnis 

Þver-

mál 

(mm) 

Súkrósa 

gerjun m.t.t. 

útlits á agar 

Cellobiose 

gerjun m.t.t. 

útlits á agar 

Decarboxylase Salt próf (Sjá  

 A O L 0% 3%  6% 8% 

 Vibrio cholerae * 

VS-V1,APW B <1 Á ekki við -  - + + (+) + (+) - 

VS-C2,APW B ~1 + Á ekki við  - + + (+) + + - 

VS-V3,APW2 B ~2 Á ekki við -  - + + (+) (+) + - 

Vibrio vulnificus* 

K-V2,APW2 B ~1 Á ekki við +  - - + - (+) (-) - 

Vibrio parahaemolyticus* 

VS-P3,APW2 B ~10 - Á ekki við  - - + - (+) + (+) 

VS-C3,APW2 B ~5 Á ekki við Á ekki við  - - + - + + + 

VS-C1,APW A ~3 - Á ekki við  - - + - + + + 

VS-C2,APW2 A ~4 - Á ekki við  - - + - + + + 

VS-P2,APW2 A ~1 - Á ekki við  - - + - + + + 

VS-P3,APW2 A ~2 - Á ekki við  - - + - + + + 

VS-V, APW2 A ~3 Á ekki við +  - - + - + + + 

Viðmiðun [Farmer og Hickman-Brenner 2006:528,533-534] 

% af jákvæðum 
stofnum eftir 48klst 

í 36°C, +  100% 

jákvæðir, - 0% 
jákvæðir. 

Vibrio Cholerae  -  99% 99% + + 53% 1% 

Vibrio Parahaemolyticus  -  95% +  - + 99% 80% 

Vibrio Vulnificus  -  55% 99% - + 99% 65% 
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Í töflu 1 má sjá að allir stofnarnir, sem ekki eru V.cholerae eru ornithine neikvæðir.  

Rannsókn Farmer og Hickmann-Brenner sýndi að 5% V.parahaemolyticus stofna eru 

ornithine neikvæðir en 45% V.vulnificus stofna [2006:528,533-534]. Til að athuga þessa 

stofna frekar var hraðvirka lífefnafræðilega greiningarprófið API20E framkvæmt á þessum 

sjö stofnum. Í töflu 2 má sjá niðurstöðurnar úr API20E og samanburð við þekktar 

prósentur af jákvæðum stofnum frá BioMérieux. Þá kom í ljós að V.parahaemolyticus 

stofnarnir skiptust í tvö afbrigði, bæði ornithine neikvæð.  Annars vegar afbrigði sem 

gerjar amygdalin og hins vegar afbrigði sem gerir það ekki. Það má sjá á tölunum frá 

BioMérieux að aðeins um 12% af V.parahaemolyticus stofnum gerja amygdalin. Bæði 

afbrigðin af stofnunum eru hins vegar citrate neikvæð og gerja Arabinose, sem er í 

samræmi við um 50% af V.parahaemolyticus stofnum. Einn V.parahaemolyticus stofn (Vs-

P2 APW2 A) var af því afbrigði að gerja amygdalin og hann var einangraður af VPSA agar 

en hinir tveir stofnarnir (Vs-C1 APW A og Vs-C2 APW2 A), sem voru af því afbrigði sem 

gerja ekki amygdalin, voru einangraðir af TCBS agar.  

Tafla 2: Niðurstöður úr hraðvirka greiningarprófinu API20E á völdum sýnum og 

samanburður ( * % jákvæðar niðurstöður eftir 18-24 klst). 

Nafn sýnis ONPG  ADH LDC ODC CIT H2S URE GEL GLU MAN  INO SOR RHA SAC MEL AMY ARA 

Vs-P3, APW2 A - - + - - - - + + + - - - - - + + 

Vs-V, APW2 A - - + - - - - + + + - - - - - + + 

Vs-P3, APW2 B - - + - - - - + + + - - - - - + + 

Vs-P2, APW2 A - - + - - - - + + + - - - - - + + 

Vs-C2,APW2 A - - + - - - - + + + - - - - - - + 

Vs-C1, APW A - - + - - - - + + + - - - - - - + 

K-V2, APW B - - - - - - - - + + + + - + - + - 

Viðmiðun [BioMerieux 2002] 

 

 

V.parahaemolyticus* 0 0 100 99 50 0 1 75 100 99 0 0 1 1 0 12 50 

V.vulnificus* 99 0 91 90 25 0 0 99 99 75 0 0 0 1 0 90 0 

ONPG-β galactosidase, ADH-Arginine dehydrogenase, LDC-Lysine decarboxylase, ODC-Ornithine 

decarboxylase, CIT-citrate notkun, H2S-vetnis súlfíð myndun, URE-Urease, GEL-Gelatinase, GLU-Glucose, 

MAN-Mannitol, INO-Inositol, SOR-Sorbitol, RHA-Rhamnose, SAC-Saccharose, MEL-Melibiose, AMY-

Amygdalin, ARA-Arabinose. 
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Lokaorð 

Þetta er í fyrsta sinn sem V.parahaemolyticus hefur verið einangruð úr umhverfissýni við 

strendur Íslands. Staðir þar sem hitaveituvatn eða hveravatn hita upp sjóinn bjóða upp á 

kjöraðstæður fyrir meðalhitakærar sjúkdómsvaldandi vibrio bakteríur eins og 

V.parahaemolyticus. Spennandi væri að athuga fleiri slíka staði við Íslandsstrendur aðra en 

Ægissíðu. V.cholerae hefur áður verið einangruð úr vatnssýni, kræklingi og þara við 

Ægissíðu og á öðrum sýnastöðum þar sem hitastig sjós var hærra en 17°C [Benediktsdóttir 

o.fl. 2009]. Í þessari rannsókn var V.cholerae aðeins einangruð úr vatnssýninu úr fyrri 

sýnatökunni. Í fyrri sýnatökunni var APW með 1% NaCl notað sem auðgunaræti en í 

seinni sýnatökunni var APW með 2% NaCl notað. Lægri saltstyrkurinn hefur ýtt undir vöxt 

V.cholerae, þar sem hún var aðeins einangruð úr fyrri sýnatökunni. Hærri saltstyrkurinn 

hefur ýtt undir vöxt V.parahaemolyticus, þar sem hún var aðeins einangruð úr seinni 

sýnatökunni. Hugsanleg ástæða fyrir því að V.cholerae var aðeins einangruð úr vatnssýni 

en ekki úr kræklingi eða þara í þessari rannsókn er úrvinnsla sýnanna. Kræklingurinn var 

mulinn niður með skelinni í þessari rannsókn en rannsókn Evu Benediktsdóttur og Haley 

Bradd (2009) var aðeins kjötið úr kræklingnum notað.  Hugsanlegt er að þarinn hafi verið 

skolaður of vel með NaPBS.  

Þrír stofnar voru greindir sem V.parahaemolyticus úr vatnssýninu úr seinni sýnatökunni í 

PCR með vísum fyrir V.parahaemolyticus. PCR niðurstöðurnar úr hinum stofnunum voru 

ekki samkvæmar fræðum. Bönd komu fram við 3000 bp sem gæti verið plasmíð sem komu 

fram vegna þess að DNA sýnið var of sterkt. Í PCR með V.vulnificus  vísum komu fram 

bönd hjá öllum stofnunum, einnig þeim sem voru jákvæðir fyrir V.parahaemolyticus. 

Böndin komu fram við 1300 bp, 1000 bp og 600 bp. Líklega eru þetta plasmíð sem komu 

fram þar sem DNA sýnið var of sterkt. Vegna tímaskorts var ekki hægt að endurtaka PCR 

með þynntu sýni og fínstilla aðferðina.  

Fram komu tvö afbrigði af V.parahaemolyticus, afbrigði sem gerjar amygdalin og afbrigði 

sem gerjar ekki amygdalin. V.parahaemolyticus stofnarnir voru allir ornithine neikvæðir, 

citrate neikvæðir og gerja arabinose. Þetta er ekki óvenjulegt því stofnar einangraðir úr 

umhverfissýnum eru oft fjölbreytilegri heldur en stofnar einangraðir úr klínískum sýnum. 

Hugsanlegt er að V.vulnificus lifir einnig við Ægissíðu þótt þær hafi ekki verið einangraðar 

í þessari rannsókn. Ekki var tekið tillit til mismunandi lífgerða V.vulnificus og aðeins 

súkrósa neikvæðar kólóníur voru athugaðar frekar með lífefnafræðilegum 

greiningarprófum og PCR. Cellobiose neikvæðir stofnar voru ekki skoðaðir frekar með 

tilliti til V.vulnificus.  
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Viðauki A – Efni og Aðferðir 

1. Uppskriftir 

Uppskriftir af auðgunarætum, einangrunarætum og ætum fyrir lífefnafræðileg 

greiningarpróf sem notuð voru í rannsókninni í stafrófsröð.  

1.1. ALO æti 

Uppskrift fyrir 100 mL af L-Arginín, L-Lýsin og L-Ornithín æti, til notkunar í ALO 

greiningarprófi.  

 3,2 g Nutrient Broth 

 8,0 g NaCl 

 2 mL 0.1% Pyridoxal 

 0,2 g Glúkósi 

 400 mL (395 mL) Eimað vatn 

Leysa upp í vatninu með upphitun. Stilla á pH 6,0.  

 4 mL 0,1% Brómtýmól blátt 

 1 mL 0,2% Cresól rautt 

Bætið efnavitunum í, blandið og setjið 100 mL í fjórar flöskur. Viðkomandi amínósýrum 

er bætt í þrjár af flöskunum svo lausnin verði 1%, auka flaskan er notuð til viðmiðunar sem 

kontrol. 

 1 g L-arginín 

 1 g L-lýsín 

 1 g L-ornithín 

Stillið pH-ið aftur á 6,0. Sterilíserað við 115°C í 20 mín. Hella 2-3 mL af æti í lítil steríl 

glös og setja um 0,5 – 1,0 mL af paraffínolíu ofan á vökvann til að gera vökvann 

súrefnisfirrtann. 
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1.2. APW  

APW (Alkaline peptone water) er með 1% saltstyrk og APW+ er með 2% saltstyrk var 

notað sem auðgunaræti. Uppskriftin hér fyrir neðan er fyrir APW.  

 10 g Peptone 

 10 g NaCl 

 1 L Eimað vatn 

Stilla á pH 8.5 ± 0,2. Sterílisera í autoklava [DePaola og Kaysner 2004].  

1.3. NaPBS 

NaPBS var notað til að skola sýnin. 

 0,45 g NaH2PO4·H2O 

 1,8 g Na2HPO4·12H2O 

 20,0 g NaCl 

 1 L Eimað vatn 

1.4. PCA+  

PCA+ (Plate Count Agar) var notað til að athuga vöxt við 0% saltstyrk. Tryptone var bætt 

við til að gera Plate Count Agar líkara Tryptic Soy Agar.  

 12 g Tryptone (pancreatic digest of casein rich in tryptophane) 

 6 g PCA 

 1 L Eimað vatn 

Steríliserað í autoklava og hellt á skálar. 

1.5. Saltpróf 

Nutrient broth var notað fyrir Salt próf með 0% NaCl, 3% NaCl, 6% NaCl og 8% NaCl. 

Steríliserað í autoklava og um 3 mL af æti hellt í lítil steríl glös. 



 

 

 

1.6. TCBS 

TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar) var notað sem einangrunaræti fyrir 

V.cholerae. Ekki steríliserað í autoklava, hellt beint á skálar. 

 44 g af TCBS agar 

 0,5 L Eimað vatn 

1.7. TSB+ 

TSB+ (Tryptic Soy Agar) með 2% NaCl. Notað sem ræktunaræti.  

 15 g Tryptic soy Broth 

 7,5 g NaCl 

 6 g Agar 

 0,5 L Eimað vatn 

Steríliserað í autoklava og hellt á skálar. 

1.8. VPSA 

VPSA (Vibrio Parahaemolyticus Sucrose Agar) var notað sem einangrunaræti fyrir 

V.parahaemolyticus.  

 5,0 g Tryptose 

 5,0 g Tryptone 

 7,0 g Yeast Extract 

 10,0 g Sucrose 

 30,0 g NaCl 

 1,5 g Bile Salt #3 

 0,025 g Bromthymol blue 

 1 L Eimað vatn 

Stilla á pH 6,8 með 1,0 M NaOH. 
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 15,0 g Agar 

Þarf ekki að sterílisera í autoklava, hella beint á skálar [DePaola og Kaysner 2004]. 

1.9. VVA 

VVA (Vibrio Vulnificus Agar) var notaður sem einangrunaræti fyrir V.vulnificus. 

 20 g Peptone 

 30 g NaCl 

 1,25 mL 10 mg/mL Bromthymol blue lausn (70% ethanol) 

 900 mL Eimað vatn 

Stilla á pH 8,2, bæta 25 g agar og sjóða. Sterílisera í autoklava. Cellobiose lausn útbúin. 

 10 g Cellobiose 

 100 mL Eimað vatn 

Hita rólega til að leysa upp cellobíosa og sterílisera með filtrun. Cellobiose lausn bætt út í 

kælda agar lausnina (í kringum 55 °C) og hellt á skálar [DePaola og Kaysner 2004].  

 



 

 

 

 

2. Aðferðir 

Útskýringar á helstu aðferðum sem notaðar voru í DNA einangrun og PCR í stafrófsröð. 

2.1. API20E hraðvirka lífefnafræðilega greiningarprófið 

Fylgt var leiðbeiningum um notkun á API20E hraðvirka lífefnafræðilega greiningarprófinu 

og notað 2% NaCl vatn til að leysa upp frumurnar [BioMérieux 2002]. 

Tafla 3: Lýsing á skammstöfunum í API20E prófinu 

ONPG - β-galactosidase GLU- Glucose 

ADH- Arginine dehydrogenase MAN- Mannitol 

LDC- Lysine decarboxylase INO- Inositol 

ODC- Ornithine decarboxylase SOR- Sorbitol 

CIT- Citrate notkun RHA- Rhamnose 

H2S- Vetnis súlfíð myndun SAC- Saccharose 

URE- Urease MEL- Melibiose 

GEL- Gelatinase AMY- Amygdalin 

  ARA- Arabinose 

 

2.2. DNA einangrun með suðu 

DNA einangrun með suðu var notað fyrir sýni tekinn beint úr APW auðgunaræti. 

 Fjarlægið 1 mL af sýni frá hverri flösku 

 Sjóða í 10 mín í 1,5 mL eppendorf flöskum 

 Frysta sýnin 

 Afþýða sýnin á ís, spinna á 10,000g í 10 mín. 

 Bæta 2μL af efra lagi sýnisins við 998μL af ddH2O 
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2.3. PCR 

Vibrio cholerae 

 

Tafla 4: DNA röð PCR vísa fyrir V.cholerae [Chun o.fl. 1999:2202-2208] 

Vísar V.cholerae DNA röð 

prVC-F 5' - TTA AGC STT TTC RCT GAG AAT G- 3' 

prVCM-R 5' - AGT CAC TTA ACC ATA CAA CCC G- 3' 

 

Tafla 5: Hitastigs snið fyrir PCR með V.cholerae vísum  

Hold 94 °C 2 mín  

Denature 94 °C 1 mín 
30 

cycles Anneal 60 °C 1 mín 

Extend 72 °C 1 mín 

Hold 72 °C 10 mín  

 

Tafla 6: Master mix fyrir PCR með V.cholerae vísum 

Master Mix μL per sýni 

ddH2O 15,35 

dNTPs (10 mM) 0,5 

PCR buffer (10x) 2,5 

MgCl2 (25 mM) 2,5 

Taq polymerase ( 5 U/μL) 0,15 

prVC-F (20 μM) 1 

prVCM-R (20 μM) 1 

DNA sýni 2 

Heildarrúmmál 25 μL 

 



 

 

 

Vibrio parahaemolyticus 

 

Tafla 7: DNA röð PCR vísa fyrir V.parahaemolyticus. 

Vísar V.parahaemolyticus DNA röð 

Vp tlF 5' - AAA GCG GAT TAT GCA GAA GCA CTG - 3' 

 Vp tlR 5' - GCT ACT TTC TAG CAT TTT CTC TCG - 3' 

 

 

Tafla 8: Hitastigs snið fyrir PCR með V.parahaemolyticus vísum 

Hold 94 °C 3 mín  

Denature 94 °C 1 mín 
25 

cycles Anneal 60 °C 1 mín 

Extend 72 °C 2 mín 

Hold 72 °C 3 mín  

 

 

Tafla 9: Master Mix fyrir PCR með V.parahaemolyticus vísum 

Master Mix μL per sýni 

ddH2O 15,35 

dNTPs (10 mM) 0,5 

PCR buffer (10x) 2,5 

MgCl2 (25 mM) 2,5 

Taq polymerase ( 5 U/μL) 0,15 

Vp tlF (20 μM) 1 

Vp tlR (20 μM) 1 

DNA sýni 2 

Heildarrúmmál 25 μL 
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Vibrio vulnificus 

 

Tafla 10: DNA röð PCR vísa fyrir V.vulnificus. 

Vísar V.vulnificus DNA röð 

Vvh 785F 5' - CCG CGG TAC AGG TTG GCG CA - 3' 

 Vvh 1303R 5' - CGC CAC CCA CTT TCG GGC C - 3' 

 

Tafla 11: Hitastigs snið fyrir PCR með V.vulnificus vísum 

Hold 94 °C 10 mín  

Denature 94 °C 1 mín 
25 

cycles Anneal 60 °C 1 mín 

Extend 72 °C 1 mín 

Hold 72 °C 10 mín  

 

 

Tafla 12: Master mix fyrir PCR með V.vulnificus vísum 

Master Mix μL per sýni 

ddH2O 15,35 

dNTPs (10 mM) 0,5 

PCR buffer (10x) 2,5 

MgCl2 (25 mM) 2,5 

Taq polymerase ( 5 U/μL) 0,15 

Vvh 785F (20 μM) 1 

Vvh 1303R (20 μM) 1 

DNA sýni 2 

Heildarrúmmál 25 μL 

 



 

 

 

2.4. Pitchers DNA einangrun 

Pitchers DNA einangrun var notuð til að einangra DNA úr ákveðnum einangruðum 

frumum. 

1. Taka frumur af agarskál 

2. Leysa í 500μL RS buffer 

3. Skilja 3 mín. við max rpm 

4. Flot af, skilja aftur, flot af, nota gulan odd. 

5. Leysa í 100μL TE, pH 8,0 , blanda. 

6. Bæta á 500μL GES, blanda varlega eða vortexa stutt: frumur springa, lausnin á að 

verða tær. 

7. Kæla lausnina ca 5 min. á ís 

8. Bæta í 250μL köldu 7,5M ammonium acetati (úr frystinum). Blanda varlega (fellir 

út próteinin). Hafa á ís allavega 5 mín. fyrir næsta skref. 

9. Bæta í 500μL af ísköldu (úr ísskáp) chloroform/isoamylalkohól (hlutfall 24/1). 

10. Hrista þar til lausnin verður homogen og mjólkurlituð. 

11. Skilja þar til efri fasinn er tær. 

12. Taka til 378μL isopropanól (úr frystinum) í ný og merkt Eppendorfglös og setja í 

frysti. 

13. Taka 700μL af tærum efri fasanum og blandið í isoprópanólið. Ekki láta millilagið 

fara með. 

14. Hristið varlega með því að hvolfa glösunum ca 1 mín. þar til hvít útfelling sést. 

Geymið mögulega í frystinum. 

15. Skiljið 10 mín., ekki á hámarkshraða, látið hjarirnar á lokunum snúa út. 

16. Flotið af, skilja aftur og taka þá flotið af útfellingunni með gulum oddi. 

17. Bæta á 150μL af 70% etanóli, ekki blanda. 

18. Allt flot af með gulum oddi, endurtaka þvottinn 2-4x. 
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19. Þurrka í lofttæmi nokkrar mínútur, útfellingin á að vera hvít og falleg. 

20. Leysið í 100μL TE pH 8,0, mælið og frystið. 

21. Bæta 6,25μL af 1 μg/μL af RNAsa út í og inkúbera í 1 klst við 37°C.  

[Pitcher o.fl. 1989:151-156] 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Viðauki B - Niðurstöður 

1. Upplýsingar um sýni 

Tafla 13: Upplýsingar um umhverfissýni tekinn við hitaveitustokk við Ægissíðu sem eru 

oxidase jákvæð og gram neikvæðir stafir. 

Nafn á skál Sýnataka Tegund 

sýnis 

Vinnsla á 

sýnum 

Dagar í 

APW 

Einangrunar-

æti 

Nafn á 

kólóníu 

Þ-P,st  B 31.08.10 Þari Stomacher 0 VPSA  

H-V1,st B 31.08.10 Hrúðukarl Stomacher 0 VVA 1 

H-P,st  B 31.08.10 Hrúðukarl Stomacher 0 VPSA  

K-P,st  B 31.08.10 Kræklingur Stomacher 0 VPSA  

Þ-V1, APW  B 31.08.10 Þari Stomacher 1 VVA 1 

Þ-V2, APW  B 31.08.10 Þari Stomacher 1 VVA 2 

Þ-P, APW  B 31.08.10 Þari Stomacher 1 VPSA  

Þ-C2, APW  B 31.08.10 Þari Stomacher 1 TCBS 2 

H-V, APW  B 31.08.10 Hrúðukarl Stomacher 1 VVA  

H-P,APW  B 31.08.10 Hrúðukarl Stomacher 1 VPSA  

H-C2,APW  B 31.08.10 Hrúðukarl Stomacher 1 TCBS 2 

K-V1, APW  B 31.08.10 Kræklingur Stomacher 1 VVA 1 

K-V2,APW  B 31.08.10 Kræklingur Stomacher 1 VVA 2 

K-P,APW  B 31.08.10 Kræklingur Stomacher 1 VPSA  

K-C,APW  B 31.08.10 Kræklingur Stomacher 1 TCBS  

VS-V1,APW  B 31.08.10 Vatnssýni Síun 1 VVA 1 

VS-V2,APW  B 31.08.10 Vatnssýni Síun 1 VVA 2 

VS-P,APW  B 31.08.10 Vatnssýni Síun 1 VPSA  

VS-C1,APW  B 31.08.10 Vatnssýni Síun 1 TCBS 1 

VS-C2,APW  B 31.08.10 Vatnssýni Síun 1 TCBS 2 
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Nafn á skál Sýnataka Tegund 

sýnis 

Vinnsla á 

sýnum 

Dagar í 

APW 

Einangrunar-

æti 

Nafn á 

kólóníu 

     (framhald) 

K-V1,APW2  B 31.08.10 Kræklingur Stomacher 2 VVA 1 

K-V2,APW2  B 31.08.10 Kræklingur Stomacher 2 VVA 2 

K-P,APW2  B 31.08.10 Kræklingur Stomacher 2 VPSA  

 

 

 

H-V,APW2  B 31.08.10 Hrúðukarl Stomacher 2 VVA  

H-P,APW2  B 31.08.10 Hrúðukarl Stomacher 2 VPSA  

 Þ-P,APW2  B 31.08.10 Þari Stomacher 2 VPSA  

VS-V1,APW2 B 31.08.10 Vatnssýni Síun 2 VVA 1 

VS-V3,APW2 B 31.08.10 Vatnssýni Síun 2 VVA 3 

VS-P1,APW2 B 31.08.10 Vatnssýni Síun 2 VPSA 1 

VS-P2,APW2 B 31.08.10 Vatnssýni Síun 2 VPSA 2 

VS-P3,APW2 B 31.08.10 Vatnssýni Síun 2 VPSA 3 

VS-C1,APW2 B 31.08.10 Vatnssýni Síun 2 TCBS 1 

VS-C2,APW2 B 31.08.10 Vatnssýni Síun 2 TCBS 2 

VS-C3,APW2 B 31.08.10 Vatnssýni Síun 2 TCBS 3 

VS-C1,APW A  04.10.10 Vatnssýni Síun 1 TCBS 1 

VS-C2,APW  A 04.10.10 Vatnssýni Síun 1 TCBS 2 

VS-C3,APW A  04.10.10 Vatnssýni Síun 1 TCBS 3 

VS-P,APW  A 04.10.10 Vatnssýni Síun 1 VPSA  

H-C2,APW  A 04.10.10 Hrúðukarl Stomacher 1 TCBS 2 

H-P2,APW A 04.10.10 Hrúðukarl Stomacher 1 VPSA 2 

H-P3,APW  A 04.10.10 Hrúðukarl Stomacher 1 VPSA 3 

H-V2,APW A 04.10.10 Hrúðukarl Stomacher 1 VVA 2 

Þ-C1, APW A 04.10.10 Þari Stomacher 1 TCBS 1 

K-C1,APW A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 1 TCBS 1 



 

 

 

Nafn á skál Sýnataka Tegund 

sýnis 

Vinnsla á 

sýnum 

Dagar í 

APW 

Einangrunar-

æti 

Nafn á 

kólóníu 

     (framhald) 

K-C2, APW A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 1 TCBS 2 

K-P1, APW A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 1 VPSA 1 

K-P2,APW A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 1 VPSA 2 

K-V1,APW  A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 1 VVA 1 

VS-C1,APW2  A  04.10.10 Vatnssýni Síun 2 TCBS 1 

VS-C2,APW2 A 04.10.10 Vatnssýni Síun 2 TCBS 2 

VS-P1,APW2 A 04.10.10 Vatnssýni Síun 2 VPSA 1 

VS-P2,APW2  A 04.10.10 Vatnssýni Síun 2 VPSA 2 

VS-P3,APW2 A 04.10.10 Vatnssýni Síun 2 VPSA 3 

VS-V, APW2  A 04.10.10 Vatnssýni Síun 2 VVA  

H-C2,APW2  A 04.10.10 Hrúðukarl Stomacher 2 TCBS 2 

H-P,APW2  A 04.10.10 Hrúðukarl Stomacher 2 VPSA  

H-V1,APW2  A 04.10.10 Hrúðukarl Stomacher 2 VVA 1 

H-V2,APW2  A 04.10.10 Hrúðukarl Stomacher 2 VVA 2 

K-C2,APW2  A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 2 TCBS 2 

K-P1,APW2  A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 2 VPSA 1 

K-P2,APW2  A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 2 VPSA 2 

 K-V,APW2  A 04.10.10 Kræklingur Stomacher 2 VVA  
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2. Niðurstöður úr lífefnafræðilegum 

greiningarprófum og PCR. 

2.1. Niðurstöður úr einangrun og frumgreiningarprófum. 

Tafla 14: Niðurstöður úr einangrun og frumgreiningarprófum á sýnum úr sýnatöku 

30.8.10 (B) við Ægissíðu. 

Nafn á skál 

Þvermál 

kólóníu Litur á einangrunaræti Oxidase 

Gram

- litun 

Salt 

próf  

0% 

NaCl 

(PCA+) 

Salt 

próf  

0,5% 

NaCl 

(TSB) 

Hitapróf, 

42°C 

Þ-P,st  B ~1mm græn (+) G-,st - + + 

H-V1,st B ~2mm appelsínugul, útstandandi 

miðja 
+ G-,st - + (-) 

H-P,st  B <1mm græn (+) G-,st - + + 

K-P,st  B <1mm ljós græn (+) G-,st - + + 

Þ-V1, APW  B ~2mm gul/glær, slétt + G-, st + + (-) 

Þ-V2, APW  B ~1mm gul m. Dökkri miðju + G-,st + + (-) 

Þ-P, APW  B ~3mm ljósgul/ skærgul, ætið 

hvítt í kring 
+ G-,st - + + 

Þ-C2, APW  B ~2mm  græn m. Gulleitri miðju, 

slétt 
+ G-,st (+) + + 

H-V, APW  B ~2mm gul m. Dökkri miðju, 

steikt egg 
+ G-,st - + + 

H-P,APW  B ~2mm skærgul m. Dekkri miðju + G-,st - + + 

H-C2,APW  B ~2mm gul m. Dökkri miðju (+) G-,st - + + 

K-V1, APW  B ~1mm appelsínu gulur + G-,st + + + 

K-V2,APW  B ~2mm glær m. Gulri miðju + G-,st + + (-) 

K-P,APW  B ~2mm ljós, skær gulur + G-,st - + + 

      (framhald) 



 

 

 

Nafn á skál 

Þvermál 

kólóníu Litur á einangrunaræti Oxidase 

Gram

- litun 

Salt 

próf  

0% 

NaCl 

(PCA+) 

Salt 

próf  

0,5% 

NaCl 

(TSB) 

Hitapróf, 

42°C 

K-C,APW  B ~3mm dökk gul (+) G-,st  (+) - + 

VS-V1,APW  B <1mm grænn, gerir agar basískan + G-,st + + + 

VS-V2,APW  B ~1mm gul dökk, gerir agar súran (+) G-,st + + + 

VS-P,APW  B ~1mm skær gul, slétt (+) G-,st - + + 

VS-C1,APW  B ~3mm grænleit, slétt + G-,st + + + 

VS-C2,APW  B ~1mm gul, slétt (+) G-,st + + + 

K-V1,APW2  B ~2mm glær/græn, dekkri miðju + G-,st + + (-) 

K-V2,APW2  B ~1mm glær/gul, dekkri miðju + G-,st - + + 

K-P,APW2  B ~1mm skær gul + G-,st - + + 

H-V,APW2  B ~1mm glær m. Gulri miðju + G-,st - + + 

H-P,APW2  B <1mm skær gul (+) G-,st - + + 

Þ-P,APW2  B ~1mm skærgul + G-,st - + + 

VS-V1,APW2 B ~4mm appelsínugul í miðju, glær 

í jaðri 
+ G-,st + + (-) 

VS-V3,APW2 B ~2mm græn (+) G-,st + + + 

VS-P1,APW2 B ~3mm skær gul, innfelld miðja + G-,st - + + 

VS-P2,APW2 B ~2mm græn miðja, glær jaðar + G-,st + + + 

VS-P3,APW2 B ~10mm græn, slétt + G-,st  - + + 

VS-C1,APW2 B ~3mm dökk græn í miðju, glær í 

jaðar 
+ G-,st + + + 

VS-C2,APW2 B ~3mm ljósgræn miðja, glær jaðar + G-,st + + + 

VS-C3,APW2 B ~5mm túrkís græn lituð og hvít, 

vex ofan á kólóníum 
+ G-,st - + + 
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Tafla 15: Niðurstöður úr einangrun og frumgreiningarprófum úr sýnatöku 04.10.10 (A) við 

Ægissíðu 

Nafn á skál 

Þvermál 

kólóníu Litur á einangrunaræti Oxidase 

Gram

- litun 

Salt 

próf  

0% 

NaCl 

(PCA+) 

Salt 

próf  

0,5% 

NaCl 

(TSB) 

Hita- 

próf, 

42°C 

VS-C1,APW A  ~3mm græn miðja, glær kantur + G-,st - + + 

VS-C2,APW  A ~1mm ljósgul + G-,st - + + 

VS-C3,APW A  ~2mm dökk gul m. Glæra 

kanta 

+ G-,st - + + 

VS-P,APW  A ~2mm skær gul, útfelling í 

kring 

+ G-,st - + + 

H-C2,APW  A ~2mm gul + G-,st - (+) - 

H-P2,APW A ~2mm skærgul, dekkri kantar, 

útfelling 

+ G-,st - + + 

H-P3,APW  A ~1mm skærgul, útfellin + G-,st - + + 

H-V2,APW A ~1mm glær (+) G-,st - (+) + 

Þ-C1, APW A ~2mm gul(grænum blæ) (+) G-,st - (+) - 

K-C1,APW A ~4mm gul miðja, hvítur kantur + G-,st - (+) (-) 

K-C2, APW A <1mm hvít gul + G-,st - + + 

K-P1, APW A ~2mm gul, engin útfelling + G-,st - + + 

K-P2,APW A ~1mm skærgul, útfelling + G-,st - + + 

K-V1,APW  A ~2mm ljósgul miðja, glærir 

kantar 

+ G-,st + - + 

VS-C1,APW2  A  ~2mm hvít + G-,st - + + 

VS-C2,APW2 A ~4mm græn miðja glær kantur + G-,st - + + 

VS-P1,APW2 A ~1mm dökk gulur + G-,st + + + 

      (framhald) 



 

 

 

Nafn á skál 

Þvermál 

kólóníu Litur á einangrunaræti Oxidase 

Gram

- litun 

Salt 

próf  

0% 

NaCl 

(PCA+) 

Salt 

próf  

0,5% 

NaCl 

(TSB) 

Hita- 

próf, 

42°C 

VS-P2,APW2  A ~1mm gul m. Grænni miðju + G-,st - + + 

VS-P3,APW2 A ~2mm ljósgul m. Grænni 

miðju 

+ G-,st - + + 

VS-V, APW2  A ~3mm ljósgul miðja, glær 

kantur 

+ G-,st - + + 

H-C2,APW2  A ~1mm appelsínugul miðja, 

glær kantur 

+ G-,st - (+) - 

H-P,APW2  A ~2mm skærgul + G-,st - + + 

H-V1,APW2  A ~2mm dökk appelsínugul, glær 

kantur 

+ G-,st + + + 

H-V2,APW2  A ~2mm ljósgul + G-,st - + + 

K-C2,APW2  A   + G-,st - (+) (+) 

K-P1,APW2  A ~2mm ljósgulur kantur, dökk 

miðja 

+ G-,st - + + 

K-P2,APW2  A ~1mm ljósgul + G-,st - + + 

K-V,APW2  A ~2mm ljósgul, dökk miðja + G-,st - + + 
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2.2. Niðurstöður úr lífefnafræðilegum greiningarprófum. 

Tafla 16: Niðurstöður úr lífefnafræðilegum greiningarprófum á völdum sýnum. 

Nafn á skál Þvermál Litur á einangrunaræti 

De-

carboxylase 

Saltpróf 

(Nutrient broth 

m. NaCl, 5 daga) 

    A O L 0% 3% 6% 8% 

Sýnataka 31.08.2010 

Þ-C2, APW B ~2mm  græn með gula miðju  - - - - + (+) - 

H-V, APW B ~2mm gul, steikt egg  - - + - (+) - (-) 

K-P,APW B ~2mm ljós, skær gulur  - - + - (+) - (+) 

VS-V1,APW B  <1mm grænn, litar agar  - + + (+) + (+) - 

VS-C2,APW B  ~1mm gul, slétt  - + + (+) + + - 

K-V2,APW2 B  ~1mm glær/gul, dekkri miðju  - - + - (+) (-) - 

H-V,APW2 B  ~1mm gul, steikt egg  - - + - (+) - - 

VS-V3,APW2 B ~2mm græn  - + + (+) (+) + - 

VS-P3,APW2 B ~10mm græn, slétt  - - + - (+) + (+) 

VS-C3,APW2 B ~5mm túrkís  og hvít, vex  oná  - - + - + + + 

Sýnataka 04.10.10 

VS-C1,APW A ~3mm græn miðja, steikt egg  - - + - + + + 

K-V1,APW A ~2mm Ljósgul ,dökk miðja  - - + - (+) - - 

VS-C2,APW2 A ~4mm græn, steikt egg  - - + - + + + 

VS-P1,APW2 A  ~1mm dökk gulur  - - + - + + + 

VS-P2,APW2 A ~1mm Gul , græn miðja  - - + - + + + 

VS-P3,APW2 A ~2mm Ljósgul , græn miðja  - - + - + + + 

VS-V, APW2 A ~3mm ljósgul miðja, steikt egg  - - + - + + + 

H-V2,APW2 A  ~2mm ljósgul  - - + - - - - 

K-C2,APW2 A ? ?  - - + - (+) - - 

K-V,APW2 A ~2mm ljósgul, dökk miðja  - - + - (+) (-) - 

A - Argenin, O – Ornithine, L-lysine. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. Niðurstöður úr PCR Vibrio cholerae 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Niðurstöður úr PCR með V.cholerae vísum (Þ1A2, 

Þ3A2, V2A1, V3A2 eru úr annarri rannsókn). GeneRuler 100 

bp plus ( 3000 bp - 100 bp) ladder.  
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