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Útdráttur 

Glóbrúnir hestar á Íslandi eru innan við 0,5% af stofninum. Glóbrúnn litur er 

afleiðing deyfingar á svörtum/brúnum grunnlit en sameindaerfðafræðilega ástæðan er 

enn óþekkt. Þar til fyrir nokkrum árum var glóbrúnn talinn samsvara kampavínslit 

(champagne) í erlendum hrossum en um ólíkt erfðamynstur er að ræða. Glóbrúnn 

litur er því mögulega einungis til  í íslenska hestinum og því mikilvægt að skilja vel 

svo hægt sé að bregðast rétt við til að varðveita litinn. Genin TYRP1 og OCA2 taka 

þátt í myndun og flutningi litarefna í augum, húð og hári spendýra en stökkbreytingar 

í þeim tengjast deyfingu á lit. TYRP1 inniheldur 8 útraðir og OCA2 inniheldur 21 

útröð. TYRP1 útraðir 1-6 og OCA2 útraðir 1-10 höfðu áður verið raðgreindar en 

markmiðið í þessari rannsókn var að klára að raðgreina genin og leita að breytileika. 

Það tókst að mestu að klára að raðgreina genin en það vantar enn eina útröð og 

nokkra basa í tvær aðrar útraðir. Í OCA2 útröð 14 fannst einn breytileiki í fjórða 

aftasta basanum, nr. 145 í útröðinni þar sem A->G milli tveggja C basa í 

lestrarröðinni. Það veldur amínósýruskiptum í næst öftustu amínósýru próteinsins úr 

histidín (H) í arginín (R) sem veldur mögulega breytingum í byggingu og starfsemi 

próteinsins. 



 

Abstract 

Pale brown horses in Iceland are under 0.5% of the population. Pale brown color 

results from dilution of black base color which is still not understood on a genetic 

and molecular level. Until a few years ago pale brown was thought to be the same as 

the champagne color in foreign horses but it turned out to be a different loci. 

Therefore pale brown may only exist in Iceland and it is therefore important to 

understand well in order to proceed correctly to preserve this color.  The genes 

TYRP1 and OCA2 are involved in the production and movement of color in the eye, 

skin and hair in horses and had therefore been chosen to be genetically analyzed. 

TYRP1 contains 8 exons and OCA2 contains 21 exons.  TYRP1 exon 1-6 and OCA2 

exon 1-10 had already been genetically analyzed and the goal in this study was to 

finish genetically analyzing the genes and search for polymorphisms. The analysis 

was almost a complete success but one exon showed no results and two others were 

missing a few bases. A few bases were missing on either end and exon 19 did not 

show any results. In OCA2 exon 14 a polymorphism was found in the fourth last 

base, nr. 145 in the exon, where A->G between two C bases in the reading order. 

That courses an amino acid change in the next to last amino acid in the protein from 

histidine to arginine which can possibly cause change in the structure and function of 

the protein. 
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1 Inngangur 

1.1 Markmið 

Markmið rannsóknarverkefnisins var að finna sameindaerfðafræðilega ástæðu á bak 

við glóbrúnan lit hesta með því að raðgreina og bera saman genin TYRP1 og OCA2 

sem vitað er að tengjast framleiðslu og flutningi litarefna í hári, húð og augum dýra. Í 

þeim tilgangi gekk verkefnið út á að raðgreina aftari útraðir genanna TYRP1 og 

OCA2 sem ekki höfðu áður verið ragreind í tveimur glóbrúnum hestum.  

1.2 Litir hesta 

Litafar hesta er mikilvægt atriði í nútímasamfélgi af mörgum ástæðum og líklega 

hefur það verið þannig frá því maðurinn tamdi hestinn. Talið er að maðurinn hafi 

farið að temja hestinn fyrir um 6000 árum
[1]

 Hestamennska er algengt áhugamál um 

allan heim og mikilvægt atriði við ræktun hesta felst í vali á litafari. Eitt af algengum 

einkennum húsdýra er aukin fjölbreyttni í litafari af ýmsum ástæðum. Helstu 

ástæðurnar eru m.a. að feluliti þarf ekki og makaval er oft stjórnað alfarið af 

mönnum. Nokkur dæmi eru til um tengsl milli litafars og heilsu og reiðhæfileika 

hrossa. Svartur litur er talinn gefa aukinn styrk í húð, hári og hófum. Svart litarefni 

hefur einnig verið tengt við aukinn styrk í skel skordýra og hýði banana
[2]

. Fundist 

hafa tengsl milli lita og nokkurra sjúkdóma hjá hestum. Dæmi um það eru að gráir 

hestar eru líklegri til að fá sortuæxli (melanoma) og einnig að folöld arfhrein um 

síðuskjótt gen Fr
F
 Fr

F
 (sjá töflu 1) fá hvítfolheilkenni (white fole syndrome) og deyja 

snemma. Framleiðsla litarefna í hestum hefur einnig verið tengd við sjón- og 

heyrnagalla hesta
[3][4][5]

.  

Bretland, Noregur, Spánn o.fl. lönd hafa í gegnum tíðina tekið upp á því að stýra vali 

á litafari hesta í ákveðna átt og leyfa t.d. einungis vel þekkta, skilgreinda og hreina 

liti. Íslenskum hestaræktendum hefur ávalt verið gefinn laus taumur á því sviði
[4]

. 

Sem betur fer byrjuðu Norðmenn ekki að stýra vali á hestum fyrr en eftir landnám 

Íslands því íslenski hesturinn er talinn vera uppruninn frá norður Noregi en hefur 

einnig eiginleika skylda hestum frá Mongólíu
[4]

.  
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Engu að síður hefur nokkrum sjaldgæfum litum farið fækkandi undanfarin ár og eru í 

hættu á að tapast alveg. Dæmi um sjaldgæfa liti eru litföróttur og glóbrúnn
[4]

. 

1.3 Erfðafræði litafars í hestum 

Í grunninn er litafari hesta, eins og hjá öllum öðrum spendýrum, stjórnað af tveimur 

litum, eumelanín og pheomelanín sem mynda grunnlitina jarpan, rauðan og 

svartan/brúnan (ósamræmi varðandi nafngiftir á litnum milli landshluta).  

Litafari hesta er stjórnað af nokkrum mismunandi svæðum (locus) í erfðaefni hesta 

og virðast oftast fylgja einföldum mendelskum erfðum
[5]

.  

Hestar eru tvílitna (2n) og hafa 64 litninga. 15 þekktir erfðaþættir hafa við 

skilgreindir í hestum sem tengjast litafari, þ.e.a.s. tengjast myndun eða flutningi 

litafrumna eða melanins, eru kallaðir A, B, C, Ch, Dn, E, Fr, G, Lp, Rn, Sb, Spl, To, 

W og Z (tafla 1)
[4]

. Árið 2010 voru 17 svæði þekkt sem tengist litafari hesta, 

stökkbreytingar í 11 af þessum genum hafa hafa verið tengdar við breytingar á 

litafari og 14 önnur svæði eru grunuð um að hafa áhrif á litafar en hafa ekki verið 

nægilega vel rannsökuð sameindaerfðafræðilega
[6]

. Í hverju svæði er möguleiki á 

mismunandi genum, kallaðar genasamsætur (allel) sem eru til í stofninum. Á 

fyrrnefndum svæðum flokkastgenasamsæturnar eftir því hvort genið er talið 

upprunalegt (þá með 
+
 fyrir aftan nafnið á svæðinu) eða stökkbreytt (þá með annað 

en 
+ 

fyrir aftan nafnið á svæðinu). Dæmi: C
+
C

Cr
 er arfblendið fyrir leirljósu á svæði 

C. Undantekning frá þessu er A svæðið sem hefur A
A
 (í staðinn fyrir 

+
) og A

a
 fyrir 

stökkbreytta genasamsætan
[4]

. Eins og annað getur þetta verið mismunandi milli 

staða og tíma. T.d. kallar S.Rieder (2009) genasamsæturnar á G (Grey) svæði G
G
 og 

G
g[5]

. 

Svæðin C, D, Z og Ch tengjast deyfingu grunnlita
[5]

 Dn
+
 breytir rauðum grunnlit í 

bleikan, jörpum í bleikálóttan og brúnum í móálóttan. C
+
C

Cr
 breytir rauðu og bleiku í 

leirljóst, jörpu í moldótt, brúnum/svörtum í ljósan rauðbrúnan í mismunandi 

hlutföllum og styrk en áhrif C
Cr 

geta verið alveg dulin hjá brúnum hestum. Arfhreinir 

einstaklingar (C
Cr

 C
Cr

) verða hvítingjar. Z
Z
 veldur því að hross með dökkt fax og tagl 

verða vindótt. Ch
C
 deyfir bæði svartan/brúnan lit og rauðan/gulan lit

[7][8]
. 
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Tafla 1. Sætin sem hafa áhrif á grunnliti hesta og sætin sem deyfa grunnliti, genin í hverju sæti 

og áhrif þeirra á litafar hesta. R=ríkjandi, v=víkjandi og j=jafnsterk
[4]

. 

Tákn 
litasæti 

Enskt heiti Íslenskt 
heiti 

Tákn Áhrif Áhrif gens 

A Agouti villilitur AA R 

 

Jarpur litur kemur fram , stundum 
frumstætt jarpt. 

Aa v Jarpur litur kemur ekki fram. 

B Brown mórautt B+ R Svart litarafni kemur fram. 

Bb v Bb gefur mórautt litarefni í sauðfé, 
óþekkt í hrossum. 

C Albino litstyrkur C+ R Ríkjandi í brúnum hrossum, gefur 
fullan styrk. 

CCr v, j Rautt verður leirljóst, jarpt moldótt 
og arfhreint CCr CCr verður glaseygt 
hvítt. 

Dn Dun 
dilution 

deyfing Dn+ R Brúnt verður móálótt, jarpt 
bleikálótt og rautt fífilbleikt. 

Dnnd v Veldur ekki deyfingu á lit.  

E Exstensoin útbreiðsla 
svart:rautt 

E+ R Svart litarefni (eumelanin) – brún 
hross. 

Ee v Rautt litarefni (pheomelanin) – rauð 
hross 

 

1.4 Glóbrúnn litur hesta 

    Glóbrúnn, einnig kallaður muskóttur eða mórauður er rauðbrúnleitur litur sem hefur 

stundum vott af gullnum blæ, augun eru oftast móeygð og húðin og hófarnir 

dökkgráir og oft eru ljósari hár  í undirfeldinum
[4][8]

. Liturinn dofnar á veturna. 

Liturinn er afleiðing af ákveðinni deyfingu á brúnum lit. Bowling (1996) og Stefán 

(2001) töldu að Glóbrúnn litur á Íslandi væri sami litur og svokallaður 

kampavínslitur (champagne) í erlendum hestum en árið 2004 komst Guðni 

Þorvaldsson að þeirri niðurstöðu í grein sinni „Eru til kampavínslitir í Íslenska 

hrossastofninum?“ að glóbrúnn litur fylgdi leirljósa geninu (C
Cr

) en ekki 

kampavínsgeninu (Ch
C
)
[4][9]

.Í greininni „Lofari frá Vilmundarstöðum“  rannsakaði 
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Guðni (2006) hlutfallslegan fjölda 

glóbrúnna afkvæma undan 10 brúnum 

stóðhestum sem báru leirljósa genið (C
Cr

) 

í leit að ástæðu fyrir því hvers vegna sum 

brún hross með leirljóst gen eru glóbrún 

en önnur ekki. Niðurstöður þeirra sýndu 

að 12-13% afkvæma hrossanna voru 

glóbrún og hlutfallið sveiflaðist frá 0-

30%. Leirljósa genið getur þess vegna lýst 

upp brúnan lit án þess að flokkast sem 

glóbrúnn
[7]

. Það þarf eitthvað meira til. 

Guðni (2006) vakti athygli á því að tæp 

40% afkvæma Loftfara voru með dökkan ál sem var sýnilegri hjá millibrúnum, 

móbrúnum og glóbrúnum hrossum en hjá hinum litunum sem bendir til þess að 

mögulega eru tengs þarna á milli
[7]

. Í skyldasta ættingja íslenska hestsins í norður 

Noregi eru engir glóbrúnir hestar þó að þar finnist brúnir hestar með leirljósa genið 

því þar hefur það engin áhrif
[7][4][8]

 . 

Leirljósa genið deyfir brúna litinn ekki alltaf. Hestur að nafni Andri frá Vatnleysu 

hefur leirljósa genið en það hefur engin sýnileg áhrif á litafar hans
[7]

. Jörp, bleik, 

bleikálótt eða rauð hross geta hinsvegar ekki leynt leirljósa geninu
[8]

. Áhrif leirljósa 

gensins virðast ná frá dökkum til ljóss litar en algengast er að hann valdi 

millisterkum lit. Annað áhugavert atriði sem Guðni fjallaði um er það að móbrúnn og 

glóbrúnn eru báðir deyfðir brúnir litir en hlutfall eumelanin og pheomelanin er 

greinilega mismunandi svo leirljósa genið virðist hafa áhrif á deyfingu og hlutfall 

litarefnanna
[8]

.  

Glóbrúnn er hvergi skilgreindur formlega og nákvæmlega og honum er helst ruglað 

saman við ljósmóbrúnan lit
[7]

 .  

1.5 Litarefnið melanin 

Melanín er samheiti yfir litarefni sem finnst aðallega á yfirborði dýra og plantna. Hjá 

spendýrum eru tvö efni sem flokkast sem melanin. Þau eru svart/brúnt litarefni kallað 

eumelanin og rautt/gult litarefni kallað pheomelanin og þau eru að mestu leyti úr 

keðjum af indól sameindum(Mynd 2)
 [2]

. Eumelanin hefur hærra hlutfall indole 

sameinda og drekkur þess vegna í sig meira rautt ljós og verður dekkri. Ástæðan fyrir 

Mynd 1. Glóbrúnn hestur. Loftfari frá 

Vilmundastöðum. (Ljósmynd. Arngerður 

Jóansdóttir)  

Myndheimild 1. 
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því að pheomelanin virðist rautt 

er vegna þess að það hefur færri 

carbonyl hópa en eumelanin og 

carbonyl hópar drekka í sig 

lágorku ljós, sem er m.a. rautt 

ljós
[2]

. Brennisteinshópur 

(cysteine) á pheomelanin tengist 

einnig rauða litnum. En 

upphafsskrefið við myndun 

melanín er oxun amínósýrunnar 

L-tyrosine í DOPA (L-3,4-

dihydroxyphenylalanine) og síðan aftur í dopaquinone með ensíminu tyrosinase 

(TYR).  

Tyrosinasi er hraðatakmarkandi þáttur í melanínmyndunarferlinu
[10]

.Brennistein er 

bætt á dopaquinone -> (sem er breytt í) cysteinyldopa -> pheomelanin. 

Myndunarferli eumelanin er aðeins flóknara. Þar er dopaquinone -> dopachrome ->  

annaðhvort 5.6-Dehydroxyindole sem TYR breytir í indole-5,6-quinone -> 

eumelanin eða DCT/TYRP2 breytir dopachrome -> 5.6-Dehydroxyindole-2-

carboxylic sýru  

 sem TYRP1 breytir síðan í indole-5,6-quinone caboxylic sýru -> eumelanin. Eftir 

það aðskiljast leiðir myndunar eumelanin og pheomelanin. Ef eitthvað af þessu ferli 

misferst verður skortur á litarefni. TYR er einungis virkur í sjónu augans og í 

sortufrumum. Litarefnið er myndað og safnast saman í fjölda sortukorna 

(melanosomes) inni í litfrumunni (melanocyte). Sortukornin eru síðan flutt úr 

litfrumunum með svokölluðum cytocrine flutningi í gegnum griplur inn í frumur í 

þekjuvef húðarinnar. Þau fara einnig inn í hárin en í augunum er melanín alltaf inni í 

litfrumunum. 

Ástæðan fyrir því að þetta efni myndar dökka liti í miklu magni er að það drekkur í 

sig sýnilegt ljós. Það hefur einnig þann kost að drekka í sig lágorku geilsun og 

útfjólublátt ljós
[2]

. Melanin breytir ljósinu og geisluninni í hita.  

Melanin hefur ýmsa mikilvæga virkni fyrir lífveruna. Í auganu ver melanin 

ljósviðtakana fyrir ljósi úr óæskilegri átt. Það verndar DNA gegn skemmdum frá 

Mynd 2. Myndun eumelanin og pheomelanin úr 

amínósýrunni L-tyrosine með ensímunum tyrosinasa, 

DCT/TYRP2 (dopachrome tatomerase/tyrosine-related 

protein-2) og TYRP1/gp75 (tyrosine-related protein-1) 

og amínósýrunni cysteine.  

Myndheimild 2. 
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geislun. Það hefur einnig andoxunarvirkni sem er verndandi fyrir frumuna og 

brennisteins- og amínhópar á melanin eru bakteríudrepandi
[2]

. 

1.6 TYRP1 genið 

TYRP1 (Tyrosinase-related protein 1) er eitt af tveimur genum sem voru raðgreind í 

þessari rannsókn. Það er staðsett á litningi 23 í hrossum og inniheldur 17297 bp 

(basapör)
 [11]

 , 8 útraðir og próteinafleiða þess er 542 a.s
[12]

 . 

TYRP1 stendur fyrir B litasætið og próteinafleiða þess tekur þátt í myndun eumelanin 

litarefnis saman með TYR og TYRP2. Þessi prótín eru öll talin hafa þróast frá sama 

geninu (sjá töflu 1 og mynd 2)
 [4] [10]

.  

Stökkbreytt TYRP1  veldur OCA3 (Oculocutaneous albinism lll) í mönnum og veldur 

vægum skorti á litarefni í húð, hári og augum
[10]

. 

Tjáningu TYR, TYRP1 og TYRP2 genanna er stjórnað af MITF umritunarþætti 

(transcription factor) sem bindst á M box sem er stýrill (regulatoty element) 

genanna
[13]

. Umritunarþátturinn Tbx2 dregur úr tjáningu TYRP1 ef það bindst á 

MSEu og MSEi svæði á geninu. SRY-tengdi umritunarþátturinn Sox10 virkjar Mitf 

stýrilsvæði (promoter) á TYRP1 sem eykur tjáningu þess
[10]

. Þannig er tjáningu 

TYRP1 stjórnað með umritunarþáttum sem hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif á 

tjáningu þess. 

Fyrsta útröð er ekki tjáð á TYRP1 en hún er mikilvæg fyrir rétta tjáningu gensins
[10]

 

TYRP1 er eingöngu tjáð í litafrumum (melanocytes) og veldur lýsingu á feld músa úr 

svörtum í brúnan í stökkbreyttu formi
[10] [14]

. TYRP1 oxar DHICA (dehydroxyindole 

carboxylic acid) sem er komið frá dopachrome sem er liður í myndun melanin úr 

tyrosine eins og hefur komið hér fram áður
[2]

. 

Auk ensímvirkni TYRP1 við myndun eumelanin tekur það einnig þátt í að stilla og 

styðja ensímið tyrosinease, byggingu sortukorna og stýringu á fjölgun og dauða 

litfrumna
[10]

.  

1.7 OCA2 genið 

OCA2(Oculocutaneous albinism ll), einnig kallað pink-eyed dilution, PED eða P gen. 

Það er staðsett á litningi 1 í hrossum og inniheldur 298075 bp, 21 útröð  og 

próteinafleiða þess er 742 amínósýrur að lengd
[15] [16]

.  
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Það tjáir P prótein (pink-eyed dilution) og er aðallega tengt við skort á lit og 

breytingar á lit augna í bláa sem er algengast en einnig í græna eða hnotubrúna 

lithimnu augna
[17]

. Það hefur einnig verið tengt við lýsingu á húð- og háralit þó áhrif 

þess séu töluvert vægari en það sem OCA1 veldur, sem er alger skortur litarefnis
[10]

 

[17]
. SNP sem veldur amínósýruskiptum í útröð 19 í OCA2  hefur verið tengd við 

lýsingu á húðlit í fólki í austur Asíu. P prótínið er þekkt sem millihimnuprótein. Aðra 

virkni P prótínsins á eftir að staðfesta en það er talið taka þátt í vinnslu og flutningi 

TYR, stýra sýrustigi í sortukornum eða stýra umbroti glutathione.Virkni OCA2  hefur 

verið tengd við nálægt gen fyrir ofan það, HERC2 sem hefur verið tengt við ljóst hár 

í Evrópubúum. HERC2 er lítið þekkt en það virðist virka sem stýrill á OCA2 og það 

hefur samsvarandi byggingu og E3 sem er ubiquitin prótein lígasi
[17]

. Áhugaverður 

tengslin þarna á milli eru þau að ubiquitin prótein lígasi merkir prótein fyrir niðurbrot 

í lísósóm (lysosome) og þannig gæti HERC2 virkað á OCA2 og dregið úr flutningi 

TYR og þannig dregið úr framleiðslu melanín og þar með litstyrk. 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Undirbúningur 

Örraðavísarnir voru hannaðir með primer3 forritinu
[18]

og þeir pantaðir frá SIGMA 

fyrirtækinu. 

Örraðavísar þáttatengjast DNA hvor sínu megin við það svæði sem á að magna með 

PCR. Þeir voru 18-25bp langir og bindast DNAinu með því að hafa samsvarandi röð 

bp. Lengdin skiptir máli svo að þeir bindist sértækt á rétt svæði.  

  

Örraðavísa þarf til að beina pólímerasanum á staðinn á DNA sem á að byrja að afrita. 

DNA pólímerasar geta bara afritað tvöfaldan DNA þráð. Örraðavísanir þurfa að hafa 

lítið af basaendurtekningum og röðin þarf að vera einstök á DNAinu til að koma í 

veg fyrir að fleiri óvelkomin svæði verði mögnuð með völdum útröðum. Til að 

mögnun gangi vel fyrir sig þarf bræðslumark (Tm°) fyrir fremri og aftari örraðavísa 

sem og bræðslumark DNA (annealing temperature) að vera svipað. 

 

Hver útröð þurfti tvo örraðavísa, einn fyrir framan hverja útröð og einn fyrir aftan 

hverja útröð, nema OCA2 útröð 18-19 sem var áhveðið að hafa saman vegna 

nálægðar milli þeirra. Örraðavísar voru valdir sem voru c.a. 50-200 bp frá útröðunum 

sitt hvoru megin því raðgreing er venjulega ekki góð á fyrstu og seinustu 50-200 bp. 

Fremri örraðavísir er á 5´enda útraðarinnar og aftari örraðavísir er á 3´endanum.Í 

töflu 1 sjást örraðavísarnir sem var valið að nota til að magna upp útraðirnar með 

PCR (polymerase chain reaction). Eftir að örraðavísarnir fengust frá SIGMA (tafla 2) 

var þeim blandað við PCR hreint vatn til að fá 100 µM/µl styrk.  
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Tafla 2. og aftari örraðavísar sem voru notaðir fyrir hverja útröð fyrir sig og stærð bútanna sem 

þeir merktu. 

Útröð Fremri örraðavísar 5´-
>3´ 

Aftari örraðavísar 5´->3´ Stærð DNA 
búts (bp) 

TYRP1 útröð 7 ATCCCAGTAGGGTCCAC
TCC 

CAGGGATTTACCAGCAATC
A 

764 

TYRP1 útröð 8 CCCTGAAGGAAACTTGT
CCA 

TTCCTCATTCAGCCCATAC
C 

401 

OCA2 útröð 11 AGGAGGATCAGAGGGA
AGGA 

TGTGCATAGAGCACCAGT
CC 

470 

OCA2 útröð 12 AGGTTGCACATGGGACT
TTC 

TGCTAAGCGGGCAAATAA
CT 

272 

OCA2 útröð 13 CAGCACTTAGCCCTCTCT
GG 

ATACTGAGTGGGCAGCAT
CC 

392 

OCA2 útröð 14 GGTGCGTGTTTCCTGTTC
TT 

GCATGCAGCCAGCATTACT
A 

453 

OCA2 útröð 15 CATTACATGGCTGCACA
AGG 

TCCCCATTAACTCCTGGAA
A 

360 

OCA2 útröð 16 ATGGACACCTCGCAAAA
ATC 

TCCTGTCTTAGCCCTCCTC
A 

288 

OCA2 útröð 17 ACTGCTGGAGGTGGAGG
ATA 

TGGCTGAGATAAAAGCTG
GTT 

512 

OCA2 útröð 18-19 GCCTGGGCCTACCTTATA
CC 

ACCACAAGGAGGAGATGT
GC 

931 

OCA2 útröð 20 TGGTCATATGGCTGGAA
ACA 

TAGGCCATGGGCTTAGAA
TG 

524 

OCA2 útröð 21 ACCAAATCAAAAGCCCA
TGA 

GAAGCAGAGCGCATGAAT
TT 

438 

2.2 Hitastillandi PCR 

PCR er aðferð til að magna upp ákveðna búta úr DNA til að hægt sé að rannsaka þá 

nánar (mynd 3).  

 PCR magnar upp DNA með því að nýta sér virkni pólýmerasa við að afrita DNA og 

því er stýrt með stillingu á hitastigi og tíma. Pólímerasi binst bara á 3´enda DNA en 

það er einmitt eitt af hlutverkum örraðavísa. Þeir bindast DNA eftir að það bráðnar 

(helixinn losnar í sundur) og gefa pólýmerasanum „fótfestu“ til að byrja afritunina.  

Í hitastillandi PCR er hitastig við bindingu örraðavísa við DNA þráðinn mismunandi 

eftir staðsetningu í PCR tækinu (sjá töflu 2 í viðauka). 

Taq pólímersinn var valinn því hann er mjög hitaþolinn og gerir fáar villur miðað við 

flesta aðra pólímerasa sem koma til geina. 

Hitastillandi PCR var notað til að komast að því hvaða hitastig virkaði best fyrir 

hverja útröð fyrir sig og til að staðla hvarfið. Það var gert með því að rafdraga sýnin 

úr PCR í 7,5% akrílamíð geli. 
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Eftir að hafa þynnt útraðirnar tífalt með PCR hreinu 

vatni var öllum útröðunum, s.s. TYRP1 útröð 7-8 og 

OCA2 útröð 11-21, blandað með DNA sýni nr. 9 og 

10 úr glóbrúnum hestum til að bera saman þá tvo og 

bera þá síðan saman við aðra hesta sem eru ekki 

glóbrúnir til að komast að því hvort einhver 

breytileiki í útröðunum einkennir glóbrúnu hestana 

frá öðrum litum. DNA sýnin nr. 1-10 voru einangruð 

úr blóðsýni.  

Akrílamíð gel er notað til að meta stærð 

sameindabúta, í þessu tilviki DNA búta. Fjótandi 

akrílamíð er blandað við AMPS og TEMED til að 

koma fjölliðunarkeðjuverkun akríamíð af stað sem 

myndar gelið. DNA er mínus hlaðið og þar sem 

gelið er tengt plúsrafskauti niðri og mínusrafskauti 

upp leitar DNA niður í gengum gelið. Gelið er eins 

og net og hægir þess vegna meira á stórum bútum en 

litlum og þannig aðskiljast DNA bútarnir eftir stærð 

í gelinu. Stigi (ladder) eru bútar með fyrirfram 

þekkta stærð sem er notaður til að meta stærðina á 

hinum bútunum í gelinu. Bútarnir í stiganum er 10 

og eru: 100, 200, 300, 400, 500 (þykkari en hinir), 

600, 700, 800, 900 og 1000 bp. 1000 bp er efst í 

gelinu og 100 neðst.  

Til að DNAið sé sýnilegt í gelinu þarf að magna það upp sem er gert með PCR og 

síðan er DNAinu blandað við 6x loading dye solution (frá Fermentas) sem þyngir 

það svo það sökkvi í böffernum og til að lita það svo það sjáist undir útfjólubláu ljósi 

eftir meðferð með EtBR (ethidíum bómíð).  

100bp stigi (ladder) er settur í einn af brunnunum í hverju geli þar sem hann er notað 

sem viðmiðun til að mögulegt sé að vita lengdina á útröðunum. 

Eftir að hafa þynnt örraðavísana tífalt með PCR hreinu vatni var þeim, fyrir TYRP1 

útraðir 7-8 og OCA2 útraðir 11-21, blandað með DNA sýni nr. 9 og 10 úr glóbrúnum 

hestum. DNA sýnin 1-10 voru einangruð úr blóðsýnum úr hestunum.  

Öllum blöndum er blandað í þeirri röð sem það kemur fram. 

Mynd 3. PCR ferlið. Í fyrsta 

kassanum losnar helixinn í 

sundur. Í öðrum kassanum 

bindast örraðavísarnir á DNAið. Í 

þriðja kassanum binst 

pólýmerasinn á örraðavísinn og 

byrjar að afrita í 3´-5´ átt og í 

fjórða kassanum  er sýnt að 

bútarnir milli fram og aftur 

örraðavísanna margfaldast á 

lógaritmískum skala með 

hverjum hring.  

Myndheimild 3. 
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Tafla 3. PCR blandan sem var notuð fyrir hitastillandi PCR. DNA sýni nr. 9 var blandað með 

öllum örraðavísunum. 

Heiti Magn 

ddH2O 36 µl 

dNTP 2,5 Mm 2,25 µl 

10x thermopro 
buffer 

5 µl 

Fremri örraðavísir 2,25 µl 

Aftari örraðavísir 2,25 µl 

Taq DNA pólímerasi 
/NEB 5U/µl 

0,25 µl 

DNA úr blóðsýni nr. 
9. 

2 µl  

 

Hitastillandi PCR prógrammið (tafla 4) var stillt á 54 °C, 57 °C, 60 °C, 62,5 °C, 65 

°C og 67,5 °C þáttatengjandi hitastig fyrir hverja útröð með hverju DNA sýni.  

 
Tafla 4. Stillingarnar fyrir hitastillandi PCR. Svæði (Zones) eru breytilegu hitastigin 54 °C, 57 

°C, 60 °C, 62,5 °C, 65 °C og 67,5 °C. 

 

PCR tækið hafði12x8 brunna. Tvær hliðstæðar raðir höfðu sama hitastig sem fór 

hækkandi til vinstri (tafla 5). DNA sýni 9 og 10 með hverri útröð fyrir sig var komið 

fyrir í hverju hitastigi. 

Hitastig er mikilvægt því DNA losnar í sundur við mismunandi hitastig og 

örraðavísarnir  bindast því við mismunandi hitastig. Þau hitastig fara eftir GC% og 

lengd bútanna. Með hærri GC% þarf hærra hitastig og lengri bútar þurfa einnig hærra 

hitastig.  

Stig 1 og 2 skref 1 í töflu 4 veldur sundurliðun DNA og örraðavísa, stig 2 skref 2 

veldur því að DNA og örraðavísa bindast, stig 2 skref 3 er stilltur fyrir afritun DNA 

með taq pólímerasa, stig 3 skref 1 gefur polímerasa tíma til að klára og stig 3 skref 2 

bindur enda á afritun og veldur því að DNA og örraðavísar verða aftur tvöfaldir. 

 

Stig Stig 1 Stig 2 Stig 2 Stig 2 Stig 3 Stig 3 

Fjöldi 
endurtekninga 

x1 x40   x1  

Hitastig (°C) 95,0  94,0  Svæði 
(Zones) 

72,0  72,0  25,0  

Tími (mín.) 1:00  0:45  0:45  1:00  5:00. ∞ 

Skref fyrir 
hvert stig 

Skref 1 Skref 1 Skref 2 Skref 3 Skref 1 Skref 2 
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Tafla 5. Dreifing sýnanna í mismunandi hitastig í hitastillandi PCR tækinu. X stendur fyrir 

allar útraðir sem voru rannsakaðar í hver í sinni blöndu sem sagt TYRP1 útröð 7-8 og OCA2 

útröð 11-21. 

54 °C 54 °C 57 °C 57 °C 60 °C 60 °C 62,5 
°C 

62,5 
°C 

65 °C 65 °C 67,5 
°C 

67,5 
°C 

DNA 
sýni 
9 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
10 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
9 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
10 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
9 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
10 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
9 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
10 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
9 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
10 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
9 
með 
útrö
ð X 

DNA 
sýni 
10 
með 
útrö
ð X 

 

 

Eftir PCR hvarfið voru sýnin rafdregin í 7,5 % akrílamíð geli. 

Gelið var búið til úr 7,5 ml 7,5% akrílamíð blandað saman með 15 µl TEMED 

(tetramethýlethýlenedíamín) og 30 µl AMPS (1 gr ammóníum perúlfat í 5 ml vatn). 

Öll gelin í rannsókninni voru búin til eftir sömu uppskrift. 

Í einn af brunnunum í gelinu var hlaðið 1 µl 100bp ladder (frá Fermitas). 12 µl af 

hverju DNA sýni úr hitastillandi PCR var blandað saman við 2 µl af 6x loading dye. 

DNA sýnin voru rafdregin í gelunum í 25 mín. og við 180 V, c.a. 5-6 W og c.a. 32 A. 

Eftir rafdráttinn var gelið sett í EtBr litun og ruggað í 1 mín. og svo voru teknar 

myndir af gelinu með Gel Logic 440 Imaging System (frá Kodak). 

Út frá hverri mynd af geli mátti síðan lesa úr hvaða hitastig hentaði best fyrir hverja 

útröð fyrir sig (sjá viðauka). 

2.3 PCR 

PCR var endurtekið í kjörhitastigi og með DNA sýni nr. 9 og 10 og sýnin rafdregin á 

7,5% akrílamíðgeli (sjá viðauka). 
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Tafla 6. PCR blandan sem var notuð til að magna upp fyrir Big Dye PCR. Hún er sú sama og í 

töflu 3 fyrir utan að DNA sýni nr. 9 var sett með öllum útröðum og  DNA sýni nr. 10 var sett 

með öllum útröðum. 

Heiti Magn 

ddH2O 36 µl 

dNTP 2,5 Mm 2,25 µl 

10x thermopro 
buffer 

5 µl 

Fremri örraðavísir 2,25 µl 

Aftari örraðavísir 2,25 µl 

Taq DNA pólímerasi 
/NEB 5U/µl 

0,25 µl 

DNA úr blóðsýni nr. 
9 eða 10. 

2 µl  

 

2.4 DNA hreinsun 

DNA hreinsun var framkvæmd með tvenns konar hreinsisúlum.  

Hreinsun DNA fyrir TYRP1 útröð 7-8 og OCA2 útröð 11-14 voru framkvæmdar með 

hreinsisúlum og eftir leiðbeiningum með illustra MicroSpin™ S-400 HR Columns 

frá GE Healthcare fyrirtækinu. 

Hreinsun DNA fyrir restina af útröðunum, OCA2 útröð 15-21 voru framkvæmdar 

með hreinsisúlum og eftir leiðbeiningum með NucleoSpin® Extract II frá 

MACHEREY-NAGEL fyrirtækinu. 

Eftir hreinsun var DNA geymt í frysti yfir nótt.  

Fyrir raðgreiningu þurfti að einangra og hreinsa og magn- og hreinleikagreina 

DNAið.  

2.5 DNA magngreining 

DNA magngreining var framkvæmd með ljósgleipnimæli til að komast að magni í 

ng/µl og hreinleika af hreinsuðu DNA. 

Í mælinum er 260nm útfjólubláu ljósi skotið á DNA sýnið sem er 1 µl. Þar sem DNA 

drekkur í sig útfjólubláu ljós við þessa bylgjulengd og þess vegna er hægt að meta 

magnið í dropanum byggt á ljósinu sem sleppur í gegn. 

Magn yfir 3-10 ng/µl DNA er nóg fyrir 200-500 bp langa búta og 15-20 ng/µl fyrir 

500-1000 bp langa búta DNA er talið nægja fyrir raðgreiningu. Öll sýnin voru yfir 

lágmarksmörkum magns. Í DNA sýni geta verið ýmis óhreinindi t.d. RNA sameindir, 
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prótein og aðrar lífrænar sameindir sem geta truflað raðgreiningu. Þess vegna var 

mikilvægt að vita hreinleika sýnisins. 

Til að meta hreinleikann er hlutfall 260 nm/280 nm ljós reiknað vegna þess að 

prótein, arómatar o.fl. sameindir drekka í sig ljós við 280 nm ljós en DNA drekkur í 

sig 260 nm ljós. Hlutfall c.a. 1,8 er talið mjög hreint en það er talið slæmt ef það 

nálgast verulega 2.0 í hlutfall.  

1 µl af hverju DNA sýni úr PCR var mælt í nanodrop ljósgleipnimæli 

Magn af DNA var á bilinu 17,56-100,50 µl/ng  sem var töluvert meira en 

lágmarkskröfur segja til um fyrir raðgreiningar 

2.6 Raðgreining 

Farið var eftir leiðbeiningum BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit við 

undirbúning útraðanna fyrir raðgreiningu nema annað sé tekið fram. Tækið sem var 

notað við raðgreiningu var Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzers. Það notast 

við örlítið breytta Sanger dedioxy aðferð 

sem virkar þannig að ákveðið hlutfall af 

blöndunni með DNAinu sem á að raðgreina 

inniheldur basa sem samsvara A, C, G og T 

en eru dideoxy merktir. Í staðinn fyrir að 

vera geislavirkir eins og í upprunalegu 

sanger aðferðinni eru þeir flúrmerktir með 

mismunandi litum. Þeir eru notaðir 

tilviljanakennt við mögnun DNA en við það 

stöðvast umritunin og útkoman er 

mismunandi langir bútar af DNAinu (mynd 4). DNA bútunum er síðan skotið inní 

súlu með saltlausn og er þar aðgreint eftir stærð og hleðslu með rafdrætti. Á ferð 

sinni um súluna fara DNA sameindirnar framhjá leisergeisla á mismunadi 

tímapunkti. Geislinn veldur ljósblossa í dideoxy merkta basanum sem myndavél 

nemur og sendir síðan upplýsingarnar í tölvuforrit sem vinnur úr þeim og skilar á 

myndrænu formi eða texta formi sem gefa upplýsingar um röð basa í þeim hluta 

DNA sem var raðgreindur (mynd 8)
[19]

.  

Valinnvar fremri örraðavísir nema ef aftari örraðavísirinn var greinilega betri (tafla 

8). 

Mynd 4. Dideoxy basar stöðva umritun 

DNA tilviljunarkennt á mismunandi 

stöðum.  

Myndheimild 4.  
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Tafla 7. Valdir örraðavísar fyrir hverja útröð til að nota í PCR fyrir raðgreiningu. 

Útröð Valdir 
örraðavísir 

TYRP1 útröð 7 Fremri 

TYRP1 útröð 8 Fremri 

OCA2 útröð 11 Fremri 

OCA2 útröð 12 Aftari 

OCA2 útröð 13 Fremri 

OCA2 útröð 14 Fremri 

OCA2 útröð 15 Fremri 

OCA2 útröð 16 Aftari 

OCA2 útröð 17 Aftari 

OCA2 útröð 18-19 Aftari 

OCA2 útröð 20 Fremri 

OCA2 útröð 21 Aftari 

 

Til að spara efni var ákveðið að helminga lokamagn PCR blöndu. 

Tafla 8. Blanda fyrir PCR til að raðgreina fyrir TYRP1 útraðir 7-8. Lokamagn var 10 µl sem var 

helmingi minna en stóð í leiðbeiningunum. 

Efni Magn 
(µl) 

Ready reaction premix 2,5x 2 

BigDye sequencing buffer 5x 1 

Örraðavísar 0,3 0,3 

Súluhreinsað DNA 1 

ddH2O 5,7 

 

Fyrir næstu fjórar af útröðunum var ákveðið að minnka magnið af Ready reaction 

premix 2,5x  í hverja PCR blöndu úr 2 µl í 1 µl. Þá var vatn bætt í í staðinn til að 

halda sama lokamagni. 

 
Tafla 9. Blanda fyrir PCR til að raðgreina fyrir OCA2 útraðir 13-16. Lokamagn var 10 µl sem 

var helmingi minna en stóð í leiðbeiningunum og ready reaction premix var einnig helmingað og 

vatni bætt í staðinn. 

Efni Magn 

Ready reaction premix 2,5x 1 µl 

BigDye sequencing buffer 5x 1 µl 

Örraðavísar 0,3 0,3 

Súluhreinsað DNA 1 µl 

ddH2O 6,7 µl 
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Fyrir seinustu útraðirnar var ákveðið að reyna að auka gæðin með því að auka 

lokamagn í 20 µl og að auka hlutfall dúa í lausninni. 

 
Tafla 10. Blanda fyrir PCR til að raðgreina fyrir OCA2 útraðir 17-21. Lokamagn var 20 µl sem 

var sama magn og stóð í leiðbeiningunum.  

Efni Magn 

Ready reaction premix 2,5x 1 µl 

BigDye sequencing buffer 5x 2 µl 

Örraðavísar 0,3 0,3 

Súluhreinsað DNA 1 µl 

ddH2O 15,7 µl 

 

Blöndurnar eru mismunandi fyrir útraðirnar því ef að einhver raðgreining heppnaðist 

ekki þá var reynt aftur með annarri blöndu og reynt að finna besta hlutfall milli vel 

heppnaðrar raðgreiningu og sparnaðar á Ready reaction premix 2,5x. 

Tafla 11. Stillingar fyrir BigDye PCR. 

 

 

 

 

 

2.6.1 Fella DNA út úr PCR afurð 

Áður en raðgreining gat hafist þurfti að fella DNA út úr PCR afurðinni og blanda því 

við Hi-Di™ formamíð til þess að raðgreiningartækið gæti unnið með það. 

 

Hi-Di™ Formamíð er afjónað formamíð sem er sérhannað til að nota í ABI PRISM® 

DNA raðgreiningartæki sem innspýtingar leysir. Formamíð hjálpar til við að 

eðlissvifta DNA, eykur endingu og virkar sem vörn gegn uppgufun DNA. 

 

Framkvæmd DNA úrfellingar: 

 

 

Stig Stig 1 Stig 2 Stig 2 Stig 2 Stig 3 

Fjöldi 
endurtekninga 

x1 x25   x1 

Hitastig (°C) 96,0  96,0  50,0 60,0  4,0  

Tími (mín.) 1:00  0:10  0:05  4:00  ∞ 

Skref fyrir 
hvert stig 

Skref 1 Skref 1 Skref 2 Skref 3 Skref 1 



17 

Tafla 12. Blandan fyrir úrfellingu DNA fyrir TYRP1 útraðir 7-8 og OCA2 útraðir 13-16  fyrir 

fyrri skilvindu. 100% etanol var tekið beint úr frysti. Sýni úr PCR er PCR afurðin fyrir hverja 

útröð frá skrefinu á undan. 

Efni Magn 

Sýni úr PCR fyrir 
raðgreiningu 

10 µl 

0,5 M EDTA pH=8,0 0,65 µl 

100% etanól 30 µl 

 

Vegna þess að magnið er helmingi meira fyrir OCA2 útraðir 17-21 í DNA 

magngreiningu þurfti að tvöfalda þennan hluta einnig (tafla 13).  

Tafla 13. Blandan fyrir úrfellingu DNA fyrir OCA2 útraðir 17-21 fyrir fyrri skilvindu. 100% 

etanol var tekið beint úr frysti. Sýni úr PCR er PCR afurðin fyrir hverja útröð frá skrefinu á 

undan. 

Efni Magn 

Sýni úr PCR fyrir 
raðgreiningu 

20 µl 

0,5 M EDTA pH=8,0 1,30 µl 

100% etanól 60 µl 

 

Etanólið var látið leka varlega í glösin og því síðan blandað varlega saman með því 

að snúa glasinu. 

Glösin voru síðan sett í skilvindu við 3000 g í 30 mín. við 4 °C.  

Vökvanum var varlega hellt af og 30 µl af 70% etanóli bætt í glösin og sett aftur í 

skilvindu við 3000 g í 15 mín. við 4 °C. 

Vökvanum var hellt aftur af og glösin þurrkuð í SpeedVac DNA 100 á miðlungs hita 

í c.a. 5 mín. Eftir það var 15 µl af Hi-Di™ Formamíð (frá Applied Biosystems) hellt 

í glösin og þeim komið fyrir í ísskáp við 4 °C yfir nótt.  

15 µl af DNA fyrir hverja útröð var hlaðið í brunna á bakka, hann var spunninn við 

c.a. 1200 rpm og bakkanum komið fyrir í 3130 Genetic Analyzer 

raðgreiningartækinu. 

Forritið sem var notað með 3130 Genetic Analyzer var 3130 Genetic Data Collection 

Software v3.0 (frá Applied Biosystems) og keyrslustillingin hét 3130SpatialFill_1. 
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Niðurstöðurnar úr raðgreiningunni voru síðan bornar saman við formlega DNA röð 

hesta sem voru fengnar af heimsíður ensembl.org fyrir TYRP1
[20]

. 

Til samanburðar var notast við BLAST forritið 
[21]

 sem gaf upp m.a. fjölda basa, bil í 

röð, fjölda og hlutfall samsvarandi basa og hversu væntanlegt það er að samsvörun sé 

tilviljun. 

Með þessari aðferð var hægt að finna breytileika, SNPs (single-nucleotide 

polymorphisms) í útröðum genanna TYRP1 og OCA2 í DNA úr glóbrúnu hestunum 

sem voru DNA sýni nr. 9 og 10. 

2.7 Skerðibútagreining 

Forritið NEBcutter2
[22]

 

 var notað til að finna möguleg skerðiensím á útröð með A fyrir basa nr. 145 og með 

G fyrir basa nr. 145 í OCA2 útröð 14. Það skerðiensým sem var til fyrir aðra röðina 

en en ekki hina var valin (mynd 5 og 6). Skerðiensímið mátti helst ekki vera háð 

metýleringu eða CpG. BspMI (frá BioLabs inc.) skerðiensímið varð fyrir valinu. Það 

klippir tvíþátta DNA. Með því fylgdi dúi. Það var sín hvor blandan fyrir DNA sýni 

nr. 9 og fyrir nr. 10 með OCA2 útröð 14. 

BspMI klippir stökkbreytta genið með G basanum nr. 145 í útröðinni á 5´... 

CACCTTCCG...3´. 

 

 

Mynd 5. Skjáskot af niðurstöðum við leit að hentugu skerðiensími. Ensímin voru borin saman 

við þau sem voru gefin upp á mynd 6 til að finna hentugt skerðiensím. 
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Mynd 6. Skjáskot af niðurstöðum við leit að hentugu skerðiensími. Örin  bendir á ensímið sem 

var valið, BspMI, sem er ekki að finna á mynd 5. 

 

 

Tafla 14. Blanda fyrir PCR hvarf fyrir skerðingu. 

Efni Magn (µl) 

ddH2O  13,35 

Fremri örraðavísir  0,85 

Aftari örraðavísir 0,85 

dNTP 2,5 Mm 0,85 

10x thermopol dúi 2,0 

Taq polímerasi 0,1 

DNA sýni nr. 9 og 10 2,0 

 

Eftir PCR var skerðiensíminu (BapMI) blandað við DNA sýnin. 

Tafla 15. Blandan fyrir skerðingu á OCA2 útröð 14 með DNA sýni nr. 9 og 10 eftir PCR með 

skerðiensíminu BapMI. 

Efni Magn (µl) 

ddH2O  12,5 

10x NEBuffer 3 (dúi)  2 

BapMI 0,5 

DNA sýni úr PCR 5,0 
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Tafla 16. Blandan fyrir skerðibútagreiningu á OCA2 útröð 14 með DNA sýni nr. 1-9 eftir PCR 

með skerðiensíminu BapMI. 

Efni Magn (µl) 

ddH2O  12,0 

10x NEBuffer 3 (dúi)  2 

BapMI 1,0 

DNA sýni úr PCR 5,0 

 

Eftir blöndun við skerðiensím var klipping látin eiga sér stað við 37 °C hita í 22 

klukkustundir. 

Eftir að klippingu var lokið voru sýnin rafdregin í 7,5% akrílamíðgeli við sömu 

stillingar og áður. 

100 bp stiga var hlaðið í brunn 2, 2 µl 6x loading dye solution var blandað vð 15 µl 

af DNA sýni úr skerðingu og DNA úr sýni nr. 9 hlaðið í brunn nr. 3 og DNA úr sýni 

nr. 10  hlaðið í brunn nr. 4. 

Skerðingin var svo endurteking með DNA sýni nr. 1-8 (þau hross voru ekki glóbrún) 

til að athuga hvort nokkur þeirra höfðu sömu sömu stökkbreytinguna.  

3 Niðurstöður 

3.1 Raðgreining 

Raðgreinging á DNA gefur upp röð basa í völdum hluta af DNA. Í þessu tilviki 

OCA2 útröð 14 plús nokkra tugi basa sín hvoru megin við útröðina. 

Niðurstöður fengust í formi .AB1 og .SEQ,  og .phd. .AB1 var opnað, skoðað og 

breytt í word skjal með forritinu Chromatogram Explorer Lite Version 3.1.1 frá 

HeracleSoftware. 

Með Chromatogram Explorer forritinu mátti sjá niðurstöðurnar á myndrænu formi 

(mynd 16) og leiðrétta það sem forritið gat ekki túlkað.  

Niðurstöðurnar sem voru í FASTA formi var breytt í word skjal. 

Hver basi gaf topp í mismunandi lit. A=grænn, T=rauður, G=svartur og C=blár. Á 

myndinni sjást einnig stafirnir W,Y og K í gráu. Þeir tákna að forritið gat ekki 

ákveðið hvaða basi er á þeim stað vegna bakgrunnstruflana (rauður í þessu tilfelli). 
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Þess vegna var allt skoðað myndrænt og farið yfir sérhvern basa, sérstaklega þar sem 

forritið (3130 Genetic Data Collection Software v3.0 (frá Applied Biosystems)) gat 

ekki giskað á neinn basa og það leiðrétt. Basarnir sem örvarnar benda á á myndinni 

var t.d. breytt handvirkt í W-> G, Y->C og K->G. 

 

 
Mynd 7. Lítill hluti af .AB1 skjali úr raðgreiningartæki af OCA2 útröð 11 úr DNA sýni nr. 10. 

Hver litur táknar einn af fjórum bösum DNA og hver toppur táknar staðsetningu hvers basa. 

W, Y og K (örvar) táknar að forritið (3130 Genetic Data Collection Software v3.0 (frá Applied 

Biosystems)) gat ekki giskað á basann svo það var leiðrétt handvirkt. Grænu súlurnar tákna 

vissu forritsins á að réttur basi hafi verið valinn. 

 

Tafla 17. Yfirlit yfir stærð útraðanna og hvernig raðgreining heppnaðist fyrir hverja útröð. 

Útröð Lengd útraðar (bp) Raðgreint 

TYRP1 útröð 7 368 100% 

TYRP1 útröð 8 30 100% 

OCA2 útröð 11 125 100% 

OCA2 útröð 12 139 Vantar 19 bp á 5´ enda 

OCA2 útröð 13 133 100% 

OCA2 útröð 14 148 100% 

OCA2 útröð 15 58 100% 

OCA2 útröð 16 109 100% 

OCA2 útröð 17 128 100% 

OCA2 útröð 18-19 60 og 134 Vantar 1 bp á 3´enda 18. 
Vantar allt í 19. 

OCA2 útröð 20 94 100% 

OCA2 útröð 21 95 Vantar 13 bp á 5´enda 
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Í OCA2 útröð 14 fannst sami breytileiki í DNA sýni nr. 9 og 10 þar sem basi nr. 145 í 

útröðinni frá 5´ var G í glóbrúnum en A í DNAinu frá ensemble.org. Engar 

basabreytingar fundust í hinum útröðunum. 

 

Hér fyrir neðan eru dæmi um hvernig niðurstöður úr BLAST voru unnar. 

 

 

Tafla 18. Unnar niðurstöður ganga úr raðgreiningu (Query) á OCA2 útröð 14 með BLAST 

forritinu borið saman við gögnin af ensemble heimasíðunni (Sbjct).  

>lcl|53365  

Length=148 

 

 Score =  259 bits (140),  Expect = 4e-74 

 Identities = 145/148 (98%), Gaps = 0/148 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

   AG 

Query  70   AACTGAWTCACGAGATCCACGTCTGGCGCCTGACTGCACAGCGCATCAGCCCAGCCAGCC 129 

            ||||||  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1    AACTGAAGCACGAGATCCACGTCTGGCGCCTGACTGCACAGCGCATCAGCCCAGCCAGCC  60 

 

Query  130  GTGAGGAGACGGCGGTGCGTGACCTGCTCTTGGGGAAGGTGCTGGCACTGGAGCGCCTGC 189 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  61   GTGAGGAGACGGCGGTGCGTGACCTGCTCTTGGGGAAGGTGCTGGCACTGGAGCGCCTGC 120 

 

Query  190  TGGCCTGCAGGCTGCGCACCTTCCGCAG  217 

            |||||||||||||||||||||||| ||| 

Sbjct  121  TGGCCTGCAGGCTGCGCACCTTCCACAG  148 

 

 

 

Basar merktir rauðu voru mismunandi milli Query=OAC2 útröð 14 úr glóbrúnum 

hestum og Sbjct=sama útröð frá ensembl.org (nánar í efni og aðferðir kaflanum). 

Svörtu stafirnir beint fyrir ofan rauðu stafina eru leiðréttingar byggðar á myndunum í 

.AB1 skránum með Chromatogram Explorer forritinu. Basarnir sem eru rauðir og 

yfirstrikaðir með gulu eru basabreytingarnar sem fundust í báðum glóbrúnu 

hestunum.  

3.2 Skerðibútagreining 

Skerðibútagreining er það kallað þegar notast er við skerðiensím til að klippa DNA 

og það aðgreint með rafdrætti. Tilgangurinn með því var að greina erfðabreytinleika 

á eins útröðum til að sýna fram á að breytileikinn sé raunverulega til staðar en ekki 

einhver villa við raðgreiningu eða lestur úr raðgreiningunni. 

Skerðibútagreiningin var framkvæmd vegna þess að það fannst sami erfðabreytileiki 

í OCA2 útröð 14 í báðum glóbrúnu hestunum. 
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Í fyrstu tilraun komu einungis bönd í brunnum 3, 4 og 7 (mynd 9) við rafdrátt á 

sýnum 1-9 en við endurtekningu (mynd 10) heppnaðist að rafdraga restina af 

sýnunum. 

Böndin (mynd 8-10) sem eru 191 eða 262 DNA bp löng voru klippt en þau sem eru 

453 bp löng voru óklippt. 

 

 

Mynd 8. Rafdráttur á geli eftir meðferð með skerðiensíminu BspMI með OCA2 útröð 14 með 

DNA sýni nr. 9 og 10. Stigi er í brunni 2.  OCA2 útröð 14 með sýni nr. 9 í brunni 3 og OCA2 

útröð 14 með sýni nr. 10 í brunni 4. 

 

 

Mynd 9. Rafdráttur á geli eftir meðferð með skerðiensíminu BspMI með OCA2 útröð 14 með 

DNA sýni nr. 1-9.  
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Tafla 19. Niðurröðun í brunnunum á mynd 9. 

Brunnur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

OCA2 útröð 
14 með DNA 
sýni nr.  

 stigi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Mynd 10. Rafdráttur á geli eftir meðferð með skerðiensíminu BspMI með OCA2 útröð 14 með 

DNA sýni nr. 3, 4, 6, 7, 8 og 9, s.s. endurtekning á því sem virkaði ekki á mynd 12. Einhverra 

hluta vegna byrjaði sýni nr. 6 og 9 c.a. 2 mm ofar í brunninum en hin..  

Tafla 20. Niðurröðun í brunnunum á mynd 10. 

Brunnur 
nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OCA2 
útröð 
14 með 
DNA 
sýni nr.  

 stigi 3 4 6 7 8 9 

 

OCA2 útröð 14 er 148 bp löng. Á basa 145 (feitletrað og undirstrikað hér fyrir neðan) 

var basinn G í DNA sýnum 9 og 10 en í gögnunum af ensemble var basinn A á sama 

stað. Það veldur amínósubreytingunni histidín (H)->arginín(A) (einnig yfirstrikað og 

feitletrað hér fyrir neðan) sem líklega raskar byggingu og starfsemi próteinsins. 

 
  AACTGAAGCACGAGATCCACGTCTGGCGCCTGACTGCACAGCGCATCAGCCCAGCCAGCC        

  GTGAGGAGACGGCGGTGCGTGACCTGCTCTTGGGGAAGGTGCTGGCACTGGAGCGCCTGC        

  TGGCCTGCAGGCTGCGCACCTTCCGCAG    
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SFTVSFRSHSPFIQFFSSGSKDLCFTENTPLLRNSSQEKGSRCMPVYHPEFIIAEESWEN 

SSAEWEPRSLLSRESTGSSGSTSLEKGELLDGAFIRFRLSKLRRCVQWLKVAGLFAFVVV 

CSILFSLYPDQGKFWQLLAVSPLESYSVNLSSHVDSALLQVDLAGALVAGSSSRPGREEH 

IVVEVTQVDAPGSRWRRPQQVTHNWTIFLNPRRNERSVVSKTFEVLSRDTVSISIRASLQ 

QTPAIPLLMAHQYLRASVEAQVTIAAVILAGVYVLIIFEIVHRTLAAMLGSLAALAVLAV 

IGDRPSLTHVVEWIDFETLALLFGMMILVAIFSETGFFDYCAVKAYQLSRGRVWAMIIML 

CLIAAILSAFLDNVTTSLLFTPVTIRLCEVLNLDPRQVLIAEVIFTNIGGAATAIGDPPN 

VIIVSNQELRKMGLDFAGFTAHMFVGICFVLLFSFPLLRLLYWNKKLYNKEPSEIVELKH 

EIHVWRLTAQRISPASREETAVRDLLLGKVLALERLLACRLRTFARQISQEDKNWETNIQ 

ELQKKHRISNRILLAKCLMVLGFVIFMFFLNSFVPGVHLDLGWIAILGAIWLLILADIHD 

FEIILHRVEWATLLFFAALFVLMEALAHLHLIEYVGEQTALLIKMVPEDRRLAAAIILVI 

WVSAIASSLIDNIPFTATMIPVLLNLSQDPEVSLPAPPLMYALALGACLGGNGTLIGASA 

NVVCAGIAEQHGYGFSFMEFFR 
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4 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að klára að raðgreina og leita að erfðabreytileika í 

útröðum genanna TYRP1 og OCA2 til þess að finna erfðafræðilega ástæðu að baki 

glóbrúnum hrossum á Íslandi.   

Eftir átti að raðgreina útraðir 7-8 TYRP1 og útraðir 11-21 í OCA2.  

Enginn breytileiki hafði fundist í TYRP1 geninu af því sem hafði verið raðgreint en 

hinsvegar höfðu fundist 4 basabreytingar í OCA2 geninu. Þrjár af þeim valda 

amínósýruskiptum. Tvær af þessum þrem sem valda amínósýruskiptum fundust í 

öllum glóbrúnu hrossunum arfblendið eða arfhreint. Þessir breytileikar voru í Útröð 5 

og 8. 

Skrefin sem þurfti að framkvæma áður en hægt var að raðgreina genin voru nokkur 

og í hverju skrefi þarf að staðfesta að allt hafi gengið eins og það átti að gera því ef 

raðgreiningin gengur ekki í lokin þá þarf einungis að endurtaka seinasta skrefið ef 

auka sýni voru geymd úr því. Það voru nokkur skref sem þufti að endurtaka að hluta 

til, sem er ástæðan fyrir nokkrum mimunandi blöndum í sömu skrefum en að lokum 

heppnaðist allt.   

Í OCA2 útröð 12 tókst ekki að raðgreina seinustu 12 basana. 

OCA2 útröð 18-19 heppnaðist einungis að hálfu leyti. Það tókst að raðgreina alla 18. 

útröð nema fyrsta basann en útröð 19 tókst ekki að raðgreina. Líkleg ástæða þess er 

að sá bútur var of langur fyrir PCR forritið og fékk ekki nægilega langan tíma til að 

bindast örraðavísum (annealing).  

Hinar útraðirnar tókst að raðgreina 100%. 

Við yfirferð á gögnunum úr raðgreiningunni frá OCA2 útröð 14 fannst sama 

basabreytingin í báðum glóbrúnu hestunum á basa nr. 145 þar sem G var í glóbrúnu 

hestunum en A á sama stað í OCA2 útröð 14 í gögnunum frá ensemble heimsíðunni. 

Topparnir fyrir þennan basa 145 voru sterkir og greinilegir og eins í báðum glóbrúnu 

hestunum svo að hægt er að útiloka með mikill vissu mislestur við raðgreiningu. 

Þessi basabreyting er í miðri lestrararöð fyrir næst seinustu amínósýru 

próteinafleiðunnar. Hún er mitt á milli tveggja C basa og veldur þess vegna 

amínósýrubreytingum úr histidíne (H) í arginín (A). H og A eru töluvert frábrugðnar 
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hvor annarri. H hefur arómata á öðrum endanum og er óhlaðin þar en A er stærri og 

hefur + hlaðinn NH2 enda á sama stað. Þessi breyting er þess vegna líkleg til að valda 

röskun í byggingu og virkni próteinsins. Á mynd 8 eru DNA sýni nr. 9 og 10 

meðhöndluð með skerðiensíminu og rafdregin. Þar sést að bæði DNA sýni nr. 9 og 

10 voru arfhrein um stökkbreytingun. Í brunni 3 sést aukaband við 500 bp stigann en 

vitað er að það er ekki marktækt því raðgreiningin sýndi að hrossin voru arfhrein. Á 

mynd 9 og 10 eru hin DNA sýnin 1-8 sem voru ekki glóbrún með sýni 9 aftur  

meðhöndluð með skerðiensíminu og rafdregin. Öll böndin voru klippt og öll voru 

arfhrein. Það sjást vottar böndum í kringum 500 bp stigann hjá brunni 3, 5 og 8 en ef 

hrossin væru raunverulega arfblendin þá væru böndin greinilegri. Öll 10 DNA sýnin 

úr íslensku hrossunum með mismunandi litafar hafa þess vegna þessa 

stökkbreytingu, A->G í basa 145 í OCA2 útröð 14 sem bendir til að flest eða öll hross 

á Íslandi séu þannig. Til að komast að því hvort að þessi stökkbreyting er algild á 

Íslandi eða í hvaða hlutföllum, þarf að taka töluvert fleiri sýni frá mismunandi 

svæðum á landinu. Einnig væri áhugavert að vita hvort nánustu ættingjar íslenska 

hestsins í norður Noregi hafi stökkbreytinguna eða jafnvel fjarskyldari ættingjar. 

Þessi rannsókn og niðurstöður eru einungis eitt skref af mörgum í löngu og 

spennandi ferli rannssókna um allan heim til að skilja hestinn á 

sameindaerfðafræðilegu stigi. 
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Viðauki A 

Hér eru niðurstöðurnar úr undirbúninginum fyrir raðgreininguna. 

4.1 Hitastillandi PCR 

 

Niðurstöðurnar úr hitastillandi PCR eftir að það var rafdregið í 7,5% akrílamíð geli 

eru sýndar á myndum 8-13. Niðurröðun í brunnana er í töflunum undir myndunum. 

 

 
Mynd 11. TYRP1 útraðir 7 og 8 eftir hitastillandi PCR. 

Tafla 21. Niðurröðun í brunnunum á mynd 11. 

Brunnur 
nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

TYRP1 
útröð/stigi 

 stigi 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 

Hitastig 
°C. 

  54 54 57 57 60 60 62,5 62,5 65 65 67,5 67,5 
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Mynd 12. OCA2 útraðir 11 og 12 eftir hitastillandi PCR.  

Tafla 22. Niðurröðun í brunnunum á mynd 12. 

Brunnur 
nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TYRP1 
útröð/stigi 

stigi 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 

Hitastig 
°C. 

 54 54 57 57 60 60 62,5 62,5 65 65 67,5 67,5 

 

 

Mynd 13. OCA2 útraðir 13 og 14 eftir hitastillandi PCR.  

Tafla 23. Niðurröðun í brunnunum á mynd 13. 

Brunnur 
nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

TYRP1 
útröð/stigi 

 stigi 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 

Hitastig 
°C. 

  54 54 57 57 60 60 62,5 62,5 65 65 67,5 67,5 
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Mynd 14. OCA2 útraðir 15 og 16 eftir hitastillandi PCR.  

Tafla 24. Niðurröðun í brunnunum á mynd 14. 

Brunnur 
nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TYRP1 
útröð/stigi 

stigi 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 

Hitastig 
°C. 

 54 54 57 57 60 60 62,5 62,5 65 65 67,5 67,5 

 

 

Mynd 15. OCA2 útraðir 17 og 18-19 eftir hitastillandi PCR.   
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Tafla 25. Niðurröðun í brunnunum á mynd 15. 

Brunnur 
nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

TYRP1 
útröð/stigi 

 stigi 17 18-
19 

17 18-
19 

17 18-
19 

17 18-
19 

17 18-
19 

17 18-
19 

Hitastig 
°C. 

  54 54 57 57 60 60 62,5 62,5 65 65 67,5 67,5 

 

 

Mynd 16. OCA2 útraðir 20 og 21 eftir hitastillandi PCR.  

Tafla 26. Niðurröðun í brunnunum á mynd 16. 

Brunnur 
nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TYRP1 
útröð/stigi 

20 21 stigi 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 

Hitastig 
°C. 

54 54  57 57 60 60 62,5 62,5 65 65 67,5 67,5 

 

Í töflu 1 sjást kjörhitastigin fyrir hverja útröð sem var valið byggt á gæðum bandanna 

á myndum 12-17. Einnig voru myndirnar notaðar til að athuga hvort örraðavísar 

virkuðu rétt með því að bera saman séða og væntanlega stærð DNA bútanna sem 

örraðavísarnir áttu að merkja. Örraðavísarninr virkuðu allir rétt. 
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Tafla 27. Valin kjörhitastig (°C) fyrir PCR hvarf fyrir hverja útröð fyrir sig (nema OCA2 útröð 

18-19 sem eru alltaf saman). 

 

Útröð Valið 
hitastig 
fyrir PCR 

TYRP1 útröð 7 62,5 °C 

TYRP1 útröð 8 60 °C 

OCA2 útröð 11 65,0 °C 

OCA2 útröð 12 62,5 °C 

OCA2 útröð 13 62,5 °C 

OCA2 útröð 14 62,5 °C 

OCA2 útröð 15 60 °C 

OCA2 útröð 16 60 °C 

OCA2 útröð 17 62,5 °C 

OCA2 útröð 18-19 67,5 °C 

OCA2 útröð 20 62,5 °C 

OCA2 útröð 21 60 °C 

4.2 PCR 

PCR var framkvæmt aftur fyrir allar útraðirnar, TYRP1 útröð 7-8 og OCA2 útröð 11-

21, en í þetta skiptið var hver útröð sett í gegnum PCR í sínu kjörhitastigi og DNA úr 

sýni nr. 9 og 10 sett í PCR blönduna með öllum útröðunum. 

Til að athuga hvort sýnin höfðu magnast vel og rétt í PCR vélinni voru sýni úr þeim 

rafdregin á 7,5% akrílamíðgeli (myndir 18 og 19). 

 

Mynd 17. Rafdráttur á geli með TYRP1 útröð 7-8 OCA2 útröð 11-14 með DNA sýni nr. 9 og 10.  
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Tafla 28. Niðurröðun í brunna á mynd 17. 

Brunnur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

TYRP1/OCA2 
útröð 

 stigi 7 7 8 8 11 11 12 12 13 13 14 14 

DNA sýnir 
nr. 

  9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 

 

 

 

Mynd 18. Rafdráttur á geli með TYRP1 útröð 7-8 með DNA sýni nr. 10 (það var endurtekið) og 

OCA2 útröð 15-21 með DNA sýni nr. 9 og 10.  

Tafla 29. Niðurröðun í brunna á mynd 18.  

Brunnur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TYRP1/OCA2 
útröð 

8 11 15 15 16 16 17 17 18-
19 

18-
19 

20 20 21 21 stigi 

DNA sýnir 
nr. 

10 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10  

 

 

 


