
 

Háskólinn á Akureyri 

Viðskipta- og raunvísindasvið 

LOK 1126 og LOK 1226 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennigreining samlífisbaktería Peltigera 

membranacea fléttna 

 

 

 

 

 

 

 

Margrét Eva Ásgeirsdóttir 

Lokaverkefni við líftæknibraut 

2012-2013 



 

 
 

Háskólinn á Akureyri 

Viðskipta- og raunvísindasvið 

Námskeið LOK 1126 og LOK 1226 

Heiti verkefnis 
Kennigreining samlífisbaktería Peltigera 

membranacea fléttna 

Verktími September 2012 – maí 2013 

Nemandi Margrét Eva Ásgeirsdóttir 

Leiðbeinandi Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir 

Upplag 4 

Blaðsíðufjöldi 59 

Fjöldi viðauka 4 

Fylgigögn Engin 

Útgáfu- og notkunarréttur 

Opið verkefni 

Verkefnið má ekki fjölfalda, hvorki að hluta 

til né í heild, nema með skriflegu leyfi 

höfundar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

Yfirlýsingar 

 

 

Ég lýsi því yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er afrakstur 

eigin rannsókna. 

 

_________________________________ 

Margrét Eva Ásgeirsdóttir 

 

 

 

 

 

Það staðfestist að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til prófs í 

námskeiðunum LOK 1126 og LOK 1226. 

 

_________________________________ 

Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Abstract 

Lichen-associated bacteria have not been widely studied. Their roles in the 

symbiosis are still poorly understood but nevertheless studies have indicated 

that these bacteria are essential part of the lichen symbiosis. 

In this research project, strains of non-phototrophic lichen-associated bacteria, 

isolated from Peltigera membranacea lichen sample, were characterized. The 

strains ability to solubilise various polymers were observed along with their 

antimicrobial activity against few types of common human pathogens. Strains 

were also sequenced using 16S rRNA-specific primers and the microbial 

diversity in the P. membranacea lichen was analysed using DGGE method. 

Also the Plate Wash PCR strategy was used where total DNA of incubated 

plates was screened using group-specific primers.  

The results show that four of the tested strains displayed ability to solubilise 

polymers and one of the strains was able to solubilise four different kinds of 

polymers. None of the strains showed antimicrobial activity against the tested 

pathogens. The results indicated that the sequenced strains belonged to the 

genera Pseudomonas, Burkholderia and Variovorax and screening of total 

DNA with group-specific primers showed the presence of Alphaproteobacteria 

in the lichen sample but other phyla could not be distinguished.  

 

 

Keywords: Environmental microbiology, identification, lichen-associated 

bacteria, Peltigera membranacea. 
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Útdráttur 

Samlífisbakteríur fléttna hafa ekki verið rannsakaðar að miklu leyti hingað til 

og eru hlutverk þeirra að mestu óþekkt, en margt bendir þó til að þær séu í raun 

nauðsynlegur hluti af fléttusambýlinu.  

Í þessu verkefni var kennigreining framkvæmd á ljósóháðum samlífisbakteríum 

sem einangraðar voru úr Peltigera membranacea fléttusýni. Stofnar sem 

einangraðir voru úr fléttunni voru ræktaðir upp í hreinrækt og hæfni þeirra til 

niðurbrots á ákveðnum tegundum fjölliða könnuð auk þess sem athugað var 

hvort einhverjir stofnanna framleiddu örveruhemjandi virk efni gegn nokkrum 

algengum sýkingarvaldandi örverum í mönnum. Þá voru hreinræktaðir stofnar 

einnig tegundagreindir með hlutraðgreiningu á 16S rRNA geni þeirra auk þess 

sem framkvæmd var greining á örverufræðilegum fjölbreytileika í P. 

membranacea fléttusýni með DGGE aðferð. Heildar DNA af ræktunarskálum 

var einnig skimað með sértækum prímerum með Plate Wash PCR aðferð til 

athugunar á þeim hópum ræktanlegra baktería sem til staðar eru í fléttunni.  

Niðurstöður þessa verkefnis eru að fjórir stofnar sýndu jákvæða svörun í einni 

eða fleiri niðurbrotsprófunum og þá gat einn stofninn brotið niður alls fjórar 

mismunandi tegundir fjölliða. Enginn stofn reyndist hins vegar hafa 

örveruhemjandi virkni gegn þeim tegundum sýkla sem prófað var gegn. 

Raðgreining sýndi að hreinræktaðir stofnar reyndust vera tegundir innan 

ættkvíslanna Pseudomonas, Burkholderia og Variovorax og skimun með 

sértækum prímerum með Plate Wash PCR aðferð leiddi í ljós að 

Alphaproteobacteria væri til staðar í fléttusýninu en aðrar fylkingar var ekki 

unnt að greina.  

 

 

Lykilorð: Umhverfisörverufræði, kennigreining, samlífisbakteríur fléttna, 

Peltigera membranacea. 
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1 Inngangur 

Fléttur mynda áhugaverð búsvæði fyrir vöxt samlífisbaktería sem enn hafa ekki 

verið rannsakaðar nema að hluta til (Grube, Cardinale, Castro, Müller og Berg, 

2009). Hlutverk þessara samlífisbaktería í fléttunni er ekki að fullu þekkt en 

rannsóknir benda til þess að þær séu nauðsynlegar til að fléttusambýlið geti 

myndast, auk þess sem þær gætu haft niturfixandi hlutverki að gegna í fléttunni 

og verndað hana gegn sýklum (Hodkinson og Lutzoni, 2009; Cardinale, 

Steinová, Rabensteiner, Berg og Grube, 2012; Grube og Berg, 2009). 

Samlífisbakteríur fléttna eru því afar áhugavert rannsóknarefni, bæði hvað 

varðar rannsóknir sem auka almenna þekkingu sem og rannsóknir til hagnýtra 

nota.  

Verkefni þetta er hluti innan doktorsverkefnis Margrétar Auðar 

Sigurbjörnsdóttur sem ber yfirskriftina „The Peltigera microbiome: 

metagenomic analysis, targeted cultivation and biogeography“, en hún er 

jafnframt leiðbeinandi við framkvæmd þessa verkefnis.  

Markmið verkefnisins er að einangra og rækta upp samlífisbakteríur úr 

Peltigera membranacea fléttusýni og ná fram hreinræktum af þeim stofnum 

sem þar er að finna. Í framhaldi af því er ætlunin að raðgreina hreinræktaða 

stofna og framkvæma á þeim niðurbrotsprófanir auk prófana á mögulegri 

örveruhemjandi virkni þeirra. Einnig verður heildar DNA af ræktunarskálum 

skimað með sértækum prímerum í þeim tilgangi að athuga hvaða hópar 

baktería eru þar til staðar. Að lokum verður leitast eftir því að greina 

örverufræðilegan fjölbreytileika í P. membranacea fléttusýni með DGGE 

aðferð.    

 

Í verkefninu verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvaða tegundir samlífisbaktería eru til staðar í Peltigera membranacea fléttum 

og er hugsanlega um áður óþekktar tegundir að ræða? 

 Framleiða einhverjir bakteríustofnanna lífvirk efni sem hafa örveruhemjandi 

virkni gegn þekktum sjúkdómsvaldandi örverum í mönnum? 

 Eru einhverjir bakteríustofnanna færir um niðurbrot ákveðinna tegunda fjölliða 

og hvað gefur slíkur eiginleiki til kynna að sé hlutverk bakteríunnar í fléttunni?  
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1.1 Fléttur 

Fléttur eru yfirleitt skilgreindar sem sambýli milli sveppategundar annars vegar 

og einnar eða fleiri þörunga- eða cyanobakteríutegundar hins vegar (Molnár og 

Farkas, 2010; Grube o.fl., 2009). Sambýlið myndar langlífa og þétta byggingu 

sem kallast þal og gerir það báðum sambýlingum kleift að vaxa við 

umhverfisaðstæður sem þeir gætu ekki þrifist á í sitt hvoru lagi (Cardinale o.fl., 

2012; Cardinale, Puglia og Grube, 2006). Fléttur eru afar hægvaxta lífverur og 

vaxa aðeins um nokkra millimetra á hverju ári. Þrátt fyrir að vaxa við afar 

óhentugar umhverfisaðstæður geta þær náð allt að nokkur þúsund ára aldri 

(Cardinale, Castro, Müller, Berg og Grube, 2008). Fléttum er oft skipt upp í 

þrjá mismunandi hópa eftir byggingu þals þeirra en þær geta verið 

hrúðurkenndar (e. crustose), laufkenndar (e. foliose) eða runnkenndar (e. 

fruticose) (Poličnik, Simončič og Batič, 2008). 

Rannsóknir á steingervingum og sameindafræðilegri þróunarsögu hafa sýnt 

fram á að fléttur hafi komið fram á sjónarsviðið fyrir um 600 milljónum ára 

síðan  (Grube o.fl., 2009). Talið er að um það bil einn fimmti hluti af öllum 

þekktum sveppategundum séu fléttumyndandi og meira en 42% allra þekktra 

asksveppategunda (Cardinale o.fl., 2006).  

Fléttur er að finna á öllum tegundum búsvæða, allt frá heimskauta-

breiddargráðum til hitabeltisregnskóga. Margar þeirra geta lifað við 

öfgakenndar umhverfisaðstæður en þær eru afar þurrkþolnar og geta vaxið við 

einstaklega lítið framboð af næringarefnum (Grube o.fl., 2009; Cardinale o.fl., 

2006).  

 

1.2 Samlífisbakteríur fléttna 

Þó svo að fléttur séu yfirleitt skilgreindar sem sambýli milli svepps og 

ljóstillífandi lífveru benda nýlegar rannsóknir til þess að sambýlið sé mun 

flóknara en áður var talið. Til að mynda hafa fjölbreyttar ljósóháðar 

samlífisbakteríur greinst í fléttum með rRNA genagreiningu og telja því sumir 

að víkka eigi út hugtakið sem skilgreinir fléttur þannig að það nái einnig yfir 

þessar samlífisbakteríur (Cardinale o.fl., 2012).  

Rannsóknir hafa sýnt að þegar þörungar og sveppir eru ræktaðir við 

dauðhreinar aðstæður mynda þeir aðeins í fáum tilfellum byggingu sem svipar 
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til þals fléttna en ræktun tekst hins vegar þegar ræktað er upp af fléttubútum 

sem myndað hafa sambýli sitt úti í náttúrunni. Þessar niðurstöður benda 

óneitanlega til þess að örverur séu í raun nauðsynlegar til að hjálpa til við 

myndun fléttusambýlisins (Hodkinson og Lutzoni, 2009).  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á samlífisbakteríum fléttna hafa yfirleitt 

notast við hefðbundnar ræktunaraðferðir en þar sem stór hluti örvera er 

óræktanlegur við tilraunastofuaðstæður geta slíkar aðferðir leitt til falskra 

ályktana, meðal annars um örverufjölda í sýninu (Hodkinson og Lutzoni, 

2009). Niðurstöður slíkra rannsókna hafa sýnt að stofna af Azotobacter, 

Bacillus, Beijerinckia, Clostridium og Pseudomonas sé að finna í fléttum 

(Cardinale o.fl., 2006) en sameindafræðilegar nálganir hafa þó bent til þess að 

fjölbreytnin sé mun meiri og milljónir bakteríufruma geti verið til staðar í einu 

grammi af þali (Grube o.fl., 2009). Til að mynda hafa slíkar 

sameindafræðilegar rannsóknir staðfest viðveru mismunandi ættkvísla 

Firmicutes, Actinobacteria og Proteobacteria í fléttum (Bjelland, Grube, 

Hoem, Jorgensen, Daae, Thorseth og Øvreås, 2011).  

Hingað til hafa rannsóknir bent til þess að samsetning bakteríuflórunnar í 

fléttum fari eftir fléttutegundinni (Bates, Cropsey, Caporaso, Knight og Fierer, 

2011), aldri þalsins (Cardinale o.fl., 2012), tegund ljóstillífandi sambýlingsins 

(Hodkinson, Gottel, Schadt og Lutzoni, 2012), búsvæði (Gonzáles, Ayuso-

Sacido, Anderson og Genilloud, 2005) og þeirra hliðarafurða sem sveppurinn i 

sambýlinu framleiðir (Bjelland o.fl., 2011).  

Fléttur eru þekktar fyrir að geta vaxið við ákaflega næringarefnasnauðar 

aðstæður, til dæmis á yfirborði steina, þar sem þær hafa ekki aðgang að 

nægjanlegu magni af nitri án hjálpar niturfixandi baktería. Um 10% 

fléttumyndandi sveppa lifa í sambýli með niturfixandi cyanobakteríum en hin 

90% þeirra eru ekki þekkt fyrir að eiga í sambýli við slíkar bakteríur 

(Hodkinson og Lutzoni, 2009). Þetta bendir til þess að hlutverk 

samlífisbakteríanna í fléttunni sé meðal annars niturfixun og hafa frekari 

rannsóknir, byggðar á ræktun á niturfríu æti (Cardinale o.fl., 2006) og 

raðgreiningu, rennt stoðum undir þá tilgátu (Cardinale o.fl., 2012). Einnig er 

talið að samlífisbakteríur gætu haft því hlutverki að gegna í fléttum að vernda 

þær gegn sýklum. Þá geta bakteríur einnig haft áhrif á vöxt fléttunnar með 

myndun hormóna og stuðlað að niðurbroti þalsins, en rannsóknir hafa sýnt að 
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bakteríur einangraðar úr fléttum hafa margvíslega sundrandi eiginleika (Grube 

og Berg, 2009).   

 

1.3 Sjúkdómsvaldandi örverur 

Lífverur sem valdið geta sjúkdómum í mönnum kallast einu nafni sýklar og eru 

það til að mynda bakteríur, veirur, sveppir, frumdýr og ormar (Taylor, Latham 

og Woolhouse, 2001). Sumar tegundir þeirra eru svokallaðir tækifærissýklar, 

en það eru sýklar sem vanalega eru meinlausir heilbrigðum einstaklingum. 

Hins vegar geta sumir orðið móttækilegir fyrir sjúkdómum af völdum þeirra til 

dæmis í kjölfar meiðsla eða lyfjagjafar, auk aldraðra og einstaklinga með 

veiklað ónæmiskerfi (Brown, Cornforth og Mideo, 2012).  

 

1.3.1 Candida albicans 

Candida albicans er sveppur sem er hluti náttúrulegrar örveruflóru í 

meltingarfærum, kynfærum kvenna og á slímhimnum í munnholi heilbrigðra 

einstaklinga (Biswas, Dijck og Datta, 2007; Moyes og Naglik, 2011). 

Sveppurinn vex þar yfirleitt sem gersveppur og myndar sléttar, kúlulaga 

frumur. C. albicans getur þó undir vissum kringumstæðum valdið 

tækifærissýkingum, til dæmis þegar breytingar verða á örveruflóru í 

náttúrulegu umhverfi þeirra eða vegna galla í ónæmiskerfi hýsilsins. Í þeim 

tilfellum vex sveppurinn gjarnan sem myglusveppur, myndar sveppþræði og 

veldur sýkingum í vefjum (Berman, 2006; Moyes og Naglik, 2011).  

Yfirborðssýking af völdum C. albicans kallast candidiasis og kemur hún 

aðallega fram  í munni, meltingarfærum og kynfærum kvenna (Moyes og 

Naglik, 2011). Sýkillinn getur þó einnig ráðist inn í blóðrásina og valdið þar 

sýkingu sem kallast candidemia. Átfrumur í blóði vernda heilbrigða 

einstaklinga gegn slíkum sýkingum en þær geta komið fram í einstaklingum 

sem hafa óvenjulega lítið magn af slíkum átfrumum, til dæmis í kjölfar 

krabbameins í blóði eða ónæmisbælandi meðferðar. Þá geta skurðaðgerðir 

einnig aukið hættuna á slíkum sýkingum. Candidemia getur síðan leitt til 

sýkinga í líffærum eða útbreiddrar candidiasis, en báðar þessar sýkingar eru 

afar alvarlegar og geta valdið dauða þrátt fyrir meðferð með sveppadrepandi 

lyfjum (Kim og Sudbery, 2011; Biswas o.fl., 2007).  
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Sýking af völdum C. albicans er algeng en þeir sem helst eru móttækilegir fyrir 

slíkum sýkingum eru einstaklingar með veiklað ónæmiskerfi, 

sykursýkissjúklingar, einstaklingar með mikil brunasár, einstaklingar með 

æðaleggi og þeir sem hafa þurft að gangast undir meðferð með breiðvirkum 

sýklalyfjum (Lim, Rosli, Seow og Chong, 2011).  

 

1.3.2 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus er gram jákvæð, kúlulaga baktería og er náttúrulegt 

búsvæði hennar einkum nefkok manna, en talið er að hún finnist á þessu svæði 

hjá um 30% heilbrigðra einstaklinga (Humphreys, 2012). Hún getur vaxið á 

breiðu hitastigsbili, frá 7°C til 48,5°C, en kjörhitastig hennar til vaxtar er á 

bilinu 30°C til 37°C. Hún getur einnig vaxið við háan saltstyrk en þessi 

einkenni gera henni kleift að lifa af við öfgakenndar aðstæður, til dæmis á 

þurru yfirborði, til lengri tíma (Valero, Pérez-Rodríguez, Carrasco, Fuentes-

Alventosa, García-Gimeno og Zurera, 2009).  

Jafnvel þó bakterían sé yfirleitt meinlaus er hún fær um að valda ýmsum 

heilsufarslegum vandamálum. Um það bil 90% allra S. aureus sýkinga eru 

húðsýkingar, til dæmis kossageit og sýkingar í sárum, en auk þess getur 

bakterían valdið alvarlegri sýkingum í blóðrás, öndunarfærum, beinum, liðum 

og skurðlækningasárum, en slíkar sýkingar valda sérstaklega miklum 

áhyggjum vegna hárrar dánartíðni og vegna þess hve langrar meðferðar er 

krafist við slíkum sýkingum (Tong, Chen og Fowler, 2012; Krishna og Miller, 

2012). Þá getur S. aureus einnig valdið matareitrun sem er afleiðing neyslu á 

mat sem sýktur er af enterotoxinum sem bakterían framleiðir. Eitrunin 

einkennist af miklum uppköstum, ógleði, niðurgangi og örmögnun en í flestum 

tilfellum dregur úr einkennum eftir 24 klst. Dánartíðni vegna þessarar eitrunar 

hjá heilbrigðum einstaklingum er um 0,03% en er um 4,4% hjá börnum og 

öldruðu fólki (Wattinger, Stephan, Layer og Johler, 2011).  

Tíðni sýkinga af völdum S. aureus stofna sem þolnir eru gegn sýklalyfinu 

methicillin hefur aukist undanfarið og veldur það mönnum miklum áhyggjum 

(Humphreys, 2012). Slíkir stofnar eru helsti orsakavaldur sjúkrahússýkinga 

sem erfitt hefur reynst að hafa stjórn á vegna þols þeirra gegn öllum almennum 

flokkum sýklalyfja (Enright, Robinson, Randle, Feil, Grundmann og Spratt, 

2002).   
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1.3.3 Escherichia coli 

Escherichia coli er gram neikvæð, staflaga baktería sem ekki er grómyndandi 

og er hún hluti af náttúrulegri örveruflóru í þörmum manna og annarra dýra 

með heitt blóð (Tenaillon, Skurnik, Picard og Denamur, 2010). Hún er yfirleitt 

meinlaus en getur þó verið tækifærissýkill sem getur valdið 

þvagfærasýkingum, heilahimnubólgu, lungnabólgu og matareitrunum 

(Jaureguy, Landraud, Passet, Diancourt, Frapy, Guigon, Carbonnelle, 

Lortholary, Clermont, Denamur, Picard, Nassif og Brisse, 2008). 

E. coli stofnum sem valdið geta matareitrunum má skipta niður í 4 gerðir sem 

byggjast á sýkingarhæfni þeirra. Þeir kallast enteropathogenic E. coli (EPEC), 

enteroinvasive E. coli (EIEC), enterotoxigenic E. coli (ETEC) og 

enterohaemorrhagic E. coli (EHEC). Einnig hefur verið lagt til að stofnar sem 

sýna hæfni til viðloðunar á vefjum verði kallaðir diarrheagenic E. coli, en ólíkt 

hinum flokkunum hafa rannsóknir hvorki náð að sýna fram á sýkingarhæfni 

þeirra né farsóttareiginleika (Donnenberg og Kaper, 1992).  

Sýkingar af völdum EPEC valda miklum vatnskenndum niðurgangi og eru þær 

sérstaklega algengar meðal barna í þróunarlöndum (Dean og Kenny, 2009).  

EIEC sýking veldur miklum iðraeinkennum, einkum hjá einstaklingum í 

þróunarlöndum. Sýkingarferli þessarar örveru byggist á hæfni hennar til að 

ráðast inn í þekjufrumur í meltingarfærum fólks, fjölga sér þar og breiðast 

síðan út til nærliggjandi fruma sem leiðir af sér frumudauða og skemmdir á 

slímhimnu (Casalino, Prosseda, Barbagallo, Iacobino, Ceccarini, Latella, 

Nicoletti og Colonna, 2010).  

Matareitrun af völdum ETEC er algengasta orsök niðurgangspestar í mönnum 

af völdum E. coli í heiminum. ETEC sýking verður í kjölfar neyslu á sýktum 

mat og vatni og eru einkenni hennar skyndilegur niðurgangur sem leitt getur til 

ofþornunar (Turner, Scott-Tucker, Cooper og Henderson, 2006).  

EHEC veldur blóðugum niðurgangi einkum í börnum og öldruðu fólki en 

bakterían framleiðir einnig Shiga toxin sem geta valdið alvarlegum nýrnaskaða 

sem leitt getur til bráðrar nýrnabilunar (Wong, Pearson, Bright, Munera, 

Robinson, Lee, Frankel og Hartland, 2011).  
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1.3.4 Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecalis er gram jákvæð, staflaga baktería sem er hluti af 

náttúrulegri örveruflóru í meltingarfærum manna og margra annarra dýra 

(Carbona, Sauvageot, Giard, Benachour, Posteraro, Auffray, Sanguinetti og 

Hartke, 2007). Hún þolir vel hátt sýrustig í umhverfi sínu og er einnig fremur 

hitaþolin, en hún getur vaxið á hitastigsbilinu 10°C til 45°C og getur jafnvel 

lifað af hitameðferð við 60°C í 30 mínútur  (Lindenstrauß, Behr, Ehrmann, 

Haller og Vogel, 2013).  

Þó svo að bakterían sé meinlaus í heilbrigðum einstaklingum þá er hún 

tækifærissýkill og getur valdið ýmis konar sjúkdómum einkum í fólki sem 

fengið hefur langvarandi sýklalyfjameðferð, er með alvarlega undirliggjandi 

sjúkdóma eða hefur veiklað ónæmiskerfi (Carbona o.fl., 2007). Þá eru sýkingar 

af völdum E. faecalis sérstaklega algengar í sjúklingum með þvag- eða 

æðaleggi, en eðlislægur hæfileiki hennar til að lifa af við erfiðar aðstæður gerir 

henni kleift að þrífast á sjúkrahúsum og lifa af ónæmisfræðilegar varnir 

hýsilsins (Rivero, Soto, Casás og Santos, 2012; Lindenstrauß o.fl., 2013).  

Sýnt hefur verið fram á að E. faecalis sé helsta orsök skurðlækninga-, blóðrása- 

og þvagfærasýkinga auk þrálátra tanngangasýkinga, en hún getur einnig valdið 

hjartaþelsbólgu sem er lífshættulegur sjúkdómur með háa dánartíðni (Carbona 

o.fl., 2007; Rivero o.fl., 2012). 

 

1.4 Lífvirk efni 

Lífvirk efni úr náttúrunni eru þeim eiginleikum gædd að geta víxlverkað við 

prótein, DNA og aðrar líffræðilegar sameindir á áhrifaríkan hátt og gefið af sér 

eftirsótta útkomu. Sum þessara efna er að finna í miklu magni í náttúrunni en 

önnur ekki, sem leiðir til þess að oft þarf mikið magn hráefnis til að ná fram 

nægjanlegu magni af efninu. Einnig veldur fjölbreytileg samsetning og virkni 

þessara efna því að efnasmíði þeirra er ekki arðbær. Nýlega hefur komið fram 

ákveðin stefna í matvælaiðnaðinum í átt að þróun og framleiðslu á virkum 

matvælaafurðum, en þessi nýji flokkur matvæla hefur náð mikilli velgengni á 

markaðnum vegna vaxandi áhuga neytenda á hollum mat. Því er mikill áhugi 

fyrir því að uppgötva ný lífvirk efni meðal annars til notkunar sem 
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innihaldsefni í virk matvæli eða sem lyf (Gil-Chávez, Villa, Ayala-Zavala, 

Heredia, Sepulveda, Yahia, González-Aguilar, 2013). 

Margar tegundir fléttna lifa við afar öfgakenndar umhverfisaðstæður sem  oft 

leiða til myndunar á fjölbreyttum aukaafurðum (e. secondary metabolites), en 

uppsöfnun slíkra efna tengist oft svörun lífverunnar við álagi í umhverfinu 

(Boustie, Tomasi og Grube, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að þessar aukaafurðir 

búa yfir fjölbreytilegri lífvirkni og hefur verið sýnt fram á að þær hafi meðal 

annars sýkladrepandi, veirudrepandi, bólgueyðandi, verkjastillandi, 

hitalækkandi, æxlishemjandi og  frumudrepandi virkni, auk andoxunarvirkni 

(Müller, 2001). Þrátt fyrir að þessi virkni sé þekkt eru aðeins fá efni, sem unnin 

hafa verið úr fléttum, fáanleg á markaði. Ástæðan fyrir því er sú að 

lyfjafræðilegir eiginleikar slíkra efna hafa í mörgum tilfellum aðeins verið 

rannsakaðir að hluta til, einkum vegna þeirra erfiðleika sem fylgja því að 

nálgast efnin í nægjanlegu magni til að hægt sé að framkvæma á þeim 

lyfjafræðilegar prófanir (Boustie o.fl., 2011). 

Aukaafurðirnar sem framleiddar eru í fléttunni eru taldar gegna margvíslegum 

hlutverkum í henni sem enn hafa ekki verið rannsökuð að fullu (Molnár og 

Farkas, 2010). Ýmsar rannsóknir hafa þó verið framkvæmdar á slíkum 

aukaafurðum, meðal annars á usnic sýru, vulpinic sýru og atranorin. Til að 

mynda hefur verið sýnt fram á að usnic sýra hindri bíófilmumyndun 

bakteríunnar Staphylococcus aureus og að vulpinic sýra sé eitruð bæði 

skordýrum og lindýrum. Þá hafa rannsóknir á atranorin sýnt að það hindri 

gróspírun í fléttumyndandi sveppum auk þess sem það geti breytt bylgjulengd 

sólarljóssins í þeim tilgangi að efla ljóstillífun í fléttunni  (Kowalski, Hausner, 

Piercey-Normore, 2011). Því er ljóst að þessar aukaafurðir hafa margþætt 

hlutverk í fléttunni, því auk þess að efla ljóstillífun og vernda þær gegn sýklum 

og afætum hafa rannsóknir sýnt að þær gegni einnig mikilvægu hlutverki í 

mengunarþoli fléttnanna og verndi þær gegn skaðlegum geislum sólarljóssins 

(Molnár og Farkas, 2010). 

Rannsóknir hafa einnig verið framkvæmdar á myndun áhugaverðra lífvirkra 

efna hjá samlífisbakteríum fléttna. Slíkar rannsóknir hafa sýnt fram á myndun 

efnisins uncialamycins hjá streptomycete bakteríu sem einangruð var úr 

fléttunni Cladonia uncialis. Þetta efni sýndi meðal annars öfluga 
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vaxtarhamlandi virkni gegn bæði gram jákvæðum og gram neikvæðum 

bakteríum sem eru þekktir sýkingarvaldar í mönnum (Boustie o.fl., 2011).  

 

1.5 Tegundagreining baktería 

Við tegundagreiningu baktería er oft notast við raðgreiningu á 16S rRNA geni 

þeirra meðal annars vegna þess að það er af hentugri stærð (1500 bp), það er til 

staðar í nánast öllum bakteríum og því að virkni þess hefur ekki breyst með 

tímanum. Þegar samanburður á 16S rRNA geni baktería gefur minna en 97% 

líkindaskor gefur það til kynna að um nýja tegund sé að ræða. Yfirleitt er þó 

þörf á því að framkvæma DNA-DNA kynblöndunarrannsóknir til þess að 

fullvissa sig um hvort það sé raunin (Janda og Abbott, 2007). 

Margar aðferðir eru til sem hægt er að nota við DNA raðgreiningu. Í fyrstu var 

Sanger raðgreiningaraðferðin sú algengasta sem notuð var en í dag hafa 

annarrar kynslóðar aðferðir verið að taka við af henni eins og til dæmis 

raðgreining með kynblöndunaraðferðum og cyclic-array raðgreining. Sanger 

raðgreining gengur út á það að framkvæma PCR mögnun þar sem prímerar 

tengjast við það svæði sem áhugi er fyrir. Hver umferð af prímer lengingu er 

stöðvuð á tilviljanakenndan hátt með innsetningu flúrljómandi merktra kirna 

(ddNTP). DNA röðin er síðan ákvörðuð með aðskilnaði afurðanna með 

rafdrætti í gegnum mjóa pípu með polymer geli. Leysir er síðan notaður til 

örvunar á flúrljómandi merkjum þegar afurðirnar fara út um pípuna. Þessi 

merki eru síðan sett fram sem fjórir litir í raðgreiningar línuriti sem síðan er 

hægt að þýða yfir í DNA röð með tölvuforriti (Shendure og Ji, 2008).  

 

1.6 Denaturing Gradient Gel Electrophoresis – DGGE 

Þegar verið er að greina örveruflóru í umhverfissýnum er oft notast við 

hefðbundnar aðferðir sem byggja á ræktun. Slíkar aðferðir henta þó ekki í 

öllum tilfellum vegna þess að með þeim er oft farið á mis við margar af þeim 

örverutegundum sem til staðar eru í sýninu. Þá getur verið hentugt að notast við 

DGGE aðferðina þar sem hún getur gefið nákvæmar niðurstöður um þann 

líffræðilega fjölbreytileika sem til staðar er í því vistkerfi sem verið er að 

rannsaka, auk þess sem möguleiki er á því að uppgötva þar áður óþekktar og 

óræktanlegar tegundir (Gao og Tao, 2012). Auk þess sem hægt er að nota 
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aðferðina til að rannsaka örveruflóru í flóknum sýnum og erfðafræðilegan 

fjölbreytileika er hún einnig notuð til að greina ákveðnar stökkbreytingar innan 

gena í erfðamengi, meðal annars einkirnabreytileika (Sekiguchi, Tomioka, 

Nakahara og Uchiyama, 2001).  

Aðferðin byggist á því að hægt er að aðskilja tvíþráða DNA sameindir (sem 

magnaðar hafa verið upp með PCR), sem eru jafnlangar en hafa mismunandi 

kirnasamsetningu, út frá mismunandi eðlissviptingarhraða þeirra þegar þeim er 

komið fyrir í eðlissviptandi umhverfi  

(Zjinge, Welling, Degener, Winkelhoff, Abbas og Harmsen, 2006).  

Mismuninn á eðlissviptingarhraða DNA sameindanna má greina með því að 

rafdraga þær á polyacrylamide geli sem inniheldur línulegan afmyndandi 

styrkhallanda af eðlissviptandi efnum, til dæmis urea og formamide. Við 

rafdráttinn eðlissviptast þær DNA sameindir sem ríkar eru af G og C kirnum 

mun hægar en aðrar og ferðast því hraðar niður gelið (Knapp, 2005). Til að 

koma í veg fyrir algjöran aðskilnað þráðanna er notast við prímer með 

viðbættum G-C hala í PCR hvarfinu, en það er DNA þráður sem samsettur er 

úr 30-40 G og C kirnum sem eðlissviptist mun hægar en DNA sameindin sjálf 

(Zjinge o.fl., 2006; Knapp, 2005). 

Niðurstöður koma fram sem mynstur af böndum á gelinu, sem gerð eru sýnileg 

með litun og útfjólublárri lýsingu, en hvert band stendur fyrir eina 

bakteríutegund í sýninu (Zjinge o.fl., 2006). Hægt er að greina böndin enn 

frekar með því að skera þau úr gelinu og framkvæma á DNA sameindunum 

PCR mögnun með prímerum án G-C hala. Eftir það er hægt að hreinsa PCR 

afurðirnar, framkvæma á þeim raðgreiningu og bera niðurstöður hennar saman 

við þekktar DNA raðir annarra bakteríutegunda  (Vendan, Lee, Yu og Rhee, 

2012).  

 

1.7 Bakgrunnur rannsóknar 

Ættkvíslin Peltigera er afar útbreidd og heyrir yfir um það bil 90 tegundir 

laufkenndra fléttna (Xavier, Miao, Zophonías O. Jónsson og Ólafur S. 

Andrésson, 2012). Í þessum fléttum lifir sveppurinn í sambýli með 

cyanobakteríu af ættkvíslinni Nostoc, en þær frumur er að finna í lagi innan 
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þalsins sem að öðru leyti samanstendur af sveppafrumum (Miao, Manoharan, 

Vésteinn Snæbjarnarson og Ólafur S. Andrésson, 2012). 

Til viðbótar við ljóstillífun geta cyanobakteríufrumurnar framkvæmt niturfixun 

og því veita Peltigera fléttur bæði kolefni og nitri út í vistkerfið. Sumar 

Peltigera tegundir hafa þó einnig grænþörung sem ljóstillífandi sambýling, en í 

slíkum tilfellum einskorðast Nostoc frumurnar við smá svæði innan fléttunnar 

(Xavier o.fl., 2012).  

Rannsóknir á Peltigera fléttum með „metagenomic“ aðferðum hafa leitt af sér 

dýpri skilning á útbreiðslu og hugsanlegu framlagi fyrna og baktería til 

samlífisins í þali fléttunnar. Metagenomic greining á P. membranacea benti 

meðal annars til þess að Proteobacteria væri ríkjandi fylking dreifkjörnunga í 

fléttunni, en þar væri einnig að finna Actinobacteria og Bacteriodetes í minna 

mæli. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess að Actinobacteria gæti 

verið eini hópurinn í bakteríuflóru Peltigera fléttna sem er fær um að nýta 

kítínhlutann í frumuveggjum sveppasambýlingsins til efnaskipta. Auk þess 

leiddi rannsóknin í ljós xylanasa virkni sem reyndist einna helst vera 

framkvæmd af Bacteriodetes og Verrucomicrobia tegundum í Peltigera 

sambýlinu. Samröðun við AppA phytasa og AcpA sýru fosfatasa genaraðir gaf 

síðan af sér fjölbreytta samsvörun við Alphaproteobacteria appA og 

Betaproteobacteria acpA raðir, sem styður þá tilgátu að leysing á ólífrænu 

fosfati gæti verið meðal hlutverka samlífisbaktería í fléttunni (Grube, Berg, 

Ólafur S. Andrésson, Oddur Vilhelmsson, Dyer og Miao, 2012).  
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2 Efni og aðferðir 

Unnið var með sýni af fléttunni himnuskóf eða Peltigera membranacea sem 

safnað var í ágúst 2012 við bæinn Þingmúla á Fljótsdalshéraði (65°2’16.66‘‘N 

og 14°37‘5.82‘‘V). Við framkvæmd var í öllum tilfellum unnið með dauðhrein 

áhöld, æti og önnur efni. Öll æti voru útbúin samkvæmt leiðbeiningum frá 

framleiðanda nema annað sé tekið fram, en í þeim tilfellum er uppskrift gefin 

upp í framkvæmdakafla eða í viðauka.  

 

2.1 Einangrun og sáning baktería 

Fléttusýni (1 g) var þvegið með 3% vetnisperoxíði (H2O2) og var það gert til 

þess að aðeins myndu ræktast upp þær bakteríur sem staðsettar voru innan í 

sýninu en ekki utan á því. Sýninu var síðan komið fyrir ofan í mortéli ásamt 9 

mL af Butterfield‘s buffer þynningarvatni (sjá uppskrift í viðauka I) og það 

marið með glerstaut saman við 

þynningarvatnið. Þynningar voru síðan 

útbúnar úr vökvanum í mortélinu og sáð úr 

þeim á fjórar gerðir af ætum; TSA æti frá 

Difco™ (Tryptic Soy Agar), AIA æti frá 

Difco™ (Actinomycete Isolation Agar), 

BHI æti frá Fluka (Brain Heart Infusion 

Agar) og PEA æti (Peltigera Extract Agar, 

sjá uppskrift í viðauka I). Sáð var úr 

þynningum 10
-1

, 10
-2

, 10
-4

 og 10
-6

 í 

þrítekningu á ætisskálarnar með 

yfirborðssáningu (0,1 mL sáning á hverja skál og dreift úr með glerstaf) og 

skálarnar síðan ræktaðar við 15°C í 4 vikur. Að ræktunartímanum liðnum voru 

kólóníur skoðaðar, þeim gefið stofnanúmer og útliti þeirra lýst en leitast var 

eftir að lýsa sem flestum gerðum af þeim kólóníum sem sjáanlegar voru á 

skálunum. Þessum stofnum var síðan strikað með ræktunarnál á nýjar 

ætisskálar, sem ræktaðar voru við 15°C, í þeim tilgangi að ná fram 

hreinræktum af þeim. Nauðsynlegt var að endursá sumum stofnum nokkrum 

sinnum á nýjar ætisskálar, þangað til hreinrækt náðist fram. Þeir stofnar sem 

Mynd 1. Bakteríur einangraðar úr 
fléttusýni og ræktaðar upp á TSA 
ætisskál 



13 
 

náðist að rækta upp í hreinrækt (nr. 002, 006, 007, 009 og 010) voru settir í 

28% glýseról og komið fyrir í frysti (-80°C) til geymslu.  

 

2.2 Plate Wash PCR 

Að lokinni ræktun á bakteríum úr fléttusýninu voru valdar fjórar 

ræktunarskálar (ein af hverri ætisgerð) og Plate Wash PCR aðferð framkvæmd 

á þeim en þessi aðferð byggir á aðferðalýsingu í rannsókn Stevenson, Eichorst, 

Wertz, Schmidt og Breznak (2004). Framkvæmd var DNA einangrun á öllum 

kólóníum á skálunum með UltraClean® Microbial DNA Isolation Kit frá 

MoBio. Til að byrja með voru 2 mL af Bead Solution settir á hverja 

ræktunarskál og kólóníur á þeim síðan leystar upp í vökvanum með glerstaf. 

Lausnin var síðan færð yfir í 2 mL Collection Tube, vortexuð í 5 sek. og síðan 

voru 300 μL af henni færðir yfir í MicroBead Tube. Eftir það var farið eftir 

leiðbeiningum frá framleiðanda við einangrunina (MoBio, 2010).  

PCR hvarf var framkvæmt á DNA sýnunum og þau skimuð með sértækum 

prímerum. Í hvarfinu var notast við Taq pólýmerasa og 10x buffer frá New 

England BioLabs en upplýsingar um prímera sem notast var við má finna í 

töflu 1.  

 

Tafla 1. Sértækir prímerar sem notaðir voru við Plate Wash PCR greiningu 

Prímer Röð 
Áætluð stærð 

PCR afurðar 

BetaproteobacteriaF 5‘-AGAGTTTGATCA/CTGGCTAG-3‘ 550 bp 

AcidobacteriaF 5‘-GATCCTGGCTCAGAATC-3‘ 1300 bp 

ActinobacteriaF 5‘-CGCGGCCTATCAGCTTGTTTG-3‘ 1250 bp 

AlphaproteobacteriaF 5‘-AGTGTAGAGGTGAAATT-3‘ 650 bp 

VerrucomicrobiaF 5‘-TGGCGGCGTGGWTAAGA-3‘ 1450 bp 

27F 5‘-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3‘ 
1500 bp 

1492R 5‘-GGTTACCTTGTTACGACTT-3‘ 
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Hvarfefnum fyrir PCR hvarfið var síðan komið fyrir í PCR ræmu samkvæmt 

töflu 2.  

 

Tafla 2. Magn hvarfefna í PCR hvarfi í Plate Wash PCR greiningu 

Efni Magn í sýni (μL) 

10x Buffer 2,5 

dNTP 2,0 

27F prímer 1,0 

8F prímer 1,0 

Acid.F prímer 1,0 

Act.B.F prímer 1,0 

AP.F prímer 1,0 

Verr.F prímer 1,0 

1492R prímer 1,0 

Taq polýmerasi 0,125 

dH2O 10,90 

DNA 2,5 

 

Hvarfið fór fram í PTC-200 PCR tæki og upplýsingar um kerfið sem notað var 

má sjá í töflu 3. 

 

Tafla 3. Upplýsingar um PCR kerfi í Plate Wash PCR greiningu 

Hiti Tími Fjöldi hringja 

95°C 3 mín.  

95°C 0,5 mín. 

34 50°C 0,5 mín. 

68°C 1,5 mín. 

68°C 7 mín.  

4°C Forever  

  

Að hvarfinu loknu var framkvæmdur rafdráttur á PCR afurðunum á 0,8% 

agarósageli. Gelið var útbúið þannig að um það bil 25 mL af 0,8% 

agarósalausn (0,8 g af agarósa blandað saman við 100 mL af 0,5% TBE buffer, 
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sjá uppskrift í viðauka I) voru litaðir með 1 μL af SYBR Safe DNA lit frá 

Invitrogen. Lausninni var hellt í gelbakka og 8 brunna greiðu komið fyrir í 

bakkanum. Gelið var látið storkna í um það bil 30 mín. og að þeim tíma liðnum 

var því komið fyrir í rafdráttartækinu. PCR afurðum (5 μL) var blandað saman 

við 6x hleðslulit (1 μL) áður en þeim var hlaðið á gelið en einnig var hlaðið á 

gelið 100 bp DNA ladder frá New England BioLabs (2 μL) sem notaður var 

sem stærðarviðmið. Afurðirnar voru síðan rafdregnar í 0,5% TBE 

rafdráttarbuffer við 115 V í 30 mín. í EPS 301 rafdráttartæki. Að rafdrætti 

loknum var gelinu komið fyrir á UV lampa með myndavél frá InGenius þar 

sem tekin var mynd af því og bönd á því greind.  

 

2.3 Niðurbrotsprófanir 

Framkvæmdar voru 8 niðurbrotsprófanir á 8 bakteríustofnum (nr. 002, 005, 

006, 007, 009, 010, 012 og 013). Fimm þeirra höfðu náð að vaxa upp í 

hreinrækt, en sýni af hinum þremur voru tekin af ætisskálum sem lítilsháttar 

mengun var á frá annars konar örverum sem til staðar voru í fléttusýninu.  

 

2.3.1 Kaseín próf 

Æti fyrir kaseín próf var búið til þannig að 200 mL af NA æti frá Difco™ 

(Nutrient agar) var útbúið þar sem notað var tvöfalt magn af dufti. Ætið var 

dauðhreinsað í autoclava ásamt 200 mL af undanrennu og eftir dauðhreinsun 

var undanrennunni bætt út í ætið við 55°C. Áður en sáning stofnanna fór fram 

var skálum skipt niður í 4 hluta og númer þeirra stofna sem átti að prófa skráð á 

hvern fjórðung skálarinnar. Sáning var framkvæmd þannig að sýni var tekið af 

stofnunum með ræktunarnál og henni síðan stungið nokkrum sinnum ofan í 

ætið á viðeigandi stað á skálinni. Að sáningu lokinni var skálum komið fyrir í 

ræktun við 15°C í 3 vikur. Eftir þann tíma var lesið af skálum og taldist svörun 

vera jákvæð ef eyða myndaðist í kringum stofna á skálinni. 

 

2.3.2 Sterkju próf 

Æti fyrir sterkju próf var búið til þannig að PCA æti frá Difco™ (Plate Count 

Agar) var útbúið og út í það bætt því magni af MERCK kornsterkju sem 

jafngilti 0,2% af heildarrúmmáli ætisins, áður en dauðhreinsun fór fram í 
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autoclava. Sáning stofnanna á skálarnar fór fram samkvæmt fyrri 

aðferðarlýsingu (sjá kafla 2.3.1). Að sáningu lokinni var skálum komið fyrir í 

ræktun við 15°C í 3 vikur. Eftir þann tíma var lesið af skálum með joðprófi 

þannig að um það bil 20 dropar af joðlausn var dreift yfir skálina og hún látin 

standa í 1 mín. Svörun taldist jákvæð ef eyður mynduðust í kringum stofnana á 

skálinni.  

 

2.3.3 Beta-glúkan próf 

Æti fyrir beta-glúkan próf var búið til þannig að PCA æti frá Difco™ var 

útbúið og út í það bætt því magni af AZCL – Barley Beta-Glucan, frá 

Megazyme, sem jafngilti 0,1% af heildarrúmmáli ætisins, áður en dauðhreinsun 

fór fram í autoclava. Sáning stofnanna á skálarnar fór fram samkvæmt fyrri 

aðferðarlýsingu (sjá kafla 2.3.1). Að sáningu lokinni var skálum komið fyrir í 

ræktun við 15°C í 3 vikur. Eftir þann tíma var lesið af skálum og taldist svörun 

vera jákvæð ef eyða myndaðist í kringum stofna á skálinni.  

 

2.3.4 Sellulósa próf 

Æti fyrir sellulósa próf var búið til þannig að PCA æti frá Difco™ var útbúið 

og út í það bætt því magni af AZCL – HE – Cellulose, frá Megazyme, sem 

jafngilti 0,1% af heildarrúmmáli ætisins, áður en dauðhreinsun fór fram í 

autoclava. Sáning stofnanna á skálarnar fór fram samkvæmt fyrri 

aðferðarlýsingu (sjá kafla 2.3.1). Að sáningu lokinni var skálum komið fyrir í 

ræktun við 15°C í 3 vikur. Eftir þann tíma var lesið af skálum og taldist svörun 

vera jákvæð ef eyða myndaðist í kringum stofna á skálinni. 

 

2.3.5 Kítósan próf 

Æti fyrir kítósan próf var búið til þannig að PCA æti frá Difco™ var útbúið og 

út í það bætt því magni af AZCL – Chitosan, frá Megazyme, sem jafngilti 0,1% 

af heildarrúmmáli ætisins, áður en dauðhreinsun fór fram í autoclava. Sáning 

stofnanna á skálarnar fór fram samkvæmt fyrri aðferðarlýsingu (sjá kafla 

2.3.1). Að sáningu lokinni var skálum komið fyrir í ræktun við 15°C í 3 vikur. 

Eftir þann tíma var lesið af skálum og taldist svörun vera jákvæð ef eyða 

myndaðist í kringum stofna á skálinni. 
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2.3.6 Xylan próf 

Æti fyrir xylan próf var búið til þannig að PCA æti frá Difco™ var útbúið og út 

í það bætt því magni af AZCL – Xylan úr birkiviði, frá Megazyme, sem jafngilti 

0,1% af heildarrúmmáli ætisins, áður en dauðhreinsun fór fram í autoclava. 

Sáning stofnanna á skálarnar fór fram samkvæmt fyrri aðferðarlýsingu (sjá 

kafla 2.3.1). Að sáningu lokinni var skálum komið fyrir í ræktun við 15°C í 3 

vikur. Eftir þann tíma var lesið af skálum og taldist svörun vera jákvæð ef eyða 

myndaðist í kringum stofna á skálinni. 

 

2.3.7 Niturfixunar próf 

Æti fyrir niturfixunar próf var útbúið þannig að glúkósi (5 g), mannitól (5 g), 

KH2PO4 (0,8 g), MgSO4∙7H2O (0,2 g), CaCl2 (0,15 g), FeSO4∙7H2O (0,04 g) og 

Na2MoO4∙2H2O (0,005 g) voru leyst upp í 500 mL af eimuðu vatni og pH 

lausnarinnar síðan stillt á 7,0. Agar frá Bacto™ (15 g) var síðan bætt út í og 

lausnin þynnt upp að 1000 mL. Lausnin var síðan hituð að suðu á hitaplötu og 

dauðhreinsuð í autoclava áður en henni var hellt á Petri-skálar. Sáning 

stofnanna á skálarnar fór fram samkvæmt fyrri aðferðarlýsingu (sjá kafla 

2.3.1). Að sáningu lokinni var skálum komið fyrir í ræktun við 15°C í 3 vikur. 

Eftir þann tíma var lesið af skálum og taldist svörun vera jákvæð ef eyða 

myndaðist í kringum stofna á skálinni. 

 

2.3.8 Fosfatleysingar próf 

Æti fyrir fosfatleysingar próf var útbúið þannig að glúkósi (10 g), Ca3(PO4)2 (5 

g), MgCl2∙6H2O (5 g), MgSO4∙7H2O (0,25 g), KCl (0,2 g) og (NH4)2SO4 (0,1 

g) voru leyst upp í 500 mL af eimuðu vatni og pH lausnarinnar síðan stillt á 

7,0. Agar frá Bacto™ (15 g) var síðan bætt út í og lausnin þynnt upp að 1000 

mL. Lausnin var síðan hituð að suðu á hitaplötu og dauðhreinsuð í autoclava 

áður en henni var hellt á Petri-skálar. Sáning stofnanna á skálarnar fór fram 

samkvæmt fyrri aðferðarlýsingu (sjá kafla 2.3.1). Að sáningu lokinni var 

skálum komið fyrir í ræktun við 15°C í 3 vikur. Eftir þann tíma var lesið af 

skálum og taldist svörun vera jákvæð ef eyða myndaðist í kringum stofna á 

skálinni. 
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2.4 Prófanir á örveruhemjandi virkni 

Framkvæmdar voru prófanir á örveruhemjandi virkni 4 bakteríustofna, sem náð 

höfðu góðum vexti í hreinrækt (nr. 002, 006, 

007 og 009) gegn 4 tegundum af sýklum, en 

sýklarnir sem prófað var gegn voru 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis og Candida albicans. 

Byrjað var á því að sá lykkjufylli af 

sýklastofnum í tilraunaglös sem innihéldu 10 

mL af TSB vökvaæti frá Bacto™ (Tryptic 

Soy Broth). Stofnarnir voru síðan forræktaðir 

í vökvaætinu við viðeigandi hitastig þangað 

til að vöxtur var farinn að sjást í glösunum. Þannig var C. albicans stofninn  

forræktaður í 4 sólarhringa við 25°C, en E. coli, E. faecalis og S. aureus 

stofnarnir í 1 sólarhring við 37°C. Til athugunar á överuhemjandi virkni 

bakteríustofnanna var notast við svokallaða puntkaaðferð, en hún er 

framkvæmd þannig að sýklastofni var sáð úr vökvaætinu á TSA agarskál (0,5 

mL á skál, dreift úr með glerstaf) og skálarnar voru síðan látnar þorna í um það 

bil 30 mín. Þá var bakteríustofnum sáð með ræktunarnál á miðja skálina, en 

hver og einn bakteríustofn var prófaður gegn hverri sýklategund. Bacillus 

cereus var notaður sem jákvæður viðmiðunarstofn og var honum einnig sáð á 

skálar með hverri sýklategund. Skálarnar voru ræktaðar við 25°C í 10 daga en 

fylgst var reglulega með vexti stofnanna og athugað hvort bakteríustofn óx upp 

á sýklaskál, sem jafngilti jákvæðri svörun. 

 

2.5 Raðgreining bakteríustofna 

Ákveðið var að framkvæma raðgreiningu á 16S rRNA geni þeirra 

bakteríustofna sem náð höfðu að vaxa upp í hreinrækt (nr. 002, 006, 007, 009 

og 010). Af þessum stofnum náðist að framkvæma DNA einangrun úr fjórum 

þeirra og var því aðeins haldið áfram frekari tegundagreiningu á þeim.  

 

Mynd 2. Hreinrækt af stofni nr. 
007 á BHI ætisskál 
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2.5.1 Einangrun DNA úr bakteríustofnum 

DNA einangrun úr bakteríustofnunum var framkvæmd með UltraClean® 

Microbial DNA Isolation Kit frá MoBio. Til að byrja með var sýni af 

bakteríustofni tekið með ræktunarlykkju og það hrist ofan í eppendorfglas sem 

í voru 300 μL af MicroBead lausn. Sýnið var vortexað og síðan fært yfir í 

MicroBead Tube ásamt 50 μL af MD1 lausn, sem hituð hafði verið í 60°C. Þá 

voru glösin hituð við 65°C í 10 mín,  en eftir það var farið eftir leiðbeiningum 

frá framleiðanda við einangrunina (MoBio, 2010).  

 

2.5.2 PCR mögnun og rafdráttur DNA sýna 

Að einangrun lokinni var PCR mögnun framkvæmd á DNA sýnunum. Notast 

var við Taq polýmerasa og 10x buffer frá New England BioLabs og 

prímeraparið 27F (5‘-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3‘) og 1492R (5‘-

GGTTACCTTGTTACGACTT-3‘) við mögnunina. Hvarfefnum fyrir PCR hvarfið 

var komið fyrir í glösum í PCR ræmu samkvæmt töflu 4. Sem viðmiðunarsýni 

var í einu glasinu haft vatn í staðinn fyrir DNA sýni. 

 

Tafla 4. Magn hvarfefna í PCR hvarfi í raðgreiningu bakteríustofna 

Efni Magn í sýni (μL) 

10x Buffer 2,5 

dNTP 2,0 

27F prímer 1,0 

1492R prímer 1,0 

Taq polýmerasi 0,125 

dH2O 15,90 

DNA 2,5 
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Hvarfið fór fram í MJ Mini Personal Thermal Cycler PCR tæki en upplýsingar 

um kerfið sem notað var má finna í töflu 5. 

 

Tafla 5. Upplýsingar um PCR kerfi í raðgreiningu bakteríustofna 

Hiti Tími Fjöldi hringja 

95°C 3 mín.  

95°C 30 sek. 

34 50°C 30 sek. 

68°C 1,5 mín. 

68°C 7 mín.  

4°C Forever  

 

Að hvarfinu loknu var framkvæmdur rafdráttur á PCR afurðunum á 1,25% 

agarósageli samkvæmt fyrri aðferðarlýsingu (sjá kafla 2.2) Einnig var hlaðið á 

gelið 2 μL af 100 bp DNA ladder frá MBI Fermentas. Sýnin voru rafdregin í 

0,5% TBE rafdráttarbuffer við 100 V í 30 mínútur í EPS 301 rafdráttartæki. Að 

lokum var gelinu komið fyrir á UV lampa með myndavél, frá InGenius, og 

mynd tekin af því til greiningar.  

 

2.5.3 Hreinsun á DNA og rafdráttur 

Hreinsun var framkvæmd á PCR afurðum, sem sýnt höfðu jákvæða svörun eftir 

rafdrátt, með NucleoSpin Gel and PCR Clean-up hreinsunarkitti frá Macherey-

Nagel. Til að byrja með var 20 μL af PCR afurð blandað saman við 40 μL af 

NTI Buffer, sem þynntur hafði verið með eimuðu vatni í hlutföllunum 1:4. 

Eftir það var farið eftir leiðbeiningum frá framleiðanda við hreinsunina 

(Macherey-Nagel, 2012).  

Að hreinsun lokinni var afurðum hlaðið á 1,25% agarósagel, samkvæmt fyrri 

aðferðarlýsingu (sjá kafla 2.2). Einnig var hlaðið á gelið 2 μL af 100 bp DNA 

ladder frá MBI Fermentas. Sýnin voru rafdregin í 0,5% TBE rafdráttarbuffer 

við 115 V í 30 mínútur í EPS 301 rafdráttartæki og að þeim tíma liðnum var 

mynd tekin af gelinu á UV lampa með myndavél frá InGenius. Sýnum var 

komið fyrir í frysti við -20°C þangað til undirbúningur þeirra fyrir raðgreiningu 

fór fram.   
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2.5.4 Undirbúningur sýna fyrir raðgreiningu 

Hreinsuðum PCR afurðum (10μL) var pípettað í raðgreiningarbakka ásamt 

prímer (10μL) og voru þær síðan sendar til raðgreiningar til MacroGen í 

Hollandi. Allir stofnar voru raðgreindir út frá 27F prímer, en auk þess var stofn 

nr. 002 raðgreindur út frá 1492R prímer. 

 

2.5.5 Skyldleikagreining 

Við skyldleikagreiningu var unnið með kirnaraðir sem fengust úr raðgreiningu 

stofna nr. 002, 006 og 010 með 27F prímer. Ekki var notast við kirnaröð stofns 

nr. 009 þar sem niðurstöður raðgreiningar urðu ekki nægjanlega áreiðanlegar til 

þess að hægt væri að tegundagreina þann stofn.  

Kirnaraðir sem fengust úr raðgreiningu voru opnaðar í forritinu Sequence 

Scanner (Applied Biosystems, e.d.) þar sem óskýrir toppar voru klipptir bæði 

framan og aftan af þeim. Leit var síðan framkvæmd í gagnagrunni NCBI 

(http://ncbi.nlm.nih.gov/) með BLAST leitarvél út frá klipptu röðunum og voru 

niðurstöður hennar notaðar til þess að velja af handahófi átta viðmiðunarraðir 

fyrir hvern stofn sem gáfu 93-99% einsleitni og var röð Thermoanaerobacter 

acetoethylicus síðan valin sem úthópur, en yfirlit yfir stofnana og 

viðmiðunarraðir þeirra má sjá í töflu 6.  
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Tafla 6. Stofnar og viðmiðunarraðir þeirra sem notaðir voru í skyldleikagreiningu 

 Stofn nr. 

 002 006 010 

Röð 1 
Pseudomonas 

brassicacearum 

Burkholderia 

sordidicola 

Acidovorax 

valerianellae 

Röð 2 
Pseudomonas 

trivialis 

Burkholderia 

ginsengisoli 

Polaromonas 

vacuolata 

Röð 3 
Pseudomonas 

guineae 

Pandoraea 

pulmonicola 

Variovorax 

soli 

Röð 4 
Pseudomonas 

anguilliseptica 

Cupriavidus 

basilensis 

Variovorax 

paradoxus 

Röð 5 
Pseudomonas 

meridiana 

Burkholderia 

terricola 

Simplicispira 

limi 

Röð 6 
Pseudomonas 

brenneri 

Burkholderia 

graminis 

Caenimonas 

koreensis 

Röð 7 
Pseudomonas 

xanthomarina 

Ralstonia 

syzgii 
Maliki spinosa 

Röð 8 
Pseudomonas 

segetis 

Cupriavidus 

necator 

Ramlibacter 

henchirensis 

 

 

Allar raðir voru síðan opnaðar í forritinu PhyDe® (Müller, Müller, Neinhuis og 

Quandt, 2010) og vistaðar sem FASTA skrá. Þessari skrá var síðan hlaðið inn á 

heimasíðu European Bioinformatics Institute þar sem margföld samröðun var 

framkvæmd með MUSCLE Multiple Sequence Alignment reikniritinu 

(European Bioinformatics Institute, e.d.). Niðurstöður margföldu 

samröðunarinnar voru síðan opnaðar í forritinu PhyDe® (Müller o.fl., 2010), 

úthópurinn var færður efst í skrána og hún síðan vistuð sem NEXUS skrá. 

Skyldleikagreining var framkvæmd með forritinu MrBayes (Huelsenbeck, 

Larget, Mark, Ronquist, Simon og Teslenko, 2012) og voru niðurstöður hennar 

opnaðar sem skyldleikatré í forritinu FigTree (Rambaut, 2009).   

 



23 
 

2.6 Örverufræðilegur fjölbreytileiki greindur með DGGE 

Ákveðið var að framkvæma greiningu á örverufræðilegum fjölbreytileika í P. 

membranacea fléttusýni með DGGE aðferð þar sem notast var við 8% 

polyacrylamide gel með 40-70% afmyndandi styrkhallanda við greininguna. 

 

2.6.1 DGGE gel útbúið 

DGGE gel var steypt á milli tveggja glerplatna, sem hreinsaðar höfðu verið 

með etanóli, en bil var myndað á milli þeirra með rýmum (e. spacers) sem 

smurðir höfðu verið með silicon feiti. Glerplötunum var haldið saman með 

klemmu, silicon feiti smurt neðst á þær og þeim síðan komið fyrir í þar til 

gerðu statífi fyrir steypingu gelsins. Notast var við mismunandi blöndu 100% 

afmyndandi lausnar (sjá uppskrift í viðauka I) og 0% afmyndandi lausnar (sjá 

uppskrift í viðauka I) þegar gel lausnir voru útbúnar. Notast var við þrjár 

mismunandi gel lausnir; 70% gel lausn (4,8 mL af 0% lausn og 11,2 mL af 

100% lausn), 40% gel lausn (9,6 mL af 0% lausn og 6,4 mL af 100% lausn) og 

hleðslulausn (8 mL af 0% lausn). Út í 70% og 40% gel lausnirnar var bætt 58 

μL af ammonium persulfate lausn (0,1 g af ammonium persulfate blandað í 1 

mL af eimuðu vatni) og 11 μL af TEMED lausn (tetramethylethylenediamine), 

en út í hleðslulausnina var bætt 40 μL af ammonium persulfate lausn og 10 μL 

af TEMED lausn. 70% og 40% gel lausnir voru síðan dregnar upp í sprautur og 

plastslanga tengd við þær sem leiddi milli glerplatnanna. Sprauturnar voru 

síðan festar á statíf með hjóli, sem síðan var snúið til að fá fram rétta blöndu af 

gel lausnunum. Hleðslulausninni var sprautað ofan á gelið, 20 brunna greiðu 

komið fyrir í því og það látið storkna í um það bil 2 klst.   

 

2.6.2 Einangrun DNA úr fléttusýni 

DNA var einangrað úr fléttusýni með CTAB aðferð í tvítekningu. Fléttusýni 

(0,1 g) var fryst í fljótandi köfnunarefni ofan í eppendorfglasi og það síðan 

mulið með plaststaut. Sýnið var síðan leyst upp í 0,5 mL af extraction buffer 

(sjá uppskrift í viðauka I) og það hrist á láréttu vortexi í 5 mín. áður en því var 

komið fyrir í hitabaði við 70°C í 30 mín. Einum hluta af chloroform:isoamyl 

alcohol lausn (blönduð í hlutföllunum 24:1) var blandað vel saman við sýnið 

og glösunum síðan komið fyrir í skilvindu við 10.500 rpm í 5 mín. Ofanflotið 
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var þá fært yfir í nýtt eppendorfglas og tveimur hlutum af precipitation buffer 

(sjá uppskrift í viðauka I) blandað vel saman við það. Sýnið var þá spunnið 

niður við 12.000 rpm í 15 mín., ofanflotinu pípettað ofan af og pellettan síðan 

leyst upp í 350 μL af 1,2 M NaCl lausn, áður en einum hluta af 

chloroform:isoamylalcohol lausn (blönduð í hlutföllunum 24:1) var blandað vel 

saman við. Sýnið var spunnið niður við 10.500 rpm í 5 mín., ofanflotinu 

pípettað í nýtt eppendorfglas og 0,6 hluta af isopropanoli blandað saman við 

það. Eppendorfglösin voru látin standa við herbergishita í 15 mín. og þau síðan 

sett í skilvinduna við 12.000 rpm í 20 mín. Ofanflotinu var þá pípettað ofan af 

og 300 μL af 70% etanóli var blandað út í glösin, sem síðan voru sett í 

skilvindu við 12.000 rpm í 3 mín. Ofanflotinu var pípettað ofan af og glösin 

látin standa á hvolfi ofan á bréfþurrku í 10 mín. til að losna við allt etanólið og 

að lokum var pellettan leyst upp í 25 μL af TE buffer (sjá uppskrift í viðauka I). 

 

2.6.3 PCR mögnun og rafdráttur DNA sýna 

Að einangrun lokinni var PCR mögnun framkvæmd á DNA sýnunum. Notast 

var við Taq polymerasa og 10x buffer frá New England BioLabs og prímerana 

515F-GC (5‘-[GC hali]-GTGCCAGCAGCCGCGGTAA-3‘) og 806R (5‘-

GGACTACVSGGGTATCTAAT-3‘) við mögnunina. Hvarfefnum fyrir PCR 

hvarfið var komið fyrir í glösum í PCR ræmu samkvæmt töflu 7. Vatn var 

notað sem neikvætt viðmiðunarsýni og þekkt DNA sýni sem jákvætt 

viðmiðunarsýni fyrir PCR hvarfið.  

 

Tafla 7. Magn hvarfefna í PCR hvarfi í DGGE greiningu 

Efni Magn í sýni (μL) 

10x Buffer 5,0 

dNTP 1,5 

515F prímer 2,5 

860R prímer 2,5 

Taq polýmerasi 0,4 

dH2O 32,7 

DNA 5,0 
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Hvarfið fór fram í PTC-200 PCR tæki og upplýsingar um kerfið sem notað var 

má sjá í töflu 8. 

 

Tafla 8. Upplýsingar um PCR kerfi í DGGE greiningu 

Hiti Tími Fjöldi hringja 

94°C 5 mín.  

94°C 50 sek. 

29 56°C 1 mín. 

68°C 45 sek. 

68°C 5 mín.  

4°C Forever  

 

Að hvarfinu loknu var PCR afurðum (25 μL) blandað saman við hleðslulit (4 

μL) og þeim síðan hlaðið á DGGE gelið ásamt jákvæðu viðmiðunarsýni fyrir 

gelið sjálft. Afurðirnar voru síðan rafdregnar í 1x TAE rafdráttarbuffer (sjá 

uppskrift í viðauka I) við 60 V í 14 klst í rafdráttartæki frá BioRad. Að 

rafdrætti loknum var gelið losað úr glerplötunum og því komið fyrir í 

plastbakka þar sem það var látið liggja í blöndu af 1x TAE buffer og SYBR 

Safe DNA lit frá Invitrogen í um það bil 10 mín. Gelinu var síðan komið fyrir á 

UV lampa með myndavél frá InGenius þar sem tekin var mynd af því og bönd 

á því greind. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Niðurstöður úr Plate Wash PCR greiningu 

Eftir að ræktun baktería úr fléttusýninu var lokið var ein skál af hverri ætisgerð 

valin og Plate Wash PCR aðferðin framkvæmd á þeim. Með þeirri greiningu 

var leitast eftir því að skima heildar DNA, úr öllum kólóníum á skálunum, með 

sértækum PCR prímerum og greina þannig þá hópa baktería sem til staðar væru 

í sýninu. Niðurstöður þessarar greiningar má sjá á mynd 3.  

 

Mynd 3. Niðurstöður Plate Wash PCR greiningar. Myndin sýnir niðurstöður úr rafdrætti 
PCR afurða eftir skimun með sértækum prímerum. Í brunni 1 er 100 bp DNA ladder, í 
brunni 2 er DNA sem einangrað var af TSA ætisskál, í brunni 3 er DNA sem einangrað 
var af PEA ætisskál, í brunni 4 er DNA sem einangrað var af AIA ætisskál, í brunni 5 
er DNA sem einangrað var af BHI ætisskál og í brunni 6 er jákvætt viðmiðunarsýni 
með þekktu DNA sýni 

Í öllum brunnum eru greinileg bönd sem eru um það bil 1500 bp. Auk þess má 

sjá í brunni nr. 2 (TSA) og brunni nr. 5 (BHI) bönd sem eru um það bil 650 bp 

að stærð. Stærð annarra banda sem sjást á myndinni eru frá 100 bp til 500 bp, 

en þau eru mjög ógreinileg auk þess sem stærð þeirra samsvarar ekki þeirri 

áætluðu stærð sem prímerarnir ættu að gefa af sér.  
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3.2 Niðurstöður úr niðurbrotsprófunum 

Að ræktun lokinni var kólóníum gefið stofnanúmer og þeim lýst útlitslega og 

voru þessir stofnar síðan strikaðir á nýjar ætisskálar til að ná fram hreinræktum 

af þeim. Af þeim 13 stofnum sem leitast var eftir að rækta upp í hreinrækt 

náðist aðeins fram hreinrækt af 5 þeirra, en það voru stofnar nr. 002, 006, 007, 

009 og 010, en finna má yfirlit yfir bakteríustofna og útlitslýsingar þeirra í 

viðauka II. Framkvæmdar voru 8 mismunandi niðurbrotsprófanir á þessum 

stofnum og einnig á þremur öðrum stofnum sem ekki hafði tekist að rækta upp 

í algjörri hreinrækt en það voru stofnar nr. 005, 012 og 013. Niðurstöður úr 

öllum niðurbrotsprófunum má sjá í töflu 9. 

 

Tafla 9. Niðurstöður úr niðurbrotsprófunum. Taflan sýnir númer bakteríustofnanna og 
þær niðurbrotsprófanir sem framkvæmdar voru á þeim en þar stendur + fyrir jákvæða 
svörun og – fyrir neikvæða svörun 

 Stofnanúmer 

 002 005 006 007 009 010 012 013 

Kaseín + - + - - - - - 

Sterkja - - + - - - - - 

Beta-glúkan - - + + - + - - 

Sellulósi - - - - - - - - 

Kítósan - - - - - - - - 

Xylan - - - - - - - - 

Niturfixun + - - - - - - - 

Fosfatleysing + - + - - - - - 

 

Samkvæmt töflunni voru fjórir stofnar (nr. 005, 009, 012 og 013) sem ekki 

sýndu jákvæða svörun í neinum tilfellum. Stofn nr. 002 sýndi jákvæða svörun í 

þremur tilfellum, í kaseín prófi, niturfixunar prófi og fosfatleysingar prófi, sjá 

mynd 4. Stofn nr. 006 sýndi jákvæða svörun í fjórum tilfellum, í kaseín prófi, 

sterkju prófi, beta-glúkan prófi og í fosfatleysingar prófi, sjá myndir 5 - 6. 

Stofnar nr. 007 og 010 sýndu síðan báðir jákvæða svörun í einu tilfelli, í beta-

glúkan prófi, sjá mynd 7. 
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Mynd 4. Jákvæð svörun bakteríustofns nr. 002 í fosfatleysingar prófi. Myndin sýnir 
ætisskál með fosfat niðurbrotsæti og jákvæða svörun stofns nr. 002 á því, en 
neikvæða svörun stofna nr. 007, 009 og 010, eftir þriggja vikna ræktunartíma 

 

 

Mynd 5. Jákvæð svörun bakteríustofns nr. 006 í fosfatleysingar prófi. Myndin sýnir 
ætisskál með fosfat niðurbrotsæti og jákvæða svörun stofns nr. 006 á því eftir þriggja 
vikna ræktunartíma 

 

 

Mynd 6. Jákvæð svörun bakteríustofns nr. 006 í kaseín prófi. Myndin sýnir ætisskál 
með kaseín niðurbrotsæti og jákvæða svörun stofns nr. 006 á því, en neikvæða 
svörun stofna nr. 005, 012 og 013, eftir þriggja vikna ræktunartíma 
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Mynd 7. Jákvæð svörun bakteríustofna nr. 007 og 010 í beta-glúkan prófi. Myndin 
sýnir ætisskál með beta-glúkan niðurbrotsæti og jákvæða svörun stofna nr. 007 og 
010 á því, en neikvæða svörun stofna nr. 002 og 009, eftir þriggja vikna ræktunartíma 

 

3.3 Niðurstöður úr prófunum á örveruhemjandi virkni 

Fjórum hreinræktuðum stofnum, sem náð höfðu upp góðum vexti, var sáð á 

ætisskálar með fjórum tegundum sýkingarvaldandi örvera í mönnum til 

athugunar á mögulegri örveruhemjandi virkni þeirra gegn þessum sýklum. Þeir 

stofnar sem prófunin var framkvæmd á voru stofnar nr. 002, 006, 007 og 009, 

en auk þeirra var Bacillus cereus sáð á samskonar skálar sem jákvæðu 

viðmiðunarsýni. Niðurstöður úr þessum prófunum má sjá í töflu 10.  

 

Tafla 10. Niðurstöður úr prófunum á örveruhemjandi virkni bakteríustofna. Taflan sýnir 
númer bakteríustofnanna og þær sýklategundir sem þeir voru prófaðir gegn, auk 
jákvæða viðmiðunarstofnsins sem notast var við í greiningunni. Sáð var á skálar í 
tvítekningu og standa því A og B í töflunni fyrir sitt hvora skálina af hverjum 
bakteríustofni. Þá stendur + fyrir jákvæða svörun og – fyrir neikvæða svörun 

 Stofnanúmer 

 002 006 007 009 B. cereus 

 A B A B A B A B A B 

Candida albicans - - - - - - - - + + 

Staphylococcus 

aureus 
- - - - - - - - - - 

Escherichia coli - - - - - - - - + + 

Enterococcus faecalis - - - - - - - - + - 

 

Samkvæmt töflunni sýndi enginn bakteríustofnanna jákvæða svörun gegn þeim 

sýklum sem þeir voru prófaðir gegn. Jákvæði viðmiðunarstofninn (B. cereus) 
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sýndi jákvæða svörun gegn C. albicans og E. coli og á annarri E. faecalis 

skálinni.  

 

3.4 Niðurstöður úr raðgreiningu 

Tegundagreining var framkvæmd á hreinræktuðum bakteríustofnum með 

raðgreiningu á 16S rRNA geni þeirra. Einangrun DNA var framkvæmd úr 

stofnum nr. 002, 006, 007, 009 og 010, en að PCR hvarfi og rafdrætti á PCR 

afurðum loknum kom í ljós að aðeins hafði tekist að einangra DNA úr 4 

stofnum. Raðgreining var því aðeins framkvæmd á stofnum nr. 002, 006, 009 

og 010.  

Stofn nr. 002 var raðgreindur út frá prímeraparinu 27F og 1492R. Út frá 27F 

prímer voru raðgreind 938 bp og með BLAST leit í gagnagrunni NCBI 

(http://ncbi.nlm.nih.gov/) fékkst 99% einsleitni við 30 Pseudomonas tegundir, 

en samskonar niðurstöður fengust út frá 1492R prímer þar sem raðgreind voru 

957 bp. 

Stofn nr. 006 var einungis raðgreindur út frá 27F prímer þar sem raðgreind 

voru 894 bp, en með BLAST leit fékkst 98% einsleitni við 3 Burkholderia 

tegundir, B. sordidicola, B. xenovorans og B. glathei. 

Stofn nr. 009 var einungis raðgreindur út frá 27F prímer en ekki fengust 

nægilega áreiðanlegar niðurstöður úr raðgreiningunni til þess að hægt væri að 

tegundagreina þann stofn.    

Stofn nr. 010 var einungis raðgreindur út frá 27F prímer þar sem raðgreind 

voru 573 bp en með BLAST leit fékkst 99% einsleitni við tvær Variovorax 

tegundir, V. paradoxus og V. boronicumulans.  

 

3.5 Niðurstöður úr skyldleikagreiningu 

Framkvæmd var skyldleikagreining stofna nr. 002, 006 og 010 út frá 

raðgreiningarniðurstöðum þeirra. Fyrir hverja röð voru valdar átta 

viðmiðunarraðir og var notast við röð Thermoanaerobacter acetoethylicus sem 

úthóp. Niðurstöður skyldleikagreiningar má sjá á mynd 8. 
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Mynd 8. Niðurstöður skyldleikagreiningar 

 

3.6 Niðurstöður úr greiningu á örverufræðilegum 

fjölbreytileika með DGGE aðferð 

Greining var framkvæmd á örverufræðilegum fjölbreytileika í P. membranacea 

fléttusýni með DGGE aðferð. Þegar litun á gelinu var lokið og það hafði verið 

skoðað á UV lampa kom í ljós að engin bönd voru til staðar í þeim brunnum 

þar sem PCR afurðirnar úr fléttusýninu voru staðsettar. Aðeins fengust bönd í 

þeim brunnum þar sem jákvæð viðmiðunarsýni fyrir gelið sjálft voru staðsett.  

 

 

 

0.02

Thermoanaerobacter_acetoethylicus

Simplicispira_limi

MEA010_ab1

Burkholderia_graminis

Burkholderia_ginsengisoli

Pseudomonas_brassicacearum

Ramlibacter_henchirensis

Pseudomonas_meridiana

Caenimonas_koreensis

MEA006_ab1

Ralstonia_syzygii

Pseudomonas_brenneri

Variovorax _paradox us

Polaromonas_vacuolata

Burkholderia_terricola

Pandoraea_pulmonicola

Malik ia_spinosa

Pseudomonas_segetis

Pseudomonas_guineae

Pseudomonas_x anthomarina

Acidovorax _valerianellae

Pseudomonas_anguilliseptica

Burkholderia_sordidicola

Cupriavidus_necator

Pseudomonas_trivialis

MEA002_ab1

Variovorax _soli

Cupriavidus_basilensis



32 
 

4 Umræða 

4.1 Plate Wash PCR greining 

Í öllum brunnum má sjá greinilegt band sem er um það bil 1500 bp og stendur 

það mjög líklega fyrir prímeraparið 27F og 1492R. Þetta band nær þó yfir stórt 

svæði af gelinu og þar sem áætluð afurðastærð út frá VerrucomicrobiaF, 

AcidobacteriaF og ActinobacteriaF prímerum er mjög svipuð og áætluð 

afurðastærð út frá prímeraparinu 27F og 1492R er ómögulegt að segja til um 

hvort þetta band sé í raun blanda nokkurra misstórra banda. Því er ekki hægt að 

segja til um út frá þessum niðurstöðum hvort tegundir innan fylkinga 

Verrucomicrobia, Acidobacteria og Actinobacteria séu til staðar í sýninu. Í 

brunnum nr. 2 (TSA) og 5 (BHI) má síðan sjá bönd sem eru um það bil 650 bp 

að stærð sem standa mjög líklega fyrir AlphaproteobacteriaF prímer. Ekki 

kemur á óvart að sá flokkur skuli finnast í sýninu þar sem hann er innan 

fylkingar Proteobacteria sem rannsóknir með metagenomic greiningum hafa 

sýnt fram á að sé ríkjandi fylking innan P. membranacea fléttusambýlisins 

(Grube o.fl., 2012). Önnur bönd sem sjást á myndinni eru mjög ógreinileg og 

samsvara ekki áætlaðri stærð afurða sem þeir prímerar sem notast var við ættu 

að gefa af sér. Því er talið líklegt að í þessum tilvikum sé um að ræða prímer 

dímer sem er afurðamyndun milli tveggja prímera. Rannsóknir hafa bent til 

þess að koma megi í veg fyrir myndun slíkra afurða að vissu leyti til dæmis 

með hækkun á hitastigi við bindingu prímeranna (Das, Mohapatra og Hsu, 

1999).  

 

4.2 Niðurbrotsprófanir 

Þrátt fyrir að reynt hafi verið að rækta upp 13 bakteríustofna úr fléttusýninu í 

hreinrækt, fékkst einungis fram hreinrækt af 5 þeirra, stofnum nr. 002, 006, 

007, 009 og 010. Ákveðið var að framkvæma alls 8 niðurbrotsprófanir á 

þessum stofnum og auk þess á stofnum nr. 005, 012 og 013. Þeir höfðu þó ekki 

náð að vaxa upp í hreinrækt heldur einungis á skálum sem voru mengaðar af 

öðrum tegundum örvera að litlu leyti, en mengun á skálum var aðallega af 

völdum sveppa. 
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Stofn nr. 002 reyndist geta vaxið á niturfríu æti, sem bendir til þess að hann 

geti stundað niturfixun og bundið nitur úr andrúmsloftinu. Niturfixun er þekkt 

meðal samlífisbaktería fléttna og gegna þær því hlutverki í fléttunni að binda 

nitur úr andrúmsloftinu og veita því til fléttusambýlinganna. Slíkar bakteríur 

eru sérstaklega mikilvægar í fléttum sem ekki hafa niturfixandi cyanobakteríur 

í sambýlinu (Grube og Berg, 2009). Það á þó ekki við um P. membranacea 

fléttur þar sem ljóstillífandi sambýlingurinn er cyanobaktería af ættkvíslinni 

Nostoc (Miao o.fl., 2012).  

Stofnar nr. 002 og 006 sýndu jákvæða svörun í kaseín prófi, sem bendir til þess 

að þeir geti seytt út próteösum sem hjálpa til við niðurbrot próteina. 

Próteinsundrandi stofnar baktería í fléttum eru taldir stuðla að endurnýjun 

lífmassa fléttunnar með því að brjóta niður þal fléttunnar, sem er flókin blanda 

fjölsykra og próteina. Efni sem brotin hafa verið niður er síðan hægt að 

endurnýta innan þalsins til að efla vöxt annarra mikilvægra hluta fléttunnar 

(Grube og Berg, 2009).  

Stofnar nr. 002 og 006 sýndu einnig jákvæða svörun í fosfatleysingar prófi sem 

bendir til þess að þeir geti nýtt ólífrænt fosfat úr umhverfi sínu (Nautiyal, 

1999). Hlutverk slíkra samlífisbaktería í fléttunni gæti til að mynda verið að 

stuðla að endurnýtingu næringarefna í fléttunni (Grube og Berg, 2009). 

Stofn nr. 006 sýndi jákvæða svörun í sterkju prófi sem bendir til þess að hann 

geti seytt amýlasa út í umhverfi sitt til niðurbrots á glúkósafjölliðum (Sugita, 

Kawasaki og Deguchi, 1997). Hlutverk slíkra baktería gæti því falið í sér að 

brjóta niður sterkju og sjá þannig fléttusambýlinu fyrir kolefnis- og orkugjafa.    

Stofnar nr. 006, 007 og 010 sýndu allir jákvæða svörun í beta-glúkan prófi sem 

bendir til þess að þeir séu færir um að seyta beta-glúkanasa út í umhverfi sitt til 

nýtingar á torleystum glúkósafjölliðum. Hlutverk slíkra baktería gæti falið í sér 

að viðhalda næringarefnahringrás í þali fléttunnar (Grube o.fl., 2009). 

Stofnar nr. 005, 009, 012 og 013 sýndu ekki jákvæða svörun í neinum af þeim 

niðurbrotsprófunum sem framkvæmdar voru á þeim. Þrátt fyrir að stofn nr. 009 

hafi vaxið upp á niðurbrotsætunum í nokkrum tilfellum myndaði hann ekki 

eyður í ætið og gat það því ekki talist til jákvæðrar svörunar. Stofnar nr. 005, 

012 og 013 uxu hins vegar ekki upp á skálunum í neinum tilfellum og gæti því 

verið að prófanir á þeim hafi verið ómarktækar þar sem enginn þessara stofna 

náði að vaxa upp í hreinrækt, heldur einungis á skálum sem mengaðar voru af 
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öðrum tegundum örvera úr fléttusýninu. Þar sem þessir stofnar náðu ekki að 

vaxa upp í hreinrækt, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, er líklegt að samlífi við 

aðrar örverur sé þeim nauðsynlegt til að geta vaxið (Hodkinson og Lutzoni, 

2009). Sú staðreynd að þessir stofnar gátu einungis vaxið upp á skálum sem 

mengaðar voru af öðrum örverum úr fléttusýninu styður óneitanlega þá tilgátu. 

Ef það tækist að ná fram þessum stofnum í hreinrækt, hugsanlega með viðbót 

ákveðinna efnasambanda út í ætið, væri hægt að endurtaka þessar 

niðurbrotsprófanir og komast þannig að því hvort svörun þessara stofna hafi í 

raun verið neikvæð. Einnig væri áhugavert, ef það tækist að ná fleiri stofnum 

fram í hreinrækt, að framkvæma sömu niðubrotsprófanir á þeim og athuga 

hvort þær gefi af sér fjölbreyttari niðurstöður, sem gæfi til kynna fjölbreyttara 

hlutverk samlífisbaktería í fléttunni.   

 

4.3 Prófanir á örveruhemjandi virkni 

Af þeim 5 stofnum sem náðist að rækta upp í hreinrækt var framkvæmd prófun 

á mögulegri örveruhemjandi virkni 4 þeirra gegn nokkrum þekktum tegundum 

sjúkdómsvaldandi örvera. Prófunin var framkvæmd á bakteríustofnum nr. 002, 

006, 007 og 009 og var Bacillus cereus notaður sem jákvæður 

viðmiðunarstofn.  

Einungis fékkst jákvæð svörun í tilfelli jákvæða viðmiðunarstofnsins gegn C. 

albicans, E. coli og E. faecalis. Ekki fékkst jákvæð svörun í neinum tilfellum 

hjá próf stofnunum. 

Talið er að samlífisbakteríur fléttna sem búa yfir örveruhemjandi virkni hafi 

því hlutverki að gegna í fléttunni að vernda hana gegn sýklum. Þá hafa 

rannsóknir sýnt fram á að sumar samlífisbakteríur fléttna framleiða efni sem 

sýna áhrifamikla sýklalyfjavirkni, jafnvel við mjög lítinn styrk efnisins (Grube 

og Berg, 2009).   

Þrátt fyrir að enginn þessara 4 stofna hafi sýnt örveruhemjandi virkni gegn 

þeim sýklum sem prófanir voru framkvæmdar á gætu þó verið 

samlífisbakteríur til staðar í fléttunni sem búa yfir þessari virkni. Því væri 

áhugavert að framkvæma þessar prófanir á fleiri stofnum úr fléttunni ef 

mögulegt væri að rækta þá upp í hreinrækt.  
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4.4 Raðgreining 

Áætlað var að framkvæma tegundagreiningu á öllum þeim stofnum sem náðist 

að rækta upp í hreinrækt, nr. 002, 006, 007, 009 og 010. Hins vegar tókst ekki 

að einangra DNA úr stofni nr. 007 og voru því aðeins raðgreindir stofnar nr. 

002, 006, 009 og 010.  

Niðurstöður raðgreiningar leiddu í ljós að raðgreining hafði einungis heppnast 

á stofnum nr. 002, 006 og 010 og var því einungis möguleiki á því að 

tegundagreina þá stofna.  

Stofn nr. 002 var raðgreindur út frá prímeraparinu 27F og 1492R. Stofninn 

reyndist tilheyra Pseudomonas ættkvíslinni, en með BLAST leit í gagnagrunni 

NCBI fékkst 99% einsleitni við alls 30 Pseudomonas tegundir. Fyrri 

rannsóknir hafa staðfest viðveru Pseudomonas tegunda í fléttum (Selbmann, 

Zucconi, Ruisi, Grube, Cardinale og Onofri, 2010).   

Stofn nr. 006 var raðgreindur út frá 27F prímer og reyndist hann tilheyra 

ættkvíslinni Burkholderia, en með BLAST leit fékkst 98% einsleitni við 3 

Burkholderia tegundir. Fyrri rannsóknir hafa staðfest viðveru Burkholderia 

tegunda í fléttum og virðast þær vera nokkuð algengar samlífisbakteríur í þeim 

(Cardinale o.fl., 2006). 

Stofn nr. 010 var raðgreindur út frá 27F prímer og reyndist hann tilheyra 

ættkvíslinni Variovorax, en með BLAST leit fékkst 99% einsleitni við tvær 

Variovorax tegundir. Hingað til hafa Variovorax tegundir ekki fundist í fléttum 

en þekktar tegundir innan ættkvíslarinnar eru meðal annars V. boronicumulans 

sem einangruð hefur verið úr jarðvegi (Miwa, Ahmed, Yoon, Yokota og 

Fujiwara, 2008) og V. paradoxus sem finnst sem samlífisbaktería í plöntum 

(Han, Choi, Lee, Orwin, Kim, LaRoe, Kim, O‘Neil, Leadbetter, Lee, Hur, 

Spain, Ovchinnikova, Goodwin og Han, 2011).  

Tegundir innan ættkvíslanna Pseudomonas, Burkholderia og Variovorax 

tilheyra allar fylkingu Proteobaktería, sem rannsóknir með metagenomic 

greiningum hafa sýnt fram á að sé ríkjandi fylking dreifkjörnunga í Peltigera 

membranacea fléttum (Grube o.fl., 2012). 
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4.5 Skyldleikagreining 

Skyldleikatré var útbúið fyrir þá 3 bakteríustofna sem raðgreindir voru þar sem 

notast var við Thermoanaerobacter acetoethylicus sem úthóp. Stofn nr. 002 

flokkast innan Pseudomonas ættkvíslarinnar, stofn nr. 006 flokkast innan 

Burkholderia ættkvíslarinnar og stofn nr. 010 flokkast innan Variovorax 

ættkvíslarinnar. Niðurstöður skyldleikagreiningarinnar samræmast því BLAST 

leitarniðurstöðum.  

 

4.6 Greining á örverufræðilegum fjölbreytileika með 

DGGE aðferð 

Gerð var tilraun til greiningar á örverufræðilegum fjölbreytileika í P. 

membranacea fléttusýni með DGGE aðferð. Eftir rafdrátt kom hins vegar í ljós 

að aðeins höfðu myndast bönd í þeim brunnum þar sem jákvæð 

viðmiðunarsýni fyrir gelið sjálft voru staðsett, en það bendir til þess að hvorki 

hafi steyping gelsins mistekist né rafdrátturinn. Líklegra er talið að annaðhvort 

hafi mistekist að draga út DNA úr sýnunum eða þá að PCR hvarf hafi farið 

úrskeiðis.  
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5 Lokaorð 

Í upphafi verkefnisins voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram og að 

því loknu er unnt að svara þeim öllum. 

 

 Hvaða tegundir samlífisbaktería eru til staðar í Peltigera membranacea fléttum 

og er hugsanlega um áður óþekktar tegundir að ræða? 

 Framleiða einhverjir bakteríustofnanna lífvirk efni sem hafa örveruhemjandi 

virkni gegn þekktum sjúkdómsvaldandi örverum í mönnum? 

 Eru einhverjir bakteríustofnanna færir um niðurbrot ákveðinna tegunda fjölliða 

og hvað gefur slíkur eiginleiki til kynna að sé hlutverk bakteríunnar í fléttunni?  

 

Raðgreining var framkvæmd á 4 hreinræktuðum stofnum, en aðeins fengust 

nothæfar raðgreiningarniðurstöður hjá 3 þeirra. Þeir stofnar reyndust tilheyra 

ættkvíslunum Pseudomonas, Burkholderia og Variovorax sem allar tilheyra 

fylkingu Proteobacteria. Þar sem BLAST leit í gagnagrunni gaf 98-99% 

einsleitni við þekktar raðir er mjög ólíklegt að hér sé um óþekktar tegundir 

baktería að ræða. Niðurstöður úr greiningu á örverufræðilegum fjölbreytileika 

með Plate Wash PCR aðferð sýndu viðveru Alphaproteobacteria í fléttunni, en 

ekki var unnt að greina aðrar fylkingar baktería í sýninu. Engar niðurstöður 

fengust úr greiningu á örverufræðilegum fjölbreytileika í P. membranacea 

fléttusýni með DGGE aðferð og er talið að annaðhvort hafi DNA útdráttur úr 

fléttusýninu eða PCR hvarf mistekist.  

Enginn stofn reyndist búa yfir örveruhemjandi virkni gegn þeim tegundum 

sýkla sem prófað var gegn. Þar sem aðeins tókst að rækta lítinn hluta stofnanna 

úr fléttunni í hreinrækt er þó möguleiki að slíka stofna sé að finna í fléttunni.  

Hreinræktaðir stofnar reyndust búa yfir fjölbreyttri hæfni til niðurbrots á 

mismunandi fjölliðum, en alls voru 4 stofnar sem sýndu jákvæða svörun í einu 

eða fleirum niðurbrotsprófunum. Niðurstöður þessarar greiningar benda til þess 

að hlutverk stofnanna í fléttunni sé meðal annars niturfixun, prótein niðurbrot, 

að stuðla að endurnýtingu næringarefna í fléttunni og að veita næringu til 

fléttusambýlinganna.  

Verkefni þetta gefur möguleika á frekari rannsóknum á samlífisbakteríum P. 

membranacea fléttna. Til dæmis væri hægt að reyna að rækta fleiri 
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bakteríustofna úr fléttunni upp í hreinrækt, en af þeim 13 stofnum sem 

einangraðir voru tókst aðeins að rækta 5 þeirra í hreinrækt. Hugsanleg ástæða 

fyrir því að aðeins tókst að rækta upp lítinn hluta þessara bakteríustofna er sú 

að samlífi við aðrar örverur sé þeim nauðsynlegt til að geta vaxið. Einnig 

reyndist erfitt að einangra stofna vegna mikillar sveppamengunar á skálum. Því 

væri möguleiki að bæta sveppahamlandi efni út í ætið áður en því er hellt á 

skálar til að koma í veg fyrir slíka mengun og auðvelda einangrun. Ef 

hreinræktun fleiri stofna myndi takast væri hægt að framkvæma raðgreiningu á 

þeim til þess að fá betri heildarsýn yfir þær tegundir baktería sem til staðar eru 

í fléttunni. Samhliða því væri hægt að framkvæma samskonar prófanir á 

stofnunum eins og gert var í þessu verkefni til þess að fá hugmynd um það 

hlutverk sem þessar bakteríur þjóna í fléttusambýlinu. Einnig væri hægt að 

reyna að fá betri hugmynd um þann örverufræðilega fjölbreytileika sem til 

staðar er í fléttunni með því að endurtaka DGGE aðferðina og hugsanlega nota 

meira magn af fléttusýni og prófa fleiri aðferðir til einangrunar DNA úr því. 

Einnig væri hægt að endurtaka Plate Wash PCR aðferðina með samskonar 

sértækum prímerum og notaðir voru við framkvæmd þessa verkefnis nema 

sleppa notkun prímeraparsins 27F og 1492R, þar sem áætluð stærð PCR afurða 

þess svipaði mjög til áætlaðrar stærðar PCR afurða annarra prímera. Þá væri 

hægt að rafdraga sýnin í lengri tíma á geli sem innihéldi hærra hlutfall agarósa 

til þess að leitast við að fá fram betri aðskilnað banda á gelinu.  

Auk þessara prófana er hægt að framkvæma frekari rannsóknir á stofnunum 

sem einangraðir voru úr fléttunni en ljóst er að margt er enn ókannað á sviði 

samlífisbaktería fléttna og möguleikar til rannsókna á þeim afar fjölbreyttir.  
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Viðauki I 

Uppskriftir af ætum, þynningarvatni, bufferum o.fl. sem notast var við í 

verkefninu. 

Butterfield‘s buffer þynningarvatn 

 34 g af KH2PO4 leyst upp í 500 mL af eimuðu vatni 

 1 M NaOH bætt út í þangað til pH er 7,2 

 Þynnt að 1,0 L með eimuðu vatni og síðan dauðhreinsað í autoclava 

 

Peltigera extract agar 

 Peltigera extract: 

- 20 g af Peltigera membranacea fléttusýni 

- 2,0 g af NaCl 

- 200 mL eimað vatn 

- Soðið saman í 40 mín. og síðan síað í gegnum kaffifilter.  

- Þynnt að 400 mL með eimuðu vatni og síðan dauðhreinsað í autoclava 

 200 mL af Peltigera extract 

 0,4 g af Na2HPO4 

 0,4 g af KNO3 

 0,4 g af MgSO4∙7H2O 

 6 g Bacto Agar 

 Þynnt að 400 mL með eimuðu vatni og hitað á hitaplötu 

 1 M NaOH bætt út í þangað til pH er 7,0 og síðan dauðhreinsað í autoclava 

  

0,5% TBE buffer 

 54 g Tris base 

 27,5 g Boric acid 

 Leyst upp í 900 mL af afjónuðu vatni 

 20 mL 0,5M EDTA lausn (pH 8,0) 

 Þynnt að 1 L með afjónuðu vatni 

 Lausnin þynnt í hlutföllunum 1:10 með afjónuðu vatni 

 

100% afmyndandi lausn 

Miðað við 8% polyacrylamide gel: 

 20 mL 40% Acrylamide/Bis 

 2 mL 50x TAE Buffer 

 40 mL Formamide (afjónað) 

 42 g Urea 

 Þynnt upp að 100 mL með eimuðu vatni 
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0% afmyndandi lausn 

Miðað við 8% polyacrylamide gel: 

 20 mL 40% Acrylamide/Bis 

 2 mL 50x TAE Buffer 

 78 mL eimað vatn 

 

Extraction buffer 

 1 % w/v cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) 

 1 M NaCl 

 100 mM Tris 

 20 mM EDTA 

 1% polyvinyl polypyrolidone (PVPP) 

 

Precipitation buffer 

 1 % w/v cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) 

 50 mM Tris-HCl 

 10 mM EDTA 

 40 mM NaCl 

 

TE buffer 

 10 mM Tris 

 pH stillt á 8,0 

 1 mM EDTA 

 

1x TAE rafdráttarbuffer 

 242 g Tris base  
 Leyst upp í 750 mL af afjónuðu vatni  

 57,1 mL glacial acid 
 100 mL af 0,5M EDTA lausn (pH 8,0) 

 Þynnt að 1 L með afjónuðu vatni 
 Lausnin þynnt í hlutföllunum 1:50 með afjónuðu vatni 
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Viðauki II 

Upplýsingar um stofna sem einangraðir voru úr Peltigera membranacea 

fléttusýni. 

 

Stofnanúmer Æti Þynning Útlitseinkenni 

001 TSA 10-4 
Lítil, dökkgul, hálfgagnsæ, hringlótt, 

glansandi 

002 TSA 10-4 Stór, ljósgul, hringlótt, glansandi, kúpt 

003 TSA 10-2 Lítil, ljósgul, hringlótt, glansandi, kúpt 

004 TSA 10-6 
Stór, skærappelsínugul, hringlótt, 

glansandi 

005 PEA 10-6 Lítil, fölgul, líkist frostrós í laginu 

006 PEA 10-4 Lítil, skærgul, hringlótt, glansandi 

007 PEA 10-4 Lítil, bleik, hringlótt, glansandi 

008 PEA 10-1 
Mjög lítil, bleik/rauð, hringlótt, 

glansandi 

009 AIA 10-6 Mjög lítil, gul, hringlótt 

010 AIA 10-4 Lítil, dökkgul, hringlótt, glansandi 

011 AIA 10-4 Lítil, bleik, hringlótt, glansandi 

012 BHI 10-6 Stór, bleik, hringlótt, glansandi 

013 BHI 10-6 Lítil, dökkgul, hringlótt, glansandi 
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Viðauki III 

Raðgreiningarniðurstöður 

 

Röð stofns nr. 002 út frá 27F prímer: 

TCGAGCGGTAGAGAGAAGCTTGCTTCTCTTGAGAGCGGCGGACGGGTGAG

TAATGCCTAGGAATCTGCCTGGTAGTGGGGGATAACGCTCGGAAACGGAC

GCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAGAAAGCAGGGGACCTTCGGGCCTT

GCGCTATCAGATGAGCCTAGGTCGGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGC

TCACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCACACT

GGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATAT

TGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGG

TCTTCGGATTGTAAAGCACTTTAAGTTGGGAGGAAGGGCATTAACCTAATA

CGTTAGTGTTTTGACGTTACCGACAGAATAAGCACCGGCTAACTCTGTGCC

AGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGC

GTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTCGTTAAGTTGGATGTGAAATCCCCGGGCT

CAACCTGGGAACTGCATTCAAAACTGACGAGCTAGAGTATGGTAGAGGGT

GGTGGAATTTCCTGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATAGGAAGGAACAC

CAGTGGCGAAGGCGACCACCTGGACTGATACTGACACTGAGGTGCGAAAG

CGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGA

TGTCAACTAGCCGTTGGGAGCCTTGAGCTCTTAGTGGCGCAGCTAACGCAT

TAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAAT

TGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAAC

GCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCAATGAA 

 

Röð stofns nr. 002 út frá 1492R prímer: 

GACTAGCTACTTCTGGTGCAACCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGT

ACAAGGCCCGGGAACGTATTCACCGCGACATTCTGATTCGCGATTACTAGC

GATTCCGACTTCACGCAGTCGAGTTGCAGACTGCGATCCGGACTACGATCG

GTTTTCTGGGATTAGCTCCACCTCGCGGCTTGGCAACCCTCTGTACCGACC

ATTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGGCCGTAAGGGCCATGATGACTTGACGT

CATCCCCACCTTCCTCCGGTTTGTCACCGGCAGTCTCCTTAGAGTGCCCAC

CATTACGTGCTGGTAACTAAGGACAAGGGTTGCGCTCGTTACGGGACTTA

ACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAGCCATGCAGCACCTGTCTC

AATGTTCCCGAAGGCACCAATCCATCTCTGGAAAGTTCATTGGATGTCAAG

GCCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGC

TTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTGAGTTTTAACCTTGCGGCCGTACTCC

CCAGGCGGTCAACTTAATGCGTTAGCTGCGCCACTAAGAGCTCAAGGCTC

CCAACGGCTAGTTGACATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATC

CTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTCAGTGTCAGTATCAGTCCAGGTGG

TCGCCTTCGCCACTGGTGTTCCTTCCTATATCTACGCATTTCACCGCTACAC

AGGAAATTCCACCACCCTCTACCATACTCTAGCTCGTCAGTTTTGAATGCA

GTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGATTTCACATCCAACTTAACGAACCACCTAC
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GCGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTCTGTATTAC

CGCGGCTGCTGGCACAGAGTTAGCCGGTGCTTATTCTGTCG 

 

Röð stofns nr. 006 út frá 27F prímer: 

CACGGGGGCAACCCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGG

AACGTGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGC

ATACGATCTACGGAAGAAAGCGGGGGATCGCAAGACCTCGCGCTATAGGG

GCGGCCGATGGCAGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCG

ACGATCTGTAGCTGGTCTGAGAGGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGAC

ACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGG

GGAAACCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTG

TAAAGCACTTTTGTCCGGAAAGAAAACCTTTGCACTAATACTGTGAGGGG

ATGACGGTACCGGAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGC

GGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGT

GCGCAGGCGGTTCGTTAAGACAGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGG

AACTGCATTTGTGACTGGCGAGCTAGAGTATGGCAGAGGGGGGTAGAATT

CCACGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGATGGCGA

AGGCAGCCCCCTGGGCCAATACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGAG

CAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTA

GTTGTTGGGTCTTCATTGACTTAGTAACGTAGCTAACGCGTGAAGTTGACC

GCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGAC

CCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCG 

 

Röð stofns nr. 010 út frá 27F prímer: 

GAACGGGTGAGTAATACATCGGAACGTGCCCAATCGTGGGGGATAACGCA

GCGAAAGCTGTGCTAATACCGCATACGATCTACGGATGAAAGCAGGGGAT

CGCAAGACCTTGCGCGAATGGAGCGGCCGATGGCAGATTAGGTAGTTGGT

GAGGTAAAGGCTCACCAAGCCTTCGATCTGTAGCTGGTCTGAGAGGACGA

CCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA

GTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTG

CAGGATGAAGGCCTTCGGGTTGTAAACTGCTTTTGTACGGAACGAAACGG

TCTCTTCTAATAAAGGGGGCTAATGACGGTACCGTAAGAATAAGCACCGG

CTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTTAATC

GGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTATATAAGACAGTTGTG

AAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGTGACTGTATAGCTAGAGT

ACGGTAGAGGGGGATGGAATTC 
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Viðauki IV 
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