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Útdráttur 

Silfurmáfar (Larus argentatus) eru staðfuglar og dvelja flestir allt árið við Íslandsstrendur. 

Í þessu rannsóknarverkefni er leitast við að svara því hvort blóðsníkjudýr eða örkjarnar 

finnist í íslenskum silfurmáfum og ef svo er hversu há tíðni þeirra er. Til að svara þessu var 

blóð silfurmáfa skoðað með tilliti til blóðsníkjudýra af ættkvíslunum Plasmodium, 

Haemoproteus og Leucocytozoon. Auk þess sem leitað var að erfðaskemmdum sem birtast 

á formi örkjarna og annara afbrigðilegra kjarna. Skimun blóðslæða var framkvæmd á 25 

blóðsýnum úr jafn mörgum einstaklingum silfurmáfa. Við skimun var leitað að 

blóðsníkjudýrum og afbrigðilegum kjörnum. Sameindaaðferðum var beitt við að magna 

upp bút úr hvatberageni sníkjudýra, cytochrome b. Rauntíma PCR (q-PCR) var 

framkvæmd á 32 sýnum úr jafn mörgum einstaklingum, 28 silfurmáfum og 4 sílamáfum 

(Larus fuscus). Það mögnuðust níu sýni með q-PCR, 4 sílamáfar og 5 silfurmáfar en 

einungis komu fram skýr bönd hjá sílamáfum við rafdrátt. Þau sýni sem mögnuðust með q-

PCR voru sett í stigbundið PCR og rafdregin á geli. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að við skönnun fundust engin blóðsníkjudýr af ættkvíslunum Plasmodium, 

Haemoproteus og Leucocytozoon í silfurmáfum heldur fannst eitt sníkjudýr af ættkvíslinni 

Eimeria og þrjú af ættkvíslinni Trypanosoma. Þessar niðurstöður benda til misræmis á 

milli aðferða, q-PCR greiningin virðist vera næmari en skönnunin. Það fundust einnig 17 

örkjarnar, einn kjarni með útskoti, fimm tvíbleðla kjarnar, átta kjarnar með ílöngum enda 

og átta kjarnar með holi. Tíðni örkjarna var á bilinu 0 – 0,3‰ hjá silfurmáfum í þessari 

rannsókn.  

Abstract 

The Icelandic herring gull (Larus argentatus) population are mostly non-migratory birds 

that spend their life’s at Icelandic shores. This research project tries to answer the question 

whether there are any blood parasites or micronucleated erythrocytes in Icelandic herring 

gulls. To answer the question the blood of herring gulls was examined for blood parasites 

of genera Plasmodium, Haemoproteus and Leucocytozoon by microscopy examination of 

blood smears. In addition to this the blood was also examined for DNA damage that 

appeared in the form of micronuclei and nuclear anomalies. There were scanned 25 blood 

smears of herring gull. Molecular methods were applied to amplify a fragment of the 

mitochondrial gene cytochrome b. Real time PCR (q-PCR) was performed on 32 samples 

from 28 herring gulls and 4 lesser black backed gulls (Larus fuscus). Nine samples were 

amplified from the q-PCR, four of which were lesser black backed gulls and five herring 

gulls but the only clear bands that were visible on the gel after electrophoresis. A nested 

PCR was performed on the nine samples that amplified from the q-PCR. The main results 

of this research are that there no blood parasites of genera Plasmodium, Haemoproteus or 

Leucocytozoon in herring gulls but there was one parasite of genera Eimeria and three of 

genera Trypanosoma. These results indicate a discrepancy between the methods of q-PCR 



 

 

and microscopy examination of blood smears, where the q-PCR appears to be more 

sensitive. In the microscopy examination there were found 17 micronuclei, one budding 

nucleus, five two lobed nuclei, eight tailed nuclei, eight nuclei with cavity. The prevalence 

of micronucleated erythrocytes was between 0 – 0,3‰ in herring gulls in this study. 
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1 Inngangur 

Það eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á heilbrigði fugla. Talið er að bakteríu- og 

veirusýkingar, sníkjudýr og erfðaskemmdir séu á meðal þeirra þátta. Hér á eftir verður 

einblínt á sníkjudýr og örkjarna í silfurmáfum við Ísland til að kanna hvort þessir þættir 

spili inn í heilbrigði íslenskra silfurmáfa. 

1.1 Sníkjudýr 

Í dýraríkinu er mikill fjölbreytileiki. Þar má finna tegundir af öllum stærðum og gerðum og 

eins eru samskipti og lifnaðarhættir innan dýraríkisins afar fjölbreyttir og af ólíkum toga. 

Algengt er að tala um þrjár gerðir samskipta á milli tegunda; samlífi, gistilífi og sníkjulífi 

(Smyth, 1974). Í samlífi hagnast báðar tegundirnar af samskiptunum. Í gistilífi hagnast 

annar aðilinn en hinn hvorki hagnast né tapar á fyrirkomulaginu. Í sníkjulífi hagnast annar 

aðilinn á samskiptunum en hinn tapar á þeim. Til þess að lífvera geti talist sem sníkjudýr 

þarf hún að vera í nánum og stöðugum tengslum við hýsil af annari tegund og vera háð 

hýsli að einhverju leyti. Sníkjudýr geta búið utan á hýsli, í sermi, vefjum og blóði. 

Blóðsníkjudýr, sem eru þær lífverur sem voru kannaðar í þessari rannsókn, lifa inni í 

rauðum blóðkornum hýsla (Smyth, 1974). 

Blóðsníkjudýr eru þekkt fyrir að valda ýmsum sjúkdómum í hýslum með því að skemma 

rauðar og hvítar blóðfrumur, t.d. valda sníkjudýr af ættkvíslinni Plasmodium malaríu 

(Smyth, 1974). Innanfrumu blóðsníkjudýr sem finnast í hryggdýrum tilheyra fylkingunni 

Apicomplexa. Lífsferill þeirra samanstendur af þremur fösum: 1) Schizogony, sem er 

kynlaus fasi með endurteknum mítósu skiptingum og á sér stað í lokahýslum sem eru 

almennt hryggdýr, 2) gametogony þar sem sníkjudýrin mynda kynfrumur, frjóvgun verður 

og okfruma myndast í millihýslinum og síðasti fasinn 3) er sporogony þar sem einskonar 

gró myndast úr okfrumunni með endurteknum skiptingum. Sporogony fasinn á sér einnig 

stað í millihýslinum (Smyth, 1974). 

Blóðsníkjudýr eru þekkt meðal fugla og fuglar sem smitast af blóðsníkjudýri munu vera 

sýktir í mörg ár eða jafnvel það sem eftir er af ævi þeirra (Quilfeld o.fl., 2010). Það eru 

ýmsir þættir sem virðast hafa áhrif á tíðni sníkjudýra í fuglum. Tíðni sníkjudýra hefur 

meðal annars verið tengd við það hversu litskrúðugir fjaðrahamir fugla eru, því færri 

sníkjudýr þeim mun betra gæti líkamsástand fuglanna verið og það gæti skilað sér í 

íburðarmiklum útlitseinkennum (Hamilton o.fl., 1982; Scheuerlein o.fl., 2004), hæð 

hreiðurstæða yfir sjó vegna útbreiðslu millihýsla, en þéttni þeirra er mest efst í 

gróðurþekjunni og minnkar þegar neðar er farið (Garvin o.fl., 1997), getu ónæmiskerfis og 

lengd fósturþroskunar fuglsins (Ricklefs, 1992). Tíðni sníkjudýra er ólík eftir búsvæðum 

og landfræðilegri dreifingu hýslanna. Tíðnin og fjölbreytileikinn er t.d. meiri í lægri 

breiddargráðum í hitabeltinu heldur en á Suðurskautslandinu og á arktískum svæðum 

(Quilfeldt o.fl., 2010). Tíðnin er meiri hjá fuglum sem lifa í skóglendi heldur en þeim sem 

lifa á opnum svæðum (Tella o.fl., 1999). Lág tíðni er hjá fuglum sem lifa í hafrænu 

umhverfi (Jovanni o.fl., 2001), þurru umhverfi (Little o.fl., 1994), söltu umhverfi 

(Figuerola, 1999) og þar sem skotur er á millihýslum(Scheuerlein o.fl., 2004). 
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Sjófuglar er hópur tegunda sem flokkast saman vegna tengsla við hafið en teljast til 

nokkurra ættbálka eins og árfeta (Suliformes), pelíkana (Pelecaniformes), mörgæsa 

(Sphenisciformes), pípunefa (Procelleriiformes) og strandfugla (Charadriiformes). 

Sjófuglar frá Suðurskautslandinu og arktískir sjófuglar hafa ekki sníkjudýr en tíðni 

sníkjudýra eykst þegar nær dregur miðbaug (Quilfeld o.fl., 2011). Sjófuglar sem nýta 

búsvæði inni í landi til æxlunar geta verið með háa tíðni af blóðsníkjudýrum, hugsanlega 

vegna þess að á búsvæðum inni í landi er meira af mögulegum millihýslum (Zagalska-

Neubauer o.fl., 2015). Sjófuglar sem hafa holur sem hreiður og þeir sjófuglar sem voru 

með lengri hreiðurtíma eru líklegri en aðrir sjófuglar til þess að vera með 

sníkjudýrasýkingu af ættkvíslinni Plasmodium (Petra Quilfeldt o.fl., 2011). 

Það hafa fundist ýmis blóðsníkjudýr í fuglum. Algengustu ættkvíslir blóðsníkjudýra sem 

finnast í fuglum eru Plasmodium, Haemoproteus og Leucocytozoon. Fjallað verður nánar 

um þessar ættkvíslir hér að neðan.  

1.1.1 Plasmodium 

Plasmodium samanstendur af mörgum tegundum sníkjudýra sem finnast í spendýrum, 

eðlum og fuglum og valda malaríu hjá hýslunum (Smyth, 1974). Lífsferill Plasmodium er 

svipaður og lífsferill annara blóðsníkjudýra. Lokahýsill Plasmodium er hryggdýr og 

millihýsillinn er moskítófluga. Þegar flugan sýgur í sig blóð með Plasmodium, tekur 

sníkjudýrið sér bólfestu í flugunni, fjölgar sér og myndar gró. Þegar flugan bítur næstu 

bráð sína fara gróin inn í bráðina um sograna flugunnar, sníkjudýrið er þá komið í 

lokahýsil og flugan heldur áfram sína leið (Smyth, 1974). Plasmodium sníkjudýr eru 

nokkurn vegin hringlaga í lögun (Smith, 1974). Það eru almennt fjögur þroskastig í lífsferli 

Plasmodium tegunda en sumar tegundir hafa ekki öll þroskastigin. Fyrsta stigið er þroskun 

úr grói sem verður fyrir utan blóðfrumur, þ.e. í öðrum vefjum hýsilsins. Annað stigið er 

schizogony innan rauðu blóðkornanna í reticulo-endothelial kerfinu, þriðja stigið er 

phanerczoic schizogony í reticulo-endothelial kerfinu og fjórða stigið er æxlunarstig 

sníkjudýrsins en þá byrja fullvaxta sýkjudýr að mynda kynfrumur í lokahýsli sem verður 

svo að grómyndun í millihýsli (Smyth, 1974).  

Plasmodium sýkingar eru algengastar meðal fugla af spörfuglaætt (Smyth, 1974). Fuglar 

með langan hreiðurtíma og fuglar með hreiðurholur eru líklegri til að hafa mikið af 

Plasmodium heldur en fuglar með stuttan álegutíma og aðrar hreiðurgerðir (Quilfeldt o.fl., 

2011). Einnig er hærri tíðni af Plasmodium meðal langlífra tegunda (Scheuerlein o.fl., 

2004). 

Þar sem moskítóflugur eru ekki landlægar á Íslandi er líklegt að þau Plasmodium 

sníkjudýr, ef einhver finnast hérlendis, hafi borist í fuglana í öðrum löndum. 

 

 

1.1.2 Haemoproteus 

Haemoproteus sýkja fugla og skriðdýr. Fullvaxta Haemoproteus eru bjúglaga með lituð 

korn í líkamanum og fylla að miklu leyti upp í umfrymi rauðu blóðfrumunnar sem þau 

sýkja (Smyth, 1974). Haemoproteus mynda kynfrumur í rauðu blóðfrumunum og eru ekki 

með schizogony í rauðu blóðfrumunum.  
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Millihýslar Haemoproteus eru lúsflugur (Hippoboscidae) og lúsmý (Ceratopogonidae). 

Útbreiðsla Haemoproteus virðist vera tengd breiddargráðum (Quilfeld o.fl., 2010). Talið er 

að flestar fuglategundir séu sýktar af sér tegund af Haemoproteus sníkjudýri, þó munurinn 

á milli hvatbera DNA raða í cytochrome b geni einstakra Haemoproteus tegunda sé 

stundum ekki meiri en 1%. Einstaka fuglar geta verið sýktir af fleiri en einni 

Haemoproteus tegund í einu (Bensch o.fl., 2000). 

 

1.1.3 Leucocytozoon 

Leucocytozoon sníkjudýr eru að finna um allan heim í ýmsum hýslum, þar á meðal í 

fuglum. Millihýsill Leucocytozoon eru bitmý (Simuliidae) eða moskító (Culicidae) (Smyth, 

1974). Leucocytozoon eru með schizogony í hryggdýri, þó ekki í rauðum blóðfrumum. 

Kynfrumur Leucocytozoon er hægt að finna í hvítum blóðkornum lokahýsilsins (Smyth, 

1974). Dreifing Leucocytozoon sníkjudýra fylgir dreifingu millihýsilsins og eru algengari 

við hærri breiddargráður (Zagalska-Neubauer o.fl., 2015) 

Líkt og um sníkjudýr almennt er ekki vitað um mikið af Leucocytozoa í sjófuglum. Nýleg 

rannsókn frá vestur Evrópu greinir þó frá því að há tíðni sé af Leucocytozoon sníkjudýrum 

í máfum sem æxlast við stöðuvatn inni í Póllandi (Zagalska-Neubauer o.fl., 2015). 

 

1.1.4 Önnur sníkjudýr  

Sníkjudýr af ættkvíslinni Eimeria finnast í fuglum alls staðar í heiminum. Faraldrar 

Eimeria virðast ekki vera tengdir árstíðum en þó er algengt að sníkjudýrasýkingar færist í 

aukana þegar fuglar eru undir álagi. Eimeria eru frumdýr af fylkingunni Apicomplexa og 

flokkast í undirhópinn coccidia sem sýkja vanalega meltingarveg fugla en geta líka fundist 

í öðrum líffærum t.d. í lifur og nýra. Sníkjudýrin geta svo borist í blóðrás fugla út frá 

þessum líffærum. Hefðbundin lífsferill Eimeria tekur um það bil 1-2 vikur (Fransson o.fl., 

1999). Fullvaxta kvensníkjudýr myndar eggblöðrur innan sýktra fugla. Þessar eggblöðrur 

fara svo út í umhverfið með saur fuglsins. Eggblaðran þroskast á stuttum tíma, innan við 

48 klst. í umhverfinu. Við þroskun eggblöðru verða til fjögur sníkjudýragró inni í 

eggblöðrunni. Ósýktur fugl innbyrðir þá eggblöðruna og hún kemst í meltingarveg fuglsins 

og springur þar. Gróin sýkja þekjufrumur og fjölga sér þar inni, fyrst kynlaust og við það 

myndast ung Eimeriu sníkjudýr sem skipta sér svo með kynæxlun þar til þekjufruman 

springur og sníkjudýrin dreifast um líkama fuglsins. Í fuglinum verða sníkjudýrin svo 

fullþroska og ferillinn endurtekur sig (Mynd 1) (Fransson o.fl., 1999). 
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Mynd 1: Lífsferill sníkjudýra af  

ættkvíslinni Eimeria.(Fransson  

o.fl., 1999) 

 

Ættkvíslin Trypanosoma inniheldur sníkjudýr sem eru svipungar (flagellate) og finnast í 

blóði eða vefjum. Trypanosoma hefur skordýr sem millihýsil (Smyth, 1974). Millihýslar 

Trypanosoma eru bitmý (Simuliidae), lúsmý (Ceratopogonidae) og moskító (Culicidae) (E. 

Arriero o.fl., 2008). Það valda ekki allar tegundir Trypanosoma sjúkdómum en dæmi um 

sjúkdóm sem Trypanosoma veldur er svefnsýki í mönnum (Smyth, 1974). 

1.2 Örkjarnar 

Örkjarnar voru fyrst notaðir til að meta skemmdir á erfðaefni árið 1959 af H.J. Evans og 

félögum. Þeir notuðu gammageislun til að skaða litninga bóndabauna (Vicia faba) og 

sýndu fram á að með aukinni geislun jókst tíðni örkjarna (Evans o.fl., 1959). Síðar var 

prufað að nota örkjarna til að kanna skemmdir á litningum í beinmerg músa (Haddle, 1973) 

og rauðum blóðkornum músa og annarra smádýra (Schmid, 1974). Nú hafa örkjarnar í 

rauðum blóðfrumum verið skoðaðir í fjölda lífvera, meðal annars hjá svínum, tígrisdýrum, 

sjávarhryggleysingum, fiskum og fuglum (Zúniga-González o.fl., 2001). 

Örkjarnar eru notaðir sem líffræðilegur mælikvarði (bíómarker) fyrir skemmdir á erfðaefni 

og óstöðugleika erfðamengis. Örkjarnar eru þá taldir og fjöldi þeirra notaður til að meta 

skemmdir. Örkjarnar verða til í frumum við frumuskipti þegar annaðhvort heilir litningar 

sem geta ekki ferðast að geislaskautum frumunnar við frumuskiptingu sitja eftir eða þegar 

hlutar litninga sem vantar festiset (centromere) við spólurnar sitja eftir. Í telófasa myndast 

kjarnahimna utan um litningana eða litningabrotin sem sátu eftir og þau taka á sig mynd 

kjarna í interfasa og eru þá orðin að örkjarna sem er við hliðina á eiginlega kjarna 

frumunnar (Mynd 2) (Galloway o.fl., 2010). 
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Mynd 2: Myndun örkjarna (Galloway o.fl, 2010) 

Sýnt hefur verið að tegundir villtra fugla eru með hærra hlutfall af örkjörnum á svæðum 

með verri umhverfisskilyrðum og sem eru undir meiri áhrifum frá manninum. Þessar 

niðurstöður sýna fram á möguleika á að nota villta fugla sem mælikvarða í 

umhverfisvöktun og þá sérstaklega hvað varðar mengun með skoðun á örkjörnum (Baesse 

o.fl., 2015). 

 

 

1.3 Silfurmáfur (Larus argentatus) 

Silfurmáfar eru taldir hafa numið hér land upp úr 1920. Þeir verpa nærri sjó um allt land en 

eru algengastir á Austfjörðum (Jóhann Óli Hilmarsson, 2000). Silfurmáfar eru stórir máfar, 

á milli 55-67 cm á lengd með vænghaf á bilinu 138-155 cm og um það bil 1,1 kg á þyngd 

(Jóhann Óli Hilmarsson, 2000). Bak og vængir silfurmáfa eru ljósgráir en vængendar eru 

svartir með hvítum blettum. Silfurmáfar hafa bleika fætur og gulan gogg með rauðum díl á 

neðri skolti hjá fullorðnum fuglum (Mynd 3) (Jóhann Óli Hilmarsson, 2000). 



 

6 

 

Mynd 3: Fullorðnir silfurmáfar (Jóhann Óli Hilmarsson, 2000). 

Máfar eru tækifærissinnar bæði í fæðuöflun og í vali á hreiðurstæðum. Þeir lifa á ýmsu 

fæði, allt frá ormum og sjávarhryggleysingjum til úrgangs frá fiskvinnslustöðvum og æti á 

ruslahaugum (Kam o.fl., 2004). Silfurmáfar éta einnig egg og unga frá öðrum fuglum t.d. 

fýla- og æðaregg og jafnvel æðarunga (Ævar Petersen, 2004). Máfar verpa oftast í 

máfabyggðum þar sem silfurmáfar, sílamáfar (L. fuscus) og svartbakar (Larus marinus) 

verpa stundum saman (Brown 1967, Kam o.fl. 2004). Vörp silfurmáfa á Íslandi eru gjarnan 

í grasbrekkum og klettum nálægt sjó (Jóhann Óli Hilmarsson, 2000). Aðal efniviður í 

hreiður silfurmáfa er mosi. Auk hans er notast við sinu, lyng, þang, njólastöngla og 

melgresi þar sem það er að fá. Silfurmáfar verpa í maí og meðalfjöldi eggja í hreiðri er þrjú 

egg (Ævar Petersen, 2004). Þeir eru staðfuglar þó að hluti stofnsins eiga það til að stunda 

far til Bretlandseyja (Ævar Peterssen, 2004). Þeir fuglar sem fara til Bretlandseyja eru 

aðallega ungfuglar (Jóhann Óli Hilmarsson, 2000). 

Í þessu verkefni er leitast við að svara því hvort sníkjudýr eða örkjarnar finnist í íslenskum 

silfurmáfum og ef svo er hversu há er tíðni þeirra. 



 

7 

2 Aðferðir 

2.1 Sýnataka og sýnagerð 

Sýnataka fór fram í nóvember 2015 í Sandgerði og var hluti af stærra verkefni um 

heilbrigði máfa sem unnið er af Háskóla Íslands, US Geological Survey og Náttúrustofu 

Suðvesturlands. Fuglar voru veiddir lifandi í skotnet og meðhöndlaðir á rannsóknarstofu. 

Gerðar voru mælingar á höfuðlengd, nefþykkt, ristarlengd og þyngd. Auk þess voru 

blóðsýni tekin úr væng eða hægri hálsbláæð fuglanna. Heilt óspunnið blóð var sett strax í 

cryo-túbu og snöggfryst í köfnunarefni (-196 C°). Blóðslæður voru útbúnar á þann veg að 

blóðdropi var settur á sýnagler og hann dregin út yfir glerið með öðru gleri, látinn þorna og 

svo festur með því að dýfa sýnaglerunum ofan í metanól. 

Sýnin voru lituð 2. febrúar 2016 með giemsa litun (Giemsa stain modifies solution, cas: 

51811 frá Sigma-Aldrich). Notast var við tæplega 10% lausn, 20 ml af litnum á móti 200 

ml af eimuðu vatni. Lausninni var svo helt yfir sýni í litunarbakka og látin liggja í 15 

mínútur. Að þeim tíma loknum var umfram litur skolaður af sýnunum undir kranavatni í 

um það bil 10 mínútur og sýnin lögð til þerris.  

2.2 Skönnun 

Skönnun fór að mestu leyti fram í Öskju, Náttúrufræðihúsi Háskóla Íslands en einnig í 

Háskólasetrinu á Suðurnesjum. Notast var við smásjá af gerð Leica DM6000 B í Öskju en 

Leica DM2500 LED í Háskólasetrinu. Öll sýni voru skönnuð af sama einstaklingi. Í hverju 

sýni voru 10.000 frumur skannaðar. Skönnuninni var háttað á þann veg að fundinn var 

ákjósanlegur þéttleiki frumna í sýni með 20x linsunni, svæði skannað með 63x linsunni og 

ef eitthvað var að sjá á svæðinu var það skoðað nánar með 100x linsunni. Þetta var 

endurtekið þar til búið var að skanna 10.000 frumur í hverju sýni. Skönnuð voru blóðsýni 

úr 25 einstaklingum, bæði var tilvist blóðsníkjudýra, örkjarna og afbrigðilegra kjarna 

athuguð. Afbrigðilegir kjarnar voru flokkaðir í kjarna með útskoti (BN= budding nucleus), 

tvíbleðla kjarna (TLN= two lobed nucleus), kjarna með ílöngum enda (TN= tailed nucleus) 

og kjarna með holi ( NC= neucleus cavity) (Mynd 4) ( Bezrukov o.fl., 2004). 
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Mynd 4: Mismunandi flokkar af afbrigðilegum kjörnum. a) Örkjarni,. b) Kjarni með útskoti 

(BN) þar sem minni hluti kjarnans er 1/4 - 1/3 af heildarstærð kjarnans og breidd 

útskotsins er um það bil 1/3 af d. c) Tvíbleðla kjarni (TLN) þar sem þrenging skiptir 

kjarnanum upp í tvo hluta, breidd þrengingarinnar er um það bil 1/3 - 1/4 af d. d) Kjarni 

með ílöngum enda (TN) þar sem lengd ílanga endans er á bilinu 1/3 -1/4 af D. e) Kjarni 

með holi, holið þarf að vera greinilegt og um það bil 1/2 D (Bezrukov et al., 2004). 

Í nokkrum sýnum var talsvert af umframlit og óæskilegum utanaðkomandi hlutum sem 

hafa líklega borist í blóðið við að útbúa slæðurnar. Þegar eitthvað virtist vera í sýni sem var 

umkringt umframlit eða utanaðkomandi hlutum á þann hátt að ómögulegt reyndist að 

ákvarða, t.d. örkjarna, sníkjudýr, aðra þætti úr blóði fuglsins eða aðskotahluti, var 

fyrirbærið ekki talið. Þetta gæti valdið vanmati og hugsanlega skekkt niðurstöður að 

einhverju leyti.  

2.3 PCR greining 

2.3.1 Einangrun og magngreining erfðaefnis 

Erfðaefni var einangrað úr frystu blóði samkvæmt aðferð Bailes og félaga (Bailes o.fl., 

2007). Bútur var brotinn af blóðinu og settur í 0,5 ml af STM dúa sem inniheldur súkrósa, 

Tris Cl, MgCl2 og Triton X-100. Þessu var blandað saman og sett í skilvindu í 5 mínútur á 

1,000 x g snúning. Þá var vökvanum hellt ofan af og sýnaglösin lögð á hvolf á pappír svo 

umframvökvi sem loðir við hliðar glassins renni niður og út úr glasinu og aðeins botnfallið 

situr eftir. 

Botnfallið var leyst upp í blöndu af 10 µl af pronase E og 190 µl af TEN dúa (Tris-EDTA-

NaCl) út í glasið. Blandan var því næst sett á hitablokk í 2 klukkutíma við 37°C með 

hristingi til að tryggja niðurbrot erfðaefnisins. Loks var blandan hituð í 65°C í 10 mínútur 

til að óvirkja pronasa E (Bailes ofl. 2007). Styrkur DNA var greindur með Nanodrop 1000. 

Sýnin voru magngreind á þann hátt að sett var 1 µl af einangraða erfðaefninu í tækið. 

Forritið nanodrop var notað til að reikna kúrfur og magn erfðaefnis í ng/µl. 
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2.3.2 Rauntíma PCR (q-PCR) 

Erfðaefnið var þynnt út í 25 ng/µl. Notast var við þreifarana R330Fa og R480RLa til að 

greina tilvist sníkjudýra Hemoproteus, Plasmodium og Leucocytozoon, með því að magna 

upp 182 basapara genabút úr hvatberageninu cytochrome b með q-PCR (Bell o.fl., 2015) 

en þessir þreifarar greina ekki á milli ættkvíslanna. Notuð voru 4 blóðsýni (þrjú úr 

silfurmáfum og eitt úr sílamáfi) til að athuga hvort aðferðin skilaði tilætluðum árangri. 

Tvær blöndur voru prófaðar. Fyrst var blandað saman 5µl af SYBR-Green Master Mix, 3 

µl af eimuðu vatni, 0,5 µl af R330Fa og 0,5 µl af R480RLa og 1 µl af erfðaefni, 

heildarrúmmál 10 µl per sýni. Blandan er sett í aðskildar holur í sýnabakka og keyrð í q-

PCR. Einnig var prufað að blanda saman 7,5 µl af SYBR-Green Master Mix, 3,8 µl af 

eimuðu vatni, 0,6 µl af R330Fa, 0,6 µl af R480RLa og 2,5 µl af erfðaefni, heildarrúmmál 

15 µl per sýni. Auk þess voru 2 viðmið útbúin þar sem eimað vatn var notað í stað 

erfðaefnisins. Blöndurnar voru settar í holur og keyrðar í 7500 Real time PCR system. 

Seinni aðferðin gaf betri niðurstöður og var hún því notuð á 28 sýni úr silfurmáfum til 

viðbótar auk þess sem þrjú sýni úr sílamáfum sem vitað var að væru sýkt voru einnig 

prófuð (Tafla 1). 

 

Tafla 1: Uppsetning á hitastigum í rauntíma PCR hvarfi. 

Skref Hitastig (°C) Tími 

1 50 2 mín 

2 95 10 mín 

3 95 15 sek 

4 53 35 sek 

5 60 40 sek 

6 95 15 sek 

8 60 1 mín 

9 95 30 sek 

10 60 15 sek 

Skref 3-5 er endurtekið 40 sinnum 

 

 

2.3.3 Stigbundið (e. nested) PCR og rafdráttur 

Stigbundið PCR var framkvæmt á sýnum sem sýndu mögnun í rauntíma PCR. Notaðar 

voru tvær blöndur með mismunandi þreifurum. Í blöndurnar var sett 10 µl af One Taq, 4 µl 

af einangruðu erfðaefni 25 ng/µl, 4 µl af eimuðu vatni. Í aðra blönduna var sett 1 µl af 

HaemNFId og 1 µl af HaemNR3d sem þreifa fyrir bút úr cytochrome b geninu fyrir 

Leucocytozoon en í hina blönduna var sett 1 µl af H332fa og 1 µl HaemNR2b sem þreifa 

fyrir bút úr cytochrome b geninu fyrir Haemoproteus og Plasmodium (Bell o.fl., 2015). 

Auk þess var útbúið viðmið fyrir hvora blöndu. Í viðmiðið var sett vatn í stað erfðaefnis. 

Sýnin voru svo sett í PCR tæki og hvarfið sett af stað (tafla 2). Þá var gert annað PCR þar 

sem notað var 10 µl af One Taq, 3 µl af erfðaefninu sem var magnað upp úr PCR hvarfinu 

hér af framan, 5 µl af eimuðu vatni og loks 1 µl af hverjum þreifara. Þreifararnir sem 

notast var við voru H350F og HaemR2 sem þreifa fyrir Haemoproteus og Plasmodium og 
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L350F og L890R fyrir Leucocytozoon (Bell o.fl., 2015). Sýnin voru síðar sett í bakka og 

keyrð í PCR (Tafla 3). Þá voru sýnin úr seinna PCR hvarfinu rafdregin. Gel var steypt úr 

1,5% agarósa, TAE buffer og Ethidium bromide. Gelið var með 20 brunna. Sýnin voru 

hlaðin í brunna og rafdregin. 

 

Tafla 2: Uppsetning fyrra PCR hvarfsins. Tafla 3: Uppsetning seinna PCR 

hvarfsins. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skref Hitastig (°C) Tími 

1 95 3 mín 

2 95 30 sek 

3 50 45 sek 

4 68 1 mín 

5 68 5 mín 

Skref 2-4 voru endurtekin 20 sinnum 

  

Skref Hitastig (°C) Tími 

1 95 3 mín 

2 95 30 sek 

3 50 45 sek 

4 68 1 mín 

5 68 5 mín 

Skref 2-4 voru endurtekin 35 sinnum 
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3 Niðurstöður 

3.1 Skönnun 

Tafla 4: Niðurstöður úr skönnun blóðslæða. BN = kjarnar með útskot, TLB = tvíbleðla 

kjarnar, TN = kjarnar með ílanga enda, NC = kjarnar með holi. SD = afbrigðilegir 

kjarnar sem ná ekki skilgreiningum áðurnefndra afbrigða. 

Sýni Sníkjudýr Örkjarnar BN TLN TN NC SD 

4232 1 1    1  

4236  2     2 

4279    2   16 

4291 2 ormar 2     6 

4328  1   2 1 29 

4335  1   1  17 

4338 1 ógreint     1 2 

4344     1 1 7 

4347    1   9 

4352 1 ormur 3     19 

4363       15 

4370  2  1   16 

4384     1  29 

4389     3 1 32 

4393      1 11 

4394       7 

4397       5 

4401  1     10 

4405       1 

4407    1   8 

4411  1    1 22 

4413  2     25 

4530       6 

4548  1     19 

4549   1   1 11 

 

Við skönnun fannst 1 sníkjudýr í sýni nr. 4232, sem reyndist vera af ættkvíslinni Eimeria 

(Mynd 5). Auk þess fundust þrír utanfrumu ormar sem ekki var hægt að greina með vissu, 

talið er líklegt að um sé að ræða sníkjudýr af ættkvíslinni Trypanosoma (Mynd 6). Í sýni 

4338 fannst eitt dýr, erfitt er að greina hvort um blóðsníkjudýr sé að ræða þar sem dýrið er 

ekki inni í frumu, það gæti því verið utanaðkomandi og hafa borist í sýnið úr umhverfi við 

gerð blóðslæðunnar (Mynd 7). Í sýnunum fundust 17 örkjarnar (Mynd 8), einn kjarni með 

útskoti (BN) (Mynd 9), fimm tvíbleðla kjarnar (TLN) (Mynd 10), átta kjarnar með ílöngum 

enda (TN) (Mynd 11), átta kjarnar með holi (NC) og 326 kjarnar sem sýndu merki 
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afbrigðilegra kjarna án þess þó að ná að uppfylla skilgreiningar V. Bezrukov og félaga á 

afbrigðilegum kjörnum (Mynd 4).  

 

Mynd 5: Rauðar blóðfrumur ásamt sníkjudýri af  

ættkvíslinni Eimeria á miðri mynd. Sýni 4232. 

 

 

Mynd 6: Rauðar blóðfrumur ásamt utanfrumu 

ormum sem líklega eru sníkjudýr af ættkvíslinni 

Trypanosoma. Báðir fundust í sýni 4291. 

 

 

Mynd 7: Ógreint dýr með rauðum blóðfrumum 

 í sýni 4338, mögulega sníkjudýr, erfitt að skera 

 úr um hvað um er að ræða þar sem dýrið er  

utan frumu. 
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Mynd 8: Á miðri mynd má sjá blóðfrumu með  

örkjarna í sýni 4370. 

 

 

Mynd 9: Á myndinni má sjá blóðfrumu með  

kjarnaútskot (BN) í sýni 4549. 

 

 

Mynd 10: Á myndinni má sjá blóðfrumu með 

 tvíbleðla kjarna (TLN) í sýni 4407. 
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Mynd 11: Á myndinni má sjá kjarna blóðfrumu 

 með ílöngum enda (TN) í sýni 4384. 

3.2 PCR og rafdráttur 

3.2.1 Rauntíma PCR (q-PCR) 

Úr rauntíma PCR hvörfunum (q-PCR) urðu 9 magnanir á erfðaefninu. Ef mögnun fór upp 

fyrir eða við 35 hringi var álitið sem svo að sníkjudýraerfðaefni hefði magnast upp. Ef 

mögnun kom upp eftir 35 hringi er mögulegt að verið sé að magna eitthvað annað en 

sníkjudýraerfðaefnið, mögulega tilviljunarkennd mögnun úr erfðamengi fuglanna eða 

þreifurum og því var það ekki tekið með. Í heildina voru 9 sýni með jákvæða mögnun 

(Mynd 12- 14), 5 silfurmáfar og 4 sílamáfar. 

 

 

Mynd 12: Mögnunarferill q-PCR hvarfs. Á X-ás má sjá fjölda  

hringja en á Y-ás er ΔRn, sem sýnir umfang merkis sem verður til 

 við fjölföldun erfðaefnisins. Tvö sýni mögnuðust úr þessu hvarfi, 

 endurtekið í tveimur sýnum. 
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Mynd 13: Mögnunarferil q-PCR hvarfs. Á X-ás má 

 sjá fjölda hringja en á Y-ás er ΔRn, sem sýnir umfang 

 merkissem verður til  við fjölföldun erfðaefnisins.  

Fjögur sýni mögnuðust úr þessu hvarfi. 

 

 

Mynd 14: Mögnunarferill q-PCR hvarfs. Á X-ás  má  

sjá fjölda hringja en á Y-ás er ΔRn, sem sýnir umfang 

merkis sem verður til við fjölföldun erfðaefnisins. 

Þrjú sýni mögnuðust úr þessu hvarfi. 
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3.2.2 Stigbundið PCR og rafdráttur 

Við rafdrátt birtust greinanleg bönd úr brunni 1a, 7a, 8a og 9a þar sem þreifarar H350F og 

HaemR2 voru í blöndunni, böndin sýna því sníkjudýr af ættkvísl Plasmodium eða 

Haemoproteus, ekki er hægt að ákvarða um hvora ættkvíslina er að ræða með rafdrætti. Í 

brunnum 1a, 7a, 8a og 9a eru sýnin frá sílamáfum sem vitað var að væru sýktir af 

sníkjudýrum (Tafla 5). Ógreinilegt band virðist vera til staðar í brunni 5a í silfurmáfi, það 

er þó svo óljóst að hæpið er að um sníkjudýr sé að ræða (Tafla 5) (Mynd 15). Í brunnum 1b 

– 10b mynduðust engin greinileg bönd og má því álykta út frá þessum niðurstöðum að 

máfarnir sem skoðaðir voru séu ekki sýktir af Leucocytozoon ættkvíslinni. Brunnar 6b – 8b 

sýna ógreinanlegar rákir, mögulegt er að um einhver óhreinindi eða utanaðkomandi 

erfðaefni sé að ræða (Mynd 15). 

 

 

Mynd 15: Erfðaefni rafdregið á geli. Í brunnum a:1-10 var sett blanda  

með þreifurum H350F og HaemR2 sem magna Plasmodium eða  

Haemoproteus en í brunna b:1-10 var sett blanda með þreifurum L350F 

 og L890R sem magna Leucocytozoon. 

 

Tafla 5: Sýnir sýni í brunnum. 

Brunnar Sýni 

1a og 1b 3152 / Sílamáfur 

2a og 2b 4236 / Silfurmáfur 

3a og 3b 4394 / Silfurmáfur 

4a og 4b 4411 /  Silfurmáfur 

5a og 5b 4542 / Silfurmáfur 

6a og 6b 4550 /Silfurmáfur 

7a og 7b 3245 / Sílamáfur 

8a og 8b 3252 / Sílamáfur 

9a og 9b 3338 / Sílamáfur 

10a og 10b Viðmið (H2O) 
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4 Umræður 

Við skimun blóðslæðna úr silfurmáfum fundust ekki sníkjudýr af ættkvíslunum 

Plasmodium, Haemoproteus eða Leucocytozoon. Eitt sníkjudýr af ættkvíslinni Eimeria 

fannst og ormlaga dýr sem gætu verið af ættkvíslinni Trypanosoma. Það er áhugavert að 

þau sníkjudýr sem fundust eru ekki eiginleg blóðsníkjudýr þar sem tegundir beggja 

ættkvísla eru þekktar fyrir að sýkja einnig aðra vefi og líffæri. En hvers vegna voru ekki 

sníkjudýr af ættkvíslum Plasmodium, Haemoproteus eða Leucocytozoon í blóði 

silfurmáfa? Líkleg ástæða þess að Plasmodium sé ekki að finna í íslensku fuglafánunni er 

að það sé skortur á millihýsli hérlendis en eins og komið hefur fram þá eru moskítóflugur 

millihýslar Plasmodium og þær flugur finnast ekki á landinu. Málið vandast þó aðeins 

þegar litið er til Haemoproteus og Leucocytozoon því millihýslar fyrir þessar ættkvíslir 

sníkjudýra er að finna á Íslandi og það hafa fundist Haemoproteus sníkjudýr í íslenskum 

sílamáfum (Kristján Axel Tómasson, 2015). Mögulega hafa þessir sílamáfar verið sýktir á 

vetrarstöðvum sínum en ekki hér á Íslandi.  

En af hverju ætli Haemoproteus smitist ekki út frá sílamáfum þegar þeir koma sýktir til 

lands þar sem millihýslar eins og lúsflugur og lúsmý er til staðar á Íslandi og sílamáfar og 

silfurmáfar eiga það til að verpa á sama stað? Hugsanleg ástæða er að silfurmáfar verpa 

nálægt sjó en mýið heldur sig frekar inn til landsins auk þess sem lúsmý er fremur ný- 

uppgötvað í einhverju magni hérlendis. Ef fjöldi og útbreiðsla lúsmýs eykst á Íslandi má 

búast við því að tíðni sýkinga á Haemoproteus gæti aukist. Þetta er þó háð því að önnur 

skilyrði fyrir tilvist sníkjudýrsins séu til staðar.  

Leucocytozoon smitast með bitmýi og tegundin Simulium vittatum er mjög algeng og 

útbreidd á Íslandi. Fyrir fram hefði því mátt búast við að Leucocytozoon væri sú tegund 

blóðsníkjudýra sem líklegust væri til að finnast í íslenskum silfurmáfum. Ástæðan gæti 

verið sú að bitmý finnst í mestu magni við ár inn til landsins en silfurmáfar verpa gjarnan 

við sjávarsíðuna og á svæðum sem eru ekki sérlega heppileg fyrir bitmý. Ef varp þeirra 

myndi færast meira inn til landsins þá gætu þeir komist í nánari snertingu við bitmý. Dæmi 

eru um slíkt hjá silfurmáfum í Póllandi, sem urpu við stöðuvatn inni í landi og sýktust þá af 

Leucocytozoon (Zagalska-Neubauer o.fl., 2015). 

Hugsanlegt er að þar sem íslenskir silfurmáfar lifa við sjóinn í fremur opnu norðurhvels 

(sub-arktísku) umhverfi sé almennt lítið af sníkjudýrum í stofninum en auk þess gæti verið 

einhver óþekktur þáttur sem hindrar smit blóðsníkjudýra hérlendis. Það væri þó áhugavert 

að fylgjast með framvindu þessara mála í framtíðinni með tilliti til loftslagsbreytinga og 

annara breyta s.s. gróðurfars. Ef hitastig heldur áfram að hækka gætu skapast 

umhverfisaðstæður sem nýir og framandi smitberar gætu hugsanlega þrifist við og 

gerbreytt gerð sníkjudýrafánunnar í fuglum.  

Sníkjudýrin af ættkvíslum Eimeria og Trypanosoma komu ekki í ljós við PCR vinnu þar 

sem ekki voru notaðir þreifarar fyrir þessar ættkvíslir. Það vekur þó athygli að við q-PCR 

vinnu magnaðist upp erfðaefni í 5 silfurmáfum sem engin merki voru um að væri sýktir út 
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frá skönnun blóðslæðna. Skýringin gæti verið sú að PCR aðferðin sé mun næmari heldur 

en skönnunin. Gallar við skönnun eru að það er mun erfiðara, ef ekki ómögulegt, að finna 

sníkjudýr sem eru á öðru stigi lífsferilsins samanborið við fullorðinsstig. En PCR aðferðin 

finnur hvort það sé eitthvað erfðaefni til staðar, þótt um lítið magn sé að ræða og magnar 

það upp.  

Því þarf að velta fyrir sér hvers vegna mögnun varð og þá hvað það var sem magnaðist. 

Mögulegt er að þetta hafi verið eitthvað annað en sníkjudýraerfðaefni eða einhver annar 

genabútur en sá sem þreifararnir áttu að finna. Þá er líka áhugavert að velta fyrir sér 

muninum á q-PCR aðferðinni og á stigbundnu PCR aðferðinni. Það kom fram mögnun á 

fimm silfurmáfum með q-PCR en það virtist lítið sem ekkert magnast upp í silfurmáfum 

með stigbundnu PCR eins og sást á rafdrættinum (Mynd 15). Einungis sást óljóst band í 

brunni 5a hjá silfurmáfi á rafdrættinum (Mynd 15). Það má velta því fyrir sér hvort 

munurinn felist í fjölda hringja sem voru notaðir í PCR hvörfunum en í q-PCR voru farnir 

40 hringir en í stigbundnu PCR voru farnir 20 og 35 hringir. Því er spurning hvar eigi að 

draga mörkin í fjölda hringja og hvað teljist vera besta aðferðin. 

Einnig má setja spurningarmerki við það hvernig skilgreint er hvenær mögnun sé að fanga 

sníkjudýra erfðaefni í q-PCR. Í þessari rannsókn var ákveðið að draga línuna við 35 hringi. 

Við rafdrátt birtust fjögur greinileg bönd hjá jafn mörgum sílamáfum. Þrír þessara sílamáfa 

höfðu verið skannaðir í öðru verkefni og voru með staðfestar sníkjudýra sýkingar (Kristján 

Axel Tómasson, 2015). Mögnun varð í þessum sýnum við 27 - 35 hringi í q-PCR. 

Viðmiðið 35 hringir ætti því að vera nokkuð áreiðanlegt. Þó er alltaf möguleiki á því að 

viðmiðið 35 hringir sé of hátt eða of lágt. Ef við göngum út frá því að það sé of hátt þá er 

líklegt að það sem magnaðist í q-PCR hjá þessum níu fuglum sé rangur genabútur eða bara 

alls ekki hluti af erfðamengi sníkjudýra. Það vekur þó upp en frekari vangaveltur því að ef 

að um einhverja mengun er að ræða mætti búast við að hana væri að finna í öllum 

silfurmáfunum í rafdrættinum en ekki bara í brunni 5a þar sem má sjá vísi að bandi. Ef gert 

er ráð fyrir því að viðmiðið sé of lágt þá gæti verið að það sé eitthvað í blóðinu sem ekki 

hafi verið magnað og að magn sníkjudýra í blóðinu sé það lítið að ekki náist að magna það 

upp með þeim aðferðum sem var beitt við framkvæmd þessarar rannsóknar. Næsta skref í 

framhaldi af þessari rannsókn væri að raðgreina bútana og þá staðfesta hvort og hvaða 

sníkjudýr það séu. 

Sautján örkjarnar fundust í heildina, mest voru þrír örkjarnar í einstaklingi, í hverjum 

einstaklingi voru 10.000 frumur skoðaðar. Tíðni örkjarna er því á bilinu 0 – 0,3‰ hjá 

einstaklingum sem skoðaðir voru í þessu verkefni. Þetta bil er aðeins þrengra en bil úr 

rannsókn á silfurmáfum í Svíþjóð og á Íslandi en þar var tíðni örkjarna á bilinu 0 – 0,8‰ 

(H. Skarphéðinsdóttir o.fl., 2010). Áhugavert væri að kanna fleiri einstaklinga í íslenska 

silfurmáfsstofninum og finna einhvers konar meðaltal fyrir stofninn sem gæti þá 

hugsanlega verið notuð sem grunnlína í að meta aukna mengun. Það vakti athygli hversu 

margir kjarnar voru afbrigðilegir en þó ekki nógu afbrigðilegir til að uppfylla 

skilgreiningar V. Bezrukov og félaga á afbrigðilegum kjörnum en þeir voru 326 í öllum 25 

einstaklingunum. Það má því velta því fyrir sér hvort vanmat á afbrigðilegum kjörnum sé 

til staðar. Niðurstöður um örkjarna og afbrigðilega kjarna benda til erfðaskemmda. Það má 

vera að þessir örkjarnar og afbrigðilegir kjarnar endurspegli stöðuga lága mengun sem 

silfurmáfarnir eru í snertingu við í sínu daglega lífi. 



 

19 

Heimildir 

A. Scheuerlein og R. E. Ricklefs. 2004. Prevalence of blood parasites in European 

passeriform birds. The Royal Society  271: 1363-1370. 

C. Q. Baesse, V. Craneiro de Magalhaes Tolentino, Adriano Marcos da Silva, Arthur de 

Andrade Silva, Giancarlo Angelo Ferreira, Luís Pedri Mendes Paniago, Júlio César 

Nepomuceno og Celine de Melo. 2015. Micronucleus as biomarker of genotoxicity 

in birds from Brazilian Cerrado. Ecotoxicology and environmental safety 115:223-

228. 

E. Arriero og A. P. Møller. 2008. Host ecology and life-history traits associatedf with 

blood parasite species richness in birds. Journal of Evolutionary biology 21:1504-

1513. 

M. Zagalska-Neubauer og S. Bensch. 2015. High prevalence of Leucocytozoon parasites in 

fresh water breeding gulls. J. Ornithol 157:525-535. 

M. C. Garvin og J.V. Remsen. 1997. An alternative hypothesis for heavier parasite loads of 

brightly colored birds: exposure at the nest. The Auk 114(2):179-191.  

G. Zúniga-González, O. Torres-Bugarín, A. Zamora-Perez, B.C.Gómez-Meda, M.L. 

Ramos Ibarra, S. Martínez-González, A. González-Rodríguez, J. Luna-Aguirra, A. 

Ramos-Mora, D. Ontiveros-Lira, M.P. Gallegos-Arreola. 2001. Differences in 

number of micronucleated erythrocytes among young and aduldt animals including 

humans. Spontaneous micronuclei in 43 species. Mutation Research 494:161-167. 

H. Skarphéðinsdóttir, G. Þ. Hallgrímsson, T. Hansson, P. Å. Hägerroth, B. Liewenborg, U. 

Tjärnlund, G. Åkerman, J. Barsiene og L. Balk. 2010. Genotoxicity in herring gulls 

(Larus argentatus) in Sweden and Iceland. Mutation Research Toxicology and 

environmental mutagenesis 702:24-31. 

H. J. Evans, G. J. Neary og F. S. Williamson. 1959. The relative biological efficiency of 

single doses of fast neutrons and gamma-rays of Vicia faba roots and the effect of 

oxygen. Part II. Chromosome damage: the production of micronuclei. International 

Journal of Radiation Biology. 3:216-229.  

I. Krams, V. Suraka, K. Rattiste, M. Abolins-Abols, T. Krama, M. J. Ratala, P. 

Mierauskas, D. Cirule og L. Saks. 2012. Comparative analysis reveals a possible 

immunity-related absence of blood parasites in Common Gulls (Larus canus) and 

Black-headed Gulls (Choircocephalus ridibundus). J Ornithology 153:1245-1252. 



 

20 

J. A. Bell, J.D. Weckstein, A. Fecchio og V. V. Tkach. 2015. A new real-time PCR 

protocal of avian haemosporidians. Parasites and vectors 8:383. 

J. A. Haddle. 1972. A rapid in vivo test for chromosomal damage. Mutation Research 

18:187-190. 

J. D. Smyth. 1970. Introduction to animal parasitology. Bls. 79-84, 53-62 og 105-107. The 

English universities press LTD, London. 

J. Christian Fransson og M. Friend. 1999. Field Manual Of Wildelife Diseases: general 

field procedures and diseases of birds. Intestinal coccidiosis. Bls. 207-209. 

J. Figuerola. 1999. Effects of salinity on rates of infestation of waterbirds by haematozoa. 

Ecography 222: 681-685. 

Jóhann Óli Hilmarsson. 2000. Íslenskur fuglavísir. Silfurmáfur. Bls. 106-107. Mál og 

menning, Reykjavík. 

J. van de Kan, B. Ens, T. Piersma og L. Zwarts. 2004. Shorebirds. An illustrated 

behavioural ecology. Bls 80-81. KNNV Publishers, Utrecht. 

Kristján Axel Tómasson, 2015, Sníkjudýr í blóði strandfugla, BS ritgerð, Líf- og 

umhverfisvísindadeild, Háskóli Íslands, 19 bls. 

P. Quillfeldt, E. Arriero, J. Martínez, J. F. Masello og S. Merino. 2011. Prevalence of 

blood parasites in seabirds – a review. Frontiers in zoology 8:26. 

P. Quillfeldt, J. Martínez, J. Hennicke, K. Ludynia, A. Gladbach, J. F. Masello, S. Riou og 

S. Merino. 2010. Hemosporidian blood parasites in seabirds- a comparative genetirc 

study of species from Antartivat o tropical habitats. Naturewissenschaften 97:809-

817. 

R. M. Little og R. A. Earlé. 1994. Sandgrouse (Pterocleidae) and Sociable Weavers 

Philetarius socius lack Haematozoa in semi arid regions of South Africa. Journal of 

arid environments 30:367-370. 

R. E Ricklefs. 1992. Embryonic development period and the prevalence of avian blood 

parasites. Proceedings of the National Academy of Sciences. USA 89:4722-4725. 

R. Jovani, J. L. Tella, M. G. Forero, M. Bertellotti, G. Blanco, O. Ceballos og J. A. 

Donázar. 2001. Apparent abcence of blood parasites in the Patagonian seabidr 

community: Is til related to the marnine environment? Waterbirds 24(3):430-433. 

R. G. B. Brown. 1967. Breeding success and population growth in a colony of herring and 

lesser black-backed gulls Lasur argentatus and Larus fuscus. Ibis 109:502-515. 



 

21 

S. Bensch, M. Stjernman, D. Hasselquist, Ö. Östman, B. Hansson, H. Westerdahl og R. T. 

Pinheiro. 2000. Host specificity in avian blood parasites: a study of Plasmodium and 

Haemoproteus mitochondrial DNA amplified from birds. The Royal Society 

267:1583-1589.  

S. M. Bailes, J. J. Devers, J. D. Kriby og D. D. Rhoads. 2007. An Inexpensive, simple 

protocal for DNA isolation from blood for high-throughput Genotyping by 

polymerase chain reaction of restriction endonuclease digestion. Poultry Science 

86:102-106.  

T. Galloway, C. Lewis og J. Hagger. 2010. Assessment of Genotoxicity Following 

Exposure to Hydrocarbons: the Micronucleus Assay. Handbook of Hydrocarbon an 

lipid microbiology. K. N. Timmis ritsýrði. Springer-Verlag 

V. Bezrukov, M. Kursa og K. Afanasieva. 2004. Genome instability of Catharacta 

maccormicki. Póster sem var kynntur á ráðstefnu í Bremen 2004. Sótt af: 

http://gentoo.dybkov.kiev.ua/PUBL/publ.htm þann 12.04.2016. 

W. Schmid. 1974. The micronuleus test. Mutation research, 31:9-15. 

W. D. Hamilton og M. Zuk. 1982. Heritable true fitness and bright birds: A role for 

parasites? Science 218:384-387. 

Ævar Petersen. 2004. Íslenskir fuglar. Silfurmáfur. Bls 190-191. Vaka-Helgafell, 

Reykjavík. 

 


