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Ágrip 

ISA (Infectious salmon anaemia) eða blóðþorri er tilkynningaskyldur veirusjúkómur sem herjar á 

Atlantshafslaxinn (Salmon salar). Faraldrar af meinvirkum stofnum (ISAV-HPRvir) hafa komið upp í 

löndum allt í kringum Ísland. Sjúkdómurinn kemur upp í laxeldi en sjúkdómseinkenni hafa ekki sést í 

villtum laxi. Laxeldi er ört vaxandi iðnaður hér á landi, uppi eru áætlanir um verulega aukna framleiðslu 

á næstu misserum. Mikilvægt er að þekkja stöðuna með tilliti til þeirra sjúkdóma sem geta haft hvað 

mest áhrif á framleiðsluna. Landssamband fiskeldisstöðva og fleiri fagaðilar hafa ítrekað bent á að 

rannsóknir á sjúkdómum séu meðal brýnustu verkefna í greininni. Grunnþekking á sjúkdómum er mjög 

mikilvæg og líklegt er að hún geti í framtíðinni leitt til skjótari og markvissari aðgerða komi upp 

veirusjúkdómar og þar með dregið úr tjóni sem skapast kann vegna þeirra. Meinvirk afbrigði veirunnar 

eru með úrfellingar á hábreytilega svæði genabútar 6 (ISAV-HPR-), þar sem ómeinvirka afbrigðið, 

ISAV-HPR0, er óskert (285bp). Próteinafurð genabútar 6 er HE (hemagglutinin esterasi) sem er 

yfirborðsprótein í veiruhjúpnum og hefur með viðloðun veiru við hýsilfrumu að gera. Samband HPR0 

og HPRvir er ekki að fullu þekkt, né hvað það er sem ýtir undir að veiran stökkbreytist og faraldur brýst 

út. Ómeinvirk afbrigði veirunnar (ISAV-HPR0) hefur greinst hérlendis í 0,63% af þeim sýnum úr 

eldislaxi sem skimuð voru á árunum 2011-2015. 

Alls 112 ISAV-HPR0 jákvæð sýni voru undirbúin með mismunandi hætti fyrir raðgreiningu. RT-PCR 

afurðir voru raðgreindar með og án tópóklónunar. Eins voru nokkur sýni rafdregin og gelhreinsuð áður 

en þau voru raðgreind. Raðgreininganiðurstöður voru unnar með forritinu Sequencher og gæði 

basaraða metnar. Gæðin voru metin sérstaklega með tilliti til lengdar á nýtanlegri basaröð og 

niðurstöður bornar saman  á milli mismunandi undirbúningshópa.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að PCR hreinsun sýna fyrir raðgreiningu gefi marktækt 

fleiri nothæfar niðurstöður en séu sýnin tópóklónuð. cDNA hreinsun RT-PCR – og rafdráttar afurða, 

gefur jafn góðar og öruggar raðgeiningarniðurstöður samanborið við tópóklónaðar. PCR hreinsun 

getur stytt svartíma rannsóknarniðurstaðna um a.m.k. 3 daga. Tópóklónun er hinsvegar ákjósanleg sé 

ætlunin að nýta sýnið áfram t.d. sem viðmiðunarkontról þar sem sú aðferð gefur hærri styrk kjarnsýra í 

sýni. 

Raðgreiningarnar sýndu að um mjög einsleitan stofn, ISAV-HPR0, er að ræða hér á landi. Ekki 

greindist neinn breytileiki á basaröðum við innbyrðis samanburð. Samanburður við nágrannaþjóðir 

staðsetur íslenska HPR0 stofninn næst þeim norska og færeyska. 

Þekking á arfgerðum íslenskra HPR0 stofna ISAV, nýtist við frekari rannsóknir, eftirlit og áhættumat á 

ISAV veirunni á Íslandi.  
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Listi yfir skammstafanir 

 

AS - Amino acids – Amínósýrur. 

Ct: cycle threshold 

DNA: Deoxyribonucleic acid. 

EHNV/ECV: (Epizootic haematopoietic necrosis virus /European catfish virus) 

ELF1α: elongation factor 1 alpha 

F: Membrane fusion protein – Himnu samrunaprótein. 

GFP: Green fluorescent prótein – Grænt flúorljómandi prótein.  

HE: Hemagglutinin-esterase protein. 

HPR: High polymorphic region – hábreytilegt svæði. 

IHNV: Infectious hematopoietic necrosis virus 

INF: Interferon. 

IPNV: Infectious pancreatic necrosis virus 

ISA: Infectious salmon anaemia – Blóðþorri. 

ISAV: Infectious salmon anemia virus. 

mRNA: Messenger RNA. 

NEP: Nuclear export protein - Kjarna-flutnings-prótein. 

OIE: the World Organization for Animal Health - Alþjóða dýraheilbrigðisstofnunin. 

ORF: Open reading frame – Opinn lesrammi. 

PCR: Polymerase chain reaction -Keðjuverkandi fjölliðun. 

PMCV: Piscine myocarditis virus 

PRV: Piscine reovirus 

qRT-PCR: Quantitative Reverse Transcription PCR - Magnbundin keðjuverkandi fjölliðun. 

RNA: Ribonucleic acid. 

RT-PCR: Reverse transcription polymerase chain reaction. 

SAV: Salmonid alpha virus 

ssRNA: Single stranded RNA – eins strengja/þátta RNA. 

SVCV: Spring viraemia of carp virus 

UV ljós: Ultraviolet – Útfjólublátt ljós. 

VHSV: Viral hemorrhagic septicemia virus 
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1 Inngangur  

 

Verkefnið var unnið á Rannsóknadeild fisksjúkdóma að Keldum. Rannsóknadeild fisksjúkdóma er 

ætlað sérstakt hlutverk við rannsóknir á fisksjúkdómum samkvæmt lögum nr. 50 frá 1986 (1). Deildin 

sinnir margvíslegum hlutverkum og starfsemin því mjög fjölþætt. Á deildinni fara fram grunn- og 

þjónusturannsóknir og skarast þar aðferðir ýmissa fræðigreina s.s líffærameinafræði, örverufræði, 

ónæmisfræði, sníkju-og meindýrafræði, lífefnafræði og sameindalíffræði (1). 

Sigríður Guðmundsdóttir og Heiða Sigurðardóttir eru hugmyndasmiðir verkefnisins, en grunnurinn 

að því er safn sýna sem unnin voru í þjónusturannsóknum deildarinnar á árunum 2011-2015, í kjölfar 

þess að faggilding fékkst á RT-qPCR aðferð til greiningar ISAV veirunnar hjá deildinni. Sýnin eru úr 

eldislöxum og voru jákvæð með tilliti til ómeinvirks afbrigðis ISAV veirunnar þ.e. ISAV-HPR0. Það er 

mikilvægt hverri fiskeldisþjóð að afla sér þekkingar á því sem getur haft afdrifarík áhrif á 

fiskeldisiðnaðinn. ISAV er tilkynningaskyldur veirusjúkdómur sem herjar á Atlantshafslaxinn (Salmon 

salar). Tilkynningar berist til Alþjóða dýraheilbrigðisstofnunarinnar í París, OIE (the World Organization 

for Animal Health) við ISAV-HPR0 nýgreiningar og svo ef sjúkdóms verður vart (HPRvir). Faraldrar af 

meinvirkum stofnum ISAV hafa komið upp í löndum allt í kringum Ísland. Grunnrannsóknir á stöðu 

mála hér á landi (með tilliti til ISAV-HPR0) eru því mjög gagnlegar til handa fiskeldisiðnaðinum og 

gefur tækifæri til frekari rannsókna, betra eftirlits og nákvæmara áhættumats ef ske kynni að faraldur 

brytist út. Samanburður á undirbúningi sýna fyrir raðgreiningu kemur til með að nýtast í 

framhaldsverkefni, þar sem greindir verða stofnar fleiri veirusjúkdóma. Mikill munur er á þessum 

undirbúningsaðferðum hvað varðar tíma og kostnað. Því er til mikils að vinna sé hægt að komast hjá 

því að tópóklóna sýni fyrir raðgreiningu. Verkefnið er ekki leyfisskylt hjá persónunefnd eða öðrum 

siðanefndum. Verkefnið er styrkt af AVS rannsóknarsjóð í sjávarútvegi og unnið í samvinnu við 

dýralækni fisksjúkdóma, Gísla Jónsson.  

 

Orðskýringar 

Klakstöð:  Mannvirki eða bygging þar sem fiski er klakið út til ræktar. 

Göngustærð: Seiði sem hafa lokið seltuaðlögun og eru tilbúin til sleppingar í sjó. 

Matfiskseldi: Eldi á fiski upp að sláturstærð til manneldis. 

Villtur fiskstofn: Fiskstofn þar sem meiri hluti fisks er klakinn í náttúrulegu umhverfi, elst þar upp og 

er kominn undan villtum foreldrum. 

Strandeldi: Eldi fiska til slátrunar í tönkum eða kerum á landi. 

Sjókvíaeldi: Eldi á fiski í netbúrum sem komið er fyrir í sjó eða söltu vatni. 

Kvíaeldi: Fiskeldi í netkvíum (netbúrum) í fersku vatni eða söltu. 

Hafbeit: Slepping gönguseiða til sjógöngu og föngun þeirra sem fullvaxta fiska á sleppistað þegar 

þeir ganga úr sjó í ferskt vatn, annaðhvort til slátrunar eða flutnings í annað veiðivatn til endurveiða. 

Fiskeldi: Geymsla, gæsla og fóðrun vatnafiska, annarra vatnadýra og nytjastofna sjávar, klak- og 

seiðaeldi, hvort sem er í söltu eða ósöltu vatni. 

Fiskeldisstöð: Staður þar sem vatn, sjór, land eða mannvirki er nýtt í þágu fiskeldis. 
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Mynd 1: Framleiðsla eftir tegundum eldisfiska 1987-2015 (2). 

 

 

Fiskrækt: Hvers konar aðgerðir sem ætla má að skapi eða auki fisk í veiðivatni eða sjó. 

Fiskstofn: Hópur fiska sömu tegundar sem hrygnir á tilteknum stað og tíma en gerir það ekki í 

neinum mæli með öðrum hópum á öðrum stað eða tíma. 

 

1.1 Laxeldi á Íslandi 

Segja má að upphaf fiskeldis á Íslandi hafi verið á árunum 1884-1885 þegar klakstöðvar til að klekja út 

hrognum voru byggðar í þeim tilgangi að framleiða smáseiði til sleppinga í ár og vötn. Laxeldisstöð 

ríkisins hóf að framleiða seiði í göngustærð árið 1961 og sleppa til sjávar, fyrst árið 1963. Það var svo 

árið 1972 að byrjað var að rækta lax í sjókvíum í Hvalfirði (2).  Fjöldi sjókvíaeldisstöðva jókst svo jafnt 

og þétt á árunum 1980-1990, en fækkaði síðan aftur niður í aðeins eina. Flest eldisfyrirtæki færðu 

eldið uppá land í svokallað strandeldi. Strandeldi hófst um 1978 og seint á níunda áratug síðustu aldar 

var búið að byggja nokkrar strandeldistöðvar með það að markmiði að rækta lax (2). Til strandeldis 

telst bæði innanhússræktun og ker sem reist eru í flæðarmáli eða uppi á landi utandyra og geta ýmist 

verið ferskvatns- eða  sjóker þar sem sjó er dælt upp úr borholum í kerin. Á tíunda áratugnum gekk 

rekstur eldistöðva fremur  illa og má segja að stöðnun hafi verið í greininni á þessum árum hér á landi. 

Árið 2000 fór svo framleiðslan aftur að vaxa, mest varð hún svo um 7000 tonn á árunum 2004 og 

2006. Hrun varð í framleiðslu á eldislaxi í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi bæði vegna of mikilla 

fjárfestinga í aðstöðunni og hruns á heimsmarkaðsverði á laxi, að hluta til vegna aukinnar framleiðslu 

um allan heim (3). Á sama tíma geisaði bakteríufaraldur, sem veldur nýrnaveiki í laxfiskum. Tjón af 

völdum hans nam hundruðum milljóna króna og milljónum eldisseiða var fargað (4). 

 



 

13 

 

Mynd 2: Friðunarsvæði í sjó þar sem eldi laxfiska (Salmon salar) í 
sjókvíum er óheimil (5). 

 

 

Mynd 3: Hlutfall eldistegunda í íslensku 
fiskeldi árið 2015 

Árið 2010 hófst svo aftur ræktun 

á laxi í sjókvíum á Vestfjörðum og 

árið 2012 á Austfjörðum. Þessi 

svæði eru nú helstu 

framleiðslusvæði á laxi á Íslandi. 

Staðsetning eldisins er í takt við lög 

sem sett voru árið 2004 til verndar 

villtum laxastofnum á Íslandi (5).  

Eldi á matfiski byggist að mestu á 

sjókvíaeldi og er umfang þess nú 

orðið mun meira en þegar mest lét 

seint á tíunda áratugnum. Allra 

nýjasta tækni hefur verið nýtt við uppbygginguna, stórar kvíar, sérstakir fóðurprammar þar sem fóðrinu 

er dælt um allar kvíar með rörakerfi sem er tölvustýrt auk vöktunar með neðansjávarmyndavélum. Allur 

flutningur á fiski til og frá stöðvunum fer fram í þar til gerðum flutningsbát sem inniheldur fullkominn 

dælubúnað svo hægt er að dæla lifandi fiski til flutnings (2). 

Mikil aukning og framþróun hefur verið í laxeldi á síðustu árum sem gefur möguleika á mikilli 

framleiðsluaukningu á komandi árum og áratugum. Þannig er áætlað að framleiðsla fyrir árið 2016 

verði um 8000 tonn af laxi. Lax og bleikja er langstærsti framleiðsluhluti fiskeldisfyrirtækja á Íslandi og 

talið er að útflutningstekjur síðasta árs hafi numið um 9,3 milljörðum króna (6). 

Í upphafi fiskeldis var lítil þekking á mögulegum sjúkdómum 

sem gætu fylgt þessum öra vexti greinarinnar, því var lítið um 

eftirlit og greiningu á fisksjúkdómum framanaf. Það var svo ekki 

fyrr en seint á árinu 1977 að skipaður var sérfræðingur í 

fisksjúkdómum að Keldum, Sigurður Helgason fisksjúkdóma- og 

gerlafræðingur. Það var svo með nýjum lögum árið 1985, um 

eftirlit með fiskeldi, að rannsóknadeild fisksjúkdóma var stofnuð 

á Keldum og sett var embætti dýralæknis fisksjúkdóma. 

 

1.1.1 Sjúkdómar í laxeldi 

Bakteríur: Hér á landi var fyrsti smitsjúkdómurinn í eldislaxi 

staðfestur árið 1968 í eldisseiðum í eldistöð við Elliðaár. Þetta var bakterían Renibacterium 

salmoninarum sem veldur nýrnaveiki í laxfiskum. Sjúkdóms smitið er landlægt hérlendis í villtum laxi 

en sjúkdómurinn hefur ekki greinst. Miklum fjármunum og tíma hefur verið varið í varnir geng veikinni 

enda er hún orsök fjölda rekstraþrota fiskeldis á undangengnum áratugum. Annar sjúkdómur, 

kýlaveikibróðir vegna bakteríunnar Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes olli miklu tjóni, í 

laxeldi, allt fá árinu 1979 og fram til 1992, en þá kom bóluefni gegn sjúkdómnum á markað (7). Þá 

skutu fleiri bakteríusýkingar upp kollinum á næstu árum eins og vetrarsár 1983 sem bakterían Moritella 

viscosa veldur,  rauðmunnaveiki 1990 vegna bakteríunnar Yersinia ruckeri og hitraveiki 1993 vegna 
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bakteríunnar Vibrio salmonicida. Á markaði eru bóluefni gegn þessum sýklum og með þeim hefur 

tekist að halda sýkingum  að mestu niðri.  

Sníkjudýr: Ýmis sníkjudýr hafa alltaf verið viðloðandi fiskeldið hérlendis sem og erlendis og þurfa 

menn ávallt að vera á varðbergi gagnvart þeim. Hér á landi er sníkillinn Costía (Ichthyobodo necator) 

nokkuð algengt vandamál og þá sérstaklega í seiðaeldi. Laxaseiði virðast vera viðkvæmari en aðrar 

tegundir fyrir þessum sníkli. Meðhöndlun og forvarnir eru formalínbaðanir. Sérstakt eftirlit er með laxa-

og fiskilús í sjókvíaeldi. Hér á landi virðist fiskilúsin (Caligus elongatus) vera í meirihluta en laxalúsin 

(Lepeophtheirus salmonis) greinist einungis í undantekningartilfellum. Notkun hrognkelsa (Cyclopterus 

lumpus ) gegn lúsinni erlendis hefur gefið góða raun, en þau éta lúsina af laxinum (3). 

Sveppir: sveppasýkingar í eldi eru og hafa verið viðvarandi vandamál, má þar nefna helst tvær 

tegundir þ.e. hrognasveppur (saprolegnia parasitica) og nýrnasveppur  (exophiala psychrophila). 

Dæmi eru um að sveppasýkingar geti valdið nokkrum afföllum, en með réttri meðhöndlun og 

fyrirbyggjandi aðgerðum s.s. reglubundnum böðunum er mögulegt að halda þessum sýkingum niðri 

(3).  

Veirur: Skimun fyrir veirum hefur verið gerð á Rannsóknadeild fisksjúkdóma frá því deildin var 

stofnuð 1985. Fram til 2010 var eina aðferðin sáning sýna í frumurækt, en síðan hafa bæst við PCR-

greiningar. Flestar þessara greininga eru RT-qPCR, enda flestar veirurnar með RNA sem erfðaefni. 

Skimun fyrir ISAV á eldisklaklaxi með þessari aðferð hófst 2009, en þá og 2010 voru sýni send til 

Færeyja. Frá 2011 hefur þessi skimun farið fram bæði á Keldum og í Færeyjum. Meinvirka afbrigðið 

(ISAV-HPRvir) hefur aldrei greinst heldur einungis hið ómeinvirka (ISAV-HPR0) í lágu hlutfalli sýna. Á 

sama hátt hefur PRV (piscine reovirus) greinst í íslenskum efniviði sem aflað var 2013 (8). Fengist 

hefur styrkfé til frekari rannsókna á útbreiðslu þessara veira auk PMCV (piscine myocarditis virus). 

Mikilvægt er að undirstrika að sjúkdómar hafa hvorki fylgt ISAV-HPR0 né PRV smiti hérlendis og að 

allt fram til 2015 komu aldrei upp veirusjúkdómar af neinu tagi. Þetta veitti Íslandi mikla sérstöðu, 

sérstaklega m.t.t. sölu á lifandi efniviði. Breyting varð á þessu vorið 2015, þegar tvær veirur bárust 

með villtum hrognkelsum inn í eldisstöð og önnur þeirra, VHSV, olli sjúkdómi í hrognkelsaseiðum sem 

voru þar í eldi (3). Öllum hrognkelsum í stöðinni var eytt þegar í stað og veiran hefur ekki greinst aftur. 

Sem stendur er skylt að skima fyrir IPNV (infectious pancreatic necrosis virus), IHNV (infectious 

hematopoietic necrosis virus) , EHNV/ECV (epizootic haematopoietic necrosis virus /European catfish 

virus), SVCV (spring viraemia of carp virus) og VHSV  (viral hemorrhagic septicemia virus) með 

sáningu sýna í frumuræktir þegar flytja á lifandi efnivið úr landi. Einstakir kaupendur geta óskað eftir 

tilteknum PCR skimunum til viðbótar, þ.e. fyrir ISAV, PRV, PMCV, SAV (salmonid alpha virus) og 

IPNV. Flestar aðferðanna hafa nú hlotið faggildingu (8). 

1.2 ISA - blóðþorri 

Infectious salmon anaemia (ISA) eða blóðþorri eins og sjúkdómurinn nefnist á íslensku er 

smitsjúkdómur af völdum veirunnar infectious salmon anaemia virus (ISAV), sem er af ætt 

Orthomyxovirus og veldur alvarlegum sýkingum í Atlantshafslaxi (Salmon salar). Einkenni eru alvarlegt 

blóðleysi og blæðingar sem leiða á endanum til dreps í líffærum og dauða (9). 
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Tafla 1: Nýgreiningar á ISAV -HPRvir 

 

Blóðþorri (ISA) er sá veirusjúkdómur sem menn óttast hvað mest í laxeldi um þessar mundir enda 

sýna faraldsfræðilegar rannsóknir að góðkynja afbrigði veirunnar (HPR0) má finna svo til allstaðar í 

umhverfi laxa. Á Íslandi hefur sjúkdómsvaldandi afbrigði veirunnar (HPRvir) aldrei komið upp, en 

sjúkdómsgreiningin byggir á sjúkdómssögu, klínískum einkennum, krufningarniðurstöðum, 

vefjameinafræði, blóðmeinafræði og sértækum greiningaraðferðum á veirunni sjálfri (3). 

Síðan sjúkdómurinn uppgötvaðist fyrst í Noregi 1984, hefur honum aðeins verið lýst í eldislaxi en 

einnig hefur verið fylgst með villtum laxastofnum án þess þó að sjúkdóms hafi orðið vart í þeim. 

Nokkrum sinnum hefur ISA blossað upp í fiskeldi víðs vegar um heiminn með tilheyrandi efnahagstjóni 

fyrir viðkomandi eldisstöðvar. 

Í töflu 1 má sjá hvenær sjúkdómsfaraldrar af völdum ISA skutu fyrst upp kollinum hjá hinum ýmsu 

laxeldisþjóðum. Talið er að kostnaðurinn við að uppræta faraldurinn í Skotlandi 1998, hafi numið allt 

að 3,6 milljörðum ISK (£20 million). Í Chile 2007, varð tjónið umtalsvert meira, auk þess sem það olli 

skorti á laxi á mörkuðum sem aftur hafði áhrif á heimsmarkaðsverð á laxi (9). 

Í upphafi greininga á ISA veirunni gerðu menn sér ekki 

grein fyrir að um mismunandi afbrigði væri að ræða, 

annarsvegar HPR0 sem er ómeinvirkt afbrigði veirunnar og 

hinsvegar stökkbreytta HPRvir afbrigði sem veldur 

sjúkdómnum. Aðgreiningin á milli þeirra kom ekki fram fyrr 

en um 2002 (10). Erfitt er að túlka eldri rannsóknir í ljósi 

þessa, en þó má ætla miðað við núverandi þekkingu að 

flestar þeirra eigi um meinvirka afbrigði veirunnar, ISAV 

HPRvir. Síðari tíma raðgreiningargögn, sem sýna fram á 

tengsl milli stofna veirunnar, styðja kenninguna um að eldri 

rannsóknir eigi við HPRvir (9). 

Nokkrar smittilraunir hafa verið framkvæmdar með báðum afbrigðum veirunnar. Ljóst er að fleiri 

tegundir en laxinn geta verið smitberar fyrir ómeinvirka afbrigði veirunnar HPR0 en sýni frá t.d. 

sjóbirtingi, urriða og  þorski hafa verið jákvæð fyrir HPR0 eftir RT-PCR greiningu . Ekki hefur hinsvegar 

tekist að framkalla sjúkdóm hjá öðrum tegundum en laxinum þó svo að meinvirka afbrigðinu HPRvir 

hafi verið sprautað í fiskinn. Sé hinsvegar HPRvir sprautað í laxa eða komið fyrir í umhverfi þeirra má 

sjá að meðgöngutíminn er aðeins 10-20 dagar. Það er sá tími frá því sýkill berst í hýsil þar til einkenni 

koma fram. Markfrumur HPRvir eru æðaþelsfrumur og má þannig finna veirusýktar frumur í öllum 

líffærum fisksins. ISAV binst sértækt við yfirborð æðaþelsfrumna og ensímhluti HE (hemagglutin 

esterasi) veldur vatnsrofi á viðtökum á yfirborði ISAV veirunnar. Við það er ISAV tekin inní frumuna og 

flutt í leysibólu (endosome) þar sem samruni veiru og frumu á sér stað (9). Aftur á móti fjölgar HPR0 

afbrigðið sér aðallega í tálknum og er nánast alveg staðbundið þar og án sjúkdómseinkenna, þó má 

stundum greina hana í öðrum líffærum. Veiran berst inn í laxinn í gegnum tálknin, enda eru sýni frá 

þeim iðulega með mun hærri veirutíter en sýni annarstaðar frá s.s. nýra og hjarta. Ekki er þó unnt að 

útiloka aðrar smitleiðir (11). 

Ómeinvirka afbrigði veirunnar ISAV HPR0 virðist vera að finna nær allstaðar í umhverfi laxa. 

Þannig var hún fyrst greind í villtum laxi í Skotlandi og um svipað leiti í eldislaxi í Færeyjum, Noregi, 
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Kanada, Chile og Danmörku. Þá hefur hún einnig verið greind í villtum laxastofnum í Færeyjum og 

Noregi (9). Í Færeyjum fóru fram sýnatökur á laxi í mismunandi árgöngum, þeim var fylgt eftir með 

reglulegum sýnatökum eftir flutning seyða í sjó, allt frá árinu 2005 -2009. Nánast allir hópar voru HPR0 

jávæðir en án allra klínískra sjúkdómseinkenna (11). 

Sömu sögu er að segja frá Chile árið 2011 en þar voru öll jákvæð ISAV sýni af HPR0 afbrigði, 

ekkert HPRvir og því enginn sýkingafaraldur. Í afturskyggnri rannsókn sem framkvæmd var í Noregi 

árið 2012 á sýnum sem safnað hafði verið með ströndum Noregs, án þess að grunur væri um ISA kom 

í ljós að 59% sýnanna reyndust jákvæð fyrir HPR0 ISAV. Hóparnir/sýnin sem þarna voru prófuð komu 

ýmist frá seiðaeldisstöðvum (ferskvatn), úr sjókvíum eða frá klaklaxi beint úr sjó eða rétt eftir flutning í 

ferskvatn fyrir æxlun (12). 

Það er því alveg ljóst að um mjög útbreidda veiru er að ræða. Það ætti því að liggja beint við að ein 

mikilvægasta spurning þeirra er hafa með fisksjúkdóma að gera snúi að þeirri áhættu sem viðvera 

ómeinvirka afbrigðisins HPR0 hefur gagnvart þeirri meinvirku og líkunum á að ISA faraldur brjótist út. 

ISAV-HPR0 er líklegur forveri HPRvir sem veldur ISA. Líklegt er að breytingar á HPR0 gerist eða 

eigi sér stað vegna þess umhverfis sem fylgir fiskeldinu. Þar sem genamengi ISAV veirunnar 

inniheldur mjög breytileg svæði er líklegt að aðstæður eins og þær sem skapast við fiskeldið valdi því 

að hún fer í gegnum aðlögunarferli sem felur í sér mikla stökkbreytitíðni. Þessi háa stökkbreytitíðni er 

afleiðing þess að ISAV er ekki með pólimerasa sem villuleiðréttir, hún undirgengst endurraðanir og 

getur einnig þolað úrfellingar úr erfðamengi sínu (deletions), líklega í gegnum ferla áþekka þeim sem 

eiga sér stað hjá Inflúenzuveirunni (11). ISAV veiran getur þannig aðlagað sig að mjög sértæku 

umhverfi eldisins, en það umhverfi felur í sér mikinn þróunarlegan þrýsting vegna mikils framboðs á 

næmum hýslum.á afmörkuðu svæði. En þessir þættir eru þekktir fyrir að ýta undir og hraða 

þróunarlegum breytileika hjá öðrum RNA fiskaveirum s.s. viral hemorrhagic septicemia virus (VHSV) 

eða veirublæði eins og hann nefnist á íslensku. Í náttúrulegu umhverfi er þéttleiki hýslanna (laxanna) 

sennilega ekki nægjanlegur til að valda faraldri þar sem stökkbreytingin leiðir til dauða og veiran lifir 

ekki nema 48 klst. utan hýsils (11). 

Grunnrannsóknir á stofnum ISAV-HPR0 eru því mikilvægar hverri laxeldisþjóð. Að þekkja þá stofna 

og afbrigði þeirra, sem eru til staðar í landinu, er góður grunnur til að byggja á, með tilliti til mögulegra 

faraldra og við gerð áhættumats tengdum þeim.  

1.2.1 ISAV - Orthomyxovirus 

ISAV veiran er af ætt Orthomyxoviredae ásamt Influenzuvirus A,B og C, Togotovirus og 

Qauaranjavirus. Orthomyxoveirur hafa neikvæðar einsstrengja RNA sameindir (ssRNA(-)). ISAV er 

hringlaga, hjúpuð veira um 80-120 nm. að þvermáli (13).  

Afritun og fjölgun Orthomyxovirus í hýsilfrumu tekur um 6 klst og leiðir hýsilfrumuna til dauða (13). 

Veiran sýkir mótækilegar frumur með því að hemagglutinin essterasi (HE) í hjúp veirunnar binst 

glycolipíðum eða glykopróteinum sem innihalda N-aciylmuramic sýru í frumuhimnu hýsils, og veiran er 

tekin upp í meltibólu (endosom) frumunnar (13, 14). Súrt umhverfi meltibólunnar veldur því að 

veiruhjúpurinn (envelope) rennur saman við himnu meltibólunnar og í kjölfarið losnar kjarnahylki 

(nucleocapsid) veirunnar út í umfrymið. Himnuprótein sem matrixgenið M2 kóðar fyrir, myndar 
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jónagöng sem gerir prótónum kleift að flæða inn í veiruögnina og koma ójafnvægi á próteinbindinguna 

sem verður til þess að erfðaefnið losnar út og flyst inn í kjarna frumunnar. Genamengið er umritað af 

veiru enzímum í veiru mRNA (13, 14). Ólíkt umritun annarra RNA veira, er fjölgun Orthomyxovirus háð 

virku DNA hjá hýsilfrumu. Þannig nýtir veiran N´ enda (cap seqence) þess mRNA sem er í myndun hjá 

hýsli og festir hann við eigið mRNA. Þetta gerir það að verkum að mRNA veirunnar er flutt frá kjarna í 

umfrymi að ríbósíomum frumunnar sem þýðir mRNAið yfir í veiruprótein (13). Umrit genabúts 5 og 6 

sem mynda yfirborðs glykópróteinin, og mögulega genabútur 8 (sá sem hefur með myndun jónaganga 

að gera) eru þýdd í ríbósómum ER (endoplasmic reticulum), en restin af genabútunum, þar á meðal 

M1 frá genabút 8, eru þýdd í ríbósómum sem eru laus í umfrymi (14). Þau prótein sem framleidd eru í 

umfryminu flytjast svo til kjarna. Yfirborðs-glykópróteinin og jónagöngin fylgja flutningskerfi ER , í 

gegnum Golgi-kerfið, og eru því staðsett við frumuhimnuna. Kjarnahylkið, með þeim próteinum sem 

því tilheyra, er svo sett saman í kjarna, þaðan er það svo fluttu með hjálp kjarna-flutnings-próteina, 

NEP (nuclear export protein), að frumuhimnunni þar sem HE,F (NA á mynd (15)) og M2 eru. Þar 

hjúpar veiruögnin sig og losnar frá frumunni (14).  

 

1.2.2 Genamengi og próteinafurðir ISAV 

Infectious salmon anemia virus (ISAV) er fyrsti meðlimur Orthomyxoviridae ættarinnar (family) sem 

fundist hefur í fiski og flokkast í nýja ættkvísl (genus) innan hennar er nefnist Isavirus. Rannsóknir 

byggðar á einkennum, útliti og eiginleikum veirunnar víðs vegar um heim ber saman um flokkunina 

(14). Eins og með aðra meðlimi ættarinnar er erfðamengi veirunnar neikvætt hlaðið einsstrengja RNA 

sem skiptist upp í 8 línulega búta, hulin kjarnapróteini (nucleoprotein (NP), sem samtals kóða fyrir 

 

Mynd 4: Skematísk mynd af eftirmyndunarferli Orthomyxovirus (14). 
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a.m.k. 10 mismunandi próteinum, þó eru uppi tilgátur um að 11 próteinið hafi fundist í einum stofni í 

Kanada (14, 16). Hver bútur er um 0,8-2,2 kb en heildarstærð alls mengisins er um 13,5Kb (17). 

PB2 : Tjáning á próteini úr genabút 1 með fluorescent grænu klögugeni (reporter), segir til um að 

staðsetning þess er í eða við kjarnahluta/kjarnsýrur eins og við mátti búast samanborið við það að 

influenza polymerasi (PB2) er einnig á sama stað, en þessir genabútar eru áþekkir hjá þessum veirum 

(18). 

PB1: Samkvæmt greiningum á genabút 2, kóðar hann fyrir RNA polymerasa. Amínósýruröð 

próteinsins er mjög lík því sem gerist hjá öðrum veirum innan ættarinnar. Próteinið hefur verið 

skilgreint sem PB1 vegna þessara líkinda (14). Við greiningar á þessari röð, voru tengsl á milli 

mismundi stofna veirunnar á milli landa skoðuð. Eftir samanburð frá Skotlandi, Noregi og Kanada má 

sjá að mismunandi Evrópustofnar eru innbyrðist skyldari en kanadískir stofnar. Þannig sýnir genabútur 

2 breytileika á milli Evrópu- og N-Ameríkustofnsins, sem gefur til kynna þróunarlegan aðskilnað á milli 

þessara veirustofna. Þessar athuganir hafa verið endurteknar með stærra þýði og sýna sambærilegar 

niðurstöður. Út frá þessum rannsóknum og niðurstöðum þeirra hefur verið hægt að reikna út hvenær 

u.þ.b. stofnarnir aðskildust. Útreikningar gefa til kynna að það hafi verið um sama leiti og flutningar á 

eldislaxi milli Evrópu og N-Ameríku hófust eða um aldamótin 1900 (14). 

NP: Við greiningar á genabút 3 reyndist hann vera líkastur kjarnapróteinum (NP) í Inflúensu B. Eftir 

nákvæmari greiningar og rannsóknir var unnt að skilgreina próteinið nánar, það safnast upp í kjarna 

við umritun veiruagna og tengist því ferli sem hefur með flutning RNA frá kjarna í ríbósóm og 

samsetningu/þroskun rRNA (ríbósómsins) að gera (14, 19). 

PA: Genabútur 4 kóðar fyrir próteini með sýru eiginleikum svipað og PA prótein Inflúenzuveirunnar. 

Ákveðinn hluti raðarinnar líkist hluta af RNA polymerasa geninu hjá Flavivírusum, en annar hluti er 

eins og RNA P2 polymerasi Inflúenzu C. Ekki var unnt að rekja/greina staðsetningu próteinsins í 

tilraunum (14, 20). 

F: Eftir greiningar á genabút 5 ISAV er ljóst að hann kóðar fyrir himnu samrunapróteini (membrane 

fusion protein) sem er ólíkt öðrum orthomixoviruses samruna próteinum þar sem það er ekki með 

ensím virkni (esterase). Þetta prótein hjá ISAV er tjáð sem F0 50 kDA forvera próetin sem getur 

klofnað í undireiningar sínar F1 (30 kDa) og (F2 kDa) sem tengjast með disulfur-brú, við það öðlast F2 

einingin samrunaeiginleika sinn, þ.e. hún virkjast. (14, 21). 

HE: Genabútur 6 kóðar fyrir 389 amínósýru próteinkeðju. Tjáning próteinsins með klögugeninu sýndi 

að það var staðsett í umfrymi, hinsvegar mátti sjá einhver ummerki þess við kjarnahimnur þegar 

skoðað var eftir lengri tíma. Amínósýruröð þessa genabúts var án samsvörunar í gagnabönkum (14). 

Eftir fleiri rannsóknir er talið að hér sé um að ræða HE (heamagglutinin-esterasa) prótein, sem er 

glýkóprótein á yfirborði veirunnar (22). Virkni þess felst í því að miðla bindingu veiru við hýsilfrumu og 

miðla þannig himnusamruna og losun kjarnapróteina veirunnar í hýsilfrumu. Svo virðist sem sértækni 

bindingarinnar sé mikilvæg fyrir sýkingarhæfni veirunnar, þannig geta smávægilegar breytingar á N-

enda gensins sem valda amínósýruskiptum haft verulega neikvæð áhrif á viðloðunarhæfni veirunnar, 

sem aftur sýnir hversu mikilvægt þetta svæði er fyrir virkni HE (14, 22, 23). Með módel tilraunum er 

búið að greina virkniset enzímsins, það samanstendur af amínósýru S32, D261 og H264 sem er 
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sambærilegt við önnur enzím með sömu virkni (23). Þegar skoðaðar eru genaraðir mismunandi stofna 

frá Noregi, Skotlandi og Kanada kemur í ljós að það eru svæði á genabút 6 sem kóðar fyrir HE sem 

eru mjög/há breytileg HPR (high polymorphic region) og eru staðsett rétt á undan þeim hluta sem 

kóðar fyrir gegnumhimnuhluta (transmembrane region)  próteinsins (23). HPR svæðið er um 35 

amínósýru langt. Það hafa fundist u.þ.b. 30 mismunandi HPR afbrigði í Evrópu, N-Ameríku og Chile af 

þessu svæði sem má útskýra að mestu með mismunandi úrfellingum á HPR svæðinu samanborið við 

HPR0 afbrigðið sem er án úrfellinga og ekki talið meinvirkt. Afbrigðin eru mjög mismunandi meinvirk 

og greining á HPR svæðinu því mjög mikilvægur meinvirkni marker ISAV (9, 14, 23). 

NS1,NEP og NS3: Genabútur 7 hefur a.m.k. tvö splæsiform, fyrra próteinið NS1, virðist vera staðsett í 

umfrymi nálægt frumuhimnunni og virka sem einhvers konar antagonisti á týpu I Interferon þ.e. dregur 

úr virkni þess (14). Greining á seinna próteininu sýndi fram á þrjú lúsín rík svæði sem eru sambærileg 

þeim sem finnast í Inflúensu veirunni og verka sem flutningsprótein úr kjarna NEP (nuclear export 

protein), það er því talið að þetta prótein hjá ISAV tengist flutning á rRNA flókanum frá kjarna til 

umfrymis. Enn fremur hefur þriðja splæsiforminu verið lýst í frumulínum sýktum með N-Amerískum 

stofni (RPC/NB980-049-1) ISAV, það hefur verið nefnt NS3 en ekki hefur verið staðfest nein virkni á 

því próteini (14). 

M1 og M2: Genabútur 8 inniheldur tvo opna lesramma (ORF) sem skarast. Smærri lesramminn er 

talinn kóða fyrir matrix próteini M1, en sá stærri kóðar fyrir próteini 8ORF2 (M2) sem binst bæði eins- 

og tví- strengja RNA og verkar hamlandi á týpu I Interferon (I INF). Samsvarandi genabúta er að finna 

í Inflúenzu A og á genabút 7 ISAV veirunnar (24). 

Í nýlegri rannsókn sást að virkni ISAV 8ORF2 (M2) próteinsins er fjölþætt, það virkar sem týpu I INF 

antagonisti og er RNA bindiprótein. Það er með N-enda hneppi sem binst RNA, er dímer og hefur áhrif 

á týpu I IFN ferilinn í hýsilfrumunni. Svo virðist vera sem tvö afbrigði af 8ORF2 (M2) séu tjáð, stærra 

afbrigðið er þó í mun meira magni allan sýkingartímann en það minna kemur fram seinna í sýkingu. 

8ORF2 próteinið binst ISAV fucion- (F), nucleo-(NP) og matrix-(M) próteinum (24). 

 

 

1.2.3 Genabútur 6 og HPR- 

Þegar breytileiki ISAV veirunnar er skoðaður, má glögglega sjá að um tvo megin stofna er að ræða, 

þann Evrópska og þann N-Ameríska. Þetta er gert með því að skoða sérstaklega breytileg svæði á 

genabútum 2, 6 og 8 ISAV. Genatýpa I tilheyrir Evrópustofninum og samanstendur af veirum sem 

 

Mynd 5: Skematísk mynd af genabútum ISAV veirunnar og próteinafurðum þeirra (17). 
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greinst hafa í Noregi, Skotlandi og Chile, en genatýpa II sem er N-Ameríkustofninn inniheldur veirur 

einangraðar í Kanada og USA (14, 16). Einungis er um 79% samsvörun á milli þessara stofna en sé 

ISAV borin saman innbyrðis innan hvers stofns má sjá lágmarks samsvörun um 90% (14, 16). 

Ennfremur má greina Evrópustofninn í þrjá undirhópa með því að bera saman breytileika á genabút 6 

sem kóðar fyrir yfirborðspróteinum (HE). Þeir hafa verið nefndir G1, G2 og G3. G1 er flokkaður út frá 

sýnum sem safnað var í Noregi frá 1996 til 2000; G2 út frá stofnum frá Noregi auk eins frá Skotlandi 

og eins frá Færeyjum, G3 eru stofnar frá 1987 til 2000 í Noregi og Skotlandi (14, 16). 

Þrátt fyrir allar þær rannsóknir og greiningar sem þegar hafa verið gerða á ISAV, er ekki enn hægt 

að segja nákvæmar til um sameindalega virkni hennar eða samsetningu. Ekki hefur virkni allra 

próteina veirunnar verið rannsökuð og því er ekki enn komin fram afgerandi marker fyrir meinvirk 

afbrigði veirunnar sem getur sagt nákvæmar til um hversu meinvirkt afbrigðið er miðað við 

genasamsetningu, sambærilegt við það sem gert er hjá Inflúenzuveirunni. Enn sem komið er hefur 

verið stuðst við þessi hábreytilegu svæði (HPR) á HE próteini veirunnar til að greina meinvirkni, þó 

tengsl þessara svæða séu ekki að fullu þekkt með tilliti til sameindaferla innan veirunnar og aðeins 

sumar stökkbreytingar á HPR svæðinu virðast vera ríkjandi í mjög meinvirkum stofnum. 

Nýleg rannsókn á genabút 6 og HPR svæðum hans gefur til kynna að úrfellingar á þessum 

svæðum auki marktækt virkni F0 próteinsins og ýti þannig undir aukinn samruna veiruagna í 

hýsilfrumu (22). Staðsetning og lengd úrfellinganna virðist ekki skipta máli við að auka virkni F0 

samrunapróteinsins. Þó má sjá ef meinvirkir stofnar ISAV eru skoðaðir, að mjög fáar úrfellingar eiga 

sér stað við amínósýruna methionine í stöðu 372, sem gefur til kynna að hún sé mikilvæg fyrir virkni 

próteinsins (22). 

Á þeim 20 árum sem ISAV hefur verið til rannsóknar hafa vissulega orðið framfarir í skilningi á 

eiginleikum og svipgerð veirunnar, en hvernig sameindaferlum með tilliti til sýkingarhæfni og fjölgunar 

er háttað sem og svörunar fisksins við sýkingunni, er enn mjög á huldu (14). 

Í þessu verkefni verður genabútur 6 hjá ISAV-HPR0 magnaður upp og sýnin undirbúin með 

mismunandi hætti til raðgreininga. Skoðaða verður sérstaklega breytileg svæði gensins, íslensku 

stofnarnir bornir saman innbyrðis og skoða hvort einhver breytileiki sé innan þeirra. Niðurstöðurnar 

flokkast sem grunnrannsóknir á stöðunni hérlendis, og nýtast sem slíkar við frekari rannsóknir, eftirlit 

og e.t.v. gerð áhættumats með tilliti til ISAV á Íslandi. 

1.3 Bakgrunnur aðferða 

1.3.1 RT-PCR 

RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) er næmasta aðferðin til að greina lítið magn 

mRNA. Aðferðin kemur að sérlega góðum notum við rannsóknir og greiningar á fiskaveirum þar sem 

framboð á sértækum mótefnum til greininga er enn takmarkandi þáttur. RT-PCR aðferðin snýst um að 

magna upp fyrirfram ákveðna búta af RNA. Þar sem RNA getur ekki verið sniðmát fyrir PCR mögnun, 

er fyrsta skrefið öfug umritun á RNA yfir í cDNA með reverse transcriptase, sem svo er magnað upp í 

PCR hvarfinu. Til að hvarfið eigi sér stað þarf það að innihalda pólýmerasa, núkleótíð og vísa sem 

þekkja, bindast og hvata umritun á tilætluðum genabútum.  
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RT-PCR ferlið skiptist í eftirfarandi skerf; Fyrst fer fram öfug umritun og virkjun DNA pólimerasa. 

Svo er byrjað á að eðlissvipta DNA með hitun, við það aðskiljast þættirnir og úr verða tveir einþátta 

strengir. Vísarnir bindast á DNA strengina og hitaþolin polimerasi bætir núkleotíðum á DNA strenginn 

á milli vísanna,við það myndast tveir nýir strengir sem kóða fyrir markröð þess genabúts sem sóst er 

eftir. 

1.3.2 BioAnalayzer 

Agilent DNA BioAnalyzer settið inniheldur kubba og hvarfefni, hönnuð til að greina stærð DNA búta í 

sýni. Hver hvarfkubbur inniheldur raðir af míkró-rásum sem sýnin eru keyrð í gegnum með rafdrætti, 

þannig aðgreinast genabútarnir eftir stærð. Aðferðin krefst mjög lítils sýnamagns auk þess sem hún 

tekur mun styttri tíma en hefðbundin rafdrráttur. Þetta gerir hana sérlega hentuga til að meta með 

fljótlegum og árangursríkum hætti hvaða aðferðir henta við framhaldsvinnu á sýninu. Einungis er hægt 

að nota þetta sett með Agilent 2100 bioanalyzer tækinu. Önnur tæki sem fylgja aðferðinni eru Chip 

priming station (reorder number 5065- 4401) eða hleðslusprauta fyrir hvarfkubbinn og IKA vortex 

mixer sem er sérstaklega hannaður til að hrista hvarfkubbinn. Aðferðin getur mælt DNA búta á 

stærðarbilinu 25-1000bp (25). 

1.3.3 Rafdráttur 

Til að aðgreina DNA búta í sýni má rafdraga PCR afurðina á agarósageli. Möguleiki er að aðgreina 

búta sem eru frá 100bp-30kbp að stærð með hefðbundnu agarósageli. Notast var við 1,5% agarósagel 

(Tafla 5). Ýmsir þættir hafa áhrif á hraða DNA sameinda í agarósageli (26). 

• Styrkur agarósagels: því hærri sem styrkur gelsins er því auðveldara er að aðgreina litla 

DNA búta, en með lágum gelstyrk fæst betri aðgreining stærri DNA búta. 

• Rafspenna: Há spenna gefur minni aðgreiningu, lág spenna meiri. 

• Rafdráttar bufferar: algengir bufferar eru TAE (Tris acetate ETDA) og TBE (Tris borate 

EDTA), hlutverk þeirra er að ákvarða sýrustig og jónastyrk lausnarinnar og þar með leiðni 

hennar. 

• Ethidium brómíð: þetta er flúrljómandi efni sem innlimast milli basa í kjarnsýrum sem gerir 

það sýnilegt í útfjólubláu ljósi. Breyting á massa, sveigjanleika og hreyfingu á DNA verður 

við bindingu þess. 

Gelinu er komið fyrir í þar til gerðum rafdráttar körum þar sem DNA í bland við stöðulausn er hlaðið 

í brunna gelsins. Þá er rafstraumi hleypt á og við það dragast neikvætt hlaðnar DNA sameindir að 

plússkauti en ethidium brómíð dregst að mínus skauti. Litlir DNA bútar ferðast hraðar í gelinu en þeir 

stærri og fæst þannig aðgreining búta eftir stærð. Alltaf er keyrður Ladder (stærðarstigi) með svo 

greina megi stærð banda samkvæmt honum . 

1.3.4 TOPO klónun 

Lykillinn að TOPO klónun er enzímið DNA topoisomerasi I, sem hefur þann eiginleika að bæði klippa 

og líma DNA búta. Skerðienzím hafa þann eiginleika að klippa DNA nálægt eða við ákveðnar skerði 

raðir. Venjulega eru þau flokkuð í þrjá hópa sem eru ólíkir um byggingu og svo er mismunandi hvort 

þau klippi við bindiset (recognition site) sín eða bindast á einum stað og klippa á öðrum. Skerðienzím 
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klippa DNA tvisvar, einn skurður á hvorum streng tvíþátta helixins. Enzímin eru í raun hluti af 

varnarkerfi baktería og koma þaðan. Nöfn sín bera þau einmitt af þeim bakteríum sem þau eru 

einangruð úr. Taq pólýmerasinn bætir einum basa á PCR afurðina, A (adenósín) á 3´endann. 

Vektorinn sem fylgir TOPO kittinu er með einn T (Týmidín) skagandi enda, svo líming PCR 

afurðarinnar inní vektorinn verður skilvirkari (27). 

1.3.5 Raðgreining 

Sanger raðgreining er aðferð til DNA greiningar sem byggir á DNA fjölliðunarhvarfi. Framfarir í 

tækninni gerðu það að verkum að nú er ferlið að mestu sjálfvirkt. Notað er flúrmerkt ddNTP sem 

stöðvar fjölliðunina á handahófskenndum stöðum svo útkoman verður mis stuttir bútar af upprunalega 

bútnum. Þannig er hver og einn af bösunum fjórum (dideoxybasi) litaður/merktur með flúrljómandi lit 

sem gefa frá sér ljós á mismunandi bylgjulengdum (28). Sýnin eru svo rafdregin fram hjá leysigeisla í 

örpíplum sem greinir flúrljómunina og er basaröðin ákvörðuð út frá því með sérstökum hugbúnaði. 

Niðurstaðan kemur á svokölluðu FASTA formi sem er basaröð hvers DNA bútar sem greindur var. 

Sanger raðgreiningartæknin er enn gullstaðal aðferð raðgreininga(29). 

1.4 Greiningarferli ISAV á Keldum 

Á Rannsóknadeild fisksjúkdóma að Keldum fer fram skimun á ISAV í klakfiski. Sýni eru tekin úr nýrna- 

og hjartavef og/eða tálknum. Einangrun og hreinsun á RNA er gerð með Rneasy, RNA hreinsikitti 

(Qiagen 74106) samkvæmt leiðbeiningum. Greining á ISAV fer svo fram með sameindafræðilegum 

aðferðum þ.e. RT-qPCR. Þar fer öfug umritun og rauntíma PCR hvarfið fram í sömu keyrslunni. 

Samhliða mögnun veirunnar er framkvæmd mögnun á viðmiðunargeninu ELF1α (elongation factor 1 

alpha) úr hýsilvefnum. ELF1α er þannig innra kontról og með notkun þess fást upplýsingar um gæði 

þess RNA sem einangraðist auk upplýsinga um gæði prófsins. Neikvæð viðmiðunarsýni og jákvæð 

staðalsýni eru prófuð í hverri keyrslu. Greiningaraðferðin hefur hlotið faggildingu. Byrjað er á að 

magna upp svæði á genabút 8 hjá ISAV auk mögnunar á viðmiðunargeninu ELF1α (30). Jákvæð sýni 

með Ct gildi (cycle threshold) á bilinu 33-38 (veikt jákvæð) eru keyrð aftur með vísum og þreifurum 

fyrir genabút 7. Reynist það próf einnig jákvætt eru gerðar frekari greiningar með því að magna upp 

hábreytilegu svæði (HPR-) genabútar 6 með hefðbundnu RT-PCR og setja í raðgreiningu. Séu sýnin 

hinsvegar sterk jákvæð með lágt Ct gildi þ.e. undir 33 í mögnun á genabút 8 má setja það beint í 

greiningu á genabút 6.  Eins og áður sagði þá eru ómeinvirk afbrigði veirunnar, HPR0 án úrfellinga á 

þessu svæði en allir þekktir sýkjandi stofnar HPRvir hafa hins vegar úrfellingar á þessu svæði. Búið 

var að vinna sýnin í verkefninu samkvæmt þessu greiningarferli þegar verkefnavinnan hófst og voru 

þau öll HPR0 jákvæð. 
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2 Markmið 

Jákvæð ISAV-HPR0 sýni úr, íslenskum eldislaxi sem safnað hefur verið frá árinu 2011 til 2015 við 

þjónusturannsóknir á Keldum, eru undirbúin með mismunandi hætti fyrir raðgreiningu og gerður 

samanburður á gæðum raðgreininganiðurstaðna. 

Stofnar ISAV-HPR0 skoðaðir og bornir saman innbyrðis og við stofna nágrannalanda. 
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3 Efni og aðferðir 

Öll vinna við verkefnið fór fram á Rannsóknardeild fisksjúkdóma að Keldum, það sem aðstaða og 

aðbúnaður deildarinnar nýttur. 

3.1 Sýnaval og undirbúningur 

Notuð voru ISAV-HPR0 jákvæð laxasýni sem safnast hafa við þjónusturannsóknir á Keldum á árunum 

2011-2015. Sýni voru tekin úr nýrum, hjarta og tálknum laxanna og þau greind saman (pool) fyrir 

hvern fisk. Sýnabútarnir voru um 2 mm
3
 að stærð, þeim var komið fyrir í 1,5 ml skrúftappaglösum frá 

Sarstedt nr. 72.692.005 með 600 µl af RNA flutningsæti (Applied Biosystems Am 7021). Hægt er að 

geyma sýnið við -20°C í flutningsætinu mánuðum saman auk þess sem það þolir 4 vikur í kæli (2-4°C). 

Sýnin voru unnin og greind samkvæmt gæðaskjali, Fisk-0004 Greining Infectious Salmon Anemia 

(ISAV), One step RT–qPCR á rannskónarstofu fisksjúkdóma að Keldum. Sjá kafla 1.4 í inngangi.  Búið 

var að einangra RNA úr sýnunum með Rneasy, RNA hreinsikitti frá Quiagen (Quiagen 74106) og 

greina þau með One step RT-qPCR aðferð fyrir genabút 8 og 7 auk þess sem viðmiðunargenið ELF1α 

var magnað samhliða. Þess má geta að aðferðin hefur hlotið faggildingu. Í kjölfarið voru sýnin geymd í 

frysti við hitastig -80°C. Þessi hluti var unnin jafnóðum og sýni bárust á árunum 2011-2015 samkvæmt 

aðferðalýsingu. 

Sýnunum var raðað í hópa eftir upprunastað og kyni, og í kjölfarið gefin hlaupandi númer frá 1-112. 

Heildarfjöldi sýna er 112, þar af voru 27 hængir og 85 hrygnur. Stærsti hluti sýnanna kom frá 

laxeldistöðinni við Kalmannstjörn eða 101 sýni og aðeins 11 sýni frá Vogavík. Báðar eru stöðvarnar í 

eigu Stofnfisks ehf. Allur eldislax á Íslandi er uppruninn frá norskum hrognum sem flutt voru til landsins 

upp úr 1990 og nefnist hann nú Saga stofn. Umsjón og framkvæmd sýnatöku var í höndum Gísla 

Jónsonar dýralæknis fisksjúkdóma. Í hópi 1 voru allir hængir saman hvort sem þeir komu frá 

eldisstöðinni við Kalmannstjörn eða Vogavík (sýni 1-27), í hóp 2 eru hrygnur frá Vogavík (sýni 28-38) 

og í hóp 3 eru hrygnur frá Kalmannstjörn (sýni 39-112). Sýnin fengu önnur vinnuheiti í samræmi við 

þær aðferðir sem notaðar voru til forvinnu fyrir raðgreiningu. Þetta urðu fjórir hópar sem kallast „PCR“, 

„TOPO“, „GEL“ og „TOPOgel“, skoða má sýnatöflur í viðauka II. Á Mynd 6 má sjá flæðirit yfir 

vinnsluferlið í grófum dráttum. Ekki þurfti leyfi persónuverndar eða annarra siðanefnda við gerð 

verkefnisins. 
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Mynd 6: Skematísk mynd af vinnuferli sýna fyrir raðgreiningu og heiti vinnuhópa.  

 

3.1.1 RNA magngreining 

Byrjað var á því að mæla öll sýnin í NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer (NanoDrop Technologies 

Inc.) samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda (31). NanoDrop ND-1000 er tæki til að greina magn 

kjarnsýra í sýni og hreinleika þeirra. Þetta er ljósgleypnimælir sem mælir gleypni (A) á bilinu 220-750 

nm. og reiknar út styrk kjarnsýra út frá lögmáli Beer‘s (A=E*b*c). Hlutfallsleg gleypni 260/280 er notuð 

til að meta hreinleika kjarnsýra í sýni, sé hlutfallið ~2,0 er sýnið metið hreint með tilliti til RNA. Til að 

meta hreinleika DNA er miðað við að gildið sé ~1,8. Séu gildin lægri gefur það til kynna mengun t.d. 

vegna próteina eða annarra efna sem gleypa við 280 nm (31). 

3.2 Kjarnsýrumögnun RT-PCR 

RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) er aðferð sem býður uppá öfuga umritun 

mRNA yfir í cDNA og mögnun á cDNA í sama hvarfinu. Notað var OneStep RT-PCR kitt frá QIAGEN 

#210210. Tæknin er notuð til að magna upp genabúta í erfðamenginu. Fyrirfram ákveðnir bútar eru 

magnaðir upp með sérhönnuðum vísum sem bindast sértækt við það svæði sem magna á upp. 

Notaðir voru vísar fyrir genabút 6 ISAV-HPR- samkvæmt Mjaaland et.al. 2002, sjá            Tafla 2 (32). 

RT-PCR hvarfið var framkvæmt í Thermal Cycler 2720 frá Applied Biosystems. Stillt var á vinnuferli 

4 í tæki, sjá Tafla 3 samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.  

Eðlissvipting: Sýnið er hitað upp í 93-95°C við það aðskiljast DNA strengirnir í tvo einþátta DNA 

strengi. 
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Tafla 4: PCR hvarflausn. 

Hvarfefni Magn/ µL 

Rnase frítt vatn 14,50 

5x Buffer  5,00 

dNTP mix  1,00 

Fw primer (20 µM)  0,75 

Rv primer (20 µM)  0,75 

Enzym mix  1,00 

Samtals 25,00 

 

Tafla 3: RT-PCR hvarf. 

Skref Hitastig / °C Tími / mín. 

1. 50 30,00 
2. 95 15,00 
3. 94   0,30 
4. 58   0,30 
5. 72         1,00 
6. 72 10,00 
7. 4 ∞ 

 

Binding vísa: Lækkun á hitastigi niður í 50-70°C þarf til að vísar nái að bindast DNA. Hærra hitastig 

minnkar líkur á ósértækum bindingum vísa við DNA. Almenna reglan er að TA ( annealing temperatur) 

sé u.þ.b. 5°C lægra en TM (melting temperature). 

Myndun DNA: við smá hækkun á hitastigi 70-75°C virkjast pólýmerasinn og núkleótíðum er bætt á 

keðjuna og við fáum tvöföldun á DNA.  

Þessi hvarfhringur er endurtekinn 40x – sem er nægjanleg mögnun til að ná fram sýnilegum böndum 

eftir rafdrátt PCR afurðarinnar á agarósageli. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Bio Analyzer – greining á böndum 

Til þess að flokka sýnin til frekari vinnslu var bandamunstur sýnanna greint með BioAnalyzer. Aðeins 

þarf 1 µl af sýni til greiningar. Aðferðin var framkvæmd samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (33). Í 

kjölfar niðurstaðna úr Bio analyser greiningunni voru sýnin flokkuð í hópa (sjá flæðirit Mynd 6) eftir því 

hvort þau áttu að fara í beint í topoklónun eða rafdrátt og gelhreinsun. Ef ekkert band sást voru þau 

sýni útilokuð frá frekari prófunum.  

Aðferð:  

Hleðsla Gel-dye mix í hvarfkubbinn. Mixið er látið ná stofuhita, varið ljósi, í 30.mín fyrir notkun. 

Kubbnum er komið fyrir í hleðslustöð með þrýstisprautu. 

1. 9 µl af gel-dye mix sett í rás merkta G. 

2. Sprautan er stillt á 1 ml (loft), hleðslustöðinni lokað, loftinu þrýst í kubbinn og beðið í 1 mín með 

að losa þrýstinginn. 

3. Sprautan dregin rólega til baka i 1 ml. stöðu og hleðslustöðin opnuð. 

4. 9 µl af gel-dye mix sett í rásir merktar G´ (tvær holur). 

5. 5 µl af marker sett í alla sýnabrunnana 12 og ladder brunninn (engir brunnar eiga að vera 

tómir). 

6. 1 µl af DNA ladder hlaðið í brunn merktan L. 

           Tafla 2: Vísar fyrir RNA bút 6 ISAV veirunnar  (32). 

Vísar Basaröð vísa 

Vir-F1 5´- TGAGGGAGGTAGCATTGCAT – 3´ 
Vir-R1 5´- AAGCAACAGACAGGCTCGAT -3´ 

 



 

27 

Tafla 5: Samsetning og stillingar rafdráttar keyrsla. 

 50 ml gel (lítið) 100 ml gel (stórt) 

Agarósa grunnur 0,75 gr. 1,5 gr. 
TBE 0,5 %  50 ml 100 ml 
Ethidium bromide 3 dropar 5 dropar 
Rafspenna/V 40 40 
Tími/mín. 60 87 

 

7. 1 µl af sýni hlaðið í alla sýnabrunna, ef ekki er nóg af sýni í alla brunna er sett 1 µl af afjónuðu 

vatni í staðinn. Þá er hvarfkubburinn tilbúinn. 

8. Kubburinn er hristur í sérstökum hristara í 1 mín. 

9. Kubb komið fyrir í BioAnalyzer tækinu og stillingar valdar, sýni merkt í forriti tækis. 

 

3.4 PCR hreinsun og DNA magngreining 

Alls 50 sýni sem innihéldu eitt band af réttri stærð (~285bp) samkvæmt BioAnalyzer voru PCR 

hreinsuð samkvæmt leiðbeiningum (GeneJET PCR PurificationKit #K0701) fyrir raðgreiningu án frekari 

meðhöndlunar (34). 

Aðferð: 

1. Blöndun sýnis (PCR afurðar) og Binding Buffer í hlutfallinu 1:1. Blandað var 20 µl af sýni við 

20 µl af buffer. 

2. Blandan sett á GeneJET súluna og spunnið niður við 13000 rpm í 1 mín. Floti hellt. 

3. 700 µl af þvottalausn sett á súluna og spunnið við 13000 rpm í 1 mín. 

4. Floti hellt og spuni endurtekin, 13000rpm í 1 mín. 

5. Súlan sett í hreint 1,5ml. eppendorfglas (lokaglas), 50 µl af Elution buffer sett á súluna, spunnið 

við 13000 rpm í 1.mín.  

6. Súlunni hent og hreinsað DNA (sýnið) geymt í frysti (-20°C). 

 

Styrkur kjarnsýra í sýnum var mældur á NanoDrop®ND-1000 Spectrophotometer samkvæmt 

leiðbeiningum framleiðanda (31). 

Niðurstöður mælinga voru reiknaðar, teiknaðar upp og settar fram með forritinu RStudio. 

3.5 Rafdráttur 

Alls 20 sýni voru með fleira en eitt band sýnilegt eftir BioAnalyzer greiningu. Útbúin voru 2x 1,5% 

agarósagel (Tafla 5), eitt lítið (50 ml.) sem tók 7 sýni auk ladders (L) og annað stórt (100 ml.) sem tók 

13 sýni auk ladders (L). í brunn 1 á báðum gelum fór 3 µl. af L (2 log), 20 µl. af sýni fór í alla 

sýnabrunna. Aðferðin var framkvæmd samkvæmt leiðbeiningum. 
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Aðferð: 

1. Agarósa ( Seakem LE Agarose frá Cambrex Bio Science Rockland, Inc) og TBE 0,5% (Tris-

borat-EDTA) blandað saman og hitað í örbylgjuofni þar til agarósinn er alveg uppleystur. 

2. Lausnin látin kólna aðeins og Ethidium brómíð bætt út í undir húddi. Lausninni hellt í 

hlaupmótið. 

3. Greiða sett í gelið og það látið storkna í 15mín. Gelinu komið fyrir í rafdráttarkerinu. 

4. Sýnum og ladder er hlaðið í brunna. 

5. Straumi hleypt á og rafdregið samkvæmt töflu Tafla 5. 

6. Tekin er mynd af gelinu undir UV ljósi. 

3.5.1 Hreinsun DNA úr agarósageli og DNA magngreining 

Tekin var mynd af agarósagelinu og bútar af 285bp stærð skornir úr gelinu undir UV ljósi. Allir 

gelbútarnir voru vigtaðir. 

Við einangrun DNA úr agarósa gelbútunum var notað kitt frá QIAGEN (QIAEX II GelExtractionKit(150) 

#20021) (35). Farið var eftir leiðbeiningum framleiðanda á bls. 11 í handbók, þær eiga við einangrun 

DNA búta af stærðinni 40bp-50kb úr agarósageli (35). QXI Buffer var hafður í hlutföllunum 3/1 

samanborðið við þyngd gelbúta, þ.e. ef gelbútur er 100 mg þá skal setja 300 µl af QXI buffer. Þannig 

var þyngd allra gelbúta margfaldað með 3 til að ákvarða magn buffers/sýni.  

Aðferð: 

1. QX1 Buffer settur í glasið með gelbútunum í hlutföllunum 3/1 (sjá Tafla 8 og Tafla 7 í 

niðurstöðum).  

2. 10 µl af uppleystu QIAQEX II sett útí og hitað í hitablokk við 50°C í 10 mín. Sýnin eru hrist 

(vortexuð) á 2 mín. fresti til að halda lausninni uppleystri.  

3. Sýnin spunnin við 13000 rpm í 30 sek. – floti hellt. 

4. Þvottaskref, 500 µl af buffer QX1 bætt í og blandað vel á hristara (vortex), þá er sýnið spunnið 

við 13000 rpm í 30 sek og floti hellt af.  

5. 500 µl af PE buffer sett á pallettu og hún leyst upp á hristara, spunnið niður við 13000 rpm í 30 

sek. – floti hellt. 

6. Skerf 5 endurtekið. 

7. Pallettan látin þorna með því að láta glasið standa opið við stofuhita í 15 mín (orðin hvít). 

8. 20 µl af vatni sett á pallettu og hrist á hristara. Sýnið látið standa í 5 mín.  

9. Spuni 13000 rpm í 30 sek. nú inniheldur flotið hreinsað DNA. Flotið tekið varlega ofan af 

pallettu og komið fyrir í hreinu glasi. Sýnin eru svo geymd við -20°C. 

Styrkur kjarnsýra í sýnum var mældur á NanoDrop®ND-1000 Spectrophotometer (NanoDrop 

Technologies Inc.) samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 

Niðurstöður mælinga voru reiknaðar, teiknaðar upp og settar fram með forritinu RStudio. 
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3.6 Tópóklónun 

Sýni klónuð inní pBAD-TOPO vektor með kitti frá Invitrogen (cat#K4300-01). Klónum er svo komið fyrir 

í TOPO10 E.coli frumum sem fylgja kittinu. Framkvæmt samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda (27). 

Aðferð: 

1. Blandað er saman; 4µl sýni, 1 µl salt vatn, 0,5 µl ddH2O og 0,5 µl Topo-vektor 

2. Blandan er látin inkúberast í 5 mín. við herbergishita. 

TOPO-vektorinn inniheldur ampicillin sýklalyfjaþol gen. 

3. Þá er 2µl af blöndunni komið fyrir á Competent E.coli frumum (36) (á ís) og haft á ís í 15 mín. 

4. Framkvæmd er svo kölluð „HeatShock„ aðferð við að koma vektornum inní frumurnar. Þá er  

frumublandan sett í 42°C hitablokk í 30 sek. og þaðan beint aftur á ís. Við þetta verður 

frumuhimna þeirra gegndræp svo vektorinn á greiða leið inn. 

5. Þá er 250µl af SOC æti bætt útí og frumurnar ræktaðar við 37°C og 200 rpm í 1klst. 

6. Því næst er sýnunum valtað á LB agar/æti í tvöföldu þ.e. 50 µl á einn disk og restinni sem er 

u.þ.b. 200 µl valtað á annan disk. Í agarinn er sett 100 µg/ml af sýklalyfinu ampicillin. Þá er allt 

sett í hitaskáp 37°C í u.þ.b. sólarhring. 

Þær frumur sem ekki innihalda vektorinn ná ekki að lifa né fjölga sér á ætinu. Því vaxa einungis 

þyrpingar af frumum sem innihalda sýklalyfjaþolgenið og þar með vektorinn. 

7. 3 ml af LB broði/vökvaæti  komið fyrir í ræktarglasi, pikkað er í eina staka bakteríuþyrpingu af 

ræktar diskum og sett í broðið/vökvaæti sem inniheldur 100 µg/ml ampicillin. Þetta er gert í 

tvöföldu. Frumurnar eru því næst ræktaðar áfram í um 18 klst. við 37°C og 200 rpm. Í kjölfarið 

var plasmíðið/vektorinn einangraður úr ræktinni. 

3.6.1 Plasmíð einangrun og DNA magngreining 

Aðferð framkvæmd samkvæmt leiðbeiningum A frá framleiðanda (Thermo Scientific GeneJET Plasmid 

Miniprep Kit #K0502) (37). Tveir ml. af vökvarækt er spunnin niður og  floti hellt af. 

Frumurnar/botnfallið er leyst upp. Lysis buffer sprengir frumurnar og losar kjarnsýrurnar út úr 

frumunum. Þá er lausnin aftur gerð hlutlaus til að binding plasmíð DNA við súluna sé sem skilvirkust. 

Súlan með plasmíð DNA fer í gegnum nokkur þvotta- og spuna-skref til að skola allt óbundið frá. Þá er 

plasmíð DNA losað af súlunni með 50 µl af Elueringar buffer og safnað í lokaglas. 

Aðferð:  

1. 2 ml af vökvarækt spunnin niður 8000rpm í 2 mín. – floti hellt 

2. 250 µl af Resuspention Solution, leysir upp botnfallið – vortexað (hrist) 

3. 250 µl af Lysis Solution – velt 6x 

4. 350 µl af neutralization Solution – velt 6x 

5. Blandan spunnin við 13000rpm í 5 mín. 

6. Floti hellt á spunasúlur þar sem DNA í sýni binst súlunum og spunnið við 13000rpm í 1 mín – 

floti hellt 

7. 500 µl af þvottalausn sett á súlurnar og spunnið, 13000 rpm í 1 mín. – floti hellt 

8. Skref 7 endurtekið 
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Tafla 6: Basaröð TOPO-vísa til raðgreiningar. 

TOPO vísar Basaröð vísa 

pBAD Fw 5´-ATGCCATAGCATTTTTATCC-3´ 
pBAD Rv 5´-GATTTAATCTGTATCAGG-3´ 

 

9. Auka spunaskref 13000 rpm í 1 mín. 

10. Súlum komið fyrir í 1,5 ml lokaglösum og 50 µl af Elution Buffer settur á himnu súlunnar og 

spunnið niður við 13000 rpm í  2 mín. 

11. Súlu hent og hreinsað DNA geymt við hitastig - 20°C. 

 

Styrkur kjarnsýra í sýnum var mældur á NanoDrop®ND-1000 Spectrophotometer (NanoDrop 

Technologies Inc.) samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (31).  

Niðurstöður mælinga voru reiknaðar, teiknaðar upp og settar fram með forritinu RStudio.  

 

3.7 Raðgreining 

Sýnin voru send til Beckman Coulter Genomics í 

Bretlandi til raðgreiningar. Raðgreiningin var gerð á 

BigDye Terminator v3.1 tæki og forriti. Útbúnar 

voru tvær 96 holu plötur fyrir raðgreiningu með 

eftirfarandi hætti, sjá Mynd 7 og Mynd 8. Í hvern 

brunn fóru 30 µl af sýni. Í plötu 1 fóru 70 sýni, þeim fylgdu vísar fyrir HPR- svæði genabútar 6 á ISAV (           

Tafla 2). Í plötu 2 fóru 79 sýni, þeim fylgdu raðgreiningarvísar fyrir pBAD TOPO vektor (Tafla 6). Styrkir 

allra vísa voru 5 µM samkvæmt kröfu Beckman Coulter Genomics. 

 

 

 

 

Notuð var Pearson kí-kvaðrat greining við útreikninga á hlutföllum nýtanlegra niðurstaðna, og einfaldur 

prósentu reikningur gerður. Pearson kí-kvaðrat er marktektarpróf þar sem mögulegt er að meta hvort 

tveir hópar séu það ólíkir á ákveðinni mælingu að óhætt sé að fullyrða að svo sé einnig í þýði. 

3.7.1 Samanburður raðgreiningarniðurstaðna 

Raðgreiningarniðurstöður voru unnar með forritu Sequencer 5.4.1. Þar voru basaraðir Fw. og Rv. vísa 

lagðar saman og rýndar. Röðunum var blastað á NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) til að sjá 

hvort ekki væri um rétta röð/gen að ræða. Notuð var stillingin blastn og raðirnar þannig bornar saman 

við þekktar raðir í gagnagrunnum. Notað var netforritið ExPASy (http://web.expasy.org/translate/) til að 

 

Mynd 7: Uppsetning á plötu 1 sem send var til 
raðgreiningar. 

 

 

Mynd 8: Uppsetning á plötu 2 sem send var til raðgreiningar. 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://web.expasy.org/translate/
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þýða basaraðirnar yfir í próteinraðir. Þetta var gert við allar raðir sem voru samsvarandi við HE gen 

ISAV samkvæmt gagnagrunni NCBI. Öll samanburðarvinna á basaröðum og amínósýruröðum hvers 

sýnis fyrir sig var gerð með forritinu Geneious v9.1.3. Allar raðgreiningarniðurstöður voru færðar inn í 

forritið og svo voru þau sýni valin sem bera átti saman. Þegar búið var að velja samanburðarhópa var 

ýtt á hnapinn Align/Assemble, multiple alignment, valið global alignment og cost Matrix var stillt á 65% 

similarity(5.0/-4.0) aðrar stillingar voru default. Sama stilling var notuð á öllum raðarsamanburðum. Því 

næst var tekin mynd af niðurstöðum úr samanburði og má sjá þær í niðurstöðukaflanum. 

Tengslatré á milli þekktra cDNA raða, HPR0 og HPRvir frá Noregi, Skotlandi, Færeyjum og 

Kanada, var teiknað og reiknað með forritinu Geneious v9.1.3. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Sýni 

RNA gleypnihlutfallið 260/280 var metið á sýnum áður en vinna við greiningar hófst, hlutfallið gefur til 

kynna hreinleika sýnanna og var mælt meðaltalsgildi 2,07. Mæligildin voru á bilinu 1,68 – 2,15. (Mynd 

9). 

Eftir mögnun á genabút 6 með RT-PCR og greiningu á bandamunstri sýnanna voru 33 sýni útilokuð 

frá frekari greiningum, 59 sýni innihéldu eitt band af tilætlaðri stærð, þau voru tópóklónuð fyrir 

raðgreiningu og 50 þeirra voru PCR hreinsuð fyrir raðgreiningu. 20 sýni voru rafdregin á 1,5% 

agarósageli, 285 bp bútar klipptir út og gelhreinsaðir fyrir raðgreiningu, auk þess sem þeir voru 

tópóklónaðir fyrir raðgreiningu til samanburðar. 

 

 

Mynd 9: Hlutfall RNA í öllum sýnum (112) við upphaf verkefnavinnu. 

 

4.2 BioAnalyzer 

Niðurstöður úr BioAnalyzer voru nýttar til að flokka sýnin í framhaldsrannsóknir. Myndir af öllum 

niðurstöðum úr BioAnalyzer má sjá í viðauka II. Á Mynd 10 má sjá dæmi um hvernig þessar niðurstöður 

voru nýttar til flokkunar. Þau sýni sem sýndu ekkert band eða voru með bönd af rangri stærð voru 

útilokuð frá frekari vinnu. Ef eitt band af réttri stærð (285bp) greindist í sýni fór það í PCR hreinsun fyrir 

raðgreiningu, þessi hópur taldi 50 sýni og fékk vinnuheitið „PCR“ . Alls 59 sýni voru einnig tópóklónuð 

til samanburðar og kallaðist sá hópur „TOPO“. 20 sýni reyndust með mörgum böndum og voru þau því 

rafdregin og 285 bp. bútur skorinn út úr gelinu, hópur „GEL“ auk þess sem þau voru tópóklónuð til 

samanburðar „TOPOgel“. 



 

33 

 

 

Alltaf er stærðarladder keyrður með hverri rannsókn til að unnt sé að meta bandastærðir (brunnur 

L). HPR0 er hér sem jákvætt kontról í brunni nr. 12. Meinvirka afbrigði veirunnar er hér til viðmiðunar í 

brunni 11. Hér má sjá hvernig sýni 39 (brunnur 1) og 48 (brunnur 10) innihalda ekki band af réttri 

stærð og fara því í flokk þeirra sýna sem útilokuð voru frá frekari vinnu. Sýni 43 (brunnur 5) inniheldur 

tvö bönd þar af annað af réttri stærð og fer því í flokk þeirra sýna sem fara í rafdrátt þar sem rétta 

bandið skorið úr gelinu og hreinsað. Hin sýnin 40,41,42,44,45,46 og 47 innihalda aðeins eitt band af 

tilætlaðri stærð og enda því með þeim sýnum sem fara beint í PCR hreinsun samkvæmt leiðbeiningum 

og einnig í TOPO-klónun til samanburðar.  

4.3 PCR hreinsun og DNA magngreining 

Meðaltal Nanodrop mælinga á DNA styrk (ng/µl) sýna fyrir PCR hreinsuðu sýnin er 17,77 ng/ µl. 

Mæligildin voru á bilinu 7,12 – 57,22 (Mynd 11). 

Meðaltal 260/280 hlutfalls Nanodrop mælinga fyrir PCR hreinsuðu sýnin gefur gildið 1,79. Mæligildin 

voru á bilinu 1,54 - 2,33 (Mynd 12). 

 

 

Mynd 10: Dæmi um BioAnalyzer niðurstöður og flokkun þeirra. 
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Mynd 11: Styrkur (ng/µl) kjarnsýra (cDNA) í sýnhópum eftir mismunandi forvinnu fyrir raðgreiningu.  

 

Marktækur munur var á styrk DNA í sýnum á milli PCR og TOPO hópanna samkvæmt t-prófi (p-

gildi < 2.2e-16) og 95% öryggisbil [43,27 - 51,60]. 

Marktækur munur var á styrk DNA í sýnum á milli GEL og TOPOgel hópanna samkvæmt t-prófi (p-

gildi = 1.853e-14 og 95% öryggisbil [35,83 - 49,80] 

 

 

Mynd 12: Hlutfallsgildi DNA í mismunandi sýnahópum fyrir raðgreiningu 

 

4.4 Rafdráttur 

Niðurstöður rafdráttar á 1,5% agarósageli 50ml og 100ml. Bönd um 285 bp að stærð voru greind undir 

UV ljósi og skorin út sjá Mynd 13 og Mynd 14. 
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Tafla 7: Uppsetning á 50 ml (minna) gelinu, þyngd gelbúta sem skornir voru út og magn uppleysibuffers 

Sýnanr. L (2 log) 10 11 16 19 20 37 38 

magn/µl. 3 20 20 20 20 20 20 20 
Þyngd/úrskurðs/gr. 0 0,11 0,10 0,08 0,10 0,13 0,14 0,12 
QX1 Buffer/µl 0 330 300 240 300 390 420 360 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Hreinsun DNA úr agarósageli og DNA magngreining 

 

 

 

 

Mynd 13: Rafdráttarniðurstöður, um 285bp bútar skornir út. 

 

 

Mynd 14: Rafdráttarniðurstöður, um 285 bp bútar skornir út. 
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Tafla 8: Uppsetning á 100 ml (stærra) gelinu, þyngd gelbúta sem skornir voru út og magn uppleysibuffers 

Sýnanr. L 43 56 67 68 72 73 85 92 103 107 108 109 110 

magn/µl. 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Þyngd/úrskurðs/gr. 0 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,20 0,16 0,13 0,18 0,21 0,16 0,15 0,22 
QX1 Buffer/µl 0  450 480 480 480 510 600 480 390 540 630 480 450 660 

 

Meðaltal Nanodrop mælinga á styrk (ng/µl) sýna fyrir GEL hreinsuðu sýnin er 16,49 ng/ µl. Mæligildin 

voru á bilinu 2,06 – 44,00 (Mynd 11). 

Meðaltal 260/280 hlutfalls Nanodrop mælinga fyrir GEL hreinsuðu sýnin gefur gildið 1,44. Mæligildin 

voru á bilinu 1,03 – 2,5 (Mynd 12) 

 

4.5 Tópóklónun 

Ræktun sýna í ampicillin bættu æti var árangursrík í öllum tilfellum. Innleiðing á HPR- geninu tókst í 59 

tilfellum af 78 sem er 76 % tilfella (Mynd 15). 

4.5.1 Plasmíð einangrun og DNA magngreining 

Meðaltal Nanodrop mælinga á styrk (ng/µl) sýna fyrir TOPO hreinsuðu sýnin er 65,21 ng/ µl. 

Mæligildin voru á bilinu 44,24 – 123,05 (Mynd 11). 

Meðaltal 260/280 hlutfalls Nanodrop mælinga fyrir TOPO hreinsuðu sýnin gefur gildið 1,81. Mæligildin 

voru á bilinu 1,72 – 1,94 (Mynd 12). 

Meðaltal Nanodrop mælinga á styrk (ng/µl) sýna fyrir TOPOgel hreinsuðu sýnin er 59,30 ng/ µl. 

Mæligildin voru á bilinu 41,55 – 77,25 (Mynd 11). 

Meðaltal 260/280 hlutfalls Nanodrop mælinga fyrir TOPOgel hreinsuðu sýnin gefur gildið 1,87. 

Mæligildin voru á bilinu 1,48 – 1,98 (Mynd 12) 

 

4.6 Raðgreining 

Niðurstöður raðgreininga má sjá í viðauka III. Þar eru allar basaraðir sýna snyrtar og búið að merkja 

viðeigandi vísa inná (litakóðað). 

Tafla 9: Hér má sjá hlutfall nýtanlegra raðgreininganiðurstaðna, eftir mismunandi forvinnu sýna. 

cDNA raðir Nothæfar Ónothæfar Heildarfjöldi % hlutfall 

PCR 47 3 50 94 
TOPO 42 17 59 71 
GEL 19 0 19 100 
TOPOgel 17 2 19 89 
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Mynd 15: Prósentu hlutfall nýtanlegra raðgreiningarniðurstaðna á milli hópa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Innbyrðis samanburður raðgreininganiðurstaðna 

Hér má sjá niðurstöðumyndir af innbyrðis samanburði á raðgreininganiðurstöðum fyrir hvern sýnahóp 

fyrir sig. Allar myndir eru teknar úr Geneious 9.1.3 samanburðarforriti. 

 

 

Mynd 16: Dæmi um niðurstöður samanburðar á cDNA röðum úr hópi GEL sýna (fyrstu 100bp í 66% stækkun). 

 

 

Mynd 17: Dæmi um niðurstöður samanburðar á cDNA röðum PCR hreinsaðra sýna, fyrstu 100 bp í 66% stækkun. 
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Mynd 18: Dæmi um niðurstöður samanburðar á cDNA röðum TOPO sýna, 100bp í 66% stækkun. 

 

 

Mynd 19: Dæmi um niðurstöður samanburðar á cDNA röðum TOPOgel sýna, 100bp í 66% stækkun. 

 

 

Mynd 20: Dæmi um niðurstöður samanburðar á AS röðum GEL sýna, 100 AS í 80% stækkun. 
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Mynd 21: Dæmi um niðurstöður samanburðar á AS röðum PCR hreinsaðra sýna, 100 AS í 95% stækkun. 

 

 

Mynd 22: Dæmi um niðurstöður samanburðar á AS röðum TOPOgel hópsins, 100 AS í 80% stækkun. 

 

 

Mynd 23: Dæmi um niðurstöður samanburðar á AS röðum TOPO hópsins, 100 AS í 80% stækkun. 

 

Hér að neðan (Mynd 24 og Mynd 25) má sjá samanburð á raðgreiningarniðurstöðum á milli allra 

sýnahópanna (GEL, PCR, TOPO og TOPOgel). Um sömu sýni er að ræða í báðum samanburðum, 

cDNA og AS. 
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Mynd 24: Einn fulltrúi úr hverjum hóp (GEL, PCR, TOPO, TOPOgel), cDNA niðurstöður, 285 bp, í 100% stækkun. 

 

 

Mynd 25: Einn fulltrúi úr hverjum hóp (GEL, PCR, TOPO, TOPOgel), AS niðurstöður, 285bp, í 84% stækkun 

 

Þegar hóparnir voru skoðaðir innbyrðis sást að allar raðir voru eins og er því nægjanlegt að sýna hér 

þrár, einn fullrúa fyrir hvern hóp. Þegar niðurstöðum er skipt upp í upprunalegu hópana 3 þ.e. út frá 

upprunastað (eldisstöð) og kyni fást eftirfarandi niðurstöður (Mynd 26 og Mynd 27). 

 

 

Mynd 26: Fulltrúar allra sýnahópanna 1,2 og 3 (öll röðin 285bp).  

 

Ekki var hægt að greina neinn breytileika á milli hópanna þar sem niðurstöður sýna að basaraðir eru 

einsleitar fyrir hópana 3. 

 

 

Mynd 27: AS raðir hópa 1, 2 og 3 eru einsleitar. 
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4.6.2 Samanburður við þekktar genaraðir 

Basaröð HPR0 stofnsins sem greind var í verkefninu var blastað í gagnabanka NCBI til að skoða 

líkindi við þekktar raðir. Tíu líkustu raðirnar voru frá Noregi, Skotlandi og Chile (Mynd 28). 

 

 

Mynd 28: Blast niðurstöður frá NCBI, við íslensku HPR0 röðina (10 efstu  niðurstöður). 

 

Notast var við grein frá Kibenge, 2001 til að bera HPR0 stofninn í þessari rannsókn við birtar 

genaraðir á HPRvir stofnum frá Noregi, Skotlandi og Kanada. Samanburður við þekkta HPRvir stofna 

frá Kanada sýndi 84% samsvörun við eina röð en við 94% við hinar fjórar sem er meiri samsvörun en 

búist var við (Mynd 29 og Mynd 30) (16).  

 

 

Mynd 29: Samsvörun íslenska stofnsins við kanadíska stofna. 

 

Mynd 30: Sýnir hversu mikið kanadísku stofnarnir samsvara þeim íslenska (Query röð). 

 

Þegar skoðað er samsvörun á milli íslensku HPR0 við skoskar raðir þá er 97% samsvörun við þær 

(Mynd 31 og Mynd 32) (16). 
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Mynd 31: Samsvörun íslenska stofnsins við skoska stofna 

 

Mynd 32: Sýnir hversu mikið skosku stofnarnir samsvara þeim íslenska (Query röð). 

 

Samanburður við norsku stofnana í sömu grein er 97-98% samsvörun við fjóra stofna en 85% við 

einn. (Mynd 33 og Mynd 34 )(16). 

 

Mynd 33: Samsvörun íslenska stofnsins við norska stofna 

 

 

Mynd 34: Sýnir hversu mikið norsku stofnarnir samsvara þeim íslenska (Query röð). 

Ef skoðuð er betur samsvörunin milli okkar raðar og norsku röðina sem sýnir bestu samsvörun af 

þeim fimm sem skoðaðar voru þá má geinilega sjá hvar úrfelling hefur átt sér stað innan norsku 

raðarinnar en ekki í þeirri íslensku (Mynd 35).  
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Mynd 35: Samsvörun íslenska HPR0 stofninn (öll röðin) við norskan HPRvir stofn, þarna sést vel hvar úrfelling hefur 
orðið í virulent HPR geninu. 

Notuð var grein Christjansen, 2011 til að bera saman íslenska HPR0 stofninn við þekkta færeyska 

stofna (Mynd 36 og Mynd 37). Mjög góð samsvörun fékkst við þá og voru líkindin við efstu 10 raðirnar frá 

96% - 99%.  

 

Mynd 36: Samsvörun íslenska stofnsins við færeyska stofna 

 

Mynd 37: Sýnir hversu mikið færeysku stofnarnir samsvara þeim íslenska (Query röð). 
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Raðirnar voru síðan settar saman í forritinu Geneious og það látið reikna og teikna tengslatré sem 

sýnir hvar íslenski stofninn er líklegur til að raðast og sést þá að hann tilheyrir greinilega 

Evrópustofninum (Mynd 38) 

 

Mynd 38: Tengslatré nokkurra HPR0 og HPRvir stofna (bootstrap x100). 
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5 Umræða 

Í þessu verkefni var leitast við að meta það hvort mismunandi undirbúningur sýna fyrir raðgreiningu 

hefði áhrif á gæði raðgreiningaraða. Sé litið til þess hve margar nýtanlegar niðurstöður fengust úr 

hverjum hópi er ljóst að hóparnir TOPO og TOPOgel skiluðu færri raðgreininganiðurstöðum en 

samanburðarhóparnir PCR og GEL. Marktækur munur er á milli PCR og TOPO hópanna í kí-kvaðrat 

prófi (0,01>p<0,001). Ekki var hægt að sýna fram á tölfræðilega marktækan mun á milli GEL og 

TOPOgel og má e.t.v. rekja það til þess hversu lítið þýðið var í þeim hópum eða aðeins 19 sýni. Gæði 

raðgreininga eru þau sömu fyrir alla hópana fjóra. 

Á Íslandi eru uppi áætlanir um mikla framleiðsluaukningu á komandi árum í laxeldi. Þekkt er að 

með mikilli aukningu á framleiðslu aukast líkur á því að ýmsir sjúkdómar, jafnvel áður óþekktir, kunni 

að blossa upp. Mjög mikilvægt er því að hafa til reiðu viðurkenndar og prófaðar aðferðir til greiningar á 

þeim sjúkdómum sem ógnað geta starfseminni. 

Meinvirk afbrigði ISA veirunnar innihalda úrfellingar á HPR-svæði genabútar 6, þar sem ómeinvirk 

afbrigði, ISAV-HPR0, er óskert. Á Íslandi hefur ómeinvirka afbrigðið (ISAV-HPR0) greinst í 0,63% af 

þeim sýnum sem skimuð voru á árunum 2011-2015. 

Eftir allt að 5 ár í frysti (-80 °C) voru sýnin sem lágu til grundvallar þessari könnun í góðu ástandi 

samkvæmt RNA magngreiningu (Mynd 9). Notaðir voru svokallaðir Mjaaland vísar (Tafla 2)  til 

kjarnsýrumögnunar á HPR- svæði genabútar 6. Í kjölfarið voru niðurstöður RT-PCR greindar með 

BioAnalyzer aðferð. Eftir þá greiningu mátti sjá að alls 33 sýni sýndu ekki band af tilætlaðri stærð. 

Þessi 33 voru ekki unnin frekar og því útilokuð frá frekari greiningum. Möguleiki hefði verið að reyna 

að magna upp HPR-band með öðrum vísum t.d Christjansen et.al. (10). Slíkt hefur stundum gefið 

góða raun og hefðu þá afföll sýna e.t.v. orðið minni en sýnafjöldin fór úr 112 niður í 79 vegna þessa. 

BioAnalyzer niðurstöður er góður grundvöllur frekari flokkunnar á sýnum. Þessi tækni krefst lítils 

sýnamagns, tekur skamman tíma og gefur mjög skýrar og góðar niðurstöður (Mynd 10 og viðauki I). 

Þau sýni sem samkvæmt BioAnalyzer innihéldu eitt band af tilætlaðri stærð voru PCR hreinsuð (50 

sýni) og tópóklónuð (59 sýni). Ástæðan fyrir þessum 9 sýna mismun er sú að PCR hreinsisettið sem 

pantað var til verksins innihélt aðeins hvarfefni og súlur fyrir 50 sýni. Þetta kemur þó ekki að sök við 

greiningarvinnu þar sem 50 sýna þýði er nægjanlega stórt til að greina hvort munur sé á milli aðferða. 

Eins og sjá má á flæðiriti (Mynd 6) þá voru 20 sýni rafdregin á 1,5% agarósageli. Þá voru skorin út 

bönd af 285bp stærð úr öllum sýnum að undanskildu sýni 38 (Mynd 13). Þar var skorin út bútur sem 

var mun stærri en 285bp og því voru raðgreiningarniðurstöður frá þessu sýni ekki samanburðarhæfar 

og þess vegna útilokaðar. Að því leiðir að þessi sýnahópar fór úr 20 sýnum í 19. Þetta eru hóparnir 

„GEL“ og „TOPOgel“. 

Niðurstöðurnar sýna að heimtur á nýtanlegum röðum til voru misjafnar á milli hópa. Þá kom í ljós að 

þau sýni sem voru tópóklónuð skiluðu ekki eins mörgum nýtanlegum raðgreiningarniðurstöðum og þau 

sem fóru beint í PCR og GEL hreinsun fyrir raðgreiningu (Tafla 9). Samanburður á niðurstöðum eftir 

mismunandi forvinnu sýnahópa fyrir raðgreiningu sýnir að gæði niðurstaðna er mjög einsleit á milli 

hópa, komi nýtanlegar niðurstöður fram á annað borð. Sýnt þykir með þessum prófunum að ekki er 

nauðsynlegt að tópóklóna sýni til að fá betri niðurstöður. Sé ætlunin hinsvegar að nota afurðina 
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(cDNA) sem t.d. gæðastaðal fyrir mælingar þá er kjarnsýrumagn eftir tópóklonun hærra en sé það ekki 

gert (Mynd 11). Þessar niðurstöður munu nýtast við framkvæmd fyrirhugaðs MS verkefnis, sem felur í 

sér greiningar á fleiri veirum í íslensku laxeldi. 

Ómeinvirka afbrigði ISAV-HPR0 hefur verið staðfest hérlendis og hjá öllum helstu laxeldis þjóðum 

þar með talið hjá nágrönnum okkar í Færeyjum, Noregi, Skotlandi og víðar. Af þeim sýnum sem greind 

voru hérlendis á árunum 2011-2015, hafa einungis um 0,63% reynst jákvæð fyrir HPR0 stofni ISAV. 

Aldrei hefur ISA sjúkdómurinn brotist út í laxeldi hér á Íslandi. Ekki er hægt að fullyrða að viðvera 

ómeinvirka afbrigðisins HPR0 leiði sjálfkrafa til þróunar á HPRvir. Þetta styðja rannsóknir t.a.m. í 

Færeyjum, þar sem HPR0 hefur greinst í allt að 15,1% sýna án þess að sjúkdóms verði vart (10). 

Samskonar niðurstöður fengust í Skotlandi þar sem langtímarannsókn á viðveru ISAV-HPR0 leiddi 

ekki til þróunar á HPRvir. Sýnt hefur verið fram á að ISAV-HPR0 geti breiðst hratt út á milli einstaklinga 

innan sama svæðis. Sú staðreynd að sýkinga verður vart u.þ.b. 8 mánuðum eftir flutning fiskanna í sjó 

bendir til þess að smitið sé til staðar í umhverfi sjókvíanna (10). Tímasetning sýkinga eftir flutning 

fiskanna í sjó, nánast staðbundin sýking í tálknum, tíma- og árstíðabundnir sýkingatoppar sem svipar 

til inflúensu í spendýrum styðja tilgátuna um láréttan smitferil eða útbreiðslu ISAV-HPR0 frekar en 

lóðréttan. Reiknað er með að viðvera ISAV-HPR0 ýti undir möguleikann á því að meinvirkir stofnar geti 

komið fram og valdið ISA. Þó ber að geta þess að rannsóknir í löndum eins og Færeyjum og 

Skotlandi, þar sem meinvirkir stofnar eru ekki landlægir, gefa tilefni til að meta áhættuna sem mjög 

litla. Ennfremur er hægt að draga enn frekar úr áhættu með því að fylgja viðeigandi verkferlum og 

öryggisreglum í allri framkvæmd eldisins. Þau ISA tilfelli sem upp komu í Skotlandi 1998 og 2009 mátti 

rekja sérstaklega til svæða þar sem skortur var á eftirliti og stjórn í samræmi við reglur. Það sama má 

segja frá Færeyjum í ISA faraldrinum þar að um mikla og hraða framleiðsluaukningu var að ræða án 

samhæfðs eftirlits og stýringar (10). Þetta undirstrikar mikilvægi þess að hafa þessa þætti í lagi og 

ástunda reglubundið eftirlit. 

Samkvæmt niðurstöðum raðgreininga er ekki um neinn breytileika að ræða á HPR0 geni ISAV á 

milli þeirra þriggja hópa sem hér voru prófaðir þ.e. hópur 1, 2 og 3, allar basaraðir voru eins (Mynd 

26). Þessar niðurstöður eru mjög áhugaverðar og gefa tilefni til frekari rannsókna. Öll sýnin sem voru 

skoðuð komu frá sama eldisfyrirtækinu. Áhugavert væri að skoða sýni frá fleiri laxeldisstöðvum. 

Framhaldsverkefni liggur fyrir þar sem skimuð verða sýni frá mismunandi aldurshópum í strandeldi, 

kvíaeldi og frá villtum laxastofnum. 

Samanburður HPR0 stofnsins sem hér greindist, við nokkra stofna frá Noregi, Skotlandi, Færeyjum 

og Kanada, gefur tilefni til að flokka hann með Evrópustofnum. Svo virðist sem mest líkindi sé að finna 

með stofnum frá Færeyjum og Noregi. Klaklaxinn sem sýni voru tekin úr eru öll af norskum uppruna en 

hrognin voru flutt hingað til lands frá Noregi uppúr 1990. Það er þó ekki hægt að fullyrða að HPR0 hafi 

borist hingað með þeim enda hefur ekki verið sýnt fram á smit með kynfrumum. Áhugavert verður að 

sjá niðurstöður fyrirhugaðs framhaldsverkefnis þar sem villtur íslenskur lax verður skoðaður en engar 

upplýsingar eru til varðandi hann.  

Grunnrannsóknir sem þessar gefa mikilvægar upplýsingar um stöðuna hérlendis, auk þess að 

stuðla að betri nýtingu á tíma og fjármunum. Hvoru tveggja nýtist við frekari rannsóknarvinnu. 

  



 

47 

 

6 Ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að PCR hreinsun sýna fyrir raðgreiningu gefi marktækt 

fleiri nothæfar niðurstöður en séu sýnin tópóklónuð. Gæði raðgreininganiðurstaðna eru þó jöfn með 

hvorri aðferð sem er. Vinna við tópóklónun er mun tímafrekari en PCR hreinsun fyrir raðgreiningu og 

gefa niðurstöðurnar því tækifæri á að minnka svartíma sýna töluvert, a.m.k um 3 daga. Við þetta 

sparast einnig miklir fjármunir þar sem tópklónun er mun dýrari aðferð, að ótöldu vinnuframlagi 

starfsmanns í a.m.k 3 auka daga. Hér hefur þannig verið lagður grunnur að hraðvirkari og ódýrari 

greiningavinnu sem nýtist í framtíðar þjónusturannsóknum, sem og annarri rannsóknarvinnu. Sé 

hinsvegar ætlunin að útbúa viðmiðunarkontról úr jákvæðu sýni þá er tópóklónun vænlegri kostur þar 

sem sú aðferð gefur hærri styrk kjarnsýra í sýni og hentar því betur í þynningar. 

Einungis einn stofn ISAV-HPR0 greindist í verkefninu þar sem basaraðir allra sýna voru 

nákvæmlega eins. Þegar íslenski stofninn var borinn saman við stofna annarra laxeldisþjóða var 

samsvörunin mest við norska og færeyska stofna veirunnar. 
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Viðauki I 

BioAnalyzer niðurstöður 
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Viðauki II 

Hér má sjá heiti sýnahópa, númer sýna í hverjum hóp auk heildarfjölda sýna innan hvers hóps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sýnahópar Uppruni Nr. Sýna í hóp Fjöldi sýna 

Hópur 1 Hængir 1-27 27 

Hópur 2 Hrygnur Vogavík 28-38 11 

Hópur 3 Hrygnur 
Kalm.tjörn 

39-112 74 

Sýnahópar Númer sýna í hverjum hóp. Fjöldi sýna 

PCR 22-25-26-27-31-33-34-40-41-42-44-45-46-47-49-50-52-54-58-59-60-61-62-
63-64-65-66-69-70-74-76-77-78-79-80-81-82-87-88-90-93-94-96-99-100-
101-102-104-106-112 

50 

GEL 10-11-16-19-20-37-38-43-56-67-68-72-73-85-92-103-107-108-109-110 20 
TOPO 3-5-6-8-9-12-13-14-15-22-25-26-27-31-33-34-40-41-42-44-45-46-47-49-50-

52-54-58-59-60-61-62-63-64-65-66-69-70-74-76-77-78-79-80-81-82-87-88-
90-93-94-96-99-100-101-102-104-106-112 

59 

TOPOgel 10-11-16-19-20-37-38-43-56-67-68-72-73-85-92-103-107-108-109-110 20 
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Viðauki III 

HPR0 raðgreiningarplata 1, PCR- og GEL hreinsað 

Fw vísir: TGAGGGAGGTAGCATTGCAT erv compliment: ATGCAATGCTACCTCCCTCA 

Rev vísir: AAGCAACAGACAGGCTCGAT 

Raðir úr sequencer 

100 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

101 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCCAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGTCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

102 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

104 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAAT
CCCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

106 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

112 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTACTAGGAACAGAGCAATCC
CAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGGG
ATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

22 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

25   

AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

27 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGAACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

31  31fw léleg, aðeins röð með 31 rev 

GAGGACATCACAGATGTAAATATCAGGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCAAACATTCAATACAAACCAAGCAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTG
TTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGCAGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAG
TCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTTA  

26   ekki nógu góð raðgreining á báðum til að leggja þær saman 

33 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 
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34   rev gaf þessa röð hin léleg 
AAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACACTCCTTCATTTCTATGGGTGGAGCAGGTTTTGGGATTGCATCTGCTTCCCAGCAGGTTGG
GAAAACATGAATTTGGATTGCAGCATTC 

40 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

41 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

42 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCCAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

44 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

45 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

46 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

47 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTACACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATCC
CAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGGG
ATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

49 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

50 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

52 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

54 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

58 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

59 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

60 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC



 

60 

CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

61 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

62 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

63 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

64 
AAGCAACAGAACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAAT
CCCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

65 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

66 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

69 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

70 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

74 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

76 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

77 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

78 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

79 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

80 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC



 

61 

CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

81 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

82 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

87 

AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

88 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

90 

AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

93 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

94 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

96 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

99 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

 

103 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

107 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

108 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTGTACTGACCATCACCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

109 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 



 

62 

10 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

110 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

11 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

16 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

19 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

20 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

37 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

43 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGGATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

56 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

67 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

68 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

72 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

73 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

85 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 



 

63 

92 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATCCC
AAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGGGA
TTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

 

HPR0 raðgreiningarplata 2, TOPO og TOPOgel 

Fw: TGAGGGAGGTAGCATTGCAT   revcompliment: ATGCAATGCTACCTCCCTCA 

Rev:  AAGCAACAGACAGGCTCGAT  revcompliment: ATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

47 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

54 Ekki nýtanleg raðgreining 

14 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

20 gel 
AAGCACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATCCC
AAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGGGA
TTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

56 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

22 finnst engin samsvarandi röð 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATTGACAGTGTCCCTCATCATTAGAGATAACAATAAGCCTCTGGCCCTTTCAATGCATAAATTCAGATTCCAGACTTTTTGTCTC
ATGGCTGAACACGGTCACACCCAGGACTTGCAAAGAGCTAGAATGCACCAGATTACATTAGGCCTACATTACCACACTCGCTCTTGTGAATGCTACCATCTT
ATAACGCCACCCCCGATCCTGTTTCTTTGCCACACACAGGATTCTTCTGATGAATAGGCTGCCTAGTCCAAGTCCCATGCTCTCCAGCCTCCTCTGGAGGAG
GCAGGGAA 

99 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

41 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTGGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

50 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

38 gel bara vektorinn ekki HPR0 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATTGACAGTGTCCCTCATCATTAGAGATAACAATAAGCCTCTGGCCCTTTCAATGCATAAATTCAGATTCCAGACTTTTTGTCTC
ATGGCTGAACACGGTCACGCCCAGGACTTGCAAAGAGCTAGAATGCACCAGATTACATTAGGCCTACATTACCACACTCGCTCTTGTGAATGCTACCATCTT
ATAACGCCACCCCCGATCCTGTTTCTTTGCCACACACAGGATTCTTCTGATGAATAGGCTGCCTAGTCCAAGTCCCATGCTCTCCAGCCTCCTCTGGAGGAG
GCAGGGAAGGTATGCATGTCCCAATATGCCTGTACACATTAAGACAGATGGCCAGGATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

43 gel 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

61 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 



 

64 

13 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

102 e coli 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATTGACAGTGTCCCTCATCATTAGAGATAACAATAAGCCTCTGGCCCTTTCAATGCATAAATTCAGATTCCAGACTTTTTGTCTC
ATGGCTGAACACGGTCACGCCCAGGACTTGCAAAGAGCTAGAATGCACCAGATTACATTAGGCCTACATTACCACACTCGCTCTTGTGAATGCTACCATCTT
ATAACGCCACCCCCGATCCTGTTTCTTTGCCACACACAGGATTCTTCTGATGAATAGGCTGCCTAGTCCAAGTCCCATGCTCTCCAGCCTCCTCTGGAGGAG
GCAGGGAAGGTATGCATGTCCCAATATGCCTGTACACATTAAGACAGATGGCCAGGATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

64 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

69 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCCCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

42 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTCCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

34 ekki nothæf 

52 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCATCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

25 bara raðgreining með rev 

19 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGCGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

92 gel 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

26 vector 
AAGCAACAGACAGGCTCGATATCTACAGTCCCTCACATCAACAACCTAAATGTAATCTACAGTACCTCACATCAACAACCTAAATGCAATGCTACCTCCCTCA 

94 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

11 gel ekki nothæf 

40 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

59 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

78 ekkert 
CTCTACTGTTTCTCCATACCCGTTTTTTTGGGCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATACCCATGGGCTCTGGATCCGGTGATGACGA
TGACAAGCTCGCCCTTTGAGGGAGGTAGCATTGCATCGAGCCTGTCTGTTGCTTAAGGGCGAGCTTGAAGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTCGGTCTC
GATTCTACGCGTACCGGTCATCATCACCATCACCATTGAGTTTAAACGGTCTCCAGCTTGGCTGTTTTGGCGGATGAGAGAAGATTTTCAGCCTGATACAGA
TTAAATCAGAACGCAGAAGCGGTCTGATAAAACAGAATTTGCCTGGCGGCAGTAGCGCGGTGGTCCCACCTGACCCCATGCCGAACTCAGAAGTGAAACG



 

65 

CCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATAAAACGAAAGGCTCAGTCGAAAGACTGGGCCTTTC
GT 

12 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

66 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCGCCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

60 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

65 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

96 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCAAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

82 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

45 engin samsvörun fannst 

16 gel samsvörun við vektorinn 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAGACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

106 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

88 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

112 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGT
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

81 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

90 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

27 
CTCTACTGTTTCTCCATACCCGTTTTTTTGGGCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATACCCATGGGCTCTGGATCCGGTGATGACGA
TGACAAGCTCGCCCTTAAGCAACAGACAGGCTCGATATGCAATGCTACCTCCCTCAAAGGGCGAGCTTGAAGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTCGGTC
TCGATTCTACGCGTACCGGTCATCATCACCATCACCATTGAGTT 
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67 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCCAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

104 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCGACACCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

37 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAGTTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

107 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

85 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

77 fw gaf þessa röð 
AGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCAAA
CATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGCAG
GTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTTAAGGGCGAGCTTGAAGGTAA
GCCTATCCCTAACCCTCTCCTCGGTCTCGATTCTACGCGTACCGGTCATCATCACCATCACCATTGAGTTTAAACGGTCTCCAGCTTGGCTGTTTTGGCGGAT
GAGAGAAGATTTTCAGCCTGATACAGATTAAATCAGAACGCAGAAGCGGTCTGATAAAACAGAATTTGCCTGGCGGCAGTAGCGCGGTGGTCCCACCTGA
CCCCATGCCGAACTCAGAAGTGAAACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCTCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGCCAGGCATCAAATAAAACGAA
AGGCTCAGTCGAAAGACTGGGCCTTTCGTTTTATCTGTTGTTTGTCGGTGAACGCTCTCCTGAGTAGGACAAATCCGCCGGGAGCGGATTTGAACGTTGCG
AAGCAACGGCCCG 

79 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAACGAAGATGTTGCTCAACACAGATTTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGGG
ATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

10 gel rev gaf þessa röð 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCGTTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

103 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

58 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

15 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGGAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

87 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

74 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 



 

67 

44 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

80 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

108 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGTTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATCC
CAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGGG
ATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

33 
TCTACTGTTTCTCCATACCCGTTTTTTTGGGCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATACCCATGGGCTCTGGATCCGGTGATGACGAT
GACAAGCTCGCCCTTAAGCAACAGACAGGCTCGATGCAATGCTACCTCCCTCAAAGGGCGAGCTTGAAGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTCGGTCTC
GATTCTACGCGTACCGGTCATCATCACCATCACCATTGAGTT 

63 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

110 gel 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

101 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

72 gel 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

76 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTCCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

62 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACGTTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

31 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTGCTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

68 gel 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

70 
CTACTGTTTCTCCATACCCGTTTTTTTGGGCTAGAAATAATTTTGTTTAACTTTAAGAAGGAGATATACATACCCATGGGCTCTGGATCCGGTGATGACGATG
ACAAGCTCGCCCTTAAGCAACAGACAGGCTCGATGCAATGCTACCTCCCTCAAAGGGCGAGCTTGAAGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTCGGTCTCG
ATTCTACGCGTACCGGTCATCATCACCATCACCATTGAGTT  

73 gel 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 
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49 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTCTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGATATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

109 gel 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAGGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACGGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

46 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 

100 
AAGCAACAGACAGGCTCGATGGTGGAATTCTACCTCTAGACTTGTACATGAATGCTGCAATCCAAATACATGTTTTCCAACCTGCTAGGAACAGAGCAATC
CCAAAACCTGCTACACCCATAGAAATGAAGATGTTGCTCAACACAGAATTCGCAGGCTGCTCTACTTGGTTTGTATTGAATGTTTGGTTCAGCTGAGGTGG
GATTGCGTCTACCCTGGTATTTACATCTGTGATGTTCCTCTGAAGTTTACTGATCATCTCCTTATGCAATGCTACCTCCCTCA 

93 
TGAGGGAGGTAGCATTGCATAAGGAGATGATCAGTAAACTTCAGAGGAACATCACAGATGTAAATATCAGGGTAGACGCAATCCCACCTCAGCTGAACCA
AACATTCAATACAAACCAAGTAGAGCAGCCTGCGAATTCTGTGTTGAGCAACATCTTCATTTCTATGGGTGTAGCAGGTTTTGGGATTGCTCTGTTCCTAGC
AGGTTGGAAAACATGTATTTGGATTGCAGCATTCATGTACAAGTCTAGAGGTAGAATTCCACCATCGAGCCTGTCTGTTGCTT 


