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Útdráttur 

Hægt er að rannsaka tegundarmyndun með því að skoða mismunandi afbrigði sömu 

tegundar sem eru að aðskiljast erfðafræðilega. Bleikja (Salvinus alpinus) er tegund 

ferskvatnsfisks sem tilheyrir ætt laxfiska (Salmonidae). Bleikjuna má finna á norrænum 

slóðum og til eru mörg afbrigði af fiskinum. Í Þingvallavatni finnast fjögur mismunandi 

afbrigði bleikju: murta (PL), sílableikja (PI), dvergbleikja (SB) og kuðungableikja (LB). 

Raðgreining á umritunarmengi hefur varpað ljósi á stakar basabreytingar sem eru 

einkennandi fyrir PL, SB og LB. Átta þessara breytileika voru prófaðir með KASP 

arfgerðargreiningu. DNA úr bleikjuafbrigðunum fjórum var einangrað og sett í 96 brunna 

bakka. Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar: 1) voru þetta raunverulegar 

basabreytingar sem fengust úr raðgreiningunni, 2) eru stofnarnir fjórir aðskildir, 3) eru 

niðurstöður KASP í samræmi við niðurstöður raðgreiningarinnar og 4) er munur á milli PI 

og PL afbrigðanna? Kí-kvaðrat próf á tíðni arfgerða og allela milli afbrigða gáfu til kynna 

að raunverulegur breytileiki var á milli afbrigðanna á þessum lókusum (P<0,05). Ætla má 

að þetta séu aðskildir stofnar því hver breytileiki er ekki í Hardy-Weinberg jafnvægi. Innan 

afbrigða eru erfðamörkin í Hardy-Weinberg jafnvægi. Athugað var hvort að samræmi væri 

í tíðni breytileika hjá PI og PL og marktækur munur reyndist vera á stofnunum á fjórum 

breytileikum (P<0,05). Tíðni breytileika er í samræmi við gögnin sem fengust úr 

raðgreiningu umritunarmengisins. Munurinn á tíðni þessara tveggja rannsókna hjá hverju 

afbrigði er normaldreifður, en marktækur munur er á þessum rannsóknum hjá PL 

afbrigðinu og þegar öll afbrigðin eru skoðuð saman í t-prófi. Fylgnistuðull rannsóknanna er 

0,96. Þessi rannsókn staðfestir að þessi fjögur bleikjuafbrigði eru erfðafræðilega 

frábrugðin, sem hjálpar okkur að skilja hvernig tegundarmyndun á sér stað.   
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Abstract 

By examining different morphs of the same species that are in the process of genetic 

separation it is possible to shed light on the process of speciation. The Arctic char 

(Salvelinus alpinus) is a species of freshwater fish and a member of the Salmonidae family. 

Arctic char can be found in arctic and subarctic regions and several subspecies, or morphs, 

have been recognized. In lake Þingvallavatn four such morphs exist: planktivorous (PL), 

piscivorous (PI), small benthic (SB) and large benthic (LB). RNA sequencing has revealed 

several single nucleotide polymorphisms (SNPs) that are distinctive for each morph. Eight 

of these markers were tested with KASP, which is based on the competetive binding of two 

allele-specific forward primers and fluorophores which bind to the replicated DNA. DNA 

from all four morphs was extracted and set up on a 96 well masterplate. Four research 

questions were put forward: 1) are the SNPs observed from the sequencing authentic, 2) 

are the four morphs separate populations, 3) are the KASP results in concordance with the 

sequencing results, and 4) is there a difference between the PI and PL morphs? Chi-square 

tests on the frequency of genotypes and alleles between morphs revealed a difference 

between the morphs on these loci. The allele frequency of the four morphs was not in 

Hardy-Weinberg equilibrium which suggests that these are separate populations. Each 

marker in each morph was by itself in Hardy-Weinberg equilibrium for each allele. 

Frequencies at four loci displayed a significant difference between PI and PL (P<0,05). 

The frequency of alleles observed in KASP is correlated with the allele frequency observed 

in the RNA sequencing. The differences in these frequencies are normally distributed, but 

there is a significant difference both for the PL morph and for all of the morphs combined 

when a t-test was performed. The correlation coefficient of these two studies is 0,96. This 

study confirms that the four charr morphs in Lake Thingvallavatn are genetically distinct, 

which may help in understanding how species form.  
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1 Inngangur 

1.1 Tegundamyndun og fjölbreytileiki bleikju 

Hugtakið tegund má skilgreina sem hóp lífvera sem getur æxlast saman innbyrðis, eignast 

frjó afkvæmi og er æxlunarlega einangraður frá öðrum hópum. Nýjar tegundir geta 

myndast þegar lífverurnar koma í nýtt umhverfi og aðlagast öðrum vistum en þær hafa 

verið vanar. Erfitt getur þó verið að skoða og rannsaka tegundarmyndun því að þetta er 

hægt ferli sem á sér stað yfir margar kynslóðir. Með nýjum framförum í erfðafræði er hægt 

að skoða hversu líkar tvær tegundir eða afbrigði eru í raun með því að mæla erfðafjarlægð 

milli þeirra. Í tegundarmyndunarferlinu geta myndast undirtegundir, þ.e. afmarkaðir hópar 

innan tegundarinnar sem geta verið aðlagaðir að mismunandi vistum en þó æxlast 

innbyrðis. Bleikjan í Þingvallavatni er dæmi um þróun slíkra afbrigða eða undirtegunda og 

fjallar þessi ritgerð um það efni (Sandlund o.fl., 1992). 

Bleikja (Salvinus alpinus) er tegund ferskvatnsfisks sem tilheyrir ætt laxfiska 

(Salmonidae). Bleikjuna má finna á norrænum slóðum og til eru mörg afbrigði hennar, sem 

hafa aðlagast mismunandi umhverfi. Fiskurinn er pólhverfur og enginn annar 

ferskvatnsfiskur finnst jafn norðarlega og bleikjan (Malmquist o.fl., 1985). Í Þingvallavatni 

finnast fjögur mismunandi afbrigði Salvelinus alpinus sem hafa aðlagast að mismunandi 

vistum eftir að Þingvallavatn einangraðist frá öðrum ferskvötnum fyrir um 9000 árum. 

Þessi afbrigði eru murta (PL), sílableikja (PI), dvergbleikja (SB) og kuðungableikja (LB). 

Nokkuð mikill munur er á þessum afbrigðum og lýsir hann sér í litafari, stærð, aldri við 

kynþroska, fæðuvali, búsvæði o.fl. Einn mest áberandi munurinn á afbrigðunum fjórum er 

lögun kjálkans (Hilmar Malmquist o.fl., 1986).  

Bleikjan í Þingvallavatni hefur talsvert verið rannsökuð á sviði vistfræði og þróunarfræði 

(Sandlund o.fl., 1992). 
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Mynd 1: Fjögur afbrigði Salvelinus alpinus sem finnast í Þingvallavatni (Johnston o.fl., 

2004). Neðsta afbrigðið, DB, verður skammstafað SB hér. 

 

1.2 Aðdragandi rannsóknar 

Raðgreining á umritunarmengi 48 sýna úr þremur afbrigðum bleikjunnar (PL, SB og LB) 

hefur varpað ljósi á stakar basabreytingar (SNP) sem eru í hárri tíðni í ólíkum afbrigðum 

(Jóhannes Guðbrandsson, óbirt gögn). Sumar basabreytingar eru til staðar nánast eingöngu 

í einu afbrigði bleikjunnar. Út frá tíðni basabreytinga fyrir hvert afbrigði fyrir sig var 

reiknaður út skyldleikastuðull FST, sem segir til um mun milli stofna út frá erfðaþáttum eins 

og stökum basabreytingum. FST stuðullinn er skali frá núlli upp í einn. Hátt gildi gefur til 

kynna að stofnarnir séu erfðafræðilega ólíkir en lágt gildi að þeir séu svipaðir. Samtals 

voru 90 basabreytingar valdar til að skoða nánar. Fyrst var gögnunum raðað upp eftir FST 

og síðan voru valin 30 svæði fyrir hvert afbrigði þar sem mestur munur sást á tíðni 

basabreytinganna. T.d. voru sýnin sem voru valin fyrir SB afbrigðið þau sýni sem sýndu 

mestan mun á tíðni milli SB og meðaltíðni PL/LB.  

Ákveðið var að skoða nánar 15 af þesum 90 svæðum, 5 svæði fyrir hvert bleikjuafbrigði. 

Þessi svæði voru skoðuð með aðferð sem kallast KASP™ arfgerðargreining. Þetta var gert 

til þess að staðfesta þann mun milli afbrigða sem fékkst með raðgreiningu 

umritunarmengisins. Höfundur þessarar ritgerðar fékk það verkefni að skoða 8 af þessum 

15 svæðum. DNA var einangrað úr bleikju og sett var upp master DNA plata sem 

inniheldur 21-24 DNA sýni fyrir hvert bleikjuafbrigi og þrjú neikvæð viðmið sem 

innihalda ekkert DNA. 
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Tafla 1:  Vísarnir sjö og basabreytingarnar sem þair eru hannaðir til að athuga. Tíðnin á 

basabreytingunum fyrir bleikjuafbrigðin þrjú fengust úr rannsókn á umritunarmengi 

þeirra. 

Vísir Ref Alt Freq_LB Freq_PL Freq_SB Staðsetning og áhrif 

T175640c7g2i1p257 A G 0,983 0,867 0,224 UTR 

T171380c9g1i1p1027 A C 0,018 0,767 0,030 UTR 

T83913c0g1i1p1075 C T 0,000 0,660 0,000 Amínósýrubreyting 
(D -> N) 

T173059c1g1i1p393 AA TC 1,000 0,305 0,919   

T174223c1g6i2p2555 A T 0,167 0,039 0,967 UTR 

T166617c2g1i3p1187 T C 0,196 0,064 0,815 Þögul breyting 

T31141c0g1i1p1202 A C 0,006 0,837 0,106  
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2 Markmið 

 

Til að varpa ljósi á skyldleika og erfðafræði bleikjuafbrigða úr Þingvallavatni voru settar 

fram fjórar rannsóknarspurningar: 

1. Eru basabreytingarnar sem eru á þessum svæðum raunverulegar?  

2. Eru stofnarnir fjórir í Þingvallavatni (PL, SB, LB og PI) aðskildir?  

3. Er tíðni breytinganna samkvæmt KASP keyrslunum í samræmi við gögn úr greiningu 

umritunarmengisins? 

4. Er PI afbrigðið í samræmi við PL afbrigðið? Tilgáta er um að PI og PL séu náskyld 

afbrigði og það verður kannað með því að skoða 8 breytileika. 

Hér á eftir verður reynt að varpa ljósi á þessar fjórar spurningar og greind verða gögn úr 

arfgerðargreiningunni með þær í huga.  
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3 Efni og aðferðir 

 

3.1 Hönnun vísa 

Raðirnar úr umritunarmenginu sem skoðaðar voru máttu ekki vera nákvæmlega eins eða 

mjög svipuð systurgenum því að annars myndu vísarnir sem bindast á þessar raðir líka 

bindast á systurgenið og brengla niðurstöður erfðagreiningarinnar.  

Til að athuga hvort systurgen væru til staðar var röð gens borin saman við genabankana 

salmobase.org og blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi og leitað var að samskonar röðum í laxi 

(Salmo salar) og regnbogasilungi (Oncorhynchus mykiss).  

Basaraðirnar voru síðan settar saman í SeaView forritið (doua.prabi.fr/software/seaview) 

og svæðin í kringum basabreytinguna voru skoðuð. Hugmyndin var sú að ef bæði lax og 

regnbogasilungur eru með systurgen væri væntanlega líka systurgen í bleikjunni, enda eru 

þessir fiskar náskyldir. Ef systurgen voru til staðar þurfti að hanna vísana þannig að þeir 

byndust þar sem var munur og þá bara við rétt eintak. Ef enginn munur var til staðar var 

ekki hægt að skoða þetta ákveðna svæði. Basabreytingarnar sem voru skoðaðar máttu ekki 

heldur vera nálægt innröð því þær basaraðir eru óþekktar og þá gætu vísarnir ekki bundist. 

Vísarnir þurftu að vera hannaðir þannig að þeir byndust nákvæmlega við SNP svæðið sem 

átti að magna upp. Það þurfti að gefa upp a.m.k. 50 basa sitt hvorum megin við 

basabreytinguna til að hanna KASP vísa.  

 

3.2 Lýsing á KASP 

KASP (Kompetitive Allele Specific PCR genotyping system) arfgerðargreining notar allel-

sértæka PCR vísa og getur skynjað stakar basabreytingar, innskot eða úrfellingar með 

mikilli nákvæmni. Aðferðin byggir á merki sem myndast þegar basaröð með flúrljómandi 

hóp binst á eftirmyndaða DNA bútinn. Sitt hvor flúrljómandi hópurinn binst eftir því hvor 

basinn er til staðar og tvö mismunandi merki geta myndast. Þannig er hægt að greina 

arfgerð sýnisins á þessum ákveðna lókus. Flúrljómandi hóparnir í KASP eru á 

svokölluðum FRET kassettum en þær eru stuttir bútar af tvíþátta DNA sem hafa tvo hópa á 

öðrum enda bútsins. Einn hópurinn er flúrljómandi (reporter) og hinn er bælir (quencher). 

Basaröðin á þessum kassettum er hönnuð til að samsvara basaröð allel-sértæka vísisins 

(LGC group, 2016).  

Þegar kassetta er heil og ljós skín á hana tekur bælirinn orku úr flúrljómandi hópnum 

vegna fyrirbæris sem kallast FRET (fluorescence resonance energy transfer), sem veldur 

því að hópurinn flúrljómar ekki. Þetta gerist vegna þess að bælirinn liggur svo nálægt 
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flúrljómandi hópnum. Ef kassettan er hins vegar klofin og engin tenging er milli hóps og 

bælis flúrljómar hópurinn ef ljós skín á hann. 

Tveir mismunandi F vísar eru notaðir við hvert KASP hvarf. Þeir eru hannaðir þannig að 

þeir innihalda sitt hvorn basann á lókusnum sem er verið að skoða. Einnig innihalda þessir 

vísar sitt hvorn halann, sem binst ekki við einangrað DNA í sýninu en samsvarar 

basaröðinni í annarri FRET kassettunni. Tvær gerðir af kassettum eru í KASP 

mastermixinu. Flúrljómandi hóparnir sem notaðar eru í hvarfinu eru FAM™ og HEX™. 

Þegar þessir hópar flúrljóma geisla þeir út ljósi af mismunandi bylgjulengdum og því er 

hægt að greina á milli hvor hópurinn hefur bundist á DNA (tafla 2). Einnig er notast við 

flúrljómandi eindina ROX sem virkar sem viðmið og jafnar út muninn á flúrljómun milli 

brunna.  

Tafla 2: gleypni- og geislunarbylgjulengdir flúrljómandi einda sem notast er við í KASP 

hvarfinu 

Flúrljómandi eind Bylgjulengd gleypni (nm) Bylgjulengd útgeislunar (nm) 

FAM 485 520 

HEX 535 556 

ROX 575 610 

 

Á hring tvö í PCR hvarfinu eftirmyndast halinn sem er á allel-sértæka vísinum sem bast 

við einangrað DNA. Strendingurinn á FRET kassettunni sem inniheldur flúrljómandi 

eindina losnar frá bælisstrendingnum og binst við eftirmyndaða halann. Í næstu hringjum 

PCR hvarfsins magnast upp bútar í veldisvexti sem flúrljómandi eindin binst við. Þá fæst 

sterkt merki sem er greint af ABI 7500 vél og arfgerð sýnisins er fundin.   
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Mynd 2: Dæmi um hvernig gögn úr KASP keyrslu líta út. Þessi keyrsla er fyrir vísi 

T31141c0g1i1p1202. Rauðir punktar tákna sýni arfhrein fyrir allel 1, bláir tákna sýni 

arfhrein fyrir allel 2 og grænir tákna arfblendin sýni.  

 

3.3 KASP prufukeyrslur 

Áður en KASP vísarnir voru prófaðir á heilli plötu af sýnum þurfti að staðfesta að þeir 

virkuðu. Þeir voru því prófaðir á 24 sýnum fyrst og því var hægt að prófa fjóra KASP vísa 

í einu á 96 brunna plötu. Ef ekkert mynstur fékkst úr greiningunni eftir tvær prófanir var 

erfðamarkinu sleppt.  

Prufu DNA plata var sett upp með 22 sýnum. DNA fyrir þessi sýni hafði þegar verið 

einangrað og var geymt í frysti. Sýnin sem voru á þessari plötu voru ekki sömu sýnin og 

voru á aðal DNA plötunni. 8 PL sýni, 8 SB sýni og 6 LB sýni voru styrkmæld í 

nanódropavél og sett í brunnaraðir 3-5 og 8-10 á 96 brunna plötu. Lokastyrkur sýna var 

hafður 5ng/μL, 150μL í hverjum brunni. Hvert sýni var haft í tveimur brunnum til öryggis 

ef eitt skyldi mengast. Tveir brunnar voru með vatni í staðinn fyrir einangrað DNA, þeir 

voru notaðir sem neikvæð viðmið. Fimm prufuplötur voru keyrðar fyrir alla 15 vísana.  
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3.4 Einangrun DNA 

Einangrað DNA sem var notað var fengið með þremur mismunandi einangrunaraðferðum: 

NucleoSpin® kitti, NucleoMag® kitti og hefðbundinni phenól-klóróform 

einangrunaraðferð. Öll vefjasýni sem þurfti að einangra DNA úr voru til staðar í frysti.  

NucleoSpin kittið notar sílíkonhimnur í spunasúlum sem DNA binst við en önnur efni eru 

hreinsuð úr spunasúlunni. Sex sýni voru einangruð með þessari aðferð: A039, A040, A041, 

A042, A043 og A044. Fylgt var NucleoSpin Tissue leiðbeiningum við þessa einangrun  

(sem finna má á www.mn-net.com).  

Öll LB sýnin nema eitt (LB04001) og 6 PI sýni (A545-A550) sem voru notuð í KASP 

arfgerðargreiningu voru einangruð af doktorsnemanum Han Xiao með Sambrook fenól-

klóróformaðferðinni (Sambrook o.fl., 2006).  

NucleoMag byggist á að DNA loðir við litlar málmkúlur við réttar buffer aðstæður. 

Vefjasýni eru leyst upp með SDS/prótein kínasa lausn. Til að stilla aðstæður í lausninni 

þannig að DNA bindist rétt við segulkúlurnar er settur buffer MB2 ásamt NucleoMag 

segulkúlunum í hvern brunn sem er verið að einangra úr. Kúlurnar eru aðskildar frá 

lausninni með því að beita segulmagni á botninn á plötunni þannig að kúlurnar dragast 

niður á botn hvers brunns. Segulkúlurnar eru síðan þvegnar tvisvar til að fjarlægja 

aðskotaefni og sölt úr lausninni og til þess eru notaðir þvottabufferar MB3 og MB4. Etanól 

sem fer út í lausnina í hreinsiskrefunum er fjarlægt með buffer MB5. Loks er einangrað 

DNA losað frá segulkúlunum með fellibuffer MB6. Fylgt var NucleoMag Tissue 

leiðbeiningunum fyrir þessa einangrun (sem finna má einnig á www.mn-net.com). 

DNA úr 90 vefjasýnum var einangrað með NucleoMag aðferðinni. 41 SB, 40 PL og 1 PI 

sýni var einangrað með þessari aðferð. DNA var einangrað í 96 brunna plötu með 2.1 mL 

brunnum. Af þessum sýnum voru 50 notuð við rannsóknina. 

Eftir að DNA úr vefjasýnunum var einangrað voru þau styrkmæld í nanódropavél og 

dregin á 1,2% agarósageli. Um 1 mg af DNA var sett í hvern brunn og miðað var við 

λ/hindIII ladder (mynd 3).  

Einangrunin var gerð í þremur lotum. Fyrsta lotan var til að fá tilfinningu fyrir 

vefjameltingu og var hún framkvæmd á 6 sýnum með NucleoSpin kittinu. Lota 2 var til að 

fá tilfinningu fyrir NucleoMag kittinu og var gerð á 8 sýnum. Þriðja lotan fólst í einangrun 

á 82 sýnum í einu með NucleoMag. 

Samtals voru 50 sýni sem voru einangruð með NucleoMag notuð til að keyra KASP 

vísana. Af þeim sýnum voru 24 af SB afbrigðinu, 24 af PL og 2 af PI. Hin DNA sýnin sem 

voru notuð í KASP voru einangruð með öðrum aðferðum, s.s. með phenól-klóróformi. Han 

Xiao sá um þann hluta framkvæmdarinnar.   
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3.5 Uppsetning DNA plötu 

Tvær aðal DNA plötur með 96 brunnum af einangruðu DNA voru settar upp með u.þ.b. 

jöfnum hlutföllum af hverju bleikjuafbrigði. Vísarnir sjö voru prófaðir á 24 LB sýnum, 21 

PI sýni, 24 SB sýnum og 24 PL sýnum. Sýnin voru keyrð í ABI 7500 vél.  

Til að KASP hvarfið virki sem best þurfti magn DNA í hverjum brunni að vera það sama 

og á bilinu 5-50 ng fyrir hvert hvarf. Aðal DNA plöturnar voru settar upp þannig að í 

hverjum brunni var styrkur DNA 5 ng/μL. Fyrir 10 μL KASP hvarf voru notaðir 5 μL af 

útþynntu DNA sem samsvaraði því að lokamagn DNA í hverju hvarfi var 25 ng. Einangrað 

DNA sem var notað var styrkgreint í nanódropa vél og þynnt niður á plötuna í viðeigandi 

brunn. Hvert sýni var þynnt út í 10 ng/μL með Mili-Q® vatni og sett á plötuna. Í hverjum 

brunni voru hafðir 150 μL af útþynntu DNA.  

Þrír brunnar á plötunni voru með með vatni í stað DNA, þeir voru notaðir sem neikvæð 

viðmið. Neikvæðu viðmiðin voru í brunnum 3G, 8D og 10E. Þessir brunnar voru valdir því 

að þeir eru ekki yst á plötunni og þeir mynda ósamhverft mynstur. Slíkt mynstur neikvæðu 

viðmiðanna er mikilvægt til að staðfesta að sýnin hafi verið sett rétt á hvarfplötuna og 

einnig til þess að staðfesta að hvarfplatan hafi snúið rétt í ABI 7500 vélinni. Ef fleiri plötur 

með öðrum sýnum verða gerðar seinna verður líka hægt að nota mynstur neikvæðu 

viðmiðanna til að aðskilja plöturnar hvora frá annarri. 

Næst voru 75 μL teknir úr hverjum brunni með áttfaldri fjöloddapípettu og settir í 

samsvarandi brunn á tómri plötu. 75 μL af Milli-Q vatni voru síðan settir í alla brunnana á 

báðum plötunum, þá voru til staðar tvær eins plötur með 150 μL af DNA í hverjum brunni 

í styrknum 5 ng/μL. Plöturnar voru merktar „VH DNA master plate 1“ og „VH DNA master 

plate 2“. Gerðar voru tvær plötur til öryggis ef ein skyldi mengast eða eyðileggjast. 

 

3.6 Skref framkvæmdar fyrir eina hvarfplötu 

Hér verður lýst skrefunum uppsetningar og keyrslu einnar 96 brunna plötu.  

Fyrst þurfti að bóka ABI 7500 qPCR vélina þannig að engin óþarfa bið yrði á bökkunum. 

KASP Mastermix, viðeigandi vísir og einn aðal DNA bakki voru teknir úr frysti og látnir 

þiðna. Þegar þessi efni voru núin að þiðna voru þau geymd á ís þar til þau fóru aftur í 

frysti. Mastermix fyrir hvarfplötuna var útbúið í 1,5 mL eppendorf glasi. Fyrir 96 10 μL 

hvörf var blandað 105-falt mastermix sem samanstóð af 525 μL KASP Mastermixi og 14,7 

μL af viðeigandi vísi (sjá töflu 3). KASP Mastermix var sett í eppendorf glasið fyrst, síðan 

vísirinn. Glasinu var lokað og vortexað í 5 sekúndur til að blanda saman KASP Mastermixi 

og vísi. Síðan var KASP Mastermix og vísalausnin sett aftur í frysti.  
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Tafla 3: Uppsetning mastermix blöndu fyrir eina hvarfplötu.  

 1x (μL) 105x (μL) 

KASP 2x Mastermix 5 525 

KASP vísir 0,14 14,7 

 

Næst voru 5 μL af nýútbúnu mastermixi settir í hvern brunn á hreinni hvarfplötu með 

glærum botnum og platan merkt með nafni og vísi. Notuð var 200 μL pípetta og ekki þurfti 

að skipta um odd milli brunna því sett var sama lausnin í hvern brunn og brunnarnir voru 

tómir þannig að engin hætta var á mengun á mastermixinu.  

5 μL af DNA voru færðir úr hverjum brunni aðal DNA plötunnar yfir á hvarfplötuna. 

Uppröðun DNA sýna á hvarfplötunni var eins og á DNA plötunni. Þetta skref var gert með 

áttfaldri fjöloddapípettu og nauðsynlegt var að skipta um odda eftir hvern brunn því annars 

hefði master DNA platan mengast. Þegar þessu skrefi var lokið var aðal DNA platan sett 

aftur í frysti.  

Hvarfplötunni var lokað með glæru plastloki og innsigluð í álpappír til að ekkert ljós færi á 

sýnin. Þetta var nauðsynlegt því að í sýnunum voru ljósnæmar flúrljómandi eindir. Ef 

qPCR vélin var upptekin voru sýnin geymd við 4°C þar til vélin var laus. Sýnin voru ekki 

geymd lengur en einn sólarhring áður en þau voru keyrð í vélinni. Álpappír var merktur að 

utan til að sjá hvaða hvaða plata innihéldi hvaða vísi án þess að þurfa að opna álpappírinn 

og hleypa þannig ljósi á sýnin.  

Forritið sem keyrt var á plötunni var stillt eftir leiðbeiningum á KASP vefsíðunni og má sjá 

í töflu 4. Eftir keyrsluna var platan sett aftur inn í álpappír og geymd við 4°C ef það skyldi 

þurfa að keyra hana aftur. Engin plata var þó keyrð oftar en einu sinni.  
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Tafla 4: Forrit fyrir KASP keyrslur.  

Skref Lýsing Hitastig Tími Fjöldi hringja fyrir hvert skref 

1 Virkjun 94°C 15 mínútur 1 

2 

Eðlissvipting 94°C 20 sekúndur 

10 
Eftirmyndun 61-55°C 

60 sekúndur (lækkar um 
0,6°C per hring) 

3 
Eðlissvipting 94°C 20 sekúndur 

26 
Eftirmyndun 55°C 60 sekúndur 

  

3.7 Gagnavinnsla 

Gögnin sem fengust úr KASP keyrslunum voru bæði myndræn (sbr. mynd 2) og á excel-

formi. Excelgögnin voru með upplýsingar um hvert sýni á plötunni, þ.á m. nafn þess, ΔRn 

fyrir allel 1 og 2 og mat forritsins á arfgerð sýnis.  

Til að vinna frekar með excelgögnin voru dálkarnir sem lögðu mat á arfgerð sýnis fyrir 

hvern SNP teknir og settir saman í nýja excel-skrá til að upprunalegu gögnin héldust 

óbreytt. Arfgerðarmatinu var breytt í tölur, þannig að arfhreint sýni fyrir allel 1 fékk gildið 

0, arfhreint sýni fyrir allel 2 fékk gildið 2 og arfblendið sýni fékk gildið 1. Töflu yfir þetta 

má sjá í viðauka B. Næst voru þessi gögn lesin inn í R-forritið, sjá viðauka C.  

Í R voru fyrst gerð kí-kvaðratpróf á hverjum breytileika m.t.t. arfgerðir, bæði á öllum 

afbrigðunum saman og á milli PI og PL. Tíðni arfgerða var næst teiknuð upp fyrir hvern 

breytileika (sbr. mynd 4).  

Út frá arfgerðartíðni var allelatíðnin reiknuð og kí-kvaðratpróf voru gerð m.t.t. allelatíðni, 

bæði á öllum afbrigðunum saman og á milli PI og PL. Tíðni allela var síðan teiknuð upp 

(sbr. mynd 5).  

Hardy-Weinberg jafnvægispróf var gert á öllum breytileikum, bæði fyrir öll afbrigðin 

saman og á hverju afbrigði fyrir sig. Niðurstöður þessara prófa voru fluttar í textaskrá og 

gerðar voru töflur 7 og 8 úr þeim.  

Loks voru gögnin borin saman við niðurstöður umritunarmengisins. Mismunurinn á tíðni 

(sbr. töflu 9) var lesinn inn og gert var Shapiro-Wilk normalpróf á honum og einnig t-próf, 

bæði fyrir öll afbrigðin saman og hvert fyrir sig. Að lokum var fylgnipróf gert á tíðni úr 

KASP og umritunarmenginu (R Core Team, 2016).  
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4 Niðurstöður 

4.1 KASP prufukeyrslur 

Prófaðir voru 8 vísar og 7 þeirra sýndu sambærilegt mynstur og er á mynd 2. Aðeins einn 

vísir, T140854c0g1i1p76, kom illa út úr tveimur aðskildum prufukeyrslum. Í bæði skiptin 

sem T140854c0g1i1p76 vísirinn var keyrður tókst ABI 7500 vélinni ekki að arfgreina neitt 

af sýnunum og ekkert eðlilegt mynstur fékkst úr punktaritinu. Því var ákveðið að leggja 

vísinn á hilluna. Hinir sjö vísarnir heppnuðust aftur á móti vel í einni eða tveimur keyrslum 

þannig að mynstur svipað og á mynd 2 kom fram. Þess vegna voru þeir vísar prófaðir 

áfram á DNA sýnunum. 

 

4.2 DNA einangrun 

Einangrun með NucleoSpin og NucleoMag kittunum var staðfest með styrkmælingu í 

nanódropavél og með því að draga afurðirnar á gelum. Gelin má sjá á mynd 3 og 

nanódropastyrkmælingarnar eru í viðauka A. Sýnin voru hlaðin á gelin í sömu röð og þau 

eru skráð í viðauka A. Niðurstöður styrkmælinganna sýndu að meðalstyrkur DNA væri 

143 ng/μL með minnsta styrk 10,9 ng/μL og mesta styrk 557,3 ng/μL.  
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4.3 KASP keyrslur 

4.3.1 Eru basabreytingarnar raunverulegar? 

Allir 7 SNParnir sem voru skoðaðir hegðuðu sér eins og raunverulegar basabreytingar. 

Mynstur svipað og á mynd 2 kom fram í öllum keyrslunum og því mjög ólíklegt að vísarnir 

hafi bundist við systurgen. Ef systurgen hefðu verið til staðar hefðu sumir punktarnir 

komið á milli þessara þriggja punktahópa, líkt og ef sýnið hefði verið ferlitna. Það hefði 

líka birst í prófum á arfgerðum og Hardy-Weinberg jafnvægisprófum, öll sýnin hefðu verið 

arfblendin. 

Ekki tókst að arfgerðargreina öll sýnin fyrir hvern breytileika og þess vegna sjást ójöfn 

hlutföll afbrigða á mynd 4. Þetta á sérstaklega við um fyrsta vísinn, T175640c7g2i1p257, 

en aðeins er hægt að túlka niðurstöður úr SB, PL og að einhverju leyti PI afbrigðunum hjá 

þeim breytileika. Ástæðan fyrir því að svona mörg LB sýni misheppnuðust hjá þessum vísi 

gæti verið sú að það er basabreyting á bindisvæði vísanna sem er algengari hjá LB en 

hinum afbrigðunum. Þá myndi binding vísanna vera ósértækari en á hinum afbrigðunum 

og ekki væri hægt að arfgerðargreina þá. Út frá þessum niðurstöðum,og frá niðurstöðum 

Hardy-Weinberg prófanna í næsta undirkafla er hægt að álykta að þetta séu raunverulegar 

Mynd 3: Niðurstöður úr DNA einangrun. Gelið til vinstri að ofan er úr 

sýnum sem voru einangruð úr lotu 1 (vinstri) og lotu 2 (hægri). Hin 3 gelin 

eru úr einangrun 82 sýna með NucleoMag kittinu. Hlaðið var 1 mg DNA í 

hvern brunn, miðað við nanódropa styrktarmælingar. Dregið var á þremur 

1,2% agarósagelum. Á hverju geli er λ/hindIII ladder.  
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basabreytingar sem var verið að skoða og að þær eru í mismunandi hlutföllum á milli 

afbrigða.  

 

4.3.2 Eru stofnarnir fjórir aðskildir? 

Gerð var tafla fyrir tíðni hvern erfðabreytileika (arfhreinn 1/1, arfblendinn 1/2 og arfhreinn 

2/2). 

 

Mynd 4: Tíðni arfgerða fyrir hvert bleikjuafbrigði á hvern breytileika. Dekksti liturinn 

táknar sýni arfhrein fyrir allel 1, ljósasti táknar sýni arfhrein fyrir allel 2 og milligrái 

liturinn táknar arfblendin sýni. „Morphs“ stendur fyrir afbrigði.  

Athugað var hvort munur væri á tíðni arfgerða á milli afbrigða, til þess var gert kí-kvaðrat 

próf (sjá töflu 5). Hvert einasta kí-kvaðratpróf í töflu 5 sýndi marktækan mun á tíðni 

arfgerða á milli afbrigða (P<0,05).  
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Tafla 5: P-gildi úr kí-kvaðrat prófi á arfgerðum milli afbrigða fyrir hvern breytileika.  

Vísir P-gildi 

T175640c7g2i1p257 0,0010 

T171380c9g1i1p1027 7,525e-11 

T83913c0g1i1p1075 2,014e-07 

T173059c1g1i1p393 6,919e-09 

T174223c1g6i2p2555 1,639e-13 

T166617c2g1i3p1187 9,043e-05 

T31141c0g1i1p1202 8,643e-13 

 

 

Einnig var tíðni allela reiknuð út frá tíðni arfgerða fyrir hvert bleikjuafbrigði. Allelatíðnin 

er sýnd í stöplariti á mynd 5.  

 

 

 

Mynd 5: Tíðni allela fyrir hvert bleikjuafbrigði á hvern breytileika. „Morphs“ stendur fyrir 

afbrigði. 
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Próf á allelatíðni er mun öflugra en próf á arfgerðartíðni og því var einnig gert kí-

kvaðratpróf fyrir allelatíðni á milli afbrigða fyrir hvern vísi sem sjá má í töflu 6. Eins og í 

töflu 5 var marktækur munur á tíðni allela á milli afbrigða fyrir hvern einasta vísi (P<0,05). 

Tafla 6: P-gildi úr kí-kvaðrat prófi á allelum milli afbrigða fyrir hvern breytileika. 

Vísir P-gildi 

T175640c7g2i1p257 8,518e-05 

T171380c9g1i1p1027 7,009e-16 

T83913c0g1i1p1075 1,813e-11 

T173059c1g1i1p393 1,906e-15 

T174223c1g6i2p2555 < 2,2e-16 

T166617c2g1i3p1187 3,593e-08 

T31141c0g1i1p1202 < 2.2e-16 

 

Til að athuga hvort afbrigðin hegðuðu sér eins og aðskildir stofnar var líka gert Hardy-

Weinberg próf á öllum sýnunum á hverjum breytileika. Gerð voru fjögur tölfræðipróf á 

hverjum vísi þar sem öll afbrigðin til samans voru höfð sem einn stofn (sbr. töflu 7). Hvert 

einasta tölfræðipróf gaf gildið P<0,05. Það gefur til kynna að bleikjuafbrigðin fjögur í 

Þingvallavatni séu ekki einn og sami stofninn.   

Tafla 7: Hardy-Weinberg jafnvægispróf á milli afbrigða fyrir hvern breytileika. P-gildi 

fyrir fjögur mismunandi tölfræðipróf eru gefin. 

 T175640c7
g2i1p257 

T171380c9g
1i1p1027 

T83913c0g
1i1p1075 

T173059c1
g1i1p393 

T174223c1g
6i2p2555 

T166617c2g
1i3p1187 

T31141c0
g1i1p1202 

Próf 1 

„LLR“ 

0,0047 4,663e-05 6,514e-05 3,319e-06 1,411e-07 0,0019 0,0471 

Próf 2 

„Prob“ 

0,0018 2,188e-05 6,514e-05 3,319e-06 1,411e-07 0,0019 0,0471 

Próf 3 

„U“ 

0,0018 1,795e-05 5,571e-05 3,319e-06 1,411e-07 0,00148 0,03176 

Próf 4 

„Chisq“ 

0,0018 4,663e-05 5,571e-05 3,319e-06 1,411e-07 0,0019 0,0471 
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Næst var gert Hardy-Weinberg jafnvægispróf innan hvers afbrigðis fyrir hvern breytileika. 

Niðurstöður þess má sjá í töflu 8. Vegna þess að 28 próf voru gerð í einu var Bonferroni 

leiðréttingu beitt til að minnka líkurnar á að fá skyssu af týpu 1 (type 1 error) þar sem 

núlltilgátu er ranglega hafnað. Venjulega er α=0,05 þegar eitt próf er framkvæmt en nú var 

nýtt α gildi reiknað, α = 0,05/28 = 0,0017. Þegar miðað er við þetta nýja α gildi er hægt að 

fullyrða að allir breytileikarnir innan stofna séu í Hardy-Weinberg jafnvægi. LB sýnin hjá 

vísi T83913c0g1i1p1075 voru öll arfhrein 2/2 þannig að ekki var hægt að gera Hardy-

Weinberg próf á þeim stofni. 

 

Tafla 8: Hardy-Weinberg jafnvægispróf innan afbrigða fyrir hvern breytileika. P-gildið 

fæst úr LLR tölfræðiprófum.  

Afbrigði T175640c7
g2i1p257 

T171380c9g
1i1p1027 

T83913c0g
1i1p1075 

T173059c1
g1i1p393 

T174223c1g
6i2p2555 

T166617c2g
1i3p1187 

T31141c0
g1i1p1202 

LB 
0,200000 

 
0,621087 NA 1 0,701558 0,158107 1 

PI 0,021672 0,632552 0,353715 0,019928 1 1 1 

PL 1 1 1 1 1 1 1 

SB 1 0,214470 0,090139 1 0,151767 1 1 

 

Út frá þessum niðurstöðum á 7 erfðabreytileikum má álykta að LB, SB, PL og PI eru í raun 

aðskildir stofnar. 

 

4.3.3 Er tíðni breytileika samkvæmt KASP keyrslunum í 

samræmi við gögn úr greiningu umritunarmengisins? 

Athugað var hvort munur væri á milli tíðni breytileika sem fékkst annars vegar úr KASP 

keyrslunum og hins vegar úr raðgreiningu umritunarmengis. Tíðni allela úr KASP 

keyrslunum (V) var dregin frá tíðni allela úr raðgreiningu (U) og gert var normalpróf og t-

próf á þeim tölum (sjá töflur 9, 10, og 11). Hér voru aðeins skoðuð LB, SB og PL afbrigðin 

því PI hafði ekki verið raðgreint.  
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Tafla 9: Tíðni allela samkvæmt KASP keyrslunum borin saman við tíðni allela samkvæmt 

raðgreiningu umritunarmengis.  

Afbrigði Vísir Tíðni-umritun (U)  Tíðni-KASP (V) U-V 

LB T175640c7g2i1p257 0,983 0,333 0,650* 

PL T175640c7g2i1p257 0,867 0,935 -0,068 

SB T175640c7g2i1p257 0,224 0,529 -0,305 

LB T171380c9g1i1p1027 0,018 0,292 -0,274 

PL T171380c9g1i1p1027 0,767 0,909 -0,142 

SB T171380c9g1i1p1027 0,030 0,109 -0,079 

LB T83913c0g1i1p1075 0,000 0,000 0,000 

PL T83913c0g1i1p1075 0,660 0,675 -0,015 

SB T83913c0g1i1p1075 0,000 0,167 -0,167 

LB T173059c1g1i1p393 1,000 0,979 0,021 

PL T173059c1g1i1p393 0,305 0,295 0,010 

SB T173059c1g1i1p393 0,919 0,935 -0,016 

LB T174223c1g6i2p2555 0,167 0,136 0,031 

PL T174223c1g6i2p2555 0,039 0,045 -0,006 

SB T174223c1g6i2p2555 0,967 0,900 0,067 

LB T166617c2g1i3p1187 0,196 0,381 -0,185 

PL T166617c2g1i3p1187 0,064 0,159 -0,095 

SB T166617c2g1i3p1187 0,815 0,738 0,077 

LB T31141c0g1i1p1202 0,006 0,042 -0,036 

PL T31141c0g1i1p1203 0,837 0,917 -0,080 

SB T31141c0g1i1p1204 0,106 0,333 -0,227 

*Þessu gildi verður sleppt við samanburð rannsóknanna.    

Öll gildin voru frekar svipuð í KASP og raðgreiningu fyrir utan LB afbrigðið í fyrsta 

vísinum, T175640c7g2i1p257. Aðeins tókst að greina allel á þremur LB sýnum þannig að 

þær niðurstöður eru ekki marktækar og voru því ekki notaðar við prófun normaldreifingar, 

né í t-prófunum eða í fylgniprófi.  

Shapiro-Wilk normalpróf gefur til kynna að þær tölur séu normaldreifðar (P=0,199). 

Einnig var mismunurinn fyrir hvert afbrigði fyrir sig líka normaldreifður (P=0,116, 

P=0,659 og P= 0,649 fyrir LB, PL og SB).  
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Tafla 10: P-gildi úr Shapiro-Wilk normalprófum. Prófaður var munurinn á tíðni allela 

samkvæmt KASP keyrslunum og raðgreiningu umritunarmengis. 

Afbrigði P-gildi 

Öll 0,199 

LB 0,116 

PL 0,659 

SB 0,649 

 

Næst var gert t-próf á þessum sömu gildum til að athuga hvort þau væru marktækt 

frábrugðin núll (sjá töflu 11). T-próf var gert á hverju afbrigði fyrir sig og einnig öllum 

afbrigðum saman. Öll gildin saman, og líka PL gildin, eru frábrugðin núll. Ekki er hægt að 

fullyrða að gildin fyrir LB og SB séu frábrugðin 0. Einnig var gert fylgnipróf á milli tíðni 

umritunarmengis og tíðni KASP. Pearson‘s product-moment correlation gaf fylgnistuðul 

cor=0,9611 (P=1.667e-11, t=14,7, df=18).  

Tafla 11: P-gildi úr t prófum. Prófaður var munurinn á tíðni allela samkvæmt KASP 

keyrslunum og raðgreiningu umritunarmengis. 

Afbrigði P-gildi 

Öll 0,007 

LB 0,210 

PL 0,035 

SB 0,145 

 

Út frá þessum niðurstöðum má sjá að hjá öllum afbrigðunum saman, og líka hjá PL 

stofninum einum og sér eru KASP niðurstöðurnar ekki í samræmi við niðurstöður 

umritunarmengisins. Hins vegar er ekki marktækur munur á niðurstöðunum hjá LB og SB 

stofnunum.   

 

4.3.4 Er PI afbrigðið í samræmi við PL afbrigðið? 

Loks var athugað hvort marktækur munur væri milli arfgerða PI og PL afbrigðanna. Þetta 

var gert með kí-kvaðrat prófum á tíðni arfgerða (tafla 12) og á tíðni allela (tafla 13) .  

Kí-kvaðratpróf í töflu 12 sýndu marktækan mun á milli PI og PL á þremur arfgerðum. Ekki 

var hægt að prófa vísi T174223c1g6i2p2555 vegna þess að of lítill breytileiki var í PL 



20 

afbrigðinu (2 sýni arfblendin 1/2, 20 sýni arfhrein 2/2). Ekki var hægt að staðfesta mun á 

PI og PL í hinum þremur vísunum en enginn marktækur munur fékkst úr þeim kí-

kvaðratprófum.  

Tafla 12: P-gildi úr kí-kvaðratprófi á tíðni arfgerða milli PI og PL afbrigðanna fyrir hvern 

breytileika.  

Vísir P-gildi* 

T175640c7g2i1p257 0,0224 

T171380c9g1i1p1027 0,0540 

T83913c0g1i1p1075 0,1257 

T173059c1g1i1p393 0,0001 

T174223c1g6i2p2555 NA 

T166617c2g1i3p1187 0,9171 
 

T31141c0g1i1p1202 0,0051 

*Marktæk gildi (P<0,05) eru lituð grá. 

Athugaður var aftur munurinn á milli PI og PL með kí-kvaðratprófi, í þetta skipti á 

allelatíðni (sjá töflu 13). Marktækur munur fannst á sömu þremur erfðabreytileikum og sjá 

má í töflu 12, ásamt einum erfðabreytileika í viðbót. Erfðabreytileikinn sem var marktækur 

í allelatíðni en ekki í arfgerðartíðni var með P=0,054 í arfgerðartíðni sem er mjög nálægt 

því að vera marktækt ef miðað er við marktækt P gildi, P<0,05.   

Tafla 13: P-gildi úr kí-kvaðratprófi á tíðni allela milli PI og PL afbrigðanna fyrir hvern 

breytileika.  

Vísir P-gildi* 

T175640c7g2i1p257 0,009545 

T171380c9g1i1p1027 0,04102 

T83913c0g1i1p1075 0,07217 

T173059c1g1i1p393 1,424e-05 

T174223c1g6i2p2555 0,5855 

T166617c2g1i3p1187 0,9058 
 

T31141c0g1i1p1202 0,001724 

*Marktæk gildi (P<0,05) eru lituð grá.  
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5 Umræður 

 

Ef litið er aftur á spurningarnar fjórar sem lagðar voru fram í upphafi ritgerðar má draga 

saman niðurstöðurnar á eftirfarandi hátt. 

Spurt var hvort það væru raunverulegar basabreytingar sem sáust í raðgreiningunni. 

Mynstrið sem fæst úr arfgerðar- og allelatíðni (myndir 4 og 5) og Hardy-Weinberg prófin 

(töflur 7 og 8) staðfesta að þetta eru raunverulegar basabreytingar en ekki systurgen. Kí-

kvaðratprófin í töflum 5 og 6 sýna einnig að marktækur munur er á tíðni breytinganna milli 

afbrigða.  

Ef litið er á öll afbrigðin sem einn stofn kemur í ljós að stofninn er ekki í Hardy-Weinberg 

jafnvægi eins og sjá má í töflu 7. Aðeins tveir breytileikar hjá sílableikju virðast ekki vera í 

Hardy-Weinberg jafnvægi þegar jafnvægispróf er gert innan afbrigða (tafla 8). Því má 

álykta að afbrigðin tilheyra aðskildum stofnum. 

Tíðni allela sem var metin með KASP var borin saman við tíðni allela samkvæmt 

raðgreiningu umritunarmengis (tafla 9). Ekki var mikill munur á þeim og reyndist hann 

vera normaldreifður. Þegar gert var t-próf á þessum mismun til þess að athuga hvort að þau 

gildi væru frábruðin núll kom í ljós að hjá öllum afbrigðunum saman, og líka hjá murtu 

stofninum einum og sér eru KASP niðurstöðurnar ekki í samræmi við niðurstöður 

umritunarmengisins. Þetta gæti þýtt að það hafi verið einhver skekkja í raðgreiningu 

umritunarmengisins og að meiri skekkja hafi verið hjá murtu en hjá dvergbleikju og 

kuðungableikju. Fylgnistuðull reyndist vera 0,96 sem þýðir að mikil jákvæð fylgni er milli 

talnanna, eins og búast mátti við.  

Hægt var að hafna því hjá fjórum breytileikum að sílableikjan sé í samræmi við murtu 

afbrigðið. Ekki er hægt að hafna því að sílableikjan sé í samræmi við murtu á hinum 

svæðunum, til þess þyrfti stærra úrtak fyrir rannsóknina til að fá nákvæmari niðurstöður. 

Einnig voru breytileikarnir sem voru skoðaðir ekki valdir handahófskennt og það gæti þýtt 

að minna eða meira samræmi hafi sést en er raunverulega til staðar.  

 

Þessi rannsókn hefur sýnt fram á að bleikjuafbrigðin fjögur í Þingvallavatni eru ekki aðeins 

aðskilin hvað varðar fæðuval og útlit heldur eru þau erfðafræðilega frábrugðin hvert öðru. 

Þetta segir okkur að tegundamyndun verður ekki aðeins við breytt umhverfi heldur einnig 

einkennist hún af breyttu mynstri í tjáningu ýmissa gena. Einnig má álykta að 

niðurstöðurnar í umritunarmenginu sem voru ekki staðfestar með KASP 

arfgerðargreiningu séu líka áreiðanlegar því að langflestir breytileikarnir sem voru prófaðir 

með KASP voru í samræmi við raðgreiningu umritunarmengisins.  
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Viðauki A: Nanódropamælingar fyrir 
einangrað DNA 

Sample 
ID 

Date  ng/ul  260/280  

A045 20.7.2016 73,25 1,82 

A046 20.7.2016 59,63 1,98 

A047 20.7.2016 108,27 1,96 

A048 20.7.2016 37,07 1,94 

A049 20.7.2016 73,95 1,87 

A050 20.7.2016 62,17 1,87 

A051 20.7.2016 268,86 1,95 

A052 20.7.2016 124,95 1,92 

A000 25.7.2016 268,90 1,93 

A001 25.7.2016 205,51 1,96 

A002 25.7.2016 186,92 1,90 

A003 25.7.2016 232,49 1,98 

A004 25.7.2016 190,92 1,94 

A005 25.7.2016 354,62 1,94 

A006 25.7.2016 115,52 1,72 

A007 25.7.2016 131,22 1,96 

A009 25.7.2016 233,03 1,96 

A010 25.7.2016 261,63 1,98 

A012 25.7.2016 205,38 1,95 

A014 25.7.2016 217,47 2,00 

A015 25.7.2016 265,39 1,97 

A016 25.7.2016 315,50 1,89 

A017 25.7.2016 166,81 1,91 

A018 25.7.2016 127,05 1,98 

A019 25.7.2016 258,87 1,88 

A020 25.7.2016 93,85 1,89 

A021 25.7.2016 179,73 1,86 

A022 25.7.2016 89,27 1,88 

A023 25.7.2016 77,17 1,73 

A024 25.7.2016 103,71 1,79 

A025 25.7.2016 167,82 1,91 

A026 25.7.2016 180,54 1,78 

A027 25.7.2016 140,09 1,91 

A028 25.7.2016 210,55 1,89 

A029 25.7.2016 158,15 1,91 
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A030 25.7.2016 557,31 1,88 

A031 25.7.2016 190,68 2,03 

A032 25.7.2016 175,00 1,93 

A033 25.7.2016 66,99 1,95 

A034 25.7.2016 134,07 1,90 

A035 25.7.2016 159,99 1,94 

A036 25.7.2016 161,75 1,83 

A037 25.7.2016 95,19 1,79 

A037 25.7.2016 101,54 1,81 

A038 25.7.2016 100,60 1,82 

A053 25.7.2016 130,98 1,94 

A054 25.7.2016 104,39 1,96 

A055 25.7.2016 73,15 2,02 

A056 25.7.2016 141,90 1,96 

A057 25.7.2016 111,19 1,99 

A058 25.7.2016 152,41 2,00 

A059 25.7.2016 142,57 1,92 

A060 25.7.2016 86,99 1,98 

A061 25.7.2016 139,22 1,99 

A062 25.7.2016 42,19 1,87 

14464 25.7.2016 143,05 1,93 

14465 25.7.2016 100,94 1,92 

14466 25.7.2016 221,50 1,98 

14467 25.7.2016 28,28 1,90 

14467 25.7.2016 28,34 2,01 

14468 25.7.2016 234,92 1,91 

14469 25.7.2016 318,67 1,97 

14470 25.7.2016 59,86 1,96 

14471 25.7.2016 45,75 1,41 

14471 25.7.2016 29,82 1,85 

14471 25.7.2016 37,11 2,11 

14472 25.7.2016 86,65 2,00 

14473 25.7.2016 99,29 1,87 

14474 25.7.2016 168,16 1,92 

14475 25.7.2016 156,15 2,00 

14476 25.7.2016 87,15 1,83 

14476 25.7.2016 84,79 1,80 

14477 25.7.2016 106,89 2,06 

14478 25.7.2016 86,75 1,98 

14479 25.7.2016 152,46 1,99 

14480 25.7.2016 130,79 1,87 

14481 25.7.2016 148,88 2,09 

14482 25.7.2016 43,77 1,88 

14482 25.7.2016 43,53 1,85 
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14483 25.7.2016 62,71 2,02 

14484 25.7.2016 131,78 2,06 

14485 25.7.2016 11,18 1,44 

14485 25.7.2016 10,87 1,81 

14486 25.7.2016 67,30 1,88 

14487 25.7.2016 63,06 1,96 

14488 25.7.2016 74,62 2,09 

14489 25.7.2016 137,96 1,96 

14490 25.7.2016 130,71 1,96 

14491 25.7.2016 231,84 1,85 

14492 25.7.2016 51,22 1,98 

14493 25.7.2016 141,08 1,93 

14494 25.7.2016 53,29 1,99 

14495 25.7.2016 111,36 2,06 

14496 25.7.2016 168,64 1,96 

14497 25.7.2016 206,86 1,94 

14498 25.7.2016 152,74 1,95 

14499 25.7.2016 178,27 2,07 

14500 25.7.2016 263,16 1,95 
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Viðauki B: Tafla með arfgerðum 7 
erfðabreytileika 
Well Morph Sample Name T175640c7g2i1p257 T171380c9g1i1p1027 T83913c0g1i1p1075 T173059c1g1i1p393 T174223c1g6i2p2555 T166617c2g1i3p1187 T31141c0g1i1p1202

A1 LB LB-CAL.EGG15-112 2 0 1 2

A10 PL PL-14473 1 0 1 2 1 0

A11 PL PL-14481 0 0 1 0 2 2 0

A12 PL PL-14493 0 0 2 2 2 2 1

A2 LB LB-CAL.EGG15-120 2 2 2 0 2 2 2

A3 LB LB-CAL.EGG15-128 0 1 2 0 1 2

A4 LB LB-LB04001 1 0 2 2 2

A5 PI PI-PI04012 0 0 0 0 2 0

A6 PI PI-A545 0 1 0 0 2 1

A7 SB SB-A002 2 2 0 0 1

A8 SB SB-A014 2 2 0 0 0 2

A9 SB SB-A045 2 2 0 1 0

B1 LB LB-CAL.EGG15-113 1 2 0 2 2

B10 PL PL-14474 0 0 0 2 2 2 0

B11 PL PL-14482 0 2 2 0

B12 PL PL-14494 0 0 2 2 2 0

B2 LB LB-CAL.EGG15-121 2 2 0 1 1 1

B3 LB LB-CAL.EGG15-129 2 2 0 2 0 2

B4 PI PI-A038 0 1 0 2 2 1

B5 PI PI-PI04013 0 0 0 2 2 0

B6 PI PI-A546 0 2 2 2 0

B7 SB SB-A003 0 2 2 0 0 1 1

B8 SB SB-A015 2 1 1 0 0 1 2

B9 SB SB-A046 0 1 2 0 0 1 2

C1 LB LB-CAL.EGG15-114 0 2 0 1 2 2

C10 PL PL-14475 0 0 2 2 2 0

C11 PL PL-14484 0 1 0 2 2 2 0

C12 PL PL-14497 0 0 0 1 2 1 0

C2 LB LB-CAL.EGG15-122 2 2 0 2 2 2

C3 LB LB-CAL.EGG15-130 2 0 2 0 2 1 2

C4 PI PI-A039 0 1 2 1 2 2 1

C5 PI PI-PI04014 2 1 1 0 1 1 1

C6 PI PI-A547 2 1 2 0 2 0 2

C7 SB SB-A004 1 2 1 0 0 0 1

C8 SB SB-A016 1 2 2 0 0 1 2

C9 SB SB-A047 0 1 2 0 0 0 2

D1 LB LB-CAL.EGG15-115 2 2 0 2

D10 PL PL-14476 0 0 1 0 2 1 1

D11 PL PL-14486 0 1 0 2 2 2 0

D12 PL PL-A017 0 0 1 1 2 2 0

D2 LB LB-CAL.EGG15-123 2 2 0 2 1 2

D3 LB LB-CAL.EGG15-131 1 2 0 2 2 1

D4 PI PI-A041 1 0 0 1 2 1

D5 PI PI-PI04015 0 1 0 2 2 1

D6 PI PI-A548 0 2 1 2 1 0

D7 SB SB-A005 2 2 0 0 1

D8 Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC)

D9 SB SB-A050 1 2 0 0 1 2

E1 LB LB-CAL.EGG15-116 2 2 0 2 1 2

E10 Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC)

E11 PL PL-14488 1 0 1 2 1

E12 PL PL-A019 0 0 0 1 2 1 1

E2 LB LB-CAL.EGG15-124 2 2 0 1 2 2

E3 LB LB-CAL.EGG15-132 1 2 0 2 0 2

E4 PI PI-A048 1 2 2 2 2 2

E5 PI PI-PI04016 2 2 0 2 1 1

E6 PI PI-A549 0 0 1 0 2 0

E7 SB SB-A007 2 0 1 0 1 1

E8 SB SB-A018 0 0 0 1 2 2 0

E9 SB SB-A055 1 2 2 0 0 0 2

F1 LB LB-CAL.EGG15-117 2 2 1 2 2 2

F10 PL PL-14477 0 1 0 1 2 2 0

F11 PL PL-14490 0 0 0 1 2 2 0

F12 PL PL-A020 0 0 0 1 2 2 0

F2 LB LB-CAL.EGG15-125 2 2 0 2 2 2

F3 LB LB-CAL.EGG15-133 1 2 0 2 1 2

F4 PI PI-PI04009 1 0 0 0 2 2 0

F5 PI PI-PI04017 0 1 0 2 2 0

F6 PI PI-A550 0 1 1 1 1 2 1

F7 SB SB-A009 1 2 2 0 0 0 1

F8 SB SB-A022 1 2 1 0 0 0 1

F9 SB SB-A056 1 2 2 0 1 0

G1 LB LB-CAL.EGG15-118 1 2 0 2 2 2

G10 PL PL-14478 0 1 1 1 2 2 0

G11 PL PL-14491 1 0 1 2 1 0 0

G12 PL PL-A021 0 0 1 2 2 2 0

G2 LB LB-CAL.EGG15-126 2 2 0 1 0 2

G3 Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC) Negative Control (NC)

G4 PI PI-PI04010 2 1 1 0 1 1 1

G5 PI PI-PI04018 1 2 0 2 1 1

G6 SB SB-A000 2 2 0 0 1 1

G7 SB SB-A010 0 2 2 0 0 1 2

G8 SB SB-A025 2 2 1 0 1 1

G9 SB SB-A057 2 2 2 1

H1 LB LB-CAL.EGG15-119 2 2 0 2 0 2

H10 PL PL-14480 0 0 1 2 2 2 0

H11 PL PL-14492 0 0 1 2 1 1 0

H12 PL PL-A013 0 0 1 2 2 0

H2 LB LB-CAL.EGG15-127 0 2 0 1 0 2

H3 LB LB-CAL.EGG15-134 1 2 0 2 2 2

H4 PI PI-PI04011 0 0 2 2 2 0

H5 PI PI-PI04019 1 2 0 2 2

H6 SB SB-A001 2 2 0 0 0 2

H7 SB SB-A012 2 2 2 1 0 0 2

H8 SB SB-A032 1 2 2 0 0 0 2

H9 PL PL-14471 0 2 0 
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Viðauki C: R kóði 

 

## script for analyzing SNPs in charr 

## change directory to scripts, and open this file 

 

## hlaða þarf inn "package" HWxtest og einhverjum dependencies líka etv. 

## muna install HWxtest 

 

install.packages("HWxtest") 

library(HWxtest) 

 

# load datafile 

 

kasp<-read.csv("../data/VHTMB_KASP.csv",header=T,sep=";") 

 

# checking datafile 

 

head(kasp) 

dim(kasp) 

 

##### make tables for specific SNPs,  note column header names may change 

 

T175640<-table(kasp$T175640c7g2i1p257,kasp$Morph) 

T175640 

 

T171380<-table(kasp$T171380c9g1i1p1027,kasp$Morph) 

T171380 

 

T83913<-table(kasp$T83913c0g1i1p1075,kasp$Morph) 

T83913 

 

T173059<-table(kasp$T173059c1g1i1p393,kasp$Morph) 

T173059 

 

T174223<-table(kasp$T174223c1g6i2p2555,kasp$Morph) 

T174223 

 

T166617<-table(kasp$T166617c2g1i3p1187,kasp$Morph) 

T166617 

 

T31141<-table(kasp$T31141c0g1i1p1202,kasp$Morph) 

T31141 

 

# til útskýringar, indexing 

T31141[,c(2:5)] 

T31141[c(1:3),] 

 

# sníðum af missing data (efsta lína) og negative controls 

 

###Völla snippar 

T175640<-T175640[c(2:4),c(2:5)] 

T175640 

T171380<-T171380[c(2:4),c(2:5)] 

T171380 

T83913<-T83913[c(2:4),c(2:5)] 

T83913 

T173059<-T173059[c(2:4),c(2:5)] 

T173059 

T174223<-T174223[c(2:4),c(2:5)] 

T174223 

T166617<-T166617[c(2:4),c(2:5)] 

T166617 
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T31141<-T31141[c(1:3),c(2:5)] 

T31141 

 

## er munur á tíðni arfgerða milli afbrigða? 

 

chisq.test(T175640) 

chisq.test(T171380) 

chisq.test(T83913) 

chisq.test(T173059) 

chisq.test(T174223) 

chisq.test(T166617) 

chisq.test(T31141) 

 

# er munur á tíðni arfgerða milli PI og PL? 

 

T175640[,c(2,3)] 

chisq.test(T175640[,c(2,3)]) 

 

T171380[,c(2,3)] 

chisq.test(T171380[,c(2,3)]) 

 

T83913[,c(2,3)] 

chisq.test(T83913[,c(2,3)]) 

 

T173059[,c(2,3)] 

chisq.test(T173059[,c(2,3)]) 

 

T174223[,c(2,3)] 

chisq.test(T174223[,c(2,3)]) 

 

T166617[,c(2,3)] 

chisq.test(T166617[,c(2,3)]) 

 

T31141[,c(2,3)] 

chisq.test(T31141[,c(2,3)]) 

 

 

# skilgreinum myndaglugga, 2 myndir hlið við hlið 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

 

# breyta röð dálka í töflu 

 

T175640[,c(1,4,2,3)] 

T171380[,c(1,4,2,3)] 

T83913[,c(1,4,2,3)] 

T173059[,c(1,4,2,3)] 

T174223[,c(1,4,2,3)] 

T166617[,c(1,4,2,3)] 

T31141[,c(1,4,2,3)] 

 

# teiknum graf 

barplot(T175640[,c(1,4,2,3)],main="T175640",ylab="Frequency of genotypes",xlab="Morphs") 

barplot(T171380[,c(1,4,2,3)],main="T171380",ylab="Frequency of genotypes",xlab="Morphs") 

barplot(T83913[,c(1,4,2,3)],main="T83913",ylab="Frequency of genotypes",xlab="Morphs") 

barplot(T173059[,c(1,4,2,3)],main="T173059",ylab="Frequency of genotypes",xlab="Morphs") 

barplot(T174223[,c(1,4,2,3)],main="T174223",ylab="Frequency of genotypes",xlab="Morphs") 

barplot(T166617[,c(1,4,2,3)],main="T166617",ylab="Frequency of genotypes",xlab="Morphs") 

barplot(T31141[,c(1,4,2,3)],main="T31141",ylab="Frequency of genotypes",xlab="Morphs") 

 

 

## tíðni próf á allelum  

T175640pal<-rbind((T175640[1,]*2+T175640[2,]),(T175640[3,]*2+T175640[2,])) 

T175640pal 

T171380pal<-rbind((T171380[1,]*2+T171380[2,]),(T171380[3,]*2+T171380[2,])) 

T171380pal 
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T83913pal<-rbind((T83913[1,]*2+T83913[2,]),(T83913[3,]*2+T83913[2,])) 

T83913pal 

T173059pal<-rbind((T173059[1,]*2+T173059[2,]),(T173059[3,]*2+T173059[2,])) 

T173059pal 

T174223pal<-rbind((T174223[1,]*2+T174223[2,]),(T174223[3,]*2+T174223[2,])) 

T174223pal 

T166617pal<-rbind((T166617[1,]*2+T166617[2,]),(T166617[3,]*2+T166617[2,])) 

T166617pal 

T31141pal<-rbind((T31141[1,]*2+T31141[2,]),(T31141[3,]*2+T31141[2,])) 

T31141pal 

 

## allelatíðni öll 4 afbrigði 

chisq.test(T175640pal) 

chisq.test(T171380pal) 

chisq.test(T83913pal) 

chisq.test(T173059pal) 

chisq.test(T174223pal) 

chisq.test(T166617pal) 

chisq.test(T31141pal) 

 

## allelatíðni PI vs PL 

chisq.test(T175640pal[,c(2,3)]) 

chisq.test(T171380pal[,c(2,3)]) 

chisq.test(T83913pal[,c(2,3)]) 

chisq.test(T173059pal[,c(2,3)]) 

chisq.test(T174223pal[,c(2,3)]) 

chisq.test(T166617pal[,c(2,3)]) 

chisq.test(T31141pal[,c(2,3)]) 

 

## búa til forrit til að reikna tíðni allela 

 

freqAlleles<-function(gtyps){ 

 pq=palleles=0 

 palleles<-(gtyps[1,]*2+gtyps[2,])/(colSums(gtyps)*2) 

 pq<-rbind(palleles,1-palleles) 

 colnames(pq)<-c("LB","PI","PL","SB") 

 rownames(pq)<-c("p","q") 

 pq[,c(1,4,2,3)] 

} 

 

par(mfrow=c(1,2)) 

 

T175640pq<-freqAlleles(T175640) 

T175640pq 

barplot(T175640pq[1,],ylim=c(0,1),main="T175640",ylab="Frequency of alleles",xlab="Morphs") 

 

T171380pq<-freqAlleles(T171380) 

T171380pq 

barplot(T171380pq[1,],ylim=c(0,1),main="T171380",ylab="Frequency of alleles",xlab="Morphs") 

 

T83913pq<-freqAlleles(T83913) 

T83913pq 

barplot(T83913pq[1,],ylim=c(0,1),main="T83913",ylab="Frequency of alleles",xlab="Morphs") 

 

T173059pq<-freqAlleles(T173059) 

T173059pq 

barplot(T173059pq[1,],ylim=c(0,1),main="T173059",ylab="Frequency of alleles",xlab="Morphs") 

 

T174223pq<-freqAlleles(T174223) 

T174223pq 

barplot(T174223pq[1,],ylim=c(0,1),main="T174223",ylab="Frequency of alleles",xlab="Morphs") 

 

T166617pq<-freqAlleles(T166617) 

T166617pq 

barplot(T166617pq[1,],ylim=c(0,1),main="T166617",ylab="Frequency of alleles",xlab="Morphs") 
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T31141pq<-freqAlleles(T31141) 

T31141pq 

barplot(T31141pq[1,],ylim=c(0,1),main="T31141",ylab="Frequency of alleles",xlab="Morphs") 

 

############################# 

 

#HWxtest 

 

library(HWxtest) 

 

## HWE próf á heildinni. 

 

GenT175640<-table(kasp$T175640c7g2i1p257) 

GenT175640[c(2:4)] 

T175640hwx<-hwx.test(as.vector(GenT175640[c(2:4)]));T175640hwx 

 

GenT171380<-table(kasp$T171380c9g1i1p1027) 

GenT171380[c(2:4)] 

T171380hwx<-hwx.test(as.vector(GenT171380[c(2:4)]));T171380hwx 

 

GenT83913<-table(kasp$T83913c0g1i1p1075) 

GenT83913[c(2:4)] 

T83913hwx<-hwx.test(as.vector(GenT83913[c(2:4)]));T83913hwx 

 

GenT173059<-table(kasp$T173059c1g1i1p393) 

GenT173059[c(2:4)] 

T173059hwx<-hwx.test(as.vector(GenT173059[c(2:4)]));T173059hwx 

 

GenT174223<-table(kasp$T174223c1g6i2p2555) 

GenT174223[c(2:4)] 

T174223hwx<-hwx.test(as.vector(GenT174223[c(2:4)]));T174223hwx 

 

GenT166617<-table(kasp$T166617c2g1i3p1187) 

GenT166617[c(2:4)] 

T166617hwx<-hwx.test(as.vector(GenT166617[c(2:4)]));T166617hwx 

 

GenT31141<-table(kasp$T31141c0g1i1p1202) 

GenT31141[c(2:4)] 

T31141hwx<-hwx.test(as.vector(GenT31141[c(2:4)]));T31141hwx 

 

# sækja tölurnar úr outputtinu 

 

T31141hwx[[1]] 

#skrifa í töflu 

 

write.table(T175640hwx[[1]], "../output/T175640hwx.txt") 

write.table(T171380hwx[[1]], "../output/T171380hwx.txt") 

write.table(T83913hwx[[1]], "../output/T83913hwx.txt") 

write.table(T173059hwx[[1]], "../output/T173059hwx.txt") 

write.table(T174223hwx[[1]], "../output/T174223hwx.txt") 

write.table(T166617hwx[[1]], "../output/T166617hwx.txt") 

write.table(T31141hwx[[1]], "../output/T31141hwx.txt") 

# Hægt að hafna HWE fyrir bleikjurnar sem heild - þótt merkið sé á mörkunum 

 

## HWE próf á hverjum stofni 

 

hwx.test(as.vector(T175640[,1]))  

hwx.test(as.vector(T175640[,2])) 

hwx.test(as.vector(T175640[,3])) 

hwx.test(as.vector(T175640[,4])) 

 

hwx.test(as.vector(T171380[,1]))  

hwx.test(as.vector(T171380[,2])) 

hwx.test(as.vector(T171380[,3])) 

hwx.test(as.vector(T171380[,4])) 
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hwx.test(as.vector(T83913[,1]))  

hwx.test(as.vector(T83913[,2])) 

hwx.test(as.vector(T83913[,3])) 

hwx.test(as.vector(T83913[,4])) 

 

hwx.test(as.vector(T173059[,1]))  

hwx.test(as.vector(T173059[,2])) 

hwx.test(as.vector(T173059[,3])) 

hwx.test(as.vector(T173059[,4])) 

 

hwx.test(as.vector(T174223[,1]))  

hwx.test(as.vector(T174223[,2])) 

hwx.test(as.vector(T174223[,3])) 

hwx.test(as.vector(T174223[,4])) 

 

hwx.test(as.vector(T166617[,1]))  

hwx.test(as.vector(T166617[,2])) 

hwx.test(as.vector(T166617[,3])) 

hwx.test(as.vector(T166617[,4])) 

 

hwx.test(as.vector(T31141[,1]))  

hwx.test(as.vector(T31141[,2])) 

hwx.test(as.vector(T31141[,3])) 

hwx.test(as.vector(T31141[,4])) 

##### bera saman við raðgreiningu, checka á normaldreifingu 

titdni=c(-0.068,   -0.305,  -0.274, -0.142,  -0.079, 0.000,   -0.015, -0.167, 0.021,  0.010, -0.016, 0.031, -0.006, 0.067, -

0.185,       -0.095, 0.077, -0.036, -0.080, -0.227) 

tidniLB=c( -0.274, 0.000, 0.021, 0.031, -0.185, -0.036) 

tidniPL=c( -0.068, -0.142, -0.015,  0.010, -0.006,  -0.095, -0.080) 

tidniSB=c( -0.305, -0.079, -0.167, -0.016, 0.067,0.077, -0.227) 

shapiro.test(tidni) 

shapiro.test(tidniLB) 

shapiro.test(tidniSB) 

shapiro.test(tidniPL)  
cor.test(-0.068,       -0.305,       -0.274,       -0.142,       -0.079, 

         0.000,       -0.015,       -0.167,       0.021,       0.010,       -0.016, 

         0.031,       -0.006,       0.067,       -0.185,       -0.095, 

         0.077,       -0.036,       -0.080,       -0.227) 

t.test(tidni) 

tidniu=c(        0.867,         0.224,         0.018,         0.767,         0.030,         0.000,         0.660,     

         0.000,         1.000,         0.305,         0.919,         0.167,         0.039,         0.967,         0.196,   

         0.064,         0.815,         0.006,         0.837,         0.106) 

tidniv=c(          0.935,          0.529,          0.292,          0.909,          0.109,          0.000,          0.675,   

          0.167,          0.979,          0.295,          0.935,          0.136,          0.045,          0.900,          0.381,   

          0.159,          0.738,          0.042,          0.917,          0.333) 

cor.test(tidniu, tidniv) 

 

 


