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Ágrip 

Með auknu sjókvíaeldi við strendur Íslands, verður þörfin fyrir vitneskju um helstu sýkla sem algengir 

eru í laxi við Norður-Atlantshafið augljós. Markmið rannsóknarinnar sem skiptist í tvo verkhluta, var að 

skoða Atlantshaflax (Salmo Salar L.) af villtum uppruna og eldislax með tilliti til þriggja veira. Þær eru 

ISAV (infectious salmon anemia virus), PRV (piscine reovirus) og PMCV (piscine myocarditis virus). 

Í fyrri hlutanum, sem var varinn til diplómaprófs í lífeindafræði vorið 2016, voru bornar saman 

aðferðir við hreinsun á sýnum sem voru jákvæð fyrir ómeinvirka afbrigði ISAV veirunnar (ISAV-HPR0). 

Þetta voru 112 sýni sem safnast höfðu á árunum 2011-2015 í þjónusturannsóknum á 

fisksjúkdómadeild Keldna. Alls voru 79 ISAV-HPR0 sýni raðgreind og reyndust þau öll vera 

nákvæmlega eins. Diplómaritgerðina má nálgast í Skemmu: http://hdl.handle.net/1946/24684 

Í seinni verkhlutanum, til MS prófs, var skimað eftir veirunum þremur í 774 sýnum alls sem 

skiptust í þrjá hópa, þ.e. lax af villtum uppruna, hafbeitarlax og eldislax. Sýnum var safnað úr seiðum 

sem voru undan villtum klakfiski (úr 5 ám) og alin til sleppinga í sömu ár, tveimur hópum seiða sem 

alin voru til sleppinga í hafbeitarár og klaklaxi sem snéri aftur í sömu ár ári síðar. Í eldishópnum voru 

seiði skimuð áður en þau voru flutt í sjókvíar, síðan eftir 8-9 mánuði í sjó og að lokum við slátrun eftir 

18-24 mánuði í sjó. Einn eldishópur fór á Vestfirði (Patreksfjörð) og annar á Austfirði (Berufjörð). Sýni 

voru tekin úr hjarta og nýra úr hverjum fiski og sett í RLT-buffer (RNeasy Mini kit, Quiagen). RNA var 

einangrað og sett í RT-qPCR veiru greiningu. Nokkur PRV jákvæð sýni úr hverjum hópi voru valin og 

greind áfram í RT-PCR fyrir PRV-S1 geni veirunnar. Sýni úr öllum jákvæðum hópum voru send í 

raðgreiningu (Genewiz®, UK). 

Öll sýnin voru neikvæð fyrir ISAV og PMCV, en PRV greindist í öllum hópum nema einum. Í 

hópi laxa af villtum uppruna var tíðni jákvæðra sýna á bilinu 0-95%, en í hópum hafbeitar og 

eldisuppruna var tíðnin frá 95-100%. Dreifing Ct gilda í RT-qPCR prófi var breytileg á milli hópa, sem 

endurspeglar mismikið veirumagn í sýnunum. Minnsta veirumagnið (há Ct gildi) var að finna í hópum 

villtra stofna. 

Niðurstöðurnar sýna að PRV er líklega að finna alls staðar í umhverfi Atlantshafslaxins á 

Íslandi. Svipaðar niðurstöður má sjá hjá öðrum laxeldisþjóðum. Áhugavert er að breytileika er að finna 

á milli villtra stofna, tengdum landfræðilegum uppruna þeirra. Raðgreiningar sýndu að íslensku PRV 

stofnarnir féllu í þrjá hópa. Sýni frá villtum stofnum raðast saman í tengslatré, úr hafbeitarfiski í annað 

og eldislaxinn í það þriðja. Samanburður við þekkta stofna frá Noregi, Kanada og Chile, sýnir að flokka 

má íslenska PRV stofna í genagerð Ia með stofnum frá Noregi og Kanada, en, Chile stofnarnir tilheyra 

genagerð Ib. 

http://hdl.handle.net/1946/24684
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Abstract 

With increasing culture in net pens around Iceland, the need for information on the status regarding 

pathogens that are common in aquaculture around the North-Atlantic Ocean is obvious. The aim of the 

survey was to screen groups of wild and cultured Atlantic salmon for three viruses. These are 

infectious salmon anemia virus (ISAV), piscine myocarditis virus (PMCV) and piscine reovirus (PRV). 

The survey groups included juveniles and adult fish and were divided into three categories. 

The first category included juveniles that were released into the rivers where the broodfish had been 

caught. Returning broodfish were sampled the following year. In the second category there were 

juveniles, offspring of sea-ranching brood stocks that were released into two rivers and fish returning 

to that rivers the following year. In the last category there were cultured juveniles that were transferred 

to net pens in two different areas and sampled again after 8 and 18 months at sea. Heart and kidney 

samples from individual fish (N=774) were placed in RLT-buffer (RNeasy Mini kit, Qiagen). RNA was 

isolated and used for RT-qPCR virus assays. PRV positive samples were examined further using RT-

PCR for the S1 gene. Samples from all groups were selected for sequencing. 

All samples tested were negative for PMCV and ISAV, but PRV was detected in all groups 

except one. In the wild fish category, PRV frequency ranged between 0-100%, while in the sea-

ranching and cultured category it was 95-100%. The distribution of cycle threshold (Ct, RT-qPCR) 

values varied in the groups, representing variable levels of virus in the samples. The lowest levels of 

virus (high Ct) were observed in the wild fish. 

The results show that PRV is widespread in Atlantic salmon in Iceland. Similar observations 

have been reported in surveys elsewhere. Interestingly, there was a considerable difference between 

the wild salmon groups assayed and that may reflect differences between geographical areas. Forty 

PRV-S1 sequences obtained placed the Icelandic isolates in gene group Ia closest to PRV sequences 

published for Norwegian and Canadian isolates. 
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Þakkir 

Verkefnið var unnið á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði á Keldum, rannsóknadeild 

fisksjúkdóma og vil ég því þakka stjórnendum og samstarfsfólki þar fyrir veitta aðstoð, not á búnaði og 

aðstöðu. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Sigríði Guðmundsdóttur, Heiðu Sigurðardóttur og Birki 

Þór Bragasyni fyrir góða leiðsögn við vinnu og skrif verkefnisins. Sérstakar þakkir til Gísla Jónssonar 

dýralæknis fisksjúkdóma fyrir hans aðkomu. Starfsmenn eldisstöðva fá þakkir fyrir frábærar móttökur 

og hjálpsemi. Þakkir fær AVS rannsóknarsjóður í sjávarútvegi fyrir styrk til verksins. Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu minni innilega fyrir hvatningu og tillitsemi á álagstímum í náminu. 
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Mynd 2: Lífsferill Atlantshafslaxins. Teikning: Sumarliði Óskarsson 

1 Inngangur 

1.1 Atlantshafslaxinn (Salmo salar L.) - Lífsferill 

Norður-Atlantshafið eru náttúruleg heimkynni 

Atlantshafslaxins (Salmo salar L.), og árnar sem í það 

renna hrygningarstaðir hans. Laxinn hrygnir í árnar á 

haustin og klekjast hrognin út á vorin. Seiðin dvelja í ánum 

í u.þ.b. 2-4 ár eða þar til þau fara í svokallaðan 

sjógöngubúning (smolta), sem eru þær lífeðlisfræðilegu 

breytingar sem þarf til að fiskurinn geti lifað í sjó. Hér á landi eru smoltin einungis um 25 g. þegar þau 

ganga til sjávar, en eftir 1-2 ár í sjó kemur laxinn til baka í þær ár sem hann klaktist út í, þá orðin um 5 

kg. Dæmi eru um að fiskur skili sér til baka mun seinna eða allt að 5 árum og er þá orðinn mun þyngri. 

Eins er vel þekkt að hængar snúi aftur til sjávar og til eru aldursgreiningar á hængum allt að 10 ára 

gömlum (1). 

 

1.1.1 Lífeðlisfræði laxa - hjarta og æðakerfi 

Hjarta fiska hefur eina gátt (atrium) og einn slegil (ventricle) ólíkt því sem er í spendýrum sem hafa tvö 

af hvoru. Að auki eru tvö önnur hólf í hjarta fiska: bláæðasekkur (sinus venosus) og slagæðarkúla 

(bulbus arteriosus) (Mynd 3). Súrefnissnautt blóð frá líkamsvefjum kemur til hjartans í gegnum 

bláæðasekkinn þar sem gangráður hjartans er staðsettur. Gangráðsfrumur drífa áfram samdrátt 

hjartans. Blóðinu er dælt í slegilinn frá gáttinni sem er frekar þunnveggjaður vöðvi. Frá sleglinum, sem 

Mynd 1: Atlantshafslax, Salmo Salar L. 
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er þykkur vöðvavefur, fer blóðið í slagæðarkúlu. Slegill hjartans stýrir blóðþrýstingnum. Slagæðarkúlan 

hefur það sérstaka hlutverk að dempa eða draga úr slagþrýstingi slegilsins. Þetta er nauðsynlegt því 

að tálknin eru næsta líffæri í hringrásinni, þau eru mjög þunnveggja og viðkvæm fyrir of háum þrýstingi 

(2). Blóðþrýstingur fiska er háður hárfínu jafnvægi á milli þess þrýstings sem viðkvæmur vefur 

tálknanna þolir (s.br.lungu spendýra), og þess að vera nægjanlega hár til að drífa blóðið áfram til allra 

vefja fisksins (2). 

Samsetning hjartavöðvans er töluvert 

frábrugðin því sem gerist hjá spendýrum. Hjá 

manninum er um 99% vefjarins þéttur 

vöðvavefur (compact myocardium) og restin 

mjúkur vefur (spongy myocardium) en hjá 

laxfiskum er hlutfallið einungis um 40% þéttur 

vöðvi en restin mjúkvefur. Það er einungis þétti 

vöðvavefurinn sem fær næringu og súrefni frá 

kransæðum laxfiska. Mjúkvefur hjartans tekur 

upp súrefni og næringu úr því blóði sem berst í 

hol slegilsins, það blóð er í raun skilgreint sem 

súrefnissnautt þar sem það á eftir að berast til 

tálkna. Slagæðarkúlan samanstendur að mestu 

úr teygjanlegum bandvefsþráðum og fáum vöðvaþráðum (2). 

1.1.2 Ónæmiskerfi fiska 

Ónæmiskerfið ver lífveruna gegn sjúkdómum með því að greina sýkla og framkalla varnarviðbrögð 

gegn þeim. Ónæmiskerfi fiska svipar til hryggdýra, en þó er nokkur munur. Helstu líffæri 

ónæmiskerfisins í fiskum eru hóstarkirtill (thymus), milti og nýra auk eitilvefja í görn (3) og tálknum (4). 

Eitlar eru ekki til staðar, en svæði í nýrnavef virka sem hliðstæður þeirra. Fjölda mikilvægra 

varnarþátta er einnig að finna í húð og slími (5). Ónæmiskerfið skiptist í tvennt, þ.e. hið meðfædda 

(innate) sem svarar áreiti hratt og sérhæfða (adaptive) þar sem viðbragðið tekur margar vikur (6). 

Fiskar eru óháðar lífverur (free-living organisms) sem eru í vatnsumhverfi allt frá fósturstigi og treysta á 

meðfædda ónæmiskerfið á fyrstu þroskastigum sér til varnar og sem fyrsta viðbragð við sýkingum eftir 

að ónæmiskerfið hefur þroskast að fullu. Viðtakar náttúrulega kerfisins þekkja fjölda sameinda sem eru 

einkennandi fyrir sjúkdómsvaldandi örverur. Má þar nefna fjölsykrur lípópólíðsakkaríð (LPS), 

peptíðóglýkan baktería, veiru-RNA og aðrar sameindir sem eru yfirleitt ekki á yfirborði fjölfrumulífvera 

(7). Fjórar tegundir mótefna, IgM, IgT, IgD og IgZ hafa fundist í fiskum, en IgG er ekki til staðar (7). 

Aðal svarið í sérhæfða ónæmiskerfinu er myndun fjórgilds IgM gegn ónæmisvökum sem tjáðir eru á 

yfirborði T-eitilfrumna ásamt MHC sameind. Mótefnamyndunin er hvorki jafn öflug né jafn sérhæfð og 

IgG svörun hjá spendýrum. 

Dæmigert svar við veirusýkingu felst í því að meðfædda kerfið svarar strax með aukinni myndun 

interferons af gerð I, sem ræsir myndun fjölda þátta gegn veirum (antiviral proteins) (5). Sérhæfða 

Mynd 3: Skipting hjartahólfa í fiskum.Fiskar hafa 
eina gátt og einn slegil. Súrefnissnautt blóð flæðir til 
gáttar frá bláæðasekk, úr gátt til slegils og þaðan til 
slagæðarkúlu í átt að tálknum þar sem það tekur upp 
súrefni. Frá tálknum fer blóðið áfram til vefja (2). 
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svarið byggist svo upp á nokkrum vikum með IgM svarinu og minnisfrumum sem geta brugðist hratt 

við endurtekinni sýkingu. 

Ýmsir innri og ytri þættir geta haft áhrif á ónæmiskerfið. Ytri þættir eins og hitastig, streita og 

þéttleiki getur haft bælandi áhrif á kerfið, á meðan fæðubótarefni og ónæmisglæðar geta aukið virkni 

þess og áhrif (7). Ónæmisörvandi efni eins og núkleótíð, fjölsykrur svo sem beta-glucan og 

bætibakteríur (probiotics) eru í auknum mæli notuð í fiskeldi. Notkun þessara efna minnkar þörf á 

öðrum heilsuverndandi aðferðum, getur aukið áhrif bólusetninga og stuðlað þannig að bættri heilsu 

eldisfiska (7, 8). 

1.2 Fiskrækt 

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

1.2.1 Villtir íslenskir laxastofnar 

Seiði alin til sleppingar í upprunaár og endurkomu. 

Erfðarannsóknir sýna að villtir laxastofnar eru nokkuð breytilegir á milli árkerfa, laxinn heldur tryggð við 

sína upprunaá og því verður ekki mikil erfðablöndun á milli landshluta. Því má segja að í tilfelli laxa sé 

Mynd 4: Erfðafjarlægð þrjátíu og tveggja íslenskra laxastofna og þriggja eldisstofna.Kollafjarðar 
eldisstofninn (hafbeit) er af íslenskum uppruna en Isnó og Íslandslax eru eldisstofnar af norskum uppruna 

(Daníelsdóttir o.fl., 1997) (13). Það sem er merkt með kassa eru einnig hluti af sýnhópum þessa verkefnis. 
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nánast sér stofn fyrir hvert árkerfi. Lítið hefur verið um rannsóknir á stofngerðum íslenskra laxa en ein 

nokkuð yfirgripsmikil var framkvæmd á árunum 1990-1994 á laxi úr 32 ám, einum íslenskum 

eldisstofni og tveimur eldisstofnum af norskum uppruna (Mynd 4). Rannsóknin sýndi m.a. að minni 

erfðafjarlægð var á milli villtu stofnanna og 

Kollafjarðarstofnsins (hafbeit) sem er 

íslenskur eldisstofn, en þeirra norsku. 

(Mynd 4 og Mynd 5). Laxastofn í eldi sem 

hefur verið kynbættur er líklegur til að vera 

erfðafræðilega frábrugðinn villtum stofnum í 

landinu (9). 

Villti laxinn er mjög vinsæll til sportveiða 

á Íslandi og hluti ferðamannaiðnaðar 

hérlendis byggist á því. Veiðileyfin eru flest 

mjög dýr, svo um mikla hagsmuni og 

gjaldeyristekjur er að ræða. Á Íslandi er 

óheimilt að veiða lax í sjó, þó með 

undanþágum (sbr.landeigendur) 

samkvæmt lögum frá 1970, endurskoðuð 

2006 (10). 

1.2.2 Hafbeit til stangveiði 

Skilgreining: „Hafbeitarslepping til stangveiði er slepping eldis-gönguseiða með það að markmiði 

að nýta (uppskera) fiska sem heimtast með stangveiði“ (11). 

Svo til sér íslenskt fyrirbrigði eru hafbeitarsleppingar til stangveiði. Markmið þeirra er tvíþætt: að ná 

upp veiði í ám þar sem náttúruleg framleiðsla tegundar er mjög takmörkuð vegna umhverfisskilyrða 

(s.s. búsvæði og vatnshiti) fyrir seiði, en vatnsmagn er nægt til veiða (11). Veiðirétthafar fá arð af slíkri 

starfssemi ef sala veiðileyfa fer umfram kostnað. Dæmi um þess háttar starfsemi eru Rangárnar (11). 

Ytri-Rangá er dæmi um á þar sem búsvæði og vatnshiti takmarka mjög skilyrði fyrir villtan lax að ná 

upp seiðaframleiðslu. Áin er samt mjög hentug til stangveiða. Því hafa verið stundaðar þar 

seiðasleppingar allt frá árinu 1990 í þeim tilgangi að selja veiðileyfi í ánna, starfsemin fellur undir 

skilgreininguna hafbeit til stangveiði. Laxastofninn sem sleppt er í Rangá á uppruna sinn að rekja til 

svokallaðs Kollafjarðarstofns. Stofninn var nýttur til hafbeitar í Kollafirði fram til ársins 1990 þegar 

starfsemi þar var hætt og hann fluttur í Rangárnar. Í skýrslu Þórs Guðjónssonar frá árinu 1989, segir 

að hrognasöfnun í stofninn hafi verið mest á árunum 1961-1965 (12). Stofninn var blanda af stofnum 

úr mörgum ám víðs vegar að af landinu. Stærsti hluti hans var úr Elliðaánum eða um 50% og rúm 30% 

úr ám á V- og NV-landi. Þetta segir þó ekki að endanleg erfðasamsetning hans sé nákvæmlega með 

þessum hætti. Mikið af seiðum drápust á fyrstu árunum og þættir eins og náttúruval o.fl. skal tekið inní 

myndina þegar nýr stofn er að fóta sig. Mikið var um seiðasölur á árunum 1964-1989 úr 

Kollafjarðarstöðinni. Seiðum var ráðstafað víðsvegar um landið, ýmist til fiskræktar í ám landsins, til 

fiskeldisstöðva eða í hafbeit (12). Stunduð hefur verið hafbeit til stangveiði í Hafnará um alllangt skeið. 

Mynd 5: Erfðafjarlægð laxastofna á milli landsvæða 

Íslenskir laxeldisstofnar eru af norskum uppruna og 
tengjast þ.a.l. norska eldislaxinum (Daníelsdóttir, 1997) 
(13). 
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Vitað er að um 2000 seiðum var sleppt í ánna árið 1964 úr Kollafjarðarstofninum (12). Árið 1988 var 

sett fram reglugerð sem fest var í lög 1997, sem bannaði flutninga á löxum milli árkerfa (þó með 

undantekningum). Sleppingar seiða í ár landsins, úr Kollafjarðarstofni (Laxeldisstöð Ríkisins) stóðu 

fram til ársins 1990. Grein Önnu Daníelsdóttur frá 1997 skýrði frá sérstöðu einstakra fiskistofna, og að 

í raun væri hægt að segja sem svo að hvert árkerfi hefði sinn eigin laxastofn og að stofnar innan hvers 

landshluta væru innbyrðis skyldari en þeir sem fjær liggja (sjá Mynd 5) (11, 13). Vísbendingar eru um 

að í tveimur tilfellum séu laxastofnar skyldari Elliðaárstofni (sem er helmings uppistaða 

Kollafjarðarstofnsins) heldur en stofnum af sínu ársvæði. Í báðum tilfellum voru mjög litlir stofnar fyrir í 

ánum og um leið voru ruddir fiskvegir sem bættu skilyrði til laxagöngu (11, 14). Síðar var fest með 

lögum að stofnum til sleppingar í viðkomandi árkerfi skildi vera aflað úr nánasta umhverfi. Þannig er 

því háttað með Hafnará í seinni tíð. Hrognin eru undan villtum stofnum úr ám í Borgarfirði. Í kjölfar 

lagabreytingarinnar voru seiðaeldisstöðvar reistar víða um land til að halda stofnum einstakra áa 

aðskildum (11). 

1.2.3 Fiskeldi 

Í kjölfar mikillar fólksfjölgunar á jörðinni hefur þörfin fyrir nýja fæðuuppsprettu aukist. Segja má að 

landsvæði til ræktunar og beitar sé að mestu fullnýtt um heim allan og lítið svigrúm til 

framleiðsluaukningar á matvælum. Því hefur verið litið til hafs í þessu tilliti, enda enn sem óplægður 

akur. Þannig er fiskur úr eldi talinn vera ein af mikilvægustu fæðuuppsprettum framtíðar. Nú þegar er 

um 70 milljón tonn af eldisfiski framleidd í heiminum á ári hverju og talið er að sú tala muni vera um 

200 milljón tonn árið 2030 (15). Eldisframleiðsla á Atlantshafslaxinum er um 2 milljón tonn á ári í 

heiminum í dag, mest í Noregi, Chile, Skotlandi og Kanada (16) (Mynd 6). 

  

Mynd 6: Atlantshafslax í eldi.Kortið sýnir þau búsvæði þar sem eldi á Atlantshafslaxi er stundað. 
Strandlengjurnar eru innan ákveðinna breiddargráða á Norður- og Suðurhveli jarðar. Lykilskilyrði er að 
hitinn sé á bilinu 0-18 °C. Kjörhitastig fyrir lax er á milli 8-14 °C (16). 
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56% 27% 

14% 3% 

Hlutfall íslenskrar 
eldisframleiðslu 2016  

eftir tegundum 

Lax Bleikja Regnbogi Annað

Mynd 8: Hlutfall tegunda í íslensku eldi 
2016.Atlantshafslaxinn er með ríflega 
helmings eldishlutfall.  

Mynd 7: Eldisframleiðsla 1987-2016.Framleiðsla eftir 
eldistegundum. MAST (18). 

1.2.3.1 Laxeldi á Íslandi 

Mikil aukning hefur orðið undanfarið í fiskeldi á Íslandi. Algengustu eldistegundir eru lax og bleikja með 

rúmlega 80% eldishlutfall (Mynd 7 og Mynd 8). Segja má að laxeldið hafi farið nokkuð brösuglega af 

stað en það hefur verið stundað hér, með hléum, frá árinu 1961. Sú aukning sem nú einkennir eldið er 

aðallega til komin vegna aukins laxeldis í sjókvíum (17). Áætlanir um 8000 tonna framleiðslu af laxi 

fyrir árið 2016 stóðust (18). Búist er við enn frekari aukningu á komandi árum. Í langtímaáætlunum má 

sjá tölur allt uppí 100 þúsund tonna fiskeldi á Íslandi (17). Samkvæmt lögum frá árinu 2004, varðandi 

verndun íslenskra laxastofna, er staðsetning laxeldis nær eingöngu á Austfjörðum og Vestfjörðum, þar 

sem aðrar staðsetningar til sjókvíaeldis eru óheimilar (19, 20). 

Laxastofninn sem notaður er í íslensku eldi á 

uppruna sinn að rekja til Noregs. Stofninn kom 

hingað til lands á formi sótthreinsaðra augnhrogna 

árin 1984-1987, en hér er um að ræða 

svokallaðan Saga-Stofn (18). Stundaðar hafa verið 

kynbætur á eldislaxinum eins og gert er í öðrum 

búgreinum (21). 

Vinsældir laxins fara vaxandi, enda er hann 

hollur. Í laxi er hátt hlutfall próteina og ómega-3 

fitusýra auk þess sem hann er talinn vera góð 

uppspretta vítamína og steinefna. Fiskeldi í sjó fer 

fram í stórum sjókvíum staðsettum í skjóli fjarða 

og flóa (16). Lífsferill eldislaxins spannar um 3 ár 

(sjá Mynd 9). Á fyrsta árinu eru eggin frjóvguð og 

klakin og seiðin eru látin vaxa að ca. 100 g 

(u.þ.b.18 mánuði) í ferskvatni. Hægt er að hafa 

Mynd 9: Vinnsluferli eldislax.1. Seiði frjóvguð og 
klakin. 2.Ferskvatnsvöxtur í u.þ.b. 1 ár. 3. Flutningur 
í sjókvíar. 4. Vaxtartími í sjó. 5.Slátrun eftir u.þ.b. 2 
ár í sjó. 6. Pökkun og vinnsla (16). 
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áhrif á vaxtarhraða seiða með því að stjórna hita- og birtuskilyrðum og hraða þannig tíma fram að 

smoltun, þegar seiðin fara í svokallaðan sjógöngubúning, um allt að 6 mánuði. Í kjölfarið er laxinn 

fluttur í sjókvíar þar sem hann nær um 5 kg vexti á 14-24 mánaða tímabili. Vaxtahraðinn er mjög háður 

hita sjávar, sem sveiflast með árstíðum og landsvæðum (16). Þegar laxinn nær sláturstærð er hann 

fluttur í sláturhús þar sem vinnsla og pökkun fer fram. Mestallur lax er seldur slægður á ís (16). 

1.3 Sjúkdómar í laxeldi 

Á undanförnum áratug hefur fiskeldi verið í stöðugum vexti um allan heim, að meðaltali um 6% á ári 

hverju. Ein helsta hættan í fiskeldi eru smitsjúkdómar af völdum baktería (54,9%), veira (22,6%), 

sníkjudýra (19,4%) og sveppa (3,1%) (22). Þó svo að bakteríusýkingar séu með hærri tíðni en 

veirusýkingar, þá eru veirurnar mun erfiðari viðureignar, sökum skorts á úrræðum eins og 

bólusetningum og lyfjum. Erfiðlega gengur að þróa bóluefni sem virka snemma í lífsferlinum, en þá er 

fiskurinn hvað móttækilegastur fyrir sýkingum. Eins er skortur á upplýsingum varðandi virkni smitefna 

sem og náttúrulegum/meðfæddum vörnum fiska. Reglulega koma upp veirusjúkdómar, sem geta haft 

skelfilegar afleiðingar fyrir eldisbændur, og koma þannig í veg fyrir stöðugleika í framleiðslunni (22). 

Skylt er að framkvæma skimanir gagnvart ákveðnum veirum sem valdið geta stórfelldu tjóni á 

framleiðslunni. Á Rannsóknadeild fisksjúkdóma á Keldum er skimað fyrir veirunum ISAV (infectious 

salmon anemia virus), SAV (Salmonid alphavirus), PMCV (Piscine myocardis virus), og PRV (Piscine 

Reovirus) með RT-qPCR aðferð. Einnig er skylt að skima fyrir IPNV (Infectious pancreatic necrosis 

virus), IHNV (Infectious hematopoietic necrosis virus), EHNV/ECV (Epizootic haematopoietic necrosis 

virus og European catfish virus), SVCV (Spring viraemia of carp virus) og VHSV (Viral hemorrhagic 

septicemia virus) með sáningu sýna í frumuræktir fyrir útflutning lifandi efniviðar, þ.e. hrogna og seiða. 

Ekki hafa neinir sjúkdómar komið upp í laxeldi á Íslandi af völdum veirusýkinga. Höfum við því notið 

nokkrar sérstöðu hvað það varðar og lifandi efniviður okkar til útflutnings verið mjög eftirsóttur (20). 

Í lögum um dýrasjúkdóma og eftirlit með þeim frá árinu 1993 er kveðið á um varnir gegn 

fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirliti með fiskeldisstöðvum. Þá eru einnig í gildi nokkrar lagagreinar sem 

taka sérstakalega á eldi nytjastofna sjávar sem og forvörnum, eftirliti og vörnum gegn ákveðnum 

sjúkdómum í lagardýrum. Eins er farið nákvæmlega í hvernig skuli staðið að viðbrögðum við 

smitsjúkdómum, sýnatökum og greiningaraðferðum sem og staðfestingu á sjúkdómum samkvæmt 

reglugerð 1011/2003 um búnað og innra eftirlit fiskeldisstöðva (23-25). 

Samkvæmt ársskýrslum dýralæknis fisksjúkdóma hjá MAST er ástand heilbrigðismála í íslensku 

fiskeldi nokkuð gott. Fá tilfelli alvarlegra sjúkdóma hafa greinst á undangegnum árum og notkun 

sýklalyfja er nánast engin. Árlega er gefin út ársskýrsla dýralæknis fisksjúkdóma af MAST. Þar er 

stöðu fiskeldis á Íslandi gerð ítarleg skil m.t.t. heilbrigðis og dýravelferðar. Í nýjustu skýrslunni (mars 

2017) (18), þar sem farið er yfir árið 2016, kemur fram að árið hafi verið farsælt að mörgu leyti fyrir 

greinina. Það sem stendur hæst er gríðarleg framleiðsluaukning til slátrunar og vinnslu, en hún nemur 

82% á milli ára. Hluti aukningarinnar skýrist af því að tvær stórar eldiseiningar frestuðu slátrun fram yfir 

áramót og telst sá hluti því með framleiðslu ársins 2016. Þó er ljóst að sé miðað við afkastagetu 

seiðaeldisstöðva þá verði framleiðslan nokkuð svipuð næstkomandi ár (18). 
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Veirutengdir hjartasjúkdómar hafa lengi verið viðloðandi vandamál í laxeldi í Evrópu og hafa 

stundum verið tengdir miklu efnahagstjóni. Undanfarið hefur einkum verið um að ræða þrjár megin 

mismunagreiningar sem tengdar hafa verið bólgusjúkdómum í hjartavöðva, það eru hjartarof 

(cardiomyopathy syndrome, CMS), brisveiki (pancreas disease, PD) og hjarta- og vöðvabólga (heart 

and skeletal muscle inflammation, HSMI). Í Noregi hefur tilfellum þessara sjúkdóma verið að fjölga 

samkvæmt skráningum Dýralæknastofnunar Noregs en flest skráð tilfelli voru árið 2014 með 181 tilfelli 

af HSMI, 142 tilfelli af PD og 107 tilfelli af CMS (26). Á Rannsóknadeild fisksjúkdóma á Keldum, hefur 

verið skimað fyrir PMCV og SAV í þjónusturannsóknum á eldisfiski en þessar veirur hafa ekki fundist. 

Árið 2014-2015 var farið í forrannsókn/smáverkefni til að kanna hvort PMCV og PRV væru til staðar í 

villtum-og eldislaxi á Íslandi. Sýni til skimunar voru tekin úr laxi við mismunandi aðstæður, þ.e. í 

strandeldisstöð (A), sjókvíum (B), og klaklaxi úr nokkrum laxveiðiám (C). Í hverjum hópanna voru 32 

einstaklingar (27). Eftir RT-qPCR skimun fyrir PMCV og PRV, sýndu niðurstöður að PMCV greindist 

ekki, en að allur eldisfiskurinn bar með sér PRV og 22% af villta laxinum (27). Það verkefni lagði 

grunninn að þessari rannsókn. Ekki hafði áður verið gerð skipulögð leit að PRV hér á landi, hvorki í 

þjónustu né með öðrum hætti. 

Skimað hefur verið fyrir ISAV í þjónusturannsóknum á Keldum, frá árinu 2011. Í diplómaverkefni 

nemanda var farið yfir öll jákvæð sýni, ómeinvirka afbrigðis veirunnar, sem safnast höfðu á árunum 

2011-2015 á rannsóknadeild fisksjúkdóma á Keldum. Tíðni HPR0 jákvæðra sýna reyndist vera 0,63% 

(20). Enn hefur meinvirkt afbrigði veirunnar ekki greinst hérlendis o.þ.a.l. ekki sjúkdómurinn. ISA 

faraldrar eru viðvarandi vandamál í laxeldi víðsvegar. Dæmi um stórfelld áhrif veirusjúkdóma á eldis 

framleiðslu má meðal annars sjá í laxeldi í Chile. Þar greindist ISA fyrst árið 1999 (28), en laxeldi í 

Chile var í mjög hröðum vexti á árunum 1987-2004. Um 2004 dróst framleiðslan saman í kjölfar mikilla 

affalla. Veturinn 2007 braust svo út faraldur í mið Chile. Enn annar ISA faraldur braust svo út árið 

2010. Þessi sjúkdómshrina olli því að framleiðsla Chile á laxi féll úr 670.000 tonnum árið 2008, niður í 

100.000 tonn árið 2010 (22). Áætlað tap á árunum 2007-2010 var metið á 1.0 milljarð bandaríkjadala 

(US$ 1.0 billion). Rekja mátti faraldra til ófullnægjandi framleiðslustjórnunar aðferða. Margir faraldrar af 

ISA greindust í Bandaríkjunum, sums staðar með þeim afleiðingum að eldið lagðist nánast af með 

tilheyrandi fólksflutningum frá viðkomandi svæðum (22). Annað dæmi um viðvarandi hættu á veirum í 

eldi er ný skýrsla frá British Columbia í Kanada þar sem ISA greindist í Sockeye laxi í eldi, en 

sjúkdómurinn hafði fram að því ekki greinst í þeirri tegund (22). Nýjustu faraldrar sem fréttir fara af 

voru núna í vor 2017 í Noregi, Chile og Færeyjum. Sýking kom upp við Hammerfest í Noregi og við 

Ayesn í Chile, í janúar 2017, en við Hvannasund í Færeyjum nú í mars 2017 (29-31). Í kjölfarið var 

skorið niður í stöðvunum og tjón því töluvert. 

1.3.1 Forvarnir gegn PRV, PMCV og ISAV í laxeldi 

Vegna vaxtar greinarinnar hefur þörfin fyrir þróun að lausnum gegn heilsufarsvandamálum fiska aukist 

mjög. Mikið hefur áunnist með bólusetningum í baráttunni við sjúkdóma af völdum baktería. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir vegna sveppa og sníkjudýra skila einnig árangri. Bæta þarf alhliða 

heilsustjórnun, sem felur meðal annars í sér að greina orsakasamhengi sjúkdóma, þróa bætt eftirlit og 

greiningartækni, þróa ný og áhrifarík bóluefni sem og önnur veirulyf. Einnig er nauðsynlegt að beita 
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nýjustu tækni við sjúkdómaeftirlit sem hingað til hefur ekki verið í forgangi í fiskeldi (22). Bólusetningar 

gegn veirusjúkdómum í eldisfiski gætu því haft gríðarlega mikið að segja fyrir atvinnugreinina. 

Árangursrík bólusetning er skilvirk leið sem stuðlar að bættri heilsu og velferð fiskanna. Eins dregur 

hún úr líkum á dreifingu smitefna og sjúkdóma út í umhverfið. Almennt hefur veiklað veirubóluefni 

meiri verndandi áhrif en óvirkt, og gefur frekar langvarandi ónæmi. Til að sporna við hættunni á að 

viðsnúningur verði á virkninni og sýkjandi form komi fram, þá hafa frekar verið þróuð bóluefni úr 

óvirkum veirum fyrir eldisiðnaðinn. Hins vegar hefur reynst erfitt að nýta þessa aðferð (óvirkar veirur) 

þar sem sumar af þessum veirum er mjög erfitt að rækta, sem gerir framleiðslu slíkra bóluefna, mjög 

erfiða ef ekki ómögulega. Þannig hefur fjölgun PRV og PMCV ekki gengið vel í þeim fiska-frumulínum 

sem notaðar eru, með þeim afleiðingum að ekki hefur tekist að þróa bóluefni úr heilum óvirkum veirum 

gegn HSMI og CMS (22). Rannsóknir á orsakasamhengi veiranna við sjúkdómanna sem þær valda er 

forsenda frekari þróunar á hverskyns meðferðum. Unnið er að því m.a. í Noregi, (NMBU, Norges miljo- 

og biovitenskapelige universitet) og víðar að þróa bóluefni gegn þessum sjúkdómum (32). 

Subunit vaccines (veiruprótein) – er annar flokkur bóluefna sem er að koma fram á sjónarsviðið 

með aukinni tækni í sameindalíffræði. Framleidd eru endurröðuð veiruprótein (undireiningar) með 

áherslu á einn veiru mótefnavaka eða örfáa saman. Sameindatæknin gerir kleift að ná upp mikilli 

tjáningu á helstu mótefnavökum veirunnar, og ná þannig upp miklu magni af hreinsaðri afurð sem svo 

er notuð beint til bólusetningar (22). 

Eins og er, eru til nokkur bóluefni á markaði gegn ISAV, sem öll eru stungulyf. Sú aðferð er töluvert 

streituvaldandi fyrir fiskinn sem gerir hann móttækilegri fyrir öðrum smitsjúkdómum í kjölfar 

meðhöndlunar og sprautunar. Þessi bóluefni innihalda öll óvirkjaðar veirur. Aðferðin er með þeim 

fyrstu sem voru þróaðar við gerð bóluefna og er enn í fullu gildi. Í nýrri rannsókn frá 2016 eftir 

Caruffo.M. o.fl. (33) var reynt að þróa og prófa bóluefni, með endurröðuðum veirupróteinum 

(hemagglutinin-esterase (HE) og fusion protein (F)), sem gefið var um munn (per.os) gegn ISAV. 

Niðurstöður sýndu að bóluefnið, gefið á þennan hátt, gat veitt vörn gegn mjög meinvirkum stofni 

veirunnar frá Chile. Mótefnasvarið var IgM miðlað. Hinsvegar náði bólusetningin ekki að örva tjáningu 

á veiruhemjandi geninu Mx. Engu að síður tókst rannsakendum að sýna fram á nýjar aðferðir við 

bólusetningar á fiskum og lofuðu enn fremur frekari þróun á lausn vandans (33). 

1.3.2 Fjölgun veira: PRV, PMCV og ISAV. 

Veirur eru aðallega samsettar úr tveimur þáttum: erfðaefni og ytra byrði sem er próteinhylki 

(capsid). Sumar veirutegundir hafa auk þess lípíðlag utanum próteinhylkið sem nefnist hjúpur 

(envelope). Hjúpurinn er venjulega myndaður úr frumuhimnu hýsilfrumna sem veirurnar taka með sér 

þegar þær brjótast út úr frumunni með knappskoti (34). Veirur eru flokkaðar eftir því hvernig erfðaefni 

þær bera með sér. Þær eru ýmist DNA veirur eða RNA veirur (35). Flestir sýkingavaldar 

Atlantshafslaxins eru RNA veirur. PRV, IPNV og PMCV eru tvíþátta RNA veirur (dsRNA), en ISAV og 

SAV eru einþátta RNA veirur (ssRNA). Allar veirur þurfa lifandi frumur til að fjölga sér, og flestar sýkja 

einungis ákveðnar frumugerðir með því að bindast sértækum yfirborðspróteinum þeirra (35). Eftir 

bindingu innlimast veiran í frumuna og næsta skref er afhjúpun erfðaefnisins. Erfðaefni RNA veira er 

venjulega eftirmyndað (replication) í umfrymi hýsilfrumna, en eftirmyndunarferillinn er mismunandi eftir 



  

22 

því hvort veiran ber með sér plús- eða mínus RNA. Plús þætti má þýða beint yfir í prótein þar sem þeir 

geta virkað sem mRNA en mínus þætti þarf að umrita yfir í plús þætti til að hægt sé að þýða þá yfir í 

prótein. RNA veirur bera með sér gen sem kóða fyrir RNA háðum RNA polymerase (RdRp), sem er 

nauðsynlegur í veirueftirmyndunarferlinu. Önnur gen skrá fyrir próteinhylkinu og í mörgum tilfellum, 

bera þær einnig ónæmisbælandi gen gegn vörnum hýsilfrumu. Gen veiranna eru þýdd í ríbósómum 

frumunnar. Flestar veirur raðast svo saman í veiruagnir, í umfrymi frumunnar og losna svo út þegar 

fruman rofnar eða í tilfellum hjúpaðra veira með knappskoti (budding) (35). Þá taka veirurnar með sér 

hluta af frumuhimnu hýsilfrumunnar og nýta sem hjúp. 

 

Reoveirur fjölga sér í umfrymi hýsilfrumu. Eftir að veiran hefur komist inn fyrir frumuhimnuna hefst 

umritun á genabútunum 10 sem veiran ber með sér. Þessir 10 genabútar skrá fyrir 12 veirupróteinum, 

þar af eru 8 byggingareiningar (structural prótein) og 4 hjálpareiningar (nonstructural prótein). 

Hjálpareiningarnar eða NS (nonstructural protein) mynda net eða svokallaðan veiru-nýmyndunarflóka 

(viral factory morphogenesis) þar sem kjarnaögn veirunnar raðar sér saman (new core assembly) og 

önnur umferð umritunar fer af stað (secondary transcription). Kjarnsýrur veirunnar eru svo hulin 

próteinhylki m1, s3, og s1 og til verður ný veiruögn sem losnar úr frumunni við frumurof (36) (Mynd 

10). 

  

Mynd 10: Skematísk mynd af eftirmyndun Reoveira (PRV) (36). 
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Það tekur ISAV aðeins um 6 klst. að leiða 

hýsilfrumu sína til dauða eftir að veiruögnin hefur 

afritað sig og þannig fjölgað sér (37). Veiran er 

tekin upp í meltibólu frumunnar eftir bindingu 

veiru við hýsilfrumu. Eftir það losnar kjarnahylki 

(nucleocapsid) veirunnar út í umfrymið. Þar 

losnar erfðaefni veirunnar úr kjarnahylkinu og 

kjarnsýrurnar eru fluttar til kjarna frumunnar þar 

sem genamengi veirunnar er umritað í mRNA. 

mRNA veirunnar er svo þýtt í ríbósómum ER 

(endoplasmic reticulum) og í umfrymi frumunnar 

yfir í veiruprótein. Nýmynduð veiruprótein og 

kjarnsýrur hjúpa sig svo saman við frumuhimnu 

hýsilfrumunnar og losna frá (budding) (37, 38) 

(Mynd 11). 

1.4 PRV (Piscine reovirus) 

Piscine reovirus (PRV) er nýlega uppgötvuð veira sem talin er valda hjarta- og vöðvabólgu (HSMI) í 

eldisfiski (39). Sjúkdómnum var fyrst lýst, með vefjafræðilegum athugunum, árið 1999 í Noregi en það 

var ekki fyrr en 2010 sem PRV veiran var greind og talin geta valdið HSMI (40, 41). 

Veiruna er að finna mjög víða í umhverfi laxfiska. Með vaxandi umfangi eldis verða áhrif 

sjúkdómsins sífellt meiri í efnahagslegu tilliti. Lítið var vitað um erfðamengi veirunnar sem og prótein 

hennar þar til árið 2013 að Kibenge o.fl. framkvæmdu heilraðgreiningu á erfðamengi hennar (42). Sú 

vinna sýndi að mestur breytileiki var á genabút S1. Genið skráir fyrir tveimur próteinum, Outer clamp 

[σ3] og NS,p13 [σ1s] (42). Hugsanlegt þykir að p13 próteinið tengist meinvirkni veirunnar en það 

miðlar frumudrepandi efnum (43). Greining Kibenge o.fl. (2013) á þessu próteini sýndi að PRV stofnar 

frá Chile voru með 100% samsvörun við amínósýruröð norskra stofna PRV (sp.Salmon/GP-

2010/NOR), en samsvörun stofna af austurströnd Kanada, var ≤ 92.7%. Kanadískir PRV stofnar líktust 

mest norskum stofni sem greindist í HSMI faraldri í Lofoten, Noregi, en PRV stofnarnir frá Chile líktust 

mest stofnum frá eldisstöð við Trondheim í Noregi þar sem HSMI hafði ekki greinst (42, 44). Þetta 

styður þá kenningu að PRV geti valdið HSMI faraldri. Nauðsynlegt er að taka aðra þætti inní myndina 

þegar meta á líkur á að faraldur brjótist út, svo sem umhverfisþætti, streitu, smitleið og magn PRV 

(títer) sýkingar. Frekari rannsókna er þörf á samspili þessara þátta og hugsanlegs HSMI faralds. 

Stofnar PRV hafa verið flokkaðir út frá breytileika á S1 geninu. Genagerð I hefur tvo undirflokka, 

genagerð Ia og Ib. Í Noregi er að finna bæði PRV stofna af genagerð Ia og Ib. Stofnar PRV í Kanada 

tilheyra genagerð Ia en stofnar frá Chile eru af genagerð Ib. Svo virðist sem undir stofnarnir Ia og Ib 

hafi verið að þróast lengi í Noregi óháðir hvor öðrum þar sem þeir aðskiljast með fremur langri grein 

samkvæmt tengslatré Kibenge ofl. (2013) (42). Talið er að PRV stofnarnir í Kanada og Chile hafi 

nýlega flust þangað, til Kanada u.þ.b. á árunum 2006-2008, og til Chile 2007-2009. Ekki er ljóst 

hvernig norski PRV stofninn smitaðist til Kanada en innflutningur á norskum hrognum hefur ekki verið 

Mynd 11: Skematísk mynd af eftirmyndunarferli ISAV 
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við líði þar síðan 1985. Undanfarið hefur Kanada verið að fá hrogn frá Washington, USA (2001) og frá 

Íslandi (2004-2009). Hinsvegar voru hrogn frá Noregi flutt inn til Chile (2008), sem gæti skýrt PRV 

stofninn þar. Frá árinu 2009 hafa innflutt hrogn til Chile eingöngu verið frá Íslandi (42). Þó ber að ítreka 

að ekki hefur enn verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að veiran berist með hrognum. 

Ný grein frá Godoy ofl. (2016), greinir frá niðurstöðum rannsóknar á sama geni PRV (S1), úr sýnum 

frá Atlantshafs- og coho laxi frá Chile (45). Helstu niðurstöður voru m.a. þær að PRV úr 

Atlantshafslaxinum (frá Chile) flokkaðist með genagerð Ib, í samræmi við greiningar Kibenge o.fl. 

(2013). Hins vegar virtust sýni frá coho laxinum bera með sér meiri breytileika og flokkuðust bæði í 

með genagerð Ia og Ib. Þar að auki skilgreindu Godoy o.fl. nýja genagerð þ.e. genagerð II. Þessi nýja 

genagerð (choho lax frá Chile), var líkari genagerð Ia heldur en Ib. Eftir nákvæman samanburð á PRV 

próteinum genabútar S1 úr öllum undirhópum (Genagerð Ia, Ib og II), bendir það til að PRV genagerð 

Ib sé upphafsstofninn sem leiddi af sér genagerð Ia og II síðar meir (45). Þó svo að genagerð Ia og Ib 

séu báðar á landfræðilega sömu svæðunum (skarast) í Noregi og Chile, virðast þær hafa dreifst óháð 

hvor annarri, eins og um sitthvora veiruna væri að ræða (45). 

Athygli vekur að í grein Godoy o.fl. (2016) greindist PRV veira í Atlantshafslaxi, seldum á markaði í 

Vancouver, British Columbia (BC), sem lax frá Íslandi. Stofninn (KT456505) sem greindist úr þessum 

laxi reyndist vera ólíkur þeim kanadíska og flokkaðist með PRV stofnum frá Noregi, genagerð Ia (45). 

Þá hafa fleiri vitnað til hans sem hins íslenska PRV stofns. Forathugun á PRV á íslandi, sem gerð var í 

undanfara þessa verkefnis, er engu að síður sú fyrsta hérlendis frá, þar sem skimað er fyrir PRV og 

MS verkefnið jafnframt með fyrstu raðgreininganiðurstöður á PRV (S1) sem koma frá Íslandi. 

1.4.1 Bygging og flokkun 

PRV er óhjúpuð, tvíþátta RNA (dsRNA) veira. Hún er af ættkvíslinni Orthoreovirus, sem er innan 

Reoviridae ættarinnar (41, 46, 47). PRV veiruögnin er margflötungur og hefur tvöfalt kjarnahylki 

(capsid). Þvermál hennar er um 80 nm. Fimmhyrnd yfirborðsprótein skaga útúr innra hylki veirunnar 

sem saman stendur af tvöfaldri icosahedral samhverfu (T = 2). Ytra hylkið samanstendur af 13 faldri 

icosahedral samhverfu (T = 13), sjá Mynd 12 (48). 

 

Mynd 12: Bygging PRV.Tvíþátta RNA hulið 

tvöföldu veiruhylki, án hjúps (48). 

Mynd 13: Skematísk mynd af genabútum reoveira 
(PRV).Bútarnir kóða fyrir um 10-13 próteinum (48). 
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Einkenni Orthoreoveira er línulegt tvístrengja RNA (dsRNA) sem er samsett úr 10 genabútum: L1, 

L2, L3, M1, M2, M3, S1, S2, S3 og S4, sem kóða fyrir a.m.k 10-12 próteinum (Mynd 13). Stærð 

genabútanna er frá því að vera 1189 nt. til 3916 nt. Heildarstærð genamengisins er um 23,5 Kb. 

Prótein veirunnar eru nefnd eftir gríska stafrófinu í samræmi við þá genabúta sem kóða fyrir þeim, 

þannig eru þau prótein sem koma frá genabútum L1-3 kölluð lambda og táknuð með λ, próteinafurðir 

genabúta M 1-3 nefnast mu, táknuð með µ og þau prótein sem genabútar S 1-4 kóða fyrir nefnast 

sigma, táknuð með σ (48). 

Genabútur L1 PRV veirunnar er um 3911 bp. langur og kóðar fyrir Core shell (λ1) prótein sem er 

helicasa, RNA triphosphatasi (42) (Tafla 1). 

Genabútur S1 PRV er 1081 bp. og kóðar fyrir tveimur próteinum (bicistronic), 330 as Outer clamp 

(σ3) próteini og 124 as próteini sem kallast NS,p13 og miðlar frumudrepandi efnum (cytotoxicity) sem 

hindra frumuskiptingu (frumuhringinn) (42, 45) (sjá Tafla 1). PRV S1 virðist vera með mestan 

breytileika af öllum 10 genum veirunnar ásamt S4. Út frá þessu geni (S1) hefur verið unnt að flokka 

PRV í a.m.k. tvær mismunandi genagerðir. Genagerð I hefur tvo undirflokka Ia og Ib, og svo genagerð 

II sem einungis hefur greinst í coho laxi frá Chile (45). 

1.4.2 Hjarta-og vöðvabólga, HSMI (Heart and skeletal muscle inflammation) 

PRV getur valdið heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) eða hjarta- og vöðvabólga, en 

sjúkdómurinn var fyrst greindur í Noregi árið 1999 (40). Í nýlegri rannsókn var sýnt fram á greinileg 

tengsl PRV við HSMI einkenni í Atlantshafslaxi og Coholaxi í eldi í Chile (45). Þrátt fyrir að almenn 

viðurkenning sé á tengslum PRV við HSMI er enn margt á huldu varðandi samspili veirusýkingar og 

sjúkdómsmyndar. Svo virðist þó vera, að HSMI eins og svo margir aðrir sjúkdómar, blossi upp vegna 

álags eða atburða sem valda stressi hjá fiskunum, s.s. í kjölfar lúsahreinsana, flutnings, 

stærðaflokkana o.þ.h. (44). HSMI virðist helst koma upp þegar laxinn hefur dvalið í 5-9 mánuði í 

sjókvíum. Nokkur sjúkdómseinkenni þurfa að vera til staðar svo greina megi sjúkdóminn HSMI. 

Einkennin eru bólgur í hjartahimnum og hjartavöðva sem leiðir til dreps bæði í þétt- og mjúkvöðvalagi 

hjartans, bólgur í þverrákóttum vöðvum og að lokum fjölfrumudrep lifrarfrumna. Ekki er að finna nein 

Tafla 1: Genabútar L1 og S1 PRV.Taflan sýnir stærð genabúta í bp, hvaða protein þeir kóða fyrir, lengd 
próteinraðar (as) og þyngd auk áætlaðrar virkni þeirra (42). 

Genabútur 

PRV 

Stærð (bp) Prótein Próteinstærð og 

þyngd. 

Áætluð próteinvirkni/hlutverk 

L1 3911 Kjarna hylki 

[λ1] 

1282 as, 

141,41 kDa 

Aðal innra hylkis prótein, Helikasi, 

RNA þrífosvatasi 

S1 1081 Ytri sylgja/þvinga 

(outer clamp) 

[σ3] 

330 as, 

37,08 kDa 

Aðal prótein ytra veiruhylkis, dsRNA 

bindiprótein, stjórnun þýðingar, hefur 

áhrif á interferónframl. frumunnar, 

zink-bindiprótein. 

NS,p13 124 as, 

12,99 kDa 

NS, hindrar frumuhring hýsilfrumu og 

þar með skiptingu/fjölgun hennar. 
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einkenni í brisi. Afföll geta verið um 20% í faraldri (35, 49). Mikilvægt er að mismunagreina HSMI frá 

cardiomyopathy syndrom (CMS) eða hjartarofi af völdum veirunnar piscine myocarditis virus (PMCV) 

auk pancreas disease (PD) sem salmonid alpha virus (SAV) veldur. 

Sýnt hefur verið fram á tengsl HSMI við PRV með smittilraun (50). U.þ.b 6-8 vikum eftir smit má sjá 

fyrstu einkenni bólgu í hjarta. Í rannsókn frá árinu 2010 eftir Palacios, o.fl. (39, 50) var sýnt fram á 

fylgni á milli veirumagns, mælt með RT-qPCR, og vefjaskemmda í hjartavef auk annarra einkenna 

HSMI. Þó voru einnig tilfelli þar sem veiran greindist í lágum styrk, bæði í villtum sem og ræktuðum 

fiski, án klínískra einkenna sjúkdómsins. Ekki tókst að rækta veiruna upp í frumulínum (41). Nýleg 

rannsókn sýndi fram á að helstu markfrumur veirunnar eru rauð blóðkorn (erythrocytes). Þar kom fram 

að allt að 50% þessara frumna geta verið sýktar við hámark sýkingarinnar (47, 51). Þess ber að geta 

að rauðkorn fiska hafa kjarna ólíkt rauðkornum manna (52). Á seinni stigum sýkingar má svo sjá PRV 

sýktar vöðvafrumur í hjarta og beinagrindarvöðum (51, 53). Fram að þessu var ekki búið að sýna fram 

á í hvaða fumum veiran væri helst að fjölga sér, þar sem ekki var hægt að mæla /meta veirumagn í 

þeim líffærum sem sýkt voru. Allt benti þó til þess að fjölgunin væri í hjartavef, en þar má sjá að mikill 

meirihluti ífarandi frumna í bólgusvarinu eru CD8+T-frumur. Ennfremur er fjölgun veirunnar (veiru 

toppur) í hámarki aðeins nokkrum dögum fyrir þetta bólgusvar (50). 

Áhrif PRV sýkingar á rauðu blóðkornin eru ekki þekkt, en fækkun rauðra blóðkorna virðist ekki vera 

eitt af einkennum sjúkdómsins, jafnvel þó veirumagn í rauðkornum sé hátt. Í nýrri rannsókn, frá 2015 á 

genatjáningu, sást að PRV sýking í rauðkornum jók mjög tjáningu frumunnar á mótefnatengdum 

genum (54). Hér er meðtalið virkjun á interferonboðferlum, auk gena sem taka þátt í að sýna 

mótefnavaka, þ.e. af MHC flokki I. Einnig mátti greina lítillega lækkun á genatjáningu tengdri almennri 

starfsemi frumunnar s.s. viðhald frumugrindar, efnaskiptum og framleiðslu vaxtaþátta svo eitthvað sé 

nefnt (54). PRV hafði þó hvorki áhrif á heme-efnaskipti, loftskipti né aðra sértæka starfsemi rauðkorna, 

en sjá mátti minnkaða hæfni til nýmyndunar og skiptingar. Rannsóknin sýndi þannig fram á að PRV 

virkjar meðfædda ónæmiskerfið í rauðkornum laxa, en bælir aðra genatjáningu frumunnar. Kortlagning 

genatjáningar rauðkorna sem eru sýkt af PRV sýna þannig mikla svipgerðarbreytingu, þó enn eigi eftir 

að sýna fram á hverjar raunverulegar afleiðingar þess séu (54). Sýkingin virðist einnig örva tjáningu á 

genum sem bæla ónæmiskerfið. 

1.5 PMCV (Piscine myocarditis virus) 

PMCV (Piscine myocarditis virus) er tvíþátta RNA veira (dsRNA), af Totiviridae ætt, sem veldur CMS 

(Cardiomyopathy syndrome), eða hjartarofi eins og sjúkdómurinn nefnist á íslensku (55). 
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1.5.1 Bygging og flokkun 

PMCV samanstendur af óhjúpuðu icosahedral kjarnahylki, veiran er um 40nm. í þvermál, samsett úr 

einu hylkispróteini (CP), utan um erfðaefnið, sem er tvíþátta RNA (dsRNA) (Mynd 14). 

Tvíþátta RNA veirunnar er 6688 bp. að stærð og samanstendur af þremur upphafsstöðum umritunar 

(ORFs) þ.e. ORF1 sem skráir fyrir CP, ORF2 skráir fyrir RdRp og ORF3 sem skráir fyrir próteini sem 

hefur ekki áður verið lýst hjá öðrum meðlimum Totiviridae ættarinnar (55) (Mynd 15). 

Genamengið er aldrei að fullu afhjúpað, svo ekki verði virkjun á varnarkerfi frumunnar gagnvart 

sýkingunni. Veiru pólýmerasinn nýmyndar mRNA, sem í kjölfarið er flutt til umfrymis þar sem það er 

þýtt. Þýðingin hefst í IRES (internal ribosome entry site) ríbósómsins við 5‘ enda – UTR (untranslated 

region). Veiru umritið (viral transcript) skarast við 367 bp 5‘ UTR og 301 bp 3‘ UTR og stýrir þannig 

þýðingunni á 100 kDa-CP (Gag) próteini og 190-kDa samrunapróteini CP-RdRP (Gag-Pol) með a-1 

ribosomal (netkorna) lesrammahliðrun (ribosomal frameshift) (35, 56). 

 

1.5.2 Hjartarof, CMS (cardiomyopathy syndrome) 

Cardiomyopathy syndrome (CMS), hjartarof á íslensku, getur verið mikill skaðvaldur í eldislaxi í sjó. 

Sjúkdómurinn greindist fyrst í Noregi árið 1980 (57). Síðar greindist hann í Skotlandi (2000) (58), 

Færeyjum (2003) (59) og Írlandi (2012) (60). Sjúkdómurinn hefur verið með þeim alvarlegri í norsku 

fiskeldi í u.þ.b. áratug. Veiruna má greina í eldisfiskunum í nokkra mánuði án þess að sjá megi klínísk 

einkenni sjúkdómsins (60). Einkenni lík CMS hafa einnig sést í villtum laxi. Í nýlegri grein eftir Garseth 

ofl. (2012), greindist PMCV í villtum laxi í Noregi, staðfest með RT-PCR og raðgreiningu (60, 61). Enn 

sem komið er hefur veiran ekki verið greind í öðrum sjávarfiskum (60). 

Einkennandi skemmdir í hjartavöðva eru taldar ástæða uppsafnaðs dauða í faraldri. Einkenni koma 

helst upp í fullþroska fiski eftir um 12-18 mánuði í sjó og leiða til skyndidauða (hjartarofs) þar sem 

nánast allir mjúkvefir hjartans eru undirlagðir í bólgu sérstaklega gáttin og mjúkvefur slegilsins (62). 

Drep og bólgubreytingar eru ekki algeng sjón í þéttvöðvalagi hjartans og koma undantekningalaust 

seinna fram en breytingar í mjúkvefnum. Blóðrásartruflanir í lifur með tilheyrandi skemmdum geta 

einnig sést. CMS er greint út frá vefjameinafræði og þeim ofangreindu breytingum sem sjást við slíkar 

greiningar (55). Eftirlit með PMCV í Noregi sýndi að fleiri tilfelli komu upp á haustin og vorin en fæst 

yfir sumarmánuðina. Skráð meðaltal á uppsöfnuðum dauða frá eldisstöðvum með CMS var 6,1 % á 

móti 2,5 % í þeim stöðvum sem voru án CMS. Hæstu skráningar voru þó 19,9 % dauðatíðni (35). Flest 

Mynd 14: Bygging PMCV.PMCV er óhjúpað 
icosahedral kjarnahylki, 40nm. í þvermál, samsett 
úr einu hylkispróteini (CP), utan um erfðaefnið sem 
er tvíþátta RNA (dsRNA) (56). 

Mynd 15: Skematísk mynd af genabútum PMCV.ORF1 
skráir fyrir hylkispróteini (CP), ORF2, RNA polymerasa 
(RdRP) og ORF3 hefur verið spáð að skrái fyrir chemokini 
(55). 
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tilfellin áttu sér stað eftir að laxinn hafði verið í um 400 daga (rúml. 13 mán.) í sjó. Mikið efnahagstjón 

hlýst af þessum sjúkdóm þar sem búið er að ala fiskinn nánast uppí sláturstærð þegar hann drepst, 

með tilheyrandi kostnaði. Í Noregi er tjón vegna CMS metið á um 4-8 milljón evrur árlega (500-1000 

millj. ísl.kr.) (35). 

1.6 ISAV (Infectious salmon anemia virus) 

Fjallað var ítarlega um ISAV og sjúkdóminn sem 

veiran veldur, blóðþorra, í fyrri hluta þessa 

verkefnis. Var sú ritgerð varin til diplómaprófs í 

lífeindafræði vorið 2016, af nemanda, vísað er því 

til hennar, að mestu, varðandi yfirferð þessa kafla 

(http://hdl.handle.net/1946/24684) (20). 

Veggspjald sem unnið var úr þeirri ritgerð má sjá 

í fylgiskjali 1. Hér mun því einungis vera farið 

léttilega yfir það helsta sem fram kom þar.  

1.6.1 Bygging og flokkun 

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

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

hnattlaga, hjúpuð veira um 80-120 nm. að þvermáli (37). ISAV er fyrsti meðlimur þessarar ættar sem 

fundist hefur í fiski og flokkast því í nýja ættkvísl (genus) sem nefnist Isavirus. Erfðamengi veirunnar 

skiptist í 8 línulega búta sem skrá fyrir a.m.k. 10 mismunandi próteinum. Heildarstærð genamengisins 

er um 13,5 Kb (63). 

Einn af mikilvægustu genabútum veirunnar, hvað varðar meinvirkni hennar, er genabútur 6 en hann 

skráir fyrir yfirborðs glýkópróteininu hemagglutin esterase (HE) sem hefur með viðloðun veiru við 

hýsilfrumu að gera (64). Sértækni þessarar bindingar er lykilatriði í sýkingarhæfni veirunnar (65). Þessi 

próteinkeðja er 389 as. löng. Komið hafa í ljós um 35 amínósýru (as) löng hábreytileg svæði (high 

polymorphic region ,HPR) á þessum genabút og þekkt eru um 30 mismunandi HPR afbrigði í Evrópu, 

N-Ameríku og Chile. Um er að ræða mismunandi úrfellingar á þessu svæði samanborið við HPR0 

afbrigði sem er án úrfellinga og ekki talið meinvirkt (66). Þannig hefur greining með RT-PCR á þessum 

genabút verið notuð til að greina á milli meinvirkra og ómeinvirkra stofna veirunnar (20). Eins og fram 

kom í diplómaverkefninu þá hefur einungis ómeinvirka afbrigði veirunnar greinst á Íslandi í 0,63% 

skimaðra sýna. Þegar þessi sýni voru raðgreind kom í ljós að einungis var um einn ISAV-HPR0 stofn 

að ræða þar sem öll sýnin voru með sömu basaröð innan genabúts 6 (HE) (20). 

1.6.2 Blóðþorri, ISA (Infectious salmon anemia) 

ISA (Infectious salmon anemia) - Blóðþorri nefnist sjúkdómurinn sem ISAV veldur. Helstu einkenni 

hans eru blæðingar, þar sem markfrumur veirunnar eru æðaþelsfrumur ásamt rauðum blóðkornum, 

sem leiðir á endanum til líffæradreps og dauða fisksins. Mikilvægt er að krufning og vefjagreiningar 

séu framkvæmdar þegar grunur er á sýkingu þar sem staðfesting veirunnar með t.d. RT-qPCR dugar 

ekki ein og sér til sjúkdómsgreiningar heldur þurfa klínísk einkenni, sjúkdómssaga, krufning og 

Mynd 16: ISAV hjúpuð ssRNA veira  (63). 

http://hdl.handle.net/1946/24684
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vefjameinafræðilegar aðferðir að styðja greiningu (67). Sjúkdómurinn greindist fyrst í Noregi árið 1984 

en hefur síðan þá skotið upp kollinum víða hjá eldisþjóðum allt í kringum Ísland sem og USA, Kanada 

og Chile. Sjúkdómurinn hefur valdið gríðarlegu tjóni fyrir eldisiðnað þessara landa enda geta afföll 

vegna hans numið allt að 90% (20). 

1.7 Skipulag verkhluta 

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Fyrri hluta var lokið með diplómaprófi í lífeindafræði vorið 2016. Titill 

ritgerðar er; HPR0 afbrigði ISAV veirunnar í eldislaxi á Íslandi: gæði raðgreininga á sýnum sem 

undirbúin eru á mismunandi vegu (20) (http://hdl.handle.net/1946/24684). Sjá veggspjald fylgiskjal 1. 

Seinni hluti verkefnisins er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. AVS rannsóknarsjóður í sjávarútvegi 

styrkti verkefnið sem var til þriggja ára og lýkur með lokaskýrslu til sjóðsins vorið 2018. 

1.7.1 Diplómapróf 2016 

Í fyrri hluta verkefnis voru jákvæð ISAV-HPR0 sýni úr eldislaxi raðgreind. HPR0 afbrigði veirunnar eru 

ómeinvirk, en meinvirka afbrigði veirunnar, HPRvir hefur aldrei greinst hérlendis (18). Um 0,63 % sýna 

sem greind voru við þjónusturannsóknir á Keldum á árunum 2011-2015 voru jákvæð með tilliti til 

ómeinvirka afbrigðisins, þetta voru alls 112 sýni (20). Í verkefninu var einnig gerð stutt samantekt á 

upphafi, umfangi og tilhögun laxeldis á Íslandi. Stór þáttur verkefnisins vara einnig að bera saman 

gæði raðgreininganiðurstaðna eftir mismunandi forvinnu sýna. Sýnin voru ýmist PCR hreinsuð beint 

eftir mögnun, eða tópóklónuð og hreinsuð, áður en þau voru send til raðgreiningar. Báðar aðferðir 

skiluðu jafn miklum gæðum á raðgreiningu, en marktækur munur  var á fjölda nýtanlegra niðurstaðna. 

Þannig gaf PCR hreinsun án tópóklónunar fleiri nothæfar raðir eftir raðgreiningu. HPR0 raðir 

genabútar 6 á ISAV, voru í kjölfarið bornar saman innbyrðis og við stofna sem greinst hafa hjá 

nágranna fiskeldisþjóðum. Veggspjald unnið uppúr verkefninu má sjá í fylgiskjali 1. Var það verkefni 

varið til diplóma gráðu í lífeindafræði, læknadeild HÍ, vorið 2016 (http://hdl.handle.net/1946/24684) 

(20). 

1.7.2 MS próf 2017 

Í seinni hluta verkefnisins, til MS prófs, voru mismunandi hópar laxa skimaðir fyrir ISAV auk PMCV og 

PRV. Mikilvægt er að þekkja stöðuna varðandi þessar veirur, við upphaf vaxtarskeiðs í eldisiðnaðnum, 

og vera þannig betur í stakk búinn til að meta áhættu, vinna að frekari rannsóknum og viðhafa gott 

eftirlit með þessum þekktu skaðvöldum. Sérstök áhersla var lögð á PRV þar sem sú veira virðist vera 

nær alls staðar í umhverfi laxfiska eins og kom fram í forkönnunarverkefni sem unnið var 2014 (27). 

Eftir umfangsmikla sýnasöfnun og prófanir kom í ljós að ISAV og PMCV greindust hvergi en PRV 

reyndist vera algeng. Því var hluti jákvæðra PRV sýna, úr mismunandi hópum, sendur í raðgreiningu 

og niðurstöður bornar saman innbyrðis og við raðgreininganiðurstöður annarra laxeldisþjóða. Þetta er í 

fyrsta sinn sem kerfisbundin skimun fyrir PRV er framkvæmd á Íslandi í villtum laxi sem og eldislaxi. 

Skimun fyrir ISAV og PMCV hefur farið fram í þjónusturannsóknum á Keldum gagnvart eldislaxi, en 

ekki hefur áður verið skimað í laxi af villtum uppruna.  

http://hdl.handle.net/1946/24684
http://hdl.handle.net/1946/24684
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1.8 Bakgrunnur aðferða 

Hér verður farið yfir helstu aðferðir sem notaðar voru í verkefnavinnunni með áherslu á bakgrunn 

aðferðanna þ.e. á hvaða lögmálum þær byggja. 

1.8.1 Einangrun erfðaefnis 

Einangrun á RNA úr dýravef, fór fram með Rneasy einangrunarkitti frá Qiagen. Hér er um að ræða 

fjölþrepa súluhreinsun, sértækar bindisúlur (silica) fyrir RNA voru notaðar ásamt innbyggðri skilvindu í 

QiaCube einangrunartækinu (68). 

RNeasy verkferillinn byggir á vel skilgreindri tækni til RNA hreinsunar. Tæknin nýtir sértæka 

bindingu RNA við silica húðaða himnu. Sérhönnuð salt-buffer hvarfefni hvata bindingu allt að, 100 µg 

af RNA bútum (lengri en 200 basar) við RNeasy silica himnuna. Áður er búið að hakka vefinn í 

leysibuffer, sem um leið óvirkjar Rnasa til að tryggja hreinsun á óskemmdu RNA. Etanóli er bætt útí 

sýnið til að bæta skilyrði til bindingar. Í kjölfarið er sýninu komið fyrir á súlunni þar sem heildar RNA 

binst súlunni og allt óbundið RNA og annað er þvegið burtu. RNA er þá losað af súlunni með 30-100 

µl. af vatni. Með þessari aðferð er allt RNA lengra en 200 basar hreinsað. Þannig má losna við meiri 

hluta RNA úr frumum þar sem það er flest minna en 200 basar (s.s. ribosomal RNA (rRNA) og tRNA, 

en þetta er samtals um 20% af heildar RNA í frumu), svo þéttni mRNA í sýni verður mjög góð eftir 

einangrunina (69). 

1.8.2 RT-PCR 

Öfug umritun með keðjuverkandi fjölliðun (Reverse transcription polymerase chain reaction ,RT-PCR) 

er mjög næm aðferð til að greina lítið magn af RNA. Aðferðin miðar að því að magna upp fyrirfram 

ákveðna búta af RNA. Byrja þarf á því að umrita RNA yfir í cDNA með öfugri umritun (reverse 

transcription), því RNA getur ekki verið sniðmát fyrir PCR mögnun. Eftir öfuga umritun er 

erfðaefnisbúturinn magnaður upp í PCR hvarfinu, til þess þarf virkjun hvatans, DNA polymerasa. DNA 

búturinn er því næst eðlissviptur með því að hita sýnið en þannig fæst aðskilnaður á DNA þáttunum. 

Því næst bindast vísarnir á einþátta DNA strengina og niturbösum er bætt á hann á milli vísaparanna. 

Þannig verða til tveir nýir strengir sem kóða fyrir markröð þess genabútar sem sóst er eftir. Helsti 

kostur PCR aðferðarinnar er hversu næm hún er til mögnunar á basaröðum DNA, þannig getur hún 

greint allt niður í eins basa breytingar og eða staðsetningar á kjarnsýrum. Þegar byrjað er með RNA í 

upphafi, er öfuga umritunin á markgeninu afar mikilvæg fyrir næmni aðferðarinnar (70). 

1.8.2.1 RT-qPCR 

Aðferðin byggir á Taqman RT-qPCR greiningum. Mögnun erfðaefnisins fer fram í lokuðu hólfi 96 holu 

bakka sem komið er fyrir í RT-qPCR tækinu. Leyser er beint að hverri og einni holu bakkans og 

flúrljómun hvers sýnis numin á nokkurra sekúndna fresti samhliða mögnun genabútarins. Hægt er að 

nema fleiri en einn flúrlit (probe) í hverju sýni þar sem mælirinn getur numið og aðgreint ljós á 

mismunandi bylgjulengdum í sama brunni. Samkvæmt faggildum aðferðum við veirugreiningar á 

Keldum, sem vottaðar eru af SWEDAC (Swedish Board for Technical Accreditation), var ELF1α genið 

valið sem viðmiðunargen enda í stöðugri tjáningu í hýsilvef. Endurteknar prófanir og mælingar á þessu 

geni sýna að það er mjög stöðugt og hentar því vel sem innra kontról (71).Viðmiðunarmörk fyrir ELF1α 
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voru sett við Ct-gildi 24,1, eftir ítrekaðar prófanir á vefjasýnum úr laxi vegna umsóknar á faggildingu 

fyrir ISAV greiningar á Keldum árið 2011 (gæðaskjal:Fisk-0004). Með því að nota ELF1α genið sem 

viðmið má fá upplýsingar um bæði gæði þess RNA sem einangrast sem og gæði prófsins. Í flest öllum 

keyrslum (með sömu vísum og þreifurum) er sama þröskuldsgildi og grunnlínan ákjósanleg. Með því 

að hafa þröskuldsgildið alltaf eins á milli greininga fæst meiri nákvæmni og gögnin verða 

samanburðarhæfari á milli keyrslna. Með réttri grunnlínu og þröskuldsgildi verður auðveldara að meta 

gæði rannsóknarinnar. Þröskuldur umritunar er stilltur handvirkt eftir athuganir á bakgrunn sýna til að 

útiloka bakgrunnsmögnun og mengun. Í þessu verkefni var þröskuldur allra sýna stilltur á 0.01 eftir 

hverja keyrslu (72). 

1.8.2.2 Ct gildi (threshold cycle) 

Hugtakið cycle threshold (Ct) er forsenda magngreiningar með flúrljómandi RT-qPCR. Gildi 

ljómunarinnar er mælt eftir hvern hvarfhring og gefur þannig til kynna magn afurðar sem og aukningu 

hennar við hvern hring hvarfsins. Því meira sem magnið er í upphafi því færri hringi tekur að ná upp 

því magni sem þarf til að nema marktæka ljómun umfram bakgrunn í hverju sýni. Þessi punktur er 

skilgreindur sem Ct gildi, sem vex við hvern auka hvarfhring. Þannig verður mögnunin eða mæligildið 

(Ct) ekki fyrir áhrifum af neinum öðrum þáttum hvarfsins þar sem þeir eru útilokaðir með þessum 

bakgrunns upplýsingum. Það hefur hingað til verið takmarkandi þáttur í öðrum magn mælingum þar 

sem heildarafurðin er greind með öllum þeim skekkjuvaldandi bakgrunn sem finna má í hverju sýni og 

gerir slíkar mælingar þar með óáreiðanlegri. Ct gildi hvers sýnis er gefið upp eftir að leiðrétt hefur verið 

fyrir flökti í flúrmælingunni sem verður vegna breytinga í styrk sýnis og magni. Ct gildinu má umbreyta í 

magn með því að útbúa og keyra staðalkúrfu samhliða sýnum. Staðalkúrfan hefur þekkt magn gildi og 

út frá henni er því hægt að áætla styrk hvers sýnis fyrir sig (72). Í þessu verkefni voru notaðar faggildar 

aðferðir við magngreiningu með RT-qPCR. Staðalkúrfan var 5x þynning í þreföldu, með fjórum 

þynningarpunktum. Fyrir PRV keyrslur var sama upphafsýnið (PRV st) notað við gerð staðalkúrfu fyrir 

allar keyrslur sem styrkir enn frekar gildi samanburðar á milli keyrsla. 

1.8.3 BioAnalyzer 

Agilent 2100 bioanalyzer tækið ásamt hvarfefnum og kubbum, 

greinir sértækt stærð (bp) DNA búta í RT-PRC afurð (Mynd 17). 

Hér var notað greiningarsett sem mælir DNA búta á stærðarbilinu 

100-7500 bp. Um er að ræða rafdrátt um míkrórásir á kubbum 

sem aðgreina genabúta eftir stærð. Aðferðin er mun fljótlegri en 

hefðbundinn rafdráttur á agarósageli, auk þess sem hún krefst 

lítils sýnamagns (1µl). Niðurstöður greiningarinnar voru nýttar til 

að meta hvernig PCR hvarfið hefði heppnast og greina hvort 

bönd af réttri stærð væru til staðar í sýnum eftir RT-PCR. Önnur tæki sem notuð eru með þessari 

aðferð eru: Chip priming station (5065-4401) eða hleðslusprauta fyrir hvarfkubbinn og IKA vortex 

mixer, sérhannaður til að hrista hvarfkubbinn áður en hann fer í tækið (73). 

Mynd 17: BioAnalyzer tæki og 

búnaður.(73) 
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1.8.4 PCR hreinsun 

Aðferðin snýr að einangrun á dsDNA úr PCR afurð. Með Monarch PCR & DNA Cleanup settinu sem 

hér er notað má einangra með áræðanlegum hætti allt að 5 µg. af dsDNA eftir ensím hvörf eins og 

PCR, meltu og RT-PCR. Hreinsunin fer fram á svokallaðri spunasúlu. dsDNA binst á himnu í súlunni, 

allt óbundið efni er þvegið burtu og að lokum er hreinsað dsDNA losað af súlunni í safnglas. Í kjölfarið 

er erfðaefnið tilbúið til frekari rannsókna svo sem frekari meltingu, DNA raðgreiningu, innleiðingu í 

klónunarhvörf og fleiri ensímháðar aðferðir. Hægt er að einangra dsDNA úr sýnamagni allt niður í 6 µl 

(74). 

1.8.5 DNA magnmæling 

NanoDrop 1000 ND-1000 er ljósgleypnimælir sem greinir magn og gæði kjarnsýra í sýni. Forrit sem 

fylgir tækinu reiknar út styrkinn samkvæmt lögmáli Lambert Beer‘s (A = E x b x c ) þar sem A = 

gleypni, ε = gleypnistuðull háður bylgjulengd, b = breidd sýnis og c = styrkur. Tækið mælir gleypni á 

bilinu 220-750 nm. Til að meta hreinleika kjarnsýra í sýni er notað gleypnihlutfallið 260/280. Sé 

hlutfallið ~ 2,0 er sýnið hreint með tilliti til RNA en miðað er við að hlutfallið sé ~ 1,8 ef meta á 

hreinleika DNA í sýni. Lægri gildi gefa til kynna mengun s.s. vegna próteina eða annarra efna sem 

gleypa við 280 nm. (75). 

1.8.6 Raðgreining 

Fred Sanger þróaði fyrstu tæknina til DNA raðgreininga. DNA er fjölliðað í viðveru niturbasa sem hefur 

verið breytt með þeim afleiðingum að þeir stöðva fjölliðunina þegar þeim er bætt inní hvarfið. Útkoman 

er mismunandi langar raðir af DNA. Þessum bútum er svo raðað eftir stærð og með því að lesa 

síðasta basann í hverjum bút fæst heildarröð upphaflega DNA bútsins sem greina átti (76). 

Út frá heilraðgreiningum á PRV veirunni og fleiri greiningum s.s.Kibenge o.fl. (2013) og Garseth 

o.fl. (2013) á genamengi PRV var ákveðið að magna upp og raðgreina S1 genið þar sem það virðist 

sýna mestan breytileika af genum PRV. Í kjölfarið er hægt að flokka stofnana eftir genagerð og gera 

samanburð við PRV stofna annarra laxeldisþjóða. 
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2 Markmið 

Markmið MS verkefnisins var að skima eftir þremur tegundum af veirum í laxi. Þetta eru ISAV 

(infectious salmon anemia virus), PRV (piscine reovirus) og PMCV (piscine myocarditis virus). Með 

þessum skimunum bætist við þá þekkingu sem safnast hefur í þjónustuverkefnum á Keldum og í AVS-

smáverkefni sem unnið var þar á árunum 2013-2014. Vaxandi kröfur eru um rannsóknir og vottanir 

gagnvart þessum veirum. 

Undirmarkmið 1. 

 Staðan í fiskrækt, en fiskrækt er það kallað þegar seiði eru alin undan villtum klakfiski til 

sleppinga í viðkomandi vatnsfall, verður könnuð. Skima á sýni úr seiðum rétt fyrir sleppingu 

(niðurgönguseiði) og klakfiski sem gengur í tilsvarandi vatnsföll ári síðar. Þannig fæst samanburður 

milli kynslóða innan sama vatnsfalls og milli vatnsfalla á mismunandi landssvæðum. 

Undirmarkmið 2. 

 Staðan í sjókvíaeldi: skima á sýni úr aliseiðum sem sett eru í sjókvíar og síðan úr kvíafiski 8 

og 18 mánuðum eftir að seiðin eru flutt í þær. Þannig fæst samanburður á niðurstöðum fyrir seiði í 

eldisstöð og lax í sjókvíum. Einn seiðahópur fer í kvíar á Vestfjörðum, en annar í kvíar á Austfjörðum. 

Undirmarkmið 3. 

 Að raðgreina íslenska PRV stofna sem safnast í verkefninu. Innbyrðis skyldleiki þeirra verður 

metinn sem og skyldleiki við stofna í nálægum löndum. 
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3 Efni og aðferðir 

Verkefnið var unnið á Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, á rannsóknardeild 

fisksjúkdóma, þar sem aðstaða og aðbúnaður deildarinnar var nýttur. Ekki þurfti leyfi persónuverndar 

eða annarra siðanefnda við gerð verkefnisins. 

3.1 Sýnasöfnun 

Alls 774 sýni voru tekin úr Atlantshafslaxi (Salmo Salar L.). Fiskur var aflífaður með rothöggi og í 

kjölfarið var skorið á mænu við höfuð. Hjartað var skorið úr, sem og miðnýra, í sumum sýnahópum 

voru einnig skorin sýni úr tálknum. Þessum líffærum úr hverjum fiski var komið fyrir á pappadiski og 

sýni skorið úr, í hvert glas fór sýni úr hjarta og nýra saman, hver bútur var um 1mm
3
, og svo tálkn í sér 

glas um 2mm
3
. Ítrasta hreinlæti var gætt við sýnatöku, þannig voru öll áhöld (tangir og hnífar) skoluð 

fyrst í 70% EtOH (etanol) og svo í 100% EtOH og kveikt í til sótthreinsunar á milli hverrar sýnatöku þ.e. 

hvers fisks. Sýnum var komið fyrir í skrúftappaglösum sem innhéldu keramik kúlur og 600 µl RLT Lysis 

Buffer frá QIAGEN (74106). Sýni voru geymd í kæli 4°C fram að frekari vinnslu. Hægt er geyma sýnið 

í u.þ.b. 4-6 vikur í kæli (2-4 °C). Sýnin voru unnin jafnóðum og þau bárust, þ.e sá hluti er snéri að 

einangrun erfðaefnis (sjá kafla 3.2.1) og RT-qPCR (sjá kafla 3.2.2) greiningu fyrir ISAV, PRV, PMCV 

og viðmiðunargeninu ELF1α. 

Mynd 18 Sýnatökustaðir.Kort af helstu laxveiðiám á Íslandi, sýnatökustaðir verkefnisins eru merktir inná, rautt 
eru árnar þar sem sýnum frá villum laxahópum (Laxá í Aðaldal, Fnjóská, Miðá í Dölum, Norðurá, Blandaðar ár úr 
Borgarfirði) og hafbeit (Hafnará og Ytri-Rangá) var safnað en gulu hringirnir tákna sýnatökustaði eldislaxins. 
Seiðaeldisstöðin í Þorlákshöfn, þar sem seiðin eru alin fram að sleppingu í sjókvíar. Sjókvíarnar á Vestfjörðum 
voru í Patreksfirði og á Austfjörðum í Berufirði. 
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3.1.1 Sýnahópar 

Eins og fram kom í markmiðum verkefnisins var áætlað að fá sýni úr villtum laxahópum sem og 

eldislaxi. Stofnar laxa af villtum uppruna skiptust í tvennt þ.e. lax úr ám sem báru upprunastofn og 

hafbeitarár sem höfðu lítinn sem engan upprunastofn. Í hafbeitaránum hafði verið komið fyrir stofnum 

úr gömlum hafbeitarstofnum, sem er blanda af villtum löxum með uppruna í ýmsum ám. Eldislaxa 

hóparnir voru tveir, þeir komu báðir úr sömu seiðaeldisstöðinni í Þorlákshöfn. Annar hópurinn var 

fluttur í sjókvíar á Vestfjörðum (Patreksfjörð) og hinn á Austfjörðum (Berufjörð) (Mynd 18 og fylgiskjal 

2). 

3.1.1.1 Villtur lax 

Safnað var alls 157 sýnum úr seiðum undan villtum klaklaxi til fiskræktar, sem alin voru til sleppingar í 

nokkrar ár á vestur- og norðurlandi. Öll seiðin voru alin undan klakfiski úr viðkomandi ám (Mynd 18). 

Seiðin komu úr þremur seiðaeldisstöðvum, Laxeyri og Laugum í Borgarfirði og Laxamýri í Aðaldal. 

Seiðunum var sleppt í eftirfarandi ár á vesturlandi; Norðurá, Laxá í Dölum auk þess sem einn hópurinn 

fór í ýmsar ár í Borgarfirði. Á Norðurlandi fóru seiðin í Fnjóská og Laxá í Aðaldal. Öllum seiðasýnum úr 

laxi til sleppingar í ár og vötn (villtur lax) var safnað vorið 2015. Rúmlega ári síðar (haust 2016) var 

önnur sýnataka framkvæmd úr laxi eftir sjógöngu og endurkomu hans í sömu ár, þá orðinn klaklax. 

Ekki fengust þó sýni úr öllum ánum, því klakfiski var ekki safnað úr þeim öllum sumarið 2016. 

Klaklaxsýnin úr þessum hópum voru því samtals 31 (Tafla 2). Alls var safnað 188 sýnum úr þessum 

hópum. 

3.1.1.2 Hafbeit : Ytri-Rangá og Hafnará 

Safnað var alls 110 sýnum úr seiðum undan hafbeitarstofnum, sem alin voru til sleppingar í 

viðkomandi ár, Ytri-Rangá og Hafnará, vorið 2015. Sýnum úr klaklaxi var safnað ári síðar, alls 103 

sýni. Heildar sýnafjöldi úr þessum hópum var því 213 (Tafla 3). 

Tafla 2: Sýnahópar, lax af villtum uppruna.Taflan sýnir hópanöfn, hvaðan sýnin koma, aldur fiska við sýnatöku, 

þyngd og fjölda sýna úr hverjum hóp. „S“ í enda hóp nafna stendur fyrir seiði en „K“ fyrir klaklax. 

Hópur Á Sýnatöku 
dagsetn. 

Sýnatöku 
Staður 

Aldur Þyngd/gr. Fjöldi sýna 

B15S Bland.Borgarf. 29.04.2015 Laxeyri Seiði 30-40 30 
D15S Miðá í Dölum 29.04.2015 Laxeyri Seiði 30 20 
N15S Norðurá 04.05.2015 Laugar Seiði 80 30 
F15S Fnjóská 10.05.2015 Laxamýri Seiði 20 31 
L15S Laxá í Aðaldal 10.05.2015 Laxamýri Seiði 20-30 46 
L16K Laxá í Aðaldal 17.10.2016 Húsavík Klaklax 5000 15 
F16K Fnjóská 17.10.2016 Húsavík Klaklax 5000 16 
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3.1.1.3 Eldislax 

Sýnum úr eldislaxi var safnað á þremur tímabilum. Tekin voru alls 171 sýni úr seiðum fyrir sleppingu í 

sjókvíar. Næst var þeim hópum fylgt eftir með sýnatöku eftir 8-9 mánuði í sjó, alls 143 sýni. Að lokum 

voru sýni tekin úr sláturlaxi á Vestfjörðum eftir 21 mánuð í sjó, alls 60 sýni. Enn á eftir að fara í eina 

sýnatöku úr sláturlaxi af Austfjörðum, sú sýnataka er áætluð í haust 2017. Alls söfnuðust 374 sýni úr 

þessum hópum (Tafla 4). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Tafla 3: Sýnahópar úr hafbeitarstofnumTaflan sýnir hópanöfn, hvaðan sýnin koma, aldur fiska við sýnatöku, 

meðal þyngd og fjölda sýna úr hverjum hóp. S í enda hópanafna stendur fyrir seiði en K fyrir klaklax. 

Hópur Á Sýnatöku 
dagsetn. 

Sýnatöku 
Staður 

Aldur Þyngd/gr. Fjöldi sýna 

Y15S Ytri-Rangá 20.04.2015 Laugar Seiði 20 80 
Y16K Ytri-Rangá 18.10.2016 Laxeyri Klaklax 5000 80 
H15S Hafnará 29.04.2015 Laxeyri Seiði 40-60 30 
H16K Hafnará 17.11.2016 Laugar Klaklax 5000 23 

 

Tafla 4: Sýnahópar úr eldislaxi.Taflan sýnir nöfn sýnahópa, dagsetningu sýnatöku, staðsetningu, tíma fiska í sjó, 

þyngd og fjölda sýna í hverjum hóp. SV í hópa nafni merkir „sjókvíar Vestur“ og SA þýðir „sjókvíar Austur“ þannig 

stendur hópur merktur SV15S fyrir „sjókvíar vestur, 2015 og S fyrir seiði“ 

Hópur Hvar Sýnatöku 
dagsetn. 

Sýnatöku 
staður 

Tími í 
sjó/mán. 

Þyngd/gr. Fjöldi sýna 

SV15S Þorlákshöfn 02.06.2015 Þorlákshöfn 0 100 81 
SV16.1 Vestfirðir 06.03.2016 Patreksfj. 9 300-500 81 
SV17.2 Vestfirðir 28.03.2017 Patreksfj. 21 4500 60 
SA16S Þorlákshöfn 13.06..2016 Þorlákshöfn 0 140 90 
SA17.1 Austfirðir 13.02.2017 Berufjörður 8 400-900 62 
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3.2 Vinnuferli 

Tekin voru sýni úr hjarta og nýra 774 laxa. RNA einangrun var gerð á öllum sýnum, sem og RT-qPCR 

greining fyrir ISAV, PRV og PMCV. Engin sýni reyndust jákvæð fyrir ISAV né PMCV og voru því ekki 

unnin frekar. Jákvæð PRV sýni voru greind frekar með RT-PCR aðferð, þar sem genabútur S1 var 

magnaður upp. Út frá rafdráttargreiningu með BioAnalyzer voru þau sýni sem sýndu band af réttri 

stærð (1081 bp), PCR hreinsuð og send í raðgreiningu (Mynd 19).   

3.2.1 Einangrun erfðaefnis 

QIAcube 

Hér er um að ræða einangrunartæki sem er fullkomlega sjálfvirkt, tækið sér um að einangra 

kjarnsýrur og prótein úr sýnum. QIAcube einangrunartækið vinnur úr allt að 12 sýnum í einu. Í tækinu 

eru allir þeir þættir sem þarf til vinnslunnar, skilvinda, hristari með hitablokk, pípettukerfi og vél armur. 

Tækið er forritað með ýmsum sérhæfðum aðferðum sem þarf til að vinna sýni í gegnum spunasúlur 

fyrir hreinsun á RNA, gDNA, plasmíð DNA, veiru kjarnsýrum eða próteinum.  

Mynd 19: Flæðirit af vinnsluferli sýna.Myndin greinir frá vinnuferli sýna á skemtískan hátt. 
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Í QIAcube eru sömu skref og þegar unnið er handvirkt, þ.e. leysing/sundrun, binding, þvottur og 

losun (elute). QIAcube tækið notar QIAGEN spunasúlu sett, RNeasy® Mini QIAcube® Kitt(240) 

#74116 samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 

1. Sýnin eru leyst upp í sýnahristaranum, sem einnig er hitablokk, krefjist aðferðin þess. 

2. Sýnin eru þá flutt yfir á spunasúlur sem staðsettar eru í skilvindu tækisins. 

3. Kjarnsýrurnar bindast því næst himnu súlnanna og allt óbundið er skolað burt og spunnið. 

4. Spunasúlunni er komið fyrir í hreinu glasi þar sem kjarnsýrurnar eru losaðar af súlunni með 

ddH2O og afurðin spunnin niður svo einangrað erfðaefnið (total RNA) safnast fyrir í glasinu (68). 

3.2.2 RT-qPCR 

RT-qPCR mögnun fyrir PRV, PMCV og ISA var gerð með vísum og þreifurum samkvæmt þekktum 

faggildum aðferðum. Vísar (primerar) og þreifarar (própar) sem notaðir voru fyrir þessar veirur má sjá í 

Tafla 6. Magnaður var upp genabútur L1 fyrir PRV (44), genabútur 8 fyrir ISAV (77), genabútur ORF2 

(RdRP) fyrir PMCV (55, 78) og viðmiðunargenið ELF1α (71) með AgPath setti frá Applied Biosystem 

sem inniheldur bæði öfugan umritara og polymerasa sem geri aðferðinni kleift að vera með cDNA 

umritunina og PCR hvarfið í sömu keyrslu (Tafla 5). Hvarfið í RT-qPCR tækinu (A/B Biosystems, 

StepOnePlus #272001377) var eftirfarandi: 10 mín. við 45 °C (öfug umritun), 15 mín. við 95 °C (virkjun 

á hotstart PCR DNA pólimerasa), 30 sek. við 94 °C (aðskilnaður þátta), og 45 sek. við 60 °C (binding 

vísa og lengingu DNA keðjunnar), keyrðir voru 45 hvarfhringir. Í öllum mælingum rannsóknarinnar var 

þröskuldsgildið stillt á í 0,01 til að útiloka flúrljómun vegna bakgrunns. Ct gildi sem mælast umfram 

þröskuldsgildi eru metin sem jákvæð af hugbúnaði tækisins. 

Tafla 5: Styrkur/magn hvarfefna fyrir RT-qPCR - ISAV, PMCV, PRV og ELF1α.Hér er um að 
ræða blöndu fyrir eitt hvarf/sýni.  

– 25µl ISAV hvarf 25µl PMCV hvarf 25µl PRV hvarf 25µl ELF1A hvarf 

2x RT-PCR Buffer 12,5 µl 12,5 µl 12,5 µl 12,5 µl 

25X RT-PCR Enzyme Mix 1 µl 1 µl 1 µl 1 µl 

Nuclease-frítt vatn Upp að 25 µl Upp að 25 µl Upp að 25 µl Upp að 25 µl 

Forward vísir  900 mM 500 nM 400 nM 150 nM 

Reverse vísir  900 nM 500 nM 400 nM 150 nM 

Þreifari  200 nM 200 nM 300 nM 25 nM 

Detection enhancher - 1,67 µl 1,67 µl Má sleppa 

RNA sýni 5 µl 5 µl 5 µl 5 µl 
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3.2.3 RT-PCR 

PRV-S1 (1081bp) 

Genabútur PRV-S1 var magnaður upp, samkvæmt aðferð Kibenge (2013) (42), með RT-PCR, úr hluta 

af þeim sýnum sem voru PRV-L1 jákvæð eftir RT-qPCR. Notaðir voru einnig vísar sem magna S1 

genið í tvennu lagi samkvæmt aðferð Garseth o.fl. (2013) (79).(Tafla 7). Þeir voru kallaðir S1a og S1b. 

Tilgangurinn var að reyna ná betri raðgreiningu þ.e. stærri bút. 

RT-PCR hvarfefni samkvæmt leiðbeiningum með OneTaq OneStep RT-PCR setti #E5315S frá 

New England Biolabs. Styrkur vísa (PRV-S1) var 0,6 µM samkvæmt grein Kibenge (2013) (42). 

Samsetningu hvarfblöndunnar, fyrir hvert sýni (alls 25 µl.) má sjá í Tafla 8. 

Hvarfið var framkvæmt í PCR tækinu, Thermal Cycler 2720 frá Applied Biosystems. Hvarfið var 

stillt í samræmi við leiðbeiningar, framleiðenda OneTaq One Step settsins (Tafla 9). 

 

Tafla 6: Vísar og þreifarar fyrir RT-qPCR.Vísar og þreifarar sem notaðir voru fyrir greiningu á veirunum PMCV, PRV, 
ISAV og viðmiðunargeninu ELF1α, í RT-qPCR. 

Vísar Basaröð Heimild 

PMCV fw 5´ - TTC CAA ACA ATT CGA GAA GCG - 3´ Lövoll et al., 2010 (78) 

PMCV rev 5´ - ACC TGC CAT TTT CCC CTC TT - 3´ Lövoll et al., 2010 (78) 

PRV L1 fw 5´- TGC TAA CAC TCC AGG AGT CAT TG - 3´ Lövoll et al., 2012 (44) 

PRV L1 rev 5´ - TGA ATC CGC TGC AGA TGA GTA - 3´ Lövoll et al., 2012 (44) 

ISAV 8 fw 5´- CTACACAGCAGGATGCAGATGT – 3´ Snow et al. 2006 (77) 

ISAV 8 rev 5´- CAGGATGCCGGAAGTCGAT -3´ Snow et al. 2006 (77) 

ELF1α fw 5´- CCCCTCCAGGACGTTTACAAA – 3´ Moore, 2005 (71) 

ELF1α rev 5´-CACAGCGCCCACAGGTACA– 3´ Moore, 2005 (71) 

Þreifarar   

PMCV 5´ - FAM-CCGGGTAAAGTATTTGCGTC-MBG-NFQ - 3´ Lövoll et al., 2010 (78) 

PRV 5´ - FAM-CGCCGGTAGCTCT-MBG-NFQ - 3´ Lövoll et al., 2012 (44) 

ISAV 5´-FAM – CATCGTCGCTGCAGTTC –MBG-NFQ-3´ Snow et al. 2006 (77) 

ELF1α 5´- VIC-ATCGGTGGTATTGGAAC – MBG-NFQ-3´ Moore, 2005 (71) 

 

Tafla 7: Vísar fyrir genabút S1-PRV.Vísarnir voru notaðir í RT-PCR mögnun og raðgreiningu á PRV. Vísar 
merktir S1 ná yfir allt S1 genið (1081 bp) en vísar S1a og S1b eru smærri skarandi bútar af S1 geninu, S1a nær 
yfir 582 bp en S1b 576 bp. 

Vísaheiti Fw vísar 5’-3’ Rev vísar 5’-3’ Stærð (bp) Heimild 

PRV-S1 GATAAAGACTTCTGTACGTGAAAC GATGAATAAGACCTCCTTCC 1081 Kibenge, 2013 (42) 

PRV-S1a AAACCCAAATGGCGAACCA TGCTCCACTGGGTTCAGCTC 582 Garseth, 2013 (79) 

PRV- S1b TTGAAGCTAAGCGACGCCTT ACAGTAGGCTCCCCATCACG 576 Garseth 2013 (79) 
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3.2.4 BioAnalyzer 

Notað var Agilent 2100 Bioanalyzer #G2938-90020 sett sem greinir genabúta af stærðarbilinu 100-

7500 bp. Greiningin var framkvæmd samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda (80). 

Aðferð: 

Hleðsla Gel-dye blöndu í hvarfkubbinn. Mixið er látið ná stofuhita, varið ljósi, í 30 mínótur 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 30 sek. 

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“ settur í alla sýnabrunnana 12 og ladder brunninn (engir brunnar eiga að vera 

tómir). 

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

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 (dsDNA7500), sýni merkt í forriti 

tækis. 

Gelmyndir metnar, ef band af tiltekinni stærð (1081bp.fyrir PRV S1) greindist var sýnið í kjölfarið PCR 

hreinsað og raðgreint. 

  

Tafla 8: RT-PCR hvarfefni fyrir PRV S1Notað 
var OneTaq OneStep RT-PCR Kit #E5315S. 

Hvarfefni Magn/µl  

OneTaqOneStep Mix2x 12,5  

OneTaqOneStepEnzym Mix 25x 1  

Forward vísir 0,75  

Reverse vísir 0,75  

dd H2O 7  

Sýni 3  

TOTAL 25  

 

Tafla 9:RT-PCR hvarf fyrir PRV S1 samkv. leiðbeiningum. 

 

Skref Hiti/°C Tími Hvarfhringir 

1. Öfug umritun 48 30 mín. 1 

2.Eðlissvipting 94 1 mín. 1 

3. Eðlissvipting 94 15 sek. 40 

4. Binding vísa 54 30 sek. 40 

5. Lenging DNA 68 70 sek. 40 

6.Lenging DNA 68 5 mín. 1 

7.Lokið/Hold 4 ∞ 1 
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3.2.5 PCR hreinsun og DNA magngreining 

Þau sýni sem innihéldu band af réttri stærð eftir BioAnalyzer greiningu voru PCR hreinsuð með 

hreinsikitti frá Monarch, Monarch PCR & DNA Cleanup Kit #T1030, samkvæmt leiðbeiningum 

framleiðanda (74). 

Aðferð: 

Öll spunaskref voru framkvæmd með Eppendorf Centrifuge 5417C, skilvindu, stillta á 13000 rpm, 

samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda aðferðar. 

1. Sýni þynnt með DNA bindibuffer í hlutföllunum 1:5 (25 µl af sýni og 100 µl af buffer). Blandað 

með því að pípetta eða slá létt á glasið (ekki vortexa). 

2. Sýnalausninni komið fyrir á spunasúlunni. Spunnið í 1 mín. og floti hellt af. 

3. 200 µl af þvottabuffer komið fyrir á súlunni. Spuni í 1 mín. og floti hellt af. 

4. Skref 3 endurtekið. 

5. Súlu komið fyrir í hreinu safnglasi (1,5 ml.). 

6. 20 µl af DNA losunar buffer komið fyrir á miðri súlunni og beðið í 1 mín. áður en spunnið er í 1 

mín.  

Í lokaglasinu er þá hreinsað dsDNA (74). 

 

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

samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (31). Sýnin voru metin hrein út frá gleypnihlutfalli 260/280 nm, 

væri það sem næst 1,80 var sýnið talið hreint og nýtt í raðgreiningu. Styrkur allra sýna var hafður á 

bilinu 5-40 ng/µl fyrir raðgreiningu. 

3.2.6 Raðgreining 

Send voru 20 µl. af sýni og a.m.k. 5 µl. af vísum til Genewiz®, Takeley, í Bretlandi, þar sem boðið er 

uppá raðgreiningaþjónustu. Sýnin voru þynnt þannig að styrkur þeirra lægi á bilinu 5-40 ng/µl. Styrkur 

allra sendra vísa var 5 µM samkvæmt kröfu Genewiz®. Framkvæmd var raðgreining samkvæmt 

aðferðum Sangers, Sanger raðgreining (76). 

3.2.7 Tölfræðigreining 

Út frá staðalkúrfu hverrar keyrslu voru Ct-gildi umreiknuð í magngildi sem notuð voru við útreikninga 

við samanburð á milli hópa. Gerð taflna og einfaldir prósentu útreikningar voru framkvæmdir í Excel. 

Samanburður Ct gilda á milli hópa og önnur tölfræði, gerð boxplotta ásamt Mann Witney t-prófi og 

Kruskal Wallis ANOVA prófi, var gert í tölfræðiforritinu GraphPad Prism 7.03. ©2017 GraphPad 

Software, Inc. 

3.2.8 Samanburður niðurstaðna 

Raðgreininganiðurstöður voru unnar með forritinu Sequencer 5.4.1. Þar voru allir basar hvers sýnis 

yfirfarnir (fw og rev.) og raðir lagðar saman og teknar út á FASTA formi. Í kjölfarið var þeim svo blastað 
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á NCBI til að tryggja að um rétta genaröð væri að ræða. Stillt var á blastn til að bera genaraðir saman 

við þekktar genaraðir í gagnagrunni (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Allur raða samanburður var framkvæmdur í forritinu Geneious 9.1.3. Allar FASTA raðir voru fluttar í 

forritið og þær raðir sem átti að bera saman valdar. Þegar búið var að velja samanburðarhópa/raðir 

var valið Align/Assemble, mutiple alignment, aðrar stillingar voru global alignment, cost matrix var stillt 

á 65% similarity (5.0/-4.0), aðrar stillingar voru default. Allur samanburður genaraðanna var með 

þessum stillingum. Viðmiðunarröð (Consensus) er fengin þannig að forritið notar þann basa sem 

kemur oftast fyrir í hverri stöðu út frá samanburðarröðum og skilgreinir breytileika út frá því. Myndir 

voru teknar af niðurstöðum og koma þær fram í niðurstöðukafla. 

Tengslatré var teiknað og reiknað með Geneious 9.1.3. Valdir 

voru samanburðarhópar og forritið látið reikna innbyrðis tengsl á 

milli hópa. Bootstrap var stillt á x1000. Aðrar stillingar í forriti má sjá 

á Mynd 20. Eins voru fulltrúaraðir allra Íslensku hópanna teiknaðar 

og reiknaðar upp í tengslatré, ásamt þekktum röðum af 

gagnagrunni NCBI, frá Chile, Kanada og Noregi, notaðar voru 

sömu stillingar og áður var lýst. Með því fékkst samanburður á 

íslensku PRV-S1 röðunum við PRV stofna frá öðrum 

laxeldisþjóðum.  

  

Mynd 20: Geneious stillingar við gerð 
tengslatrjáa. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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4 Niðurstöður 

ISAV og PMCV greindust ekki í neinu sýni en PRV reyndist algeng. 

4.1 Einangrun erfðaefnis 

Einangrun á erfðaefni sýna tókst vel/uppfylltu kröfur og voru öll sýni með ELF1α innan marka (sjá 

Mynd 21). Tölfræði gildanna má sjá í fylgiskjal 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21: Dreifing Ct gilda fyrir Elf1α eftir RT-qPCR.Mat á gæðum RNA einangrunar, 

lægsta gildið var 14,98 en hæsta 24,2. Viðkomandi sýni stenst gæðakröfur ef Ct gildi fyrir 

ELF1α fer ekki yfir 24,1.Öll sýnin voru metin hæf til frekari vinnslu. 
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4.2  RT-qPCR 

4.2.1 Tíðni jákvæðra PRV sýna 

Alls voru tekin 774 sýni, 188 sýni úr villtum laxi, 213 úr hafbeitarlaxi og 373 úr eldislaxi. Í villtum laxi þá 

fengust ekki sýni úr öllum samsvarandi klaklaxi fyrir þá á sem seiðin komu úr, nema í ánum á 

Norðurlandi. Engin sýni reyndust jákvæð fyrir ISAV og PMCV en mikill breytileiki er á tíðni jákvæðra 

sýna fyrir PRV (Tafla 10). 

 

Tíðni PRV úr villtum laxi er mun lægri en í hafbeitarlaxi og eldislaxi eða einungis 34.6% fyrir alla 

hópana. Hóparnir innan villta laxins eru mjög breytilegir hvað varða fjölda PRV jákvæðra sýna, (Tafla 

10 og Mynd 22). Þar er lægsta tíðnin í Norðurá, einungis 6,7%, en fer upp í 95% í Miðá í Dölum. Í 

hópunum þar sem sýni fengust úr villtum klaklaxi, þá var munur á milli seiðanna og klaklaxins í 

Fnjóská, þar sem enginn klaklax þar var jákvæður í PRV. Svipuð tíðni var hjá seiðum og klaklaxi í 

Laxá í Aðaldal. Hafbeitarlax og eldislax hafa aftur á móti mjög háa tíðni jákvæðra sýna í PRV eða um 

98%, og lítill munur er á seiðum og stærri laxi hvað varðar tíðni (Mynd 23 og Mynd 24).   

Tafla 10: Tíðni jákvæðra PRV, ISAV og PMCV allra hópa.Taflan sýnir nöfn sýnahópa, 
fjölda sýna úr hverjum hópi, fjölda jákvæðra PRV sýna (RT-qPCR), fjölda PRV sýna með 
Ct gildi undir 30 og prósentuhlutfall jákvæðra PRV sýna fyrir hvern hóp. 

Hópur fjöldi sýna PRVpos.  Ct < 30 ISAVpos. PMCVpos. 
Tíðni PRV 

pos. 

B15S 30 28 3 0 0 93.3 

D15S 20 19 9 0 0 95 

N15S 30 2 0 0 0 6.7 

F15S 31 9 0 0 0 29 

L15S 46 5 0 0 0 10.9 

L16K 15 2 0 0 0 13.3 

F16K 16 0 0 0 0 0 

ALLS 188 65 12 0 0 34.6 

       Y15S 80 80 80 0 0 100 

Y16K 80 76 26 0 0 95 

H15S 30 30 29 0 0 100 

H16K 23 23 10 0 0 100 

ALLS 213 209 144 0 0 98.1 

       SV15S 81 79 74 0 0 97.5 

SA16S 90 90 90 0 0 100 

SV16.1 80 80 80 0 0 100 

SA17.1 62 59 58 0 0 95.2 

SV17.2 60 59 24 0 0 98.3 

ALLS 373 367 326 0 0 98.4 

       ALLS 774 641 482 0 0 82.8 
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Mynd 22: Tíðni PRV í 
laxi af villtum 
uppruna.Bláu súlurnar 
eru seiðahóparnir en 
rauða er klaklaxinn úr 
tilsvarandi á. Klaklax úr 
Fnjóská var allur 
neikvæður í PRV. Ekki 
bárust fleiri klaklaxsýni úr 
lax af villtum uppruna. 
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Mynd 23: Tíðni PRV í 
laxi upprunnum úr 
hafbeitarstofnum.Bláu 
súlurnar eru seiðahópar 
en rauðu eru 
klaklaxhópar úr 
samsvarndi ám. Græna 
súlan eru allir hóparnir úr 
báðum ám, seiði og 
klaklax samanlagt. 
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Mynd 24: Tíðni PRV í 
eldislaxi.Bláu súlurnar eru 
seiðahóparnir fyrir 
sleppingu í sjókvíar, rauðu 
súlurnar eru sömu hópar 
eftir 8-9 mánuði í sjó og 
græna súlan er sláturlaxinn 
af Vestfjörðum eftir 21 
mánuð í sjó. Fjólubláa 
súlan táknar tíðni allra 
eldislaxhópa samanlagt. 
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4.2.2 Dreifing Ct-gilda jákvæðra PRV sýna 

Í hópi laxa af villtum uppruna eru Ct-gildin mjög há sem þýðir lítið veirumagn í sýnum (Mynd 25). Tveir 

hópar voru einungis með 2 gildi svo ekki var hægt að lýsa þeim með dreifingu og eru gildin því sett inn 

í box. Einn hópur var neikvæður, sem er sýnt með tómu boxi. 

 

Í hafbeitarhópum var mikill munur á dreifingu Ct-gilda á milli seiðahópa og klaklax (Mynd 26) 

Marktækur munur var á veirumagni í seiðasýnum í samanburði við klaklaxinn samkvæmt t-prófi 

[p<0,0001], sjá fylgiskjal 3. 

Mynd 25: Dreifing Ct gilda PRV úr villtum laxastofnum.Grafið sýnir dreifingu Ct-gilda úr 
seiðahópum fimm áa (B15S,D15S,N15S,F15S,L15S) og tveggja klaklaxhópa (F16K og L16K). 
Tvær ár voru einungis með tvö jákvæð sýni og eru gildi þeirra sýnd í boxum (N15S og L16K) ein á 
þessara hópa var neikvæð fyrir PRV (F16K). 

Mynd 26: Dreifing Ct gilda PRV úr hafbeitarhópum.Grafið sýnir samanburð á dreifingu Ct-
gilda á milli seiða- og klaklax hópa tveggja hafbeitaráa. Ytri-Rangá (Y15S og Y16K) og Hafnará 
(H15S og H16K). Marktækur munur er á veirumagni í sýnum á milli seiðahópa samanborið við 
klaklaxinn [p<0,0001] (fylgiskjal 3). 
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Í eldishópum var mikill munur á dreifingu Ct-gilda (Mynd 27). Marktækur munur var á milli seiðahóps á 

Austfjörðum og sama hóps eftir 8 mánuði í sjó samkvæmt t-prófi [p < 0,0001], sjá fylgiskjal 3. Í 

eldislaxinum á vestfjörðum voru borin saman þrjú mismunandi tímabil og Ct-gildin fóru hækkandi 

(minna veirumagn) með lengri tíma í sjó (Mynd 27). Marktækur munur var á milli allra hópanna 

samkvæmt ANOVA prófi [p<0,0001], sjá fylgiskjal 3. 

 

 

Mynd 27: Dreifing Ct gilda PRV í eldislaxi.Grafið sýnir samanburð á dreifingu Ct-gilda á milli eldisseiða 
(SA16S og SV15S), sjókvíalaxi eftir 8-9 mánuði í sjó (SA17.1 og SV16.1) og sjókvíalaxi við slárun eftir 21 
mánuð í sjó (SV17.2). Marktækur munur var á veirumagni í sýnum innan sama hóps á mismunandi tímum 
[p<0,0001] (fylgiskjal 3). SA er eldishópur af Austurlandi en SV af Vesturlandi. 
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Eins og sést á Mynd 28 sem sýnir dreifingu allra hópanna saman í einu grafi, er dreifing Ct-gilda hjá 

laxi af villtum uppruna mun hærri (lítið veirumagn) en í hafbeitar og eldislaxi, sérstaklega í samanburði 

við seiðahópana. 

  

Mynd 28: Dreifing Ct gilda PRV allra sýnahópa.Grafið sýnir samanburð á dreifingu Ct-gilda allra sýnahópa. Lítið 
veirumagn er í sýnahópum með Ct-gildi um og yfir 30, en það á við um flest sýni úr hópi laxa af villtum uppruna 
(blár). Klaklaxinn úr hafbeitarhópum (dökk gulur) og sláturlax úr sjókvíaeldi af Vestfjörðum (dökk bleikur, SV17.2). 
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4.3 RT-PCR og BioAnalyzer 

RT-PCR var framkvæmt á jákvæðum PRV sýnum og afurðin greind með BioAnalyzer. Þau sýni sem 

sýndu bönd af réttri stærð samkvæmt jákvæðu viðmiðunarsýni. voru PCR hreinsuð og send til 

raðgreiningar. Dæmi um niðurstöður úr BioAnalyzer rafdrætti má sjá á Mynd 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 PCR hreinsun og DNA 
magngreining 

NanoDrop mælingar á styrk DNA í sýnum eftir PCR 

hreinsun voru nýttar til að þynna sýnin fyrir 

raðgreiningu. Styrkur allra sendra sýna var hafður á 

bilinu 5-40 ng/µl samkvæmt kröfum Genwiz®.  

 

4.5 Raðgreining 

Alls voru 82 sýni send í raðgreiningu en aðeins 

fengust nothæfar raðir úr 40 sýnum (Tafla 11). Allar 

FASTA raðir má sjá í fylgiskjali 4. 

  

Mynd 29: Dæmi um BioAnalyzer niðurstöður.Niðurstöður eftir RT-

PCR mögnun á PRV-S1. Öll sýni sem sýndu mögnun á bandi í 

kringum 1000 bp voru send til raðgreiningar. 

Tafla 11: Fjöldi sýna send til 
raðgreiningar.Alls fengust niðurstöður úr 
11 hópum af 16.  

Hópur 

Fjöldi sýna 

í raðgr. 

Jákvæðar 

niðurst. 

B15S 5 0 

D15S 7 1 

N15S 2 2 

F15S 5 0 

L15S 5 1 

L16K 2 0 

F16K 0 0 

Y15S 9 6 

Y16K 7 4 

H15S 5 5 

H16K 9 0 

SV15S 5 4 

SV16.1 7 7 

SV17.2 4 2 

SA16S 4 3 

SA17.1 6 5 

Alls 82 40 

 



  

50 

e. 

f. 

4.6 Raðgreiningarniðurstöður 

Alls fengust 40 raðir úr raðgreiningu, mismargar úr hverjum hóp. Þegar raðir innan hvers hóps fyrir sig 

voru bornar saman þá höfðu þær fullkomna samsvörun innan hvers hóps nema hjá einum hóp, Y16K 

en þar var ein röð, sýni nr. 49, ólík hinum, sjá Mynd 30c. Einungis ein röð fékkst úr raðgreiningu fyrir 

hópana L15S, D15S og N15S og eru þær sýndar á Mynd 30a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

d. 

i. 

b. 

c. 

g. 

h. 

a. 

Mynd 30: Innbyrðis samanburður á basaröðum innan hvers hóps.a. Miðá í Dölum, Laxá í Aðaldal og 
Norðurá. b. Ytri-Rangá  seiðahópur. c. Ytri-Rangá klaklax. d. Hafnará seiði. e. Sjókvíar Vestfirðir seiði. f. Sjókvíar 
Vestfirðir eftir 8 mán í sjó. g. Sjókvíar Vestfirðir sláturlax. h. Sjókvíar Austfirðir seiði. i. Sjókvíar Austfirðir eftir 9 
mán. í sjó. Stækkun mynda 42-44%. Myndirnar sýna u.þ.b. 200 bp búta úr PRV-S1 geninu, á bilinu 300-500. 
Reiknuð er viðmiðunarröð (Consensus) sem er sýnd efst á myndunum, sjá má breytileika á milli hópanna 
samanborið við hana.Alla tölfræði samanburðar fyrir þessar myndir má sjá í fylgiskjali 5, reiknað með Geneius®. 
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4.6.1 Samanburður á milli hópa 

Þegar bornar eru saman raðir úr öllum íslensku hópunum má sjá breytileika samanborið við 

viðmiðunarröð (Mynd 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengslatré PRV-S1 raða sýnir hvernig íslensku hóparnir tengjast og raðast saman eftir uppruna (Mynd 

32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 32: Tengslatré PRV íslensku hópanna . Myndin sýnir innbirðis tengsl íslensku PRV 
stofnanna sem söfnuðust í verkefninu. (bootstrap x1000). Geneious® 

b. 

a. 

Mynd 31: Samanburður á cDNA röðum allra íslensku hópanna.Mynd a. Samanburður raða með 6% stækkun, 
öll röðin sést. Þar sem breytileiki er á milli raða fer consensus viðmiðunarröðin úr því að vera græn og verður gul. 
PRV-S1 raðirnar úr hópi laxa af villtum uppruna (nr.5,6 og7) gáfu mun styttri/lélegri samanburðarraðir en hinar. 
Mynd b. Sýnir sama samanburð í meiri stækkun (46%), á um 200bp bút. Tölfræði samanburðar: lengd 1048bp, 
raðir 12, Identical Sites 719 bp (68,6%), Pairwise % Identity 87,9%. Geneious®. 
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Þegar íslensku raðirnar voru bornar saman við raðir frá öðrum laxeldisþjóðum má sjá að breytileiki á 

milli raða er þó nokkur en virðist ekki tengjast neinum ákveðnum svæðum á geninu fram yfir önnur, 

heldur dreifist víðsvegar um genið (Mynd 33). 

  

a. 

b. 

Mynd 33: Samanburður á cDNA röðum frá Íslandi, Chile, Kanada og Noregi.  Mynd a.Samanburður 
raða með 7% stækkun, öll röðin sést. Þar sem breytileiki er á milli raða fer consensus viðmiðunarröðin úr því 
að vera græn og verður gul. Mynd b. Sýnir sama samanburð í meiri stækkun (46%), á um 200bp bút. 
Breytileiki er á basaröðum milli hópa. Tölfræði samanburðar: lengd 1097bp, raðir 27, Identical Sites 681 bp 
(62,1%), Pairwise % Identity 90,2%. Geneious® 
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Íslensku raðirnar voru síðan bornar saman við PRV raðir frá Chile, Kanada og Noregi og tengslatré 

reiknað (Mynd 34). Þar sést hvernig íslensku hóparnir tengjast PRV röðum frá Noregi og Kanada af 

genagerð Ia. 

 

  

Mynd 34: Tengslatré PRV-S1, stofnar frá Íslandi, Chile, Kanada og Noregi.  Ein röð úr öllum hópum íslensku stofnanna 
(tvær Y16K) og þekktar PRV raðir af gagnabanka NCBI frá Chile, Kanada og Noregi. Stofninn KT456505 (undirstrikað með 
rauðu) er PRV-S1 röð sem greindist í laxi keyptum af markaði í Kanada og var sögð úr íslenskum laxi (Godoy o.fl. ,2013). 
KT456505 stofninn tengist íslenskum PRV stofnum úr eldislaxi. Stofnar frá Chile raðast saman og tilheyra genagerð Ib en allir 
stofnar hægra megin í trénu þ.m.t. íslensku stofnarnir tilheyra genagerð Ia. íslensku stofnarnir sem greindust í 
hafbeitarhópum tengjast norskum stofnum mest, þeir eru merktir með rauðum punktum. (Bootstrap x1000) Geneious®. 
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5 Umræða 

 

Á Íslandi hefur mikill vöxtur verið í sjókvíaeldi með Atlantshafslax á undanförnum árum. Verkefnið var 

sett upp með það fyrir augum að kanna hvort þrjár veirur, sem valda reglulega sjúkdómsfaröldrum í 

sjókvíaeldi í nálægum löndum, væru til staðar hérlendis. Sýnum var safnað úr 774 einstaklingum úr 

þremur hópum, þ.e. laxi af villtum uppruna, úr hafbeit og sjókvíaeldi. Engin jákvæð sýni greindust í 

veiruskimun með RT-qPCR fyrir ISAV og PMCV en PRV reyndist vera til staðar í öllum hópum en þó í 

mismiklum mæli. Í hópi laxa af villtum uppruna var tíðni jákvæðra PRV sýna minnst eða um 34,6% 

(Mynd 22) en hafbeitar – og eldishóparnir voru báðir með álíka háa tíðni af PRV jákvæðum sýnum, 

eða 98,1% og 98,4% (sjá Mynd 23 og Mynd 24). Samanburður á raðgreininganiðurstöðum PRV-S1 

gensins sýndu að breytileika er að finna á milli hópanna. Í tengslatré sem reiknað var til samanburðar 

á íslensku PRV stofnunum má sjá hvernig sýni úr hverjum hópi fyrir sig raðast saman, þ.e. úr villtum-, 

hafbeitar- og eldisstofnum (sjá Mynd 32). Samanburður við erlenda stofna staðsetur íslensku stofnana 

næst norskum PRV stofnum af genagerð Ia (sjá Mynd 34). 

Nýleg forkönnun á PRV og PMCV í villtum klaklaxi og eldislaxi (27) var til grundvallar þegar 

yfirstandandi rannsókn var skipulögð ásamt niðurstöðum skimana fyrir ISAV í eldislaxi. Þetta er því í 

fyrsta sinn sem gerð er svo yfirgripsmikil veiruskimun í laxi (n=774). Mikilvægt og afar jákvætt er að 

hvorki ISAV né PMCV greindust í þessum sýnum. 

Í fyrri hluta verkefnisins (til diplómaprófs vorið 2016) voru skoðuð jákvæð ISAV sýni sem safnað var 

í þjónusturannsóknum á Keldum en þau voru öll ómeinvirka afbrigði veirunnar (ISAV-HPR0) en tíðni 

slíkra greininga var 0,63% á 5 ára tímabili (20). Ómeinvirkt afbrigði ISAV greinist í nokkuð hárri tíðni í 

eldislaxi í Noregi eða allt að 60% samkvæmt rannsókn frá 2005 (81). Í Færeyjum hefur tíðni ISAV-

HPR0 verið allt að 15,1% án þess að sjúkdóms verði vart (67). Enn hefur meinvirkt afbrigði veirunnar 

ekki greinst hérlendis o.þ.a.l. ekki sjúkdómurinn. ISA faraldrar eru viðvarandi vandamál í laxeldi 

víðsvegar. Nýjustu faraldrar sem fréttir fara af voru núna í vor 2017, hjá eldismönnum í Noregi, Chile 

og Færeyjum. Sýking kom upp við Hammerfest í Noregi og við Ayesn í Chile, í janúar 2017,en við 

Hvannasund í Færeyjum nú mars 2017 (29-31). 

Hvorki PMCV né sjúkdómurinn CMS hefur greinst á Íslandi. Árið 1990 fannst sjúkdómurinn (CMS) í 

um 17% laxeldisstöðva í Noregi og nýjustu upplýsingar sýna svipaða mynd (27). Sjúkdómurinn fannst 

í Skotlandi árið 2000 og fljótlega eftir það í Færeyjum og víðar (27). 

Tíðni PRV jákvæðra sýna í seiðahópum undan villtum klaklaxi var á bilinu 6,7%-95% en það var 

mjög lítið magn af veiru í þessum sýnum (Ct gildi yfir 30). Sýni voru tekin úr fimm slíkum hópum en 

einungis fengust sýni úr klaklaxi úr tveimur ám árið á eftir. Um er að ræða 15 sýni úr Laxá í Aðaldal 

(L16K) og 16 sýni úr Fnjóská (F16K). Aðeins 2 sýni komu jákvæð fyrir PRV úr klaklaxi úr Laxá í 

Aðaldal en úr Fnjóská voru öll sýnin neikvæð þ.e. engin veira. Þannig var einungis um 2 sýni að ræða 

úr villtum klaklaxi til samanburðar við seiðin úr sömu ám. Þessi tvö klaklaxasýni voru með Ct gildi 31,3 

og 35,3. Þetta bendir til þess að tíðni PRV í villtum klaklaxi sé lág en frekari rannsókna er þörf áður en 

hægt er að álykta um landið allt út frá tveimur ám á Norðurlandi. Benda má á að veirumagn í PRV 



  

55 

jákvæðum sýnum fór minnkandi eftir því sem hafbeitar- og eldisfiskurinn dvaldi lengur í sjó eins og 

kemur fram hér fyrir neðan og má sjá á Mynd 28. 

Þegar sambærilegar athuganir annarra laxeldisþjóða eru skoðaðar má sjá nokkurn breytileika í 

tíðni á milli landa, þó ber öllum saman um að tíðni PRV er lægri í villtum fiski en í eldisfiski. Í grein 

Garseth o.fl. (2013) þar sem borin er saman tíðni PRV í mismunandi hópum í Noregi er greint frá því 

að meðaltalstíðni jákvæðra sýna í villtum Atlantshafslaxi var 13,4%, en í laxi undan villtum foreldrafiski, 

sem alinn var í seiðaeldisstöð var tíðnin 24% (79). 

Í hafbeitarhópunum var tíðni PRV mjög há (98,1%). Veirumagn í seiðum fyrir sleppingu var einna 

mest í þessum hópum með Ct gildi um og undir 20 (Mynd 26). Í klaklaxi þessara hópa var tíðnin enn 

há (Mynd 23) en veirumagn í hverju sýni hafði minnkað umtalsvert og var nú komið yfir Ct gildi 30 

(Mynd 26). Munurinn á milli seiða og klaklax þessara hópa var tölfræðilega marktækur samkvæmt t-

prófi [p<0,0001], sjá fylgiskjal 3. Eins og fram kemur í inngangi (sjá kafla 1.2.2) er hafbeitarslepping til 

stangveiði sér íslenskt fyrirbrigði og samanburður við önnur lönd því ekki mögulegur. 

Svipaða sögu var að segja af eldislaxinum, það er að segja að eins og hjá hinum hópunum fóru Ct 

gildi PRV í RT-qPCR prófi hækkandi með auknum tíma í sjó (sjá Mynd 27). Tíðni jákvæðra sýna var 

þó áfram há. Greinilegt er að PRV veirumagn í eldishópum er hvað mest í seiðunum fyrir flutning í 

sjókvíar. Ef bornir voru saman sýnahópar eldislaxa á Vestfjörðum þar sem mælingar voru gerðar á 

þremur tímaskeiðum, þ.e. seiði rétt fyrir flutning í kvíar, sami hópur eftir 9 mánuði í sjó og svo eftir 21 

mánuði í sjó við slátrun, var tölfræðilega marktækur munur á milli hópanna [p<0,0001] (Mynd 27 og 

fylgiskjal 3). Það að veirumagn í laxinum minnkar með tíma í sjó í okkar niðurstöðum stangast á við 

niðurstöður frá Noregi (44) og Kanada þar sem veiran virðist vera í hærri styrk og meiri tíðni með 

tímanum. Út frá þessum mun er eðlilegt að velta fyrir sér t.d. þéttleika hýsla. Á Íslandi er eldið enn með 

mun minna sniði en gengur og gerist hjá öðrum laxeldisþjóðum. Það er minna af fiski í fjörðunum auk 

þess sem staðsetning eldis er ekki við helstu göngustaði villtra íslenskra laxa sem dregur úr 

dreifingarmöguleikum veirunnar eins og þekkist í Noregi (79). 

Í grein Garseth o.fl.(2013) er einnig greint frá tíðni PRV í eldislaxi (samkvæmt upprunagreiningu) 

sem veiddur var í ám víðsvegar um Noreg á árunum 2007-2009, hann mældist PRV jákvæður í 55% 

tilfella (n=61). Ennfremur var tíðnin greind í laxi sem hafði nýlega sloppið úr kví og var endurveiddur 

fljótt, þar reyndist hún vera öllu hærri eða um 97,4% (n=38) (79). Þetta tíðnihlutfall er það sama og við 

greinum í eldislaxinum hér. Einnig má finna tíðnitölur frá Noregi og Skotlandi upp í allt að 100% í HSMI 

faröldrum þar sem dánarhlutfallið var aðeins í kringum 20% (49, 82). 

Í rannsókn frá Noregi þar sem tekin voru sýni í vefjameinafræðilegar greiningar bæði úr villtum laxi 

og eldislaxi til að leita eftir einkennum HSMI fundust engar slíkar breytingar þó svo að PRV væri í 

miklu magni í hluta sýnanna (Ct gildi frá 17-39) (83). 

Undanfarin misseri hafa birst greinar um PRV greiningar í British Columbia á Vesturströnd Kanada 

og í Chile, en í þessum löndum er alinn Atlantshafslax sem einkum er af norskum uppruna. Íslenskur 

efniviður (aðallega frjóvguð hrogn) hefur verið seldur til Chile í mörg ár. Í British Columbia, Kanada er 

geint frá fremur litlum mun á tíðni jákvæðra PRV sýna, á milli Atlantshafslax í eldi sem hafði tíðni uppá 

44% (n=48) og seiða undan villtum laxi sem voru 31% (n=45) (84). Í stórri rannsókn sem birt var 2016, 
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einnig gerð í British Columbia var einni eldistöð fylgt eftir í eitt ár með reglulegum sýnatökum. Á 

tímabilinu greindust tveir HSMI toppar og reyndust HSMI vefjaskemmdir vera til staðar í um 80-100% 

sýna yfir allt tímabilið (85). Tíðni PRV (greint með RT-qPCR) í sömu rannsókn sýndi að tíðni PRV yfir 

sumarmánuðina var einungis um 20-40% en hækkun yfir vetrarmánuðina sem nam allt að 100% (85). 

Í Chile var tíðni PRV í eldislaxi um 46% (n=700) (45). 

Svo virðist sem PRV sé í frekar hárri tíðni í eldi hérlendis samanborið Chile, Kanada og Noreg, þó 

má sjá sambærilegar tölur í rannsóknum þaðan. Það reyndist erfitt að nálgast upplýsingar annarra 

þjóða úr heilbrigðum kvíalaxi. Eldislax er almennt ekki skimaður reglubundið fyrir PRV svo flest öll 

tíðnigögn sem aðgengileg eru, tengjast HSMI faröldrum eða afmörkuðum rannsóknaverkefnum. Ekki 

er hægt að skýra muninn án frekari rannsókna. Hér mætti e.t.v. taka aðbúnað og umhverfi eldisins inní 

myndina, er sambærilegur þéttleiki fiskanna/hýsla á milli þessara staða ? Hvernig er vinnulag, 

umhverfi, og smitgát háttað ? Eina áhugaverða skýringu gæti verið að finna í mismunandi aðferðum á 

milli rannsókna við sýnatökur. Í okkar rannsókn voru öll sýni tekin á staðnum, sett í RLT buffer og 

unnin jafnóðum á meðan þau voru fersk. Í mörgum af samanburðarrannsóknunum var um að ræða 

sýni sem safnað hafði verið úr eldri rannsóknum (e.t.v. þjónusturannsóknum) og höfðu því verið 

geymd í langan tíma. Oft voru þau tekin og fryst fersk við -20°C og flutt (jafnvel um langan veg) þar 

sem þeim var svo komið fyrir í Rnasa fríum umbúðum og geymd enn lengur við -80°C fram að vinnslu 

(86). Einnig voru sum sýnasettin unnin úr paraffin kubbum og RNA einangrað úr þeim. RNA er 

viðkvæm sameind og brotnar fljótt niður í óstöðugu umhverfi. Þessi langi geymslutími fram að 

greiningum gæti e.t.v skýrt muninn á því hversvegna PRV greinist hér í hærri tíðni en fékkst í sumum 

sambærilegum rannsóknum annars staðar. 

Samkvæmt niðurstöðum á tíðni og dreifingu Ct gilda (Mynd 28 og Tafla 10) er ljóst að villti laxinn 

hefur mun lægri tíðni af PRV en eldislaxinn, auk þess sem Ct gildin eru mun hærri í þeim villta, en það 

þýðir minna magn af veiru í sýni. Líkleg skýring á þessum mun er þéttleiki hýsla, en lax í kvíum lifir í 

margfalt meiri þéttleika en sá villti sem eykur líkur á smiti. 

 

Stefnt var að því að raðgreina sýni úr öllum jákvæðum sýnahópum (15 hópar). Til þess þurfti að 

magna upp genabút S1 með hefðbundnu PCR sem tókst einungis í helmingi sýnanna. Líkleg skýring 

er hversu lítið veirumagn (hátt CT-gildi) var í mörgum hópum. Alls náðist raðgreining á S1 geni PRV á 

sýnum úr 11 sýnahópum. Eins og sjá má þegar Tafla 11 er borin saman við Mynd 28 er samræmi á 

milli hárra Ct-gilda (lítið veirumagn) innan hópa við lélegar raðgreiningaheimtur. Algengt er hjá öðrum 

rannsakendum að sýni sem hafa Ct-gildi yfir 30 séu ekki unnin frekar vegna þess hve erfitt hefur 

reynst að magna upp bönd með PCR og gæði þeirra raða sem þó tekst að raðgreina léleg (45, 83). 

Alls fengust 40 raðir úr 82 sýnum sem send voru í raðgreiningu. Eftir raðgreiningu voru allar raðir sem 

söfnuðust bornar saman innbyrðis basa fyrir basa. Það kom í ljós að innan hvers sýnahóps var ekki 

um neinn breytileika að ræða að einum hópi undanskildum, sem var klaklax úr Ytri-Rangá (Y16K), þar 

sem ein röð skar sig frá hinum úr hópnum (sjá Mynd 30 c.). Í allan frekari samanburð og við gerð 

tengslatrjáa var því einungis notuð ein fulltrúaröð úr hverjum hóp, en tvær úr Y16K. 

Samkvæmt raðgreiningarniðurstöðum þar sem gerður er samanburður á milli hópanna í verkefninu 

(sjá Mynd 31) er áhugavert að sjá hvernig PRV stofnarnir tengjast innbyrðis eftir uppruna hópa. 
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Þannig mynduðu þeir stofnar sem greindust í eldislaxinum sérstaka þyrpingu í tengslatré, villtir stofnar 

voru sér á grein og hafbeitarstofnarnir tveir röðuðust einnig saman (sjá Mynd 32). Ennfremur var 

athyglisvert að sjá ákveðna samsvörun við tengslatré teiknuðu af Önnu Daníelsdóttir, 1997 (13) sem 

tekur til erfðabreytileika íslenskra laxstofna (sjá Mynd 5). Niðurstöðurnar gefa tilefni til að álykta sem 

svo að PRV stofnarnir berist ekki mikið á milli hópa og hafi jafnvel fylgt sínum upprunalaxastofni um 

alllangt skeið. Ekki er sömu sögu að segja í Kanada og US þar sem breytileiki PRV virðist vera 

dreifður óháð landfræðilegum uppruna eftir allri vesturströndinni. Þannig voru PRV raðir allt frá Alaska, 

British Columbia og Washington fylki eins um genaröð (86). Í Noregi var einnig að finna PRV af sama 

stofni á mismunandi landsvæðum (79). Greinilegt er að miklir flutningar á eldisfiski á milli landsvæða í 

Noregi og Kanada ýta undir dreifingu veirunnar þar. Þar ganga einnig villtir laxastofnar í fjörðum 

samhliða umfangsmiklu kvíaeldi. Sterkar líkur eru á að opin smitleið PRV á milli villtra- og eldistofna sé 

fyrir hendi í slíku umhverfi (79). Á Íslandi hefur staðsetning eldiskvía í sjó verið bönnuð á okkar helstu 

laxársvæðum með það fyrir augum að vernda villta laxastofna (19). Ennfremur er þéttni eldis í fjörðum 

Vestfjarða og Austfjarða ólíkt minni en gengur og gerist í norskum fjörðum. Líklegt er að þessir þættir 

geri það að verkum að dreifing PRV stofna á milli landssvæða virðist ekki vera fyrir hendi á Íslandi. 

PRV í sjókvíafiski fyrir vestan og austan raðast saman, enda báðir upprunnir úr sama laxastofni í sömu 

seiðaeldisstöðinni. Íslenski eldislaxinn á uppruna sinn að rekja til Noregs. Stofninn var fluttur hingað til 

lands á formi sótthreinsaðra augnhrogna árin 1984-1987. Allur eldislax hérlendis er undan þeim stofni 

og er kallaður Saga-stofn (18). 

Í tengslatré (sjá Mynd 34) má sjá hvernig íslenskir PRV stofnar tengjast PRV stofnum frá Noregi, 

Chile og Kanada. Það sem vakti mesta athygli þar er hvernig PRV úr hafbeitarstofnum, Ytri-Rangá og 

Hafnará, dreifast innan um norsku PRV stofnanna, þ.e. raðir þessara hópa lenda meðal birtra raða frá 

Noregi. Svo virðist sem PRV sýni úr villtum íslenskum laxi séu líkari stofnum frá Vesturströnd Kanada 

en Noregi. Hinsvegar eru bæði íslensku sem og kanadísku stofnarnir skyldastir stofnum frá Noregi af 

genatýpu Ia. 

Varðandi PRV þá gefa niðurstöðurnar tilefni til áframhaldandi vinnu við greiningar á PRV á Íslandi. 

Nauðsynlegt er að skoða PRV út frá fleiri hliðum s.s. umhverfislegum, vefjameinafræðilegum og 

yfirgripsmeiri genarannsóknum. Skoða þarf aðbúnað og umhverfi fiskræktenda með tilliti til PRV 

magns í hverri einingu fyrir sig. Hér spila inní ónæmisfræðilegir þættir, hvenær er fiskurinn 

mótækilegur fyrir sýkingu og hvernig gengur honum að vinna á henni ? Hefur aldur laxanna eitthvað 

með það að gera ? Hingað til hefur almennt verið talað um að hæsta tíðni PRV greinist í fiskum eftir 8-

9 mánuði í sjó og einnig er algengast að faraldrar HSMI komi upp á þessum tíma, en samkvæmt okkar 

niðurstöðum virðist veirumagn minnka eftir því sem fiskurinn eldist og dvelur lengur í sjó. Þá vaknar sú 

spurning hvernig er eftirliti og rannsóknum á affallsfiski háttað ? Það þarf að skoða og kryfja dauða 

fiska og meta breytingar á hlutfalli fiskadauða í sjókvíum. Þær niðurstöður væri hægt að setja í 

samhengi við PRV og sjá hvort HSMI sé e.t.v. vangreindur sjúkdómur í eldislöxum á íslandi. Til eru 

mótefnalitanir fyrir PRV svo auðvelt væri að greina PRV í vefjasýnum t.a.m. úr hjarta. í þessu verkefni 

voru tekin, tæplega 20 vefjasýni úr tveimur hópum (SV16.1 og SA17.1) og sett í formalin. Möguleiki er 

að vinna þau, H&E- og mótefnalita fyrir PRV, í framhaldinu. En auk þess þyrfti að fara í viðameiri 

vefjasýnatökur ef vel ætti að vera. Fróðlegt væri að skoða villt seiði, klakin í laxám, með tilliti til PRV, til 
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að sjá hvort þau beri með sér veiruna eða hvort hún sé á einhvern hátt tengd seiðaeldisstöðvum 

umfram annað. Seiði af villtum uppruna sem sýni voru tekin úr fyrir verkefnið höfðu öll verið alin í 

seiðaeldisstöðvum fyrir sleppingu í árnar, enginn hópanna var alveg laus við PRV fyrir sleppingu. 

Engu að síður voru Ct gildin mjög há (lítið veirumagn) og tíðnin aðeins um 35% samanborið við 

tæplega 100% tíðni í hafbeitar-og eldishópum. 

Enn eru öll sýnin sem söfnuðust í verkefninu til staðar svo einfalt væri að skoða, magna upp, og 

raðgreina fleiri gen PRV, má þar sérstaklega nefna genið S4, en það virðist vera með næstmestan 

breytileika á eftir S1. Eins væri gaman að láta heilraðgreina íslenskan PRV stofn úr villtum laxi. 

Sú faraldsfræðilega rannsókn sem hér var gerð er mikilvægt framlag til grunnþekkingar á 

íslenskum laxi í mismundandi umhverfi. Sérlega jákvætt er að hvorki skyldi greinast ISAV né PMCV og 

gott getur reynst að hafa þær upplýsingar ef þessar veirur skyldu berast hingað. Mikilvægt er að afla 

frekari gagna um tilvist og möguleg áhrif PRV. Þetta á við um alla hópana, en aðstandendur 

verkefnisins telja að mjög mikilvægt sé að safna upplýsingum úr fleiri ám, ekki síst með því að taka 

sýni úr seiðum sem klekjast og alast upp í ánum og fá þannig yfirlit byggt á nokkrum fjölda áa í öllum 

landshlutum. Einnig væri athugandi að prófa sýni úr öðrum laxfiskum. 
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Ályktanir 

Eftir yfirgripsmikla skimun (n=774) á þriggja ára tímabili (2015-2017), á þremur mismunandi hópum 

Atlantshafslax á Íslandi (lax af villtum uppruna, hafbeitarlax og eldislax) greindist hvorki ISAV né 

PMCV í neinu sýni. Þetta er afar jákvætt í ljósi þess að sýkingar af völdum þessara veira er að finna 

hjá öðrum eldisþjóðum við Norður-Atlantshaf og víðar. PMCV hefur aldrei greinst hér á landi en 

ómeinvirka afbrigði ISAV (ISAV-HPR0) hefur greinst í 0,63% tilfella í sýnum úr eldislaxi (skimuð 2010-

2015) samanber niðurstöður úr fyrri hluta rannsóknarinnar (diplómaverkefni, 2016). 

Sýnt er að PRV veiruna er að finna í hárri tíðni (nær 100%) í hafbeitar- og eldislaxi á Íslandi en í 

hópi laxa af villtum uppruna var tíðnin 34,6%. Ct-gildi fyrir PRV úr seiðum af villtum uppruna reyndust 

mjög há, svo veirumagn í þeim hópum var lítið. Klakfiskasýni fengust úr tveimur af fimm ám árið eftir. 

Tíðni PRV í klaklaxinum var lág, því einungis tvö jákvæð sýni greindust úr þeim (n=31). Lægstu Ct-

gildin (mesta veirumagnið) voru í hópi hafbeitarseiða en þau eru alin í seiðaeldisstöð í u.þ.b. eitt og 

hálft ár fyrir sleppingu. Mikill munur var á þessum hópum við endurkomu klaklaxa ári síðar en þá hafði 

magn PRV í sýnum lækkað marktækt. Það sama má segja um eldislaxinn, sýni voru tekin á þremur 

tímabilum , úr seiðum fyrir sleppingu í sjókvíar, eftir 8-9 mánuði í sjó og við slátrun eftir 21 mánuð í sjó, 

og fór veirumagn marktækt minnkandi eftir því sem laxinn hafði dvalið lengur í sjó, og var lægst við 

slátrun. Sýnataka var vönduð og úrvinnsla sýna góð. Það má sjá með mögnun á viðmiðunargeninu 

ELF1α, öll sýni voru innan gæðaviðmiða faggildra aðferða. 

Alls 40 raðgreiningarniðurstöður á S1 geni PRV voru rýndar með forritinu Geneious®. Breytileika 

íslensku PRV stofnanna var hægt að flokka eftir uppruna (lax af villtum uppruna, hafbeit og eldislax) 

eins og sjá mátti í reiknuðu tengslatré. Þegar íslensku PRV stofnarnir voru bornir saman við stofna 

annarra laxeldisþjóða var samsvörun mest við stofna frá Noregi og Kanada og staðsetur okkar PRV 

stofna undir genagerð Ia. 

Hér hefur verið gerð faraldsfræðileg könnun á viðveru þriggja veira í Atlantshafslaxi á Íslandi. Um 

er að ræða grunnrannsókn sem er undirstaða frekari rannsókna á veirum í íslenskum laxi. 
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Fylgiskjal 1 

Veggspjald unnið úr ISAV-HPR0 verkefni nemanda, til diplómaprófs, vorið 2016. 
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Fylgiskjal 2 

Sýni til veirugreininga: sýni úr hjarta og mið-nýra úr hverjum einstaklingi (laxi) var sett saman í 

sýnaglas og stundum var einnig tekið tálknasýni sem sett var í annað glas. Að auki voru sýni úr hjarta 

nokkurra einstaklinga sett í formalín með vefjameinafræðilega rannsókn í huga. 

 

Lax af villtum uppruna: 

Hópur B15S: Laxeyri, 29.04.2015. Sýni (hjarta og nýra) sem safnað var úr laxaseiðum undan 

klakfiski úr ýmsum ám í Borgarfirði. Foreldrafiskur villtur klaklax, kreistur og seiðin alin á Laxeyri til 

sleppinga. Þyngd seiða um 30-40 gr. Fjöldi sýna 30. 

Hópur D15S: Laxeyri, 29.04.2015. Sýni (hjarta og nýra) úr seiðum sem sleppt er í Miðá á Dölum. 

Foreldrafiskur villtur klaklax úr sömu á. Seiðin alin á Laxeyri. Þyngd um 30 gr. Fjöldi sýna 20. 

Hópur N15S: Laugar, 04.05.2015. Sýni (hjarta og nýra) úr seiðum sem sleppa á í Norðurá, 

foreldrafiskur villtur klaklax úr sömu á. Þyngd um 80 gr. Fjöldi sýna 30. 

Hópur F15S: Laxamýri (Norðurlax), 10.05.2015. Sýni (hjarta og nýra) úr seiðum á leið í Fnjóská, 

foreldrafiskur var villtur klaklax úr sömu á. Stærð seiða um 20 gr. Fjöldi sýna 31. 

Hópur L15S: Laxamýri (Norðurlax), 10.05.2015. Sýni (hjarta og nýra) úr seiðum á leið í Laxá í 

Aðaldal. Foreldrafiskur villtur var klaklax úr sömu á. Þyngd seiða 20-30 gr. Fjöldi sýna 45. 

Hópur L16K: (Húsavík), 17.10.2016. Klaklax (hrygnur) sem gekk upp í ána eftir a.m.k. 1 ár í sjó. 

Eftirfylgni með hóp L15S. Sýni úr hjarta og nýra sett saman og tálknasýni sér. Þyngd hrygna um 5 kg 

og lengd að meðaltali 70 cm. Fjöldi sýna 15. 

Hópur F16K: Húsavík, 17.10.2016. Klaklax (hrygnur),sem gekk upp í ána eftir a.m.k. 1 ár í sjó. 

Eftirfylgni með hópi F15S. Sýni úr hjarta og nýra saman en tálkn tekin í sér sýnatökuglas. Þyngd og 

hrygnanna var um 5 kg. og lengdin um 70 cm. Fjöldi sýna 16. 

Hafbeitarlax 

Hópur Y15S: Laugar, 20.04.2015. Sýnum (hjarta og nýra) safnað úr seiðum, sem fara fljótlega í 

sleppitjarnir. Foreldrafiskur villtur klaklax úr Ytri-Rangá (hafbeitarfiskur). Þyngd seiða um 20 gr. Fjöldi 

sýna 80. 

Hópur Y16K: Ytri-Rangá (Laxaeyri), 18.10.2016. Klaklax (hrygnur) sem gekk upp í ána eftir a.m.k. 

1 ár í sjó. Eftirfylgni með hópi Y15S. Sýni tekin úr hjarta og nýra, auk þess sem tálkn voru tekin í sér 

glös. Þyngd hrygnanna var um 5 kg. og lengd á bilinu 65-80 cm. Fjöldi sýna 80. 

Hópur H15S: Laxeyri, 29.04.2015. Sýni (hjarta og nýra) úr seiðum úr Hafnará, foreldrafiskur var 

klaklax úr Hafnará (hafbeitarfiskur). Seiðin voru alin á Laxeyri fram að sleppingu í Hafnará. Þyngd 

seiða um 40-60 gr. Fjöldi sýna 30. 

Hópur H16K: Hafnará, 13.-20.10.2016 Klaklax (hrygnur) sem gekk upp í ána eftir a.m.k. 1 ár í sjó. 

Hér er hópi H15S fylgt eftir. Hjarta og nýra úr hverri hrygnu sett saman í RLT buffer og sýni úr tálknum 

í sér glas. Þyngd hrygna um 5 kg.Fjöldi sýna 23. 
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Eldislax 

Hópur SV15S: Þorlákshöfn (Ísþór), 02.06.2015. Seiði alin undan Saga-stofni, á leið í sjókvíar á 

Vestfjörðum (Patreksfirði/Fjarðarlax). Þyngd seiða um 30 gr. Fjöldi sýna 40 (hjarta og nýra). 

Hópur SA15S: Þorlákshöfn (Ísþór), 02.06.2015. Sýni úr seiðum (hjarta og nýra) sem eru alin undan 

Saga-stofni. Talið var að seiðin færu í sjókvíar á Austfjörðum en síðar kom í ljós að þau fóru með hópi 

SV15S til Patreksfjarðar. Þyngd seiða var um 100 gr. Fjöldi sýna 41. 

Hópur SV16.1: Patreksfjörður (Fjarðalax), 06.03.2016. Hópum SV15S og SA15S fylgt eftir, eftir um 

9 mánuði í sjókvíum. Sýni tekin úr hjarta og nýra en auk þess voru sýni úr hjarta 9 einstaklinga sett í 

formalín (sýni nr.1,10,20,30,40,50,60,70,80. Þyngd fiska 300-500gr. Lengd um 30 cm. Fjöldi sýna 80.  

Hópur SV17.2. Patreksfjörður. 28.03.2017 Sláturlax (21.mán. í sjó). Sýni hjarta og nýra. Þyngd 5kg. 

Fjöldi sýna 60. 

Hópur SA16S: Þorlákshöfn (Ísþór), 13.06.2016. Seiði undan Saga-stofni (Stofnfiskur) á leið í 

sjókvíar á Austfjörðum (Berufirði). Þyngd seiða um 140gr. Sýni tekin úr hjarta og nýra í sér glas fyrir 

hvern fisk og svo tálkn sett í annað glas. Úr keri M2, 31 sýni, úr M4 35 sýni og úr M6 24 sýni, samtals 

fjöldi sýna 90.  

Hópur SA17.1: Berufjörður. 13.02.2017. Sjókvíalax eftir 8 mánuði í sj, eftirfylgni með hópi SA16S. 

Sýni (hjarta og nýra), auk þess voru 8 sýni (hjarta) sett í fomalín. Meðalþyngd fiska 684gr. Fjöldi sýna 

62. 
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Fylgiskjal 3 

Tölfræði unnin með forritinu: GraphPad Prism 7.03. ©2017 GraphPad Software, Inc. 

 

 
B15S D15S N15S F15S F16K L15S L16K H15S H16K Y15S Y16K SV15S SV161 SV17.2 SA16S SA171 

Number of values 28 19 2 9 0 5 2 30 23 80 76 79 80 59 90 59 

                 
Minimum 24.9 20.26  31.45 

 
33.3  11.82 27.9 13.78 17.71 13.33 20.51 27.32 19.55 23.87 

25% Percentile 31.68 26.5  32.59 
 

33.4  13.41 29.38 17.5 29.38 19.58 25.71 29.27 22.39 25.91 

Median 33.43 30.17  33 
 

33.82  14.99 30.72 19.94 30.72 22.78 26.34 30.92 23.41 26.9 

75% Percentile 33.87 31.71  35.11 
 

34.89  22.16 31.64 21.55 31.9 24.85 27.27 32.56 24.29 27.9 

Maximum 35.73 35.09  35.34 
 

34.99  30 32.9 24.34 40.68 33.41 29.22 35.2 26.35 31.08 

Tölfræði Ct gilda PRV allra hópa þar sem það á við. Hæstu og lægstu gildi, miðgildi. 

 

 

Tölfræði Ct gilda ELF allra hópa þar sem það á við. Hæstu og lægstu gildi, miðgildi. 

 

 B15S D15S N15S F15S F16K L15S L16K Y15S Y16K H15S H16K SV15S SV16.1 SV17.2 SA16S SA17.1 

Number of values 30 20 30 31 16 46 15 80 80 30 23 81 80 60 90 61 

                 

Minimum 16,91 17,8 17,5 17,16 16,65 16,96 16,84 17,47 16,11 17,67 15,54 18,93 15,71 16,25 14,98 15,97 

25% Percentile 18,02 18,96 17,94 17,8 16,97 17,87 17,42 17,96 17,57 18,5 15,82 20,11 16,61 17,08 16,54 17,26 

Median 18,37 19,58 18,44 18,22 17,71 18,09 17,98 18,51 17,8 18,67 16,18 20,82 16,9 17,79 16,83 17,89 

75% Percentile 18,88 19,92 18,87 18,69 18,34 18,55 18,7 19,04 18,16 19,48 16,71 21,16 17,71 18,13 17,27 18,54 

Maximum 20,04 20,66 19,91 20,08 21,57 19,51 21,49 20,95 19,63 20,73 17,58 24,2 19,83 19,72 19,77 21,38 
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Tölfræði samanburðar  á veirumagni í sýnum á milli hópa unnið með forritinu: GraphPad Prism 7.03. 

©2017 GraphPad Software, Inc. 

 

 

Table Analyzed Unpaired t test data 

   
Column B SA17,1 

 
vs. vs, 

 
Column A SA16S 

 

   
Unpaired t test 

 
P value <0,0001 

 
P value summary **** 

 Significantly different (P < 

0.05)? Yes 
 

One- or two-tailed P value? Two-tailed 
 

t, df t=13,31 df=137 

   
How big is the difference? 

Mean ± SEM of column A 1,078 ± 0,05595, n=80 

Mean ± SEM of column B 
0,006103 ± 0,05504, 
n=59 

Difference between means -1,072 ± 0,0805 

95% confidence interval -1,231 to -0,9126 

R squared (eta squared) 0.564 
  

 
 

Table Analyzed Unpaired t test data 

  

Column B H16K 

vs. vs, 

Column A H15S 

  

Mann Whitney test 

P value <0,0001 

Exact or approximate P value? Exact 

P value summary **** 

Significantly different (P < 0.05)? Yes 

One- or two-tailed P value? Two-tailed 

Sum of ranks in column A,B 1148 , 283 

Mann-Whitney U 7 

  

 

 
 
 
 
 
 

Hóparnir SA16S og SA17.1 bornir saman með 

ópöruðu t-prófi. Eftir log- ummyndun á gögnum, 

en við það urðu þau normaldreifð og ekki var 

munur á SD. Prófið staðfesti að marktækur 

munur er á veirumagni í sýnum á milli hópanna. 

[P gildi <0,0001]. 

 

Hóparnir H15S og H16K bornir saman 

með Mann Whitney t-prófi. 

Gögnin voru ekki normaldreifð og það 

var munur á SD. Reynt var að 

ummynda gögnin, sem hafði ekki 

tilskilin áhrif, því var notað Mann 

Whitney t-próf – Marktækur munur er 

á veirumagni í sýnum á milli hópanna. 

[P gildi <0,0001]. P-gildið var að sama 

hvort sem gögnin voru log- ummynduð 

eða ekki. 
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Table Analyzed Unpaired t test data 

   

Column B Y16K  

vs. vs,  

Column A Y15S  

   

Mann Whitney test  

P value <0,0001  

Exact or approximate P 

value? 

Exact  

P value summary ****  

Significantly different (P < 

0.05)? 

Yes  

One- or two-tailed P value? Two-tailed  

Sum of ranks in column A,B 9065 , 3181  

Mann-Whitney U 255  

   

 
 
 

Kruskal-Wallis test 

P value <0,0001 

Exact or approximate P value? Approximate 

P value summary **** 

Do the medians vary signif. (P < 
0.05)? 

Yes 

Number of groups 3 

Kruskal-Wallis statistic 136.8 

  

Data summary 

Number of treatments (columns) 3 

Number of values (total) 218 

 

Number of families 1 
    Number of comparisons 

per family 3 
    

Alpha 0.05 
    

      Dunn's multiple 
comparisons test 

Mean 
rank diff, 

Signific
ant? 

Summa
ry Adjusted P Value 

      

SV15S vs. SV16.1 44.39 Yes **** 

<0,00

01 A-B 

SV15S vs. SV17.2 126.4 Yes **** 
<0,00

01 A-C 

SV16.1 vs. SV17.2 82.02 Yes **** 
<0,00

01 B-C 

      

      

Test details 

Mean 

rank 1 

Mean 

rank 2 

Mean 

rank diff, n1 n2 

      
SV15S vs. SV16.1 160 115.6 44.39 79 80 

SV15S vs. SV17.2 160 33.59 126.4 79 59 

SV16.1 vs. SV17.2 115.6 33.59 82.02 80 59 

Hóparnir Y15S og Y16K bornir saman með 

Mann Whitney t-prófi. Gögnin voru ekki 

normaldreifð og það var munur á SD. Reynt 

var að ummynda gögnin, sem hafði ekki 

tilskilin áhrif, því var notað Mann Whitney t-próf 

– Marktækur munur er á veirumagni í sýnum á 

milli hópanna. [P gildi <0,0001]. P-gildið var að 

sama hvort sem gögnin voru log- ummynduð 

eða ekki. 

Samanburður á hópum úr eldislaxi af Vestfjörðum 

(SV15S, SV16.1 og SV17.2) Ekki tókst að umbreyta 

öllum hópum svo gögnin yrðu normaldreifð, því var 

notað Kruskal-Wallis ANOVA próf á milli hópanna 3ja. 

Spurð er spurningin er munur ámilli hópanna? Svarið er 

já það er munur [p<0,0001]. Framhaldsprófið Dunn‘s 

var því gert. Spurt er hvar er muninn að finna (á milli 

hvaða hópa)? Svarið er það er tölfræðilega marktækur 

munur á milli allra hópanna [p<0,0001] s.b.r. 

niðurstöðu taflan hér neðst. 
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Fylgiskjal 4 

Allar PRV S1 raðir sem söfnuðust, á FASTA formi. 

Y15S:6 

CGTACGTGAAACCCAAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCA

ACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTA

AGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTA

AGCCTACTATGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACAT

GGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAA

TCCTCACTGACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATT

GAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTT

GACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCT

GCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCG

GCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTG

GACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATAC

GAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGG

AGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGG

AACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCG

TGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGGAAGA 

Y15S:29 

ACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAAC

ACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGC

GGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTG

TGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCC

CTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCA

AACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAAT

GAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTT

CCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGA

CTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCG

TATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGA

AAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAA

TGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACA

TGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATAC

GTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAG

GGGGAAGA 

SV15S:4 

GGCGAACCATAGGAGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTAT

CTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTC

CCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCA

TCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTT

CGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGAC

AGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTA

GAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTG

GACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGA

GCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCAC

ACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACA

ACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGG

CATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTC

AGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTG

ACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGT

AGACCTAAAATCCATTGTCTGAGGG 

SV15S:36 

ATGATAAAGACTTTCTGTACGTGAAACCCAAATGGCGAACCATAGGAGGCGACAACTACTGACTTTTCTG

ATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATC

CCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTG



  

72 

TCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCC

GGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGAC

GCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGA

CGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGA

GACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAG

ATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGT

GCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGT

GATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTA

AACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTC

TCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCC

CTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAA 

H15S:46 

CCAAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGA

ATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGT

CGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGT

CACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGA

GCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACA

AATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGA

CGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTG

ATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATG

GAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTT

CCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGA

TCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTAT

TCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTT

CGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGA

CATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCT

ACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGG 

H15S:51 

GCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTAT

CTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTC

CCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCAT

CAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTC

GTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAATGGACA

GAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAG

AGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGA

CCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCT

GAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACA

AGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACG

CTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCAT

GCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGG

TCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACA

TCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGA

CATAAAATCCATTGTCTGAGGGG 

Y15S:37 

TAAACCCAAAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTAC

ACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGT

TAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTAC

TATGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGA

ATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCAC

TGACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTA

AGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTT

GGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGG

ACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAA

TCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACG

TGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATG

TGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATG
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ACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCAT

CATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGG 

Y15S:68 

GCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTAT

CTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTC

CCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCAT

CAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTC

GTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAATGGACA

GAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAG

AGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGA

CCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCT

GAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACA

AGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACG

CTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCAT

GCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGG

TCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACA

TCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGAG 

SV16.1:61 

CGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCT

TCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCC

TTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATC

GATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTC

GTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACA

GAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAG

AGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGA

CCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCT

GAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACA

AGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACG

CTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCAT

GCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGG

TCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACA

TCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGA 

SV16.1:67 

CTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTT

CAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGC

ATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGG

ATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTT

CTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACG

ACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAG

AAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCT

GACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTG

GAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATG

GCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAAC

AAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGAC

GCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCA

CTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGT

CAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGA 

SA17.1:43 

ACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAAC

ACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGC

GGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTG

TGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCC

CTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCA

AACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAAT

GAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTT

CCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGA
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CTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCG

TATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGA

AAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAA

TGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACA

TGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATAC

GTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAG

GGGAAGAG 

Y15S:22 

CACGCCGATGACCATTTGAGCGAATTCTGACACGTATGTGAGCATTTACCAGATGTCAATGTCAATGATG

AAGTTCCTTTAACAGGGATTGTGTGACCAGAGTGCATGTGACCGAAAAGTCTGTGACCTGAACGAAAAGTCA

TCTCCTCCATTCCAGAGAGCGCCATTCCTTGCGTCATTTTGATGATGTTGGCTGGCATGCCTGAATAGCACAT

CCTTCGTATCATGTTTACCATGTGCGCTTTTGTTTTCAATGAAAGGCAAAGGTAAGCGTTGTGATCTTCACGT

GTGTCCAGGTACATCACGATGGGAACGGTGCCATACGCAGGACGCAGAATGATCTTGTGTGGGAACTGATTT

GCGGCCGCCACGTGCACTTTTCCACCATTTCCAGTCTTCTGCTCCACTGGGTTCAGCTCCTCCATGTCCTCC

TGCAGCTGTGTCATCTCCGTTGAATAGTCAGGGAAAGATTTCAACTCGTCAGGGTCCAGGATCAGCCAACCA

GTCAAGCCAAGGTCTCCAGAGGCTTTCTTCTTCATTATGCCACGCATATCGTCTCTAAGGCGTCGCTTAGCTT

CAATGATTCCGCGTCTGTCTGGTCTGTCGTTTGAACCGCGACTGTTGTCTTCTGTCCATTTGTCAGTGAGGAT

TCTGAGGTAAGCGTCTGCGTTTGCAGAAAGGGCATTCGCGCAGCTAGTGACGAAATAGCTCCATTCACTCCA

TGTCCAATCTCCGGGTGCAGAATGATCCCACAACGTTTCGCCATCGCATTGATGAGTGACCATAGTAGGCTT

AGCGTTATGAGACAGACCAACCCGATGCCCGCATTCAACACATATTCGAAGGGAACCGACCCTAACAAACTT

ACTGGTACCAGGGATCCACTCGCTTGAAGTGTTATTGTTGGTCGTCATAGAAGATAATATTCCCGTGTAAAGT

TGATTCTATAAAATCAGAAAAGTCAGTAGTTGTCGCCGTCCTATGGTTCGCCATTTGGGTTCAC 

Y15S  

GTGAACCCAAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTAC

ACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGT

TAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTAC

TATGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGA

ATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCAC

TGACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTA

AGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTT

GGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGG

ACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAA

TCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACG

TGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATG

TGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATG

ACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCAT

CATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTG 

SV16.1:17 

ACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACT

TCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGG

CATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGG

GATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTT

TCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAAC

GACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAA

GAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCC

TGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTG

GAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATG

GCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAAC

AAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGAC

GCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCA

CTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGT

CAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAC 

SV16.1:46 

TTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTA

AGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTA

AGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACAT



  

75 

GGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAA

TCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTG

AAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGA

CTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGC

AGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGC

CGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGA

CACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGA

AGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAG

GAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAA

CTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTG

ATT 

Y16K:17 

AAACCCAAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACAC

GGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTA

GGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTA

TGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAAT

GGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTG

ACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAG

CGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTG

GCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGA

CATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAAT

CAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGT

GAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGT

GCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGA

CTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATC

ATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGA

GCCTACTGTA 

H15S:38 

ACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAAC

ACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGC

GGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTG

TGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCC

CTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCA

AACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAAT

GAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTT

CCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGA

CTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCG

TATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGA

AAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAA

TGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACA

TGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATAC

GTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAG

GGGA 

Y15S:58 

ACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAAC

ACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGC

GGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTG

TGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCC

CTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCA

AACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAAT

GAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTT

CCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGA

CTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCG

TATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGA

AAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAA

TGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACA

TGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATAC
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GTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAG

GGGAA 

SV16.1:48 

CTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACA

CTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCG

GGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGT

GGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCC

CTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCA

AACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAAT

GAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTT

CCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGA

CTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCG

TATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGA

AAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAA

TGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACA

TGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATAC

GTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAG 

Y16K:27 

GCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTAT

CTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTC

CCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCAT

CAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTC

GTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAATGGACA

GAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAG

AGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGA

CCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCT

GAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACA

AGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACG

CTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCAT

GCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGG

TCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACA

TCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGG 

H15S:54 

ACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAAC

ACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGC

GGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTG

TGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCC

CTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCA

AACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAAT

GAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTT

CCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGA

CTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCG

TATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGA

AAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAA

TGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACA

TGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATAC

GTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAG

GG 

L15S:55 Fw 

CTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAC

AAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCG

ACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCT

GATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACAT

GGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAG

TTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAA

GATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCT
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ATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTT

TTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATT

GACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATG 

H15S:50 

AAACCCAAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACAC

GGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTA

GGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTA

TGGTCACTCATCAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAAT

GGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTG

ACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAG

CGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTG

GCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGA

CATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAAT

CAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGT

GAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGT

GCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGA

CTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATC

ATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGA

GCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGAT 

SA17.1:31 

ACTACTGACTTTTCTGATTTTATANAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAAC

ACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGC

GGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTG

TGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCC

CTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCA

AACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAAT

GAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTT

CCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGA

CTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCG

TATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGA

AAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAA

TGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACA

TGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATAC

GTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAG

GGGAAGAG 

SA15S:70 

AACCCAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTATAGAATCAACTTTACACGG

GAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGG

GTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATG

GTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATG

GAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGA

AAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGC

GACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGG

CTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGAC

ATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATC

AGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTG

AAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTG

CTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGAC

TTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCA

TTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGA

GCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGAAGGT 

Y16K:60 

CGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATC

TTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCC

CTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCATC

AATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCG
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TCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAATGGACAG

AAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGA

GACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGAC

CCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTG

AACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAA

GATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGC

TTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATG

CCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGT

CACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACAT

CTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGAC

ATAAAATCCATTGTCTGAGGGGAA 

SA17.1:35 

GACTTTTCTNATTTTTAAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCA

AGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCAT

CGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGAT

CATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCT

GCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGAC

AGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAA

GAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGA

CTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAA

ATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGC

ACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAA

AAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGC

AAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACT

CTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCA

GAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGAAG

AG 

Y16K:49 

GCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTAT

CTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTC

CCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTTTGTCTCATAACGCTAAGCCTACTATGGTCACTCAT

CAATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTC

GTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGACAAGTGGACA

GAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGGCTTAG

AGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGA

CCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTACTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGC

TGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACAC

AAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCATAAC

GCCTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCA

TGCCAGCCAATATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCACTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCGG

GTCACAGACTTTTTGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGAC

ATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAG

ACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGGAAGGAGT 

D15S:66-fw 

AGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCATAATCCTCACTG

ACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAG

CGACGCCTTACAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGG

CTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGAC

ATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATC

AGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTG

AAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTG

CTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGAC

TTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCA

TTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGA

GCCTACTGTAGACTTAAATCCATTGTCTGAGGG 
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SA17.1:62 

ACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTC

ATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAG

ATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTT

ACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGC

GGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGAC

CTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATG

ACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGC

ACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGA

TGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAA

CATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTC

TGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCT

GTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTC

ATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGG 

SA15S:41 

ACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTC

ATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAG

ATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTT

ACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGC

GGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGAC

CTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATG

ACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGC

ACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGA

TGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAA

CATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTC

TGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCT

GTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTC

ATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGG 

SA16S:21 fw 

ACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTC

ATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAG

ATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTT

ACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGC

GGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGAC

CTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATG

ACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGC

ACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGA

TGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAA

CATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTC

TGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCT

GTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTC

ATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGG 

SA17:1:11 

CTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGT

AAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCT

AAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACA

TGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGA

ATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATT

GAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTT

GACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCT

GCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCG

GCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTG

GACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATAC

GAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGG

AGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGG

AACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCG

TGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGGAAGGAG 
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SV16.1:26 

CAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACC

AGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAAC

GCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGG

ACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTC

AGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAAT

CATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGG

CTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACA

GCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTG

GCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTAC

CTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGA

TACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAA

TGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAA

AGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCG

GCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGGAAGAG 

N15S.1-fw 

TCAAATATGTATTGAATGCGGGCATCTCCTTAGTCTGTCTCATATCGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATC

TGTGCCATGGCGAGACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTC

GTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACA

GAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAG

AGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGA

CCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCT

GAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACA

AGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACG

CTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCAT

GCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGG

TCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACA

TCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGA

CATAAAATCCATTGTCTGAGGGGAAGGAG 

SA16S:28 

AAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAAT

ATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCG

GTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCA

CTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGC

TATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAAT

GGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGC

CTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATC

CTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAG

GAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCC

ACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCA

CAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCA

GGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGT

TCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACAT

TGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACT

GTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGA 

SA17.1:24 

GTACGTGAAACCCAAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAA

CTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGCAA

GTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTTTGTCTCATAATGCTAAG

CCTGTTATGGTCACTCATCAATGCGACGGCGATACGTTGTGGGATCATTCTACACCCGGAGATTGGACATGG

AGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGTTGCGCAAATGCCCTTTCTGCGAACGCAGACGCTTACCTCAGAATC

CTCAATGACAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAGTCATTGA

AGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAACCGCTGGAGACCTTGGCTTGA

CTGGCTGGCTGATCCTTGATCCTGACGAGTTGGAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGC

AGGAAGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGCGCACGTGGCGGC

CGCAAATCAGTTCCCACACAAGGTCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGA

CACGCGTGAAGATCACAACGCCTACCTTTGCCTCTCATTGAAAACGAAAGCGCACATGGTAAACATGATACG
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AAGGATGTGCTATTCGGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCACTCTCTGGAATGGA

GGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTTGGTCACATGCACTCTGGTCATACAATCCCTGTTAAAGGA

ACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACACACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGT

GATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGA 

SV16.1:55 

GGCGACACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTTACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAA

CATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTTGTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTG

AATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCTGCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAA

CGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGTGAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGA

ATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTCACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCG

GTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGCTAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGC

ATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGGTTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAA

TCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGAGGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCA

GAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCAAATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTC

CTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACACGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTT

CATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGATGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCA

TCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGATGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCG

GTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTCATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTC

ACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGGGGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGT

CTGAGGGGGA 

N15S:20-fw 

ACTCGTCAGAGCTGAACCCACTGGAGCACAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCT

AATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCATATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACA

CGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGA

TGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGA

TGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTC

ATCATTGACATTGACATCTGGCAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAAT 

SA16S:53 

AGTGAAACCCAAATGGCGAACCATAGGACGGCGACAACTACTGACTTTTCTGATTTTATAGAATCAACTTT

ACACGGGAATATTATCTTCTATGACGACCAACATAACACTTCAAGCGAGTGGATCCCTGGTACCAGTAAGTTT

GTTAGGGTCGGTTCCCTTCGAATATGTGTTGAATGCGGGCATCGGGTTGGTCTGTCTCATAACGCTAAGCCT

GCTATGGTCACTCATCGATGCGATGGCGAAACGTTGTGGGATCATTCTGCACCCGGAGATTGGACATGGAGT

GAATGGAGCTATTTCGTCACTAGCTGCGCGAATGCCCTTTCTGCAAACGCAGACGCTTACCTCAGAATCCTC

ACTGAAAAATGGACAGAAGACAACAGTCGCGGTTCAAACGACAGACCAGACAGACGCGGAATCATTGAAGC

TAAGCGACGCCTTAGAGACGATATGCGTGGCATAATGAAGAAGAAAGCCTCTGGAGACCTTGGCTTGACTGG

TTGGCTGATCCTGGACCCTGACGAGTTGAAATCTTTCCCTGACTATTCAACGGAGATGACACAGCTGCAGGA

GGACATGGAGGAGCTGAACCCAGTGGAGCAGAAGACTGGAAATGGTGGAAAAGTGCACGTGGCGGCCGCA

AATCAGTTCCCACACAAGATCATTCTGCGTCCTGCGTATGGCACCGTTCCCATCGTGATGTACCTGGACACA

CGTGAAGATCACAACGCTTACCTTTGCCTTTCATTGAAAACAAAAGCGCACATGGTAAACATGATACGAAGGA

TGTGCTATTCAGGCATGCCAGCCAACATCATCAAAATGACGCAAGGAATGGCGCTCTCTGGAATGGAGGAGA

TGACTTTTCGTTCAGGTCACAGACTTTTCGGTCACATGCACTCTGGTCACACAATCCCTGTTAAAGGAACTTC

ATCATTGACATTGACATCTGGTAAATGCTCACATACGTGTCAGAATTTGCTCAAATGGTCATCGGCGTGATGG

GGAGCCTACTGTAGACATAAAATCCATTGTCTGAGGGGAG 
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Fylgiskjal 5 

Tölfræði samanburðar með Geneius® innan allra hópa á Mynd 30 a-i. Mynd 30: Innbyrðis 

samanburður á basaröðum innan hvers hóps.  

mynd a. Samanburður á cDNA röðum, hópar D15S, L15S og N15S (seiði villtur lax). Tölfræði samanburðar: 
lengd 894bp, raðir 3, Identical Sites 706 bp (79,2 %), Pairwise % Identity 85,4%. 

 

mynd b. Samanburður á cDNA röðum, hópur Y15S (seiði Ytri-Rangá). Tölfræði samanburðar: lengd 1057bp, 
raðir 6, Identical Sites 967 bp (91,5 %), Pairwise % Identity 95,2%. 

 

mynd c. Samanburður á cDNA röðum, hópur Y16K (klaklax Ytri-Rangá).Tölfræði samanburðar: lengd 1050bp, 
raðir 4, Identical Sites 981 bp (93,4 %), Pairwise % Identity 96,2%. 

 

mynd d. Samanburður á cDNA röðum, hópur H15S (seiði Hafnará). Tölfræði samanburðar: lengd 1044bp, raðir 
5, Identical Sites 1008 bp (96,6 %), Pairwise % Identity 98,0%. 

 

mynd e. Samanburður á cDNA röðum, hópur SA15S (eldisseiði Vesfirðir). Tölfræði samanburðar: lengd 
1044bp, raðir 4, Identical Sites 1070 bp (77,2 %), Pairwise % Identity 88,2%. 

 

mynd f. Samanburður á cDNA röðum, hópur SV16.1 (eldislax eftir 8 mán. í sjó, Vestfirðir). Tölfræði 
samanburðar: lengd 1036bp, raðir 7, Identical Sites 937 bp (90,4 %), Pairwise % Identity 95,3%. 

 

mynd g. Samanburður á röðum, hópur SV17.2 (sláturlax vestfirðir). Tölfræði samanburðar: lengd 1014bp, raðir 
2, Identical Sites 857 bp (100,0 %), Pairwise % Identity 100,0%. 

 

mynd h. Samanburður á cDNA röðum, hópur SA16S (eldisseiði Austfirðir). Tölfræði samanburðar: lengd 
1048bp, raðir 3, Identical Sites 913 bp (87,1%), Pairwise % Identity 91,4%. 

 

mynd i. Samanburður á cDNA röðum, hópur SA17.1 (eldislax eftir 9 má. Í sjó, Austfirðir). Tölfræði 
samanburðar: lengd 1017bp, raðir 4, Identical Sites 912 bp (89,7 %), Pairwise % Identity 94,2 
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Fylgiskjal 6 

Númer þeirra raða í, gagnabanka NCBI, sem notaðar voru til samanburðar og í tengslatré PRV-S1.  

 

GenBank ID Atlantshafslax Staðsetning Heimild 

JN991006 Eldislax Noregur Lovoll et.al, 2012 (44) 

JN991012 Eldislax Noregur Lovoll et.al, 2012 (44) 

JN991008 Eldislax Noregur Lovoll et.al, 2012 (44) 

JN991007 Eldislax Noregur Lovoll et.al, 2012 (44) 

KT456502 (Coho lax) Kanada Kibenge et.al, 2013 (42) 

KT456501 (Coho lax) Kanada Kibenge et.al, 2013 (42) 

KC795600  Kanada Kibenge et.al, 2013 (42) 

KC473452  Kanada Kibenge et.al, 2013 (42) 

HG329848 Villtur Noregur Garseth et.al, 2013 (79) 

HG329868 Villtur Noregur Garseth et.al, 2013 (79) 

KU131599  Chile Godoy et.al, 2016 (45) 

KC782501  Chile Kibenge et.al, 2013 (42) 

KU131603  Chile Godoy et.al, 2016 (45) 

KC790988  Chile Kibenge et.al, 2013 (42) 

KT456505 Eldislax Ísland (frá BC) Godoy et.al 2016 (45) 

 

 


