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Abstract 
 

In the summer of 2016 soil samples where collected from Nýjidalur and Fjórðungsvatn in the 

highlands of Iceland, that in some degree resemble the Mars surface as the site was a part of 

the ExoMars HABIT project. DNA was isolated from the soil samples and sequenced using 

next generation high throughput Illumina MiSeq paired end sequencing, using 16s amplicon 

genetic material form variable regions v3-v4. This was done with a specific goal in mind, to 

determine the taxonomic composition and diversity using open source programs like QIIME. 

The abundance of different metabolic pathways in the microbial community found in 

Nýjidalur and Fjórðungsvatn was predicted using another open source program called 

PICRUSt. By using open source programs it reduces the cost of analysing soil samples, as 

open source programs are free and also by cutting the need to grow samples in a lab, that can 

be expensive and difficult. QIIME results where then compared to strains of microbs already 

isolated from the sample sites using conventional methods. The results from QIIME showed 

that the most abundant genus of microbes found in both samples was Boesa and the most 

distinctive metabolism pathways where propanoate and butanoate metabolism. 

 

Keywords: Taxanomy, QIIME, PICRUSt, 16s, HABIT, MiSeq, microbial community 
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Útdráttur 
 

Sumarið 2016 voru sýni tekin af hálendi úr jarðvegi sem líkir eftir yfirborði Mars við Nýjadal 

og Fjórðungsvatn. Úr sýnunum var dregið erfðaefni sem síðar var raðgreint með Illumina 

Miseq paired end raðgreiningu, með það markmið að greina tegundaröðun og fjölbreytni 

örverusamfélaga á hálendi Íslands og reyna að draga ályktun um hvaða efnaskiptaferill sé 

mest lýsandi fyrir örverusamfélög sem fundust á hálendissvæðinu og á prufustað HABIT 

tækjasamstæðunnar. Greining var gerð úr söfnum (e.libraries) MiSeq raðgagna, nánar tiltekið 

var unnið með raðgreiningargögn úr v3-v4 svæðum 16s gensins. Við úrvinnslu gagna var 

notast við QIIME, sem stendur fyrir Quantitative Insights Into Microbial Ecology, til að 

greina þekju, (e.coverage) tegundarröðun og alpha breytileiki út frá erfðaefni sem dregið var 

úr sýnunum. Einnig var notast við PICRUSt til að tengja hina ýmsu efnaskiptaferla við 

örverusamfélögin. Að lokum voru dregnar ályktanir um hvaða efnaskiptaferlar væru ráðandi í 

örverusamfélögum sem fundust í sýnum og tegundaröðun þeirra borin saman við örverur sem 

þegar höfðu verið einangraðar úr sömu sýnum, en niðurstöður bentu til þess að alfa 

fjölbreytileikinn væri meiri í sýninu við Fjórðungsvatn, einnig sem Proteobacteria, 

Acidobacteria, Actinobacteria og Cyanobacteria væru mest áberandi fylkingar í báðum 

sýnum. Proteobacteria fylkingin var sérstaklega skoðuð og kom í ljós að í báðum sýnum var 

Boesa ættkvíslin áberandi. Með keyrslu í PICRUSt var þess svo freistað að spá fyrir um hvaða 

efnaskiptaferlar væru ráðandi í örverusamfélögunum og niðurstöður bentu til própanóat- og 

bútanat efnaskiptaferla. 

 

Lykilorð: Tegundaröðun, QIIME, PICRUSt, 16s, HABIT, MiSeq, Örveru samfélag 
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1 Inngangur 
 

1.1 Bakgrunnur og markmið verkefnis 

Í ljósi markmiða ExoMars um mat á lífvænleika, var áhugavert að reyna að meta örverulífríki 

sem hugsanlega gæti lifað á svæðinu, en HABIT tækjasamstæðunni var ætlað að mæla 

lífvænleika á yfirborði Mars. Sumarið 2016 var HABIT tækjasamstæðunni komið fyrir í 

Nýjadal, nærri Tungnafellsjökli í 884m hæð yfir sjávarmáli. Tilgangurinn var að álagsprufa 

tækjasamstæðuna. Á sama tíma voru tekin jarðvegssýni af hálendinu til greiningar og 

örverurannsókna.  

Staðarval sýnatöku var miðað við aðstæður sem líkja eftir yfirborði Mars að einhverju 

leyti. Þegar jarðvegssýni voru valin var helst horft til jarðefnafræði, gróðureklu, rakastigs og 

hitastigs jarðvegs. Sýnin samanstóðu af rúmlega 250 g af jarðvegi sem að mestu leyti innihélt 

rofinn bergmulning (e. regolith), sand og möl. Önnur sýni voru tekin af öðrum stöðum á 

norðanverðu hálendinu til samanburðar (sjá töflu 1). 

 

Tafla 1. Yfirlit yfir sýni sem tekin voru af hálendisauðn á Íslandi sumarið 2016, eingöngu eru sýnd þau sýni sem 

unnið var með í þessari skýrslu en gögnin fengust úr skýrslu Elisabeth Wörle, sem sá um útdrátt á DNA úr 

sýnunum og bjó til MiSeq raðgreiningargögnin sem unnið er með í þessari skýrslu (Wörle, Life on Mars, 

Óútgefið). 

Sýni Staður Hæð 

(m) 

Lofthiti 

(°C) 

Rakastig 

(%) 

Tsýni  

(°C) 

Lýsing  

FC Fjórðungsvatn 762 9,40 90,4 13,0 Sýni við 

fjöruborð 

(rigning og rok 

við sýnatöku) 

 

NC Nýjidalur 

(HABIT) 

884 8,50 13,3 15,6 Basaltsandur. 

Mjúkur sandur 

vegna snjóbráðar 

 

 

Raðgreind gögn úr sýnum voru svo gerð aðgengileg, og voru notuð til að greina tegundaröðun 

og samsetningu örverusamfélaga í sýnunum. Út frá samsetningu örverusamfélaganna var 

reynt að draga ályktanir um hvaða efnaskiptaferlar væru líklegastir til að vera lýsandi fyrir 
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örverusamfélagið og niðurstöður úr QIIME borin saman við tegundaröðun stofna sem þegar 

höfðu verið ræktaðir upp og raðgreindir. 

1.2 ExoMars og HABIT tækjasamstæðan 

Líklegt er að mönnuð ferð til Mars verði að veruleika innan örfárra áratuga og er ExoMars 

verkefnið meðal fyrstu skrefa í átt að því. Ef líf finnst á Mars er líklegast að það sé á formi 

örvera. Hugsanlega er hægt að spá fyrir um fjölbreytni og einkennisþætti örvera á yfirborði 

Mars með því að skoða örverulífríki á svæðum sem líkja eftir umhverfi á yfirborði Mars. Þrátt 

fyrir það að ekki sé hægt að finna umhverfisaðstæður á Jörðinni sem eru nákvæmlega eins og 

á yfirborði Mars má segja að arktískar hálendis auðnir Íslands komist næst því. 

ExoMars er samstarfsverkefni Evrópsku og Rússnesku geimvísindastofnananna (ESA 

og Roscosmos). En markmið verkefnisins er að senda ómönnuð för til Mars sem eiga að mæla 

lífvænleika fyrirhugaðra lendingarsvæða á yfirborði Mars. HABIT, sem er skammstöfun fyrir 

Habitability, Brine, Irradation og Temperature er fjölnota tæki sem ætlað er að verði sent til 

Mars í kringum árið 2020 en tækið á að mæla getu til þess að vinna vatn úr andrúmsloftinu. 

(Vago, o.fl., 2015). 

 

1.3 Örverulífríki á arktísku hálendi á Norðurslóðum 

Umhverfisaðstæður á arktískum svæðum einkennist af köldu andrúmslofti þar sem meðal 

lofthitinn er undir 5°C allan ársins hring. Arktísk svæði einkennast einnig af frost-þíðu 

hringrásum (e. Freeze-thaw cycle), hárri sólargeislun, næringarsnauðum jarðvegi, takmörkuðu 

aðgegni að vatni og háum salt styrk, allir eftirfarandi þættir eru þess valdandi að á svæðunum 

er mjög takmarkað magn af há plöntum og eru þess í stað helstu ríkjandi lífverurnar örveru 

samfélög. (Rhodes, o.fl., 2013). 

 Rannsóknir á örverusamfélögum á þessum svæðum hafa verið takmarkaðar en með 

nýlegum framförum í sameindarerfðafræði hefur verið opnað fyrir ítarlegri rannsóknir á 

örveru samfélögum arktískra svæða. Örverulífríki á arktískum auðnum er fjölbreyttara en 

búist var við, samanborið við vistgerðir á háfjalla svæðum og á Suðurskautslandinu. (Schütte, 

o.fl., 2010). Nýlegar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að hægt sé að draga fram einkennandi 

mynd af arktískum svæðum á norðurslóðum þar sem að rannsóknir á gróðurvana auðn á 

Svalbarða sýndi að þrjár mest ráðandi fylkingarnar séu Proteobacteria, Actinobacteria og 
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Chloroflexi, (McCann, o.fl., 2016) en Acidobacteria sem var áberandi í ýmsum vistkerfum á 

norðurslóðum er einungis í snefilmagni. (Männistö, Kurhela, Tiirola, & Häggblom, 2013). 

1.4 16s rRNA amplicon aðferðin 

16s ribosomal RNA (rRNA) raðgreining á vel varðveittum svæðum, svokölluðum 

ampliconum, nýtist vel við að flokka og tegundagreina bakteríur í flóknum 

örverusamfélögum, úr umhverfum sem takmarka getu rannsakenda til að rækta upp stofnana. 

Með hjálp háafkasta raðgreiningar aðferða eins og Illumina og 454 er hægt að framkvæma 

raðgreiningu á erfðaefni sem er dregið beint úr umhverfissýni, og þar með komist hjá því að 

þurfa rækta upp stofnana á rannsóknarstofu. (Nelson, Morrison, & Yu, 2011). 16s rRNA 

amplicon aðferðina er hægt að hluta niður í 4 skref: DNA útdráttur, hönnun lestrarsafna 

(e.read libraries) með því að multiplexa gögnin til að auka afköst sýnanna, raðgreining með 

MiSeq aðferðinni þar sem mate pair og paired end lesrammar eru notaðir og að lokum svo 

túlkun gagna með hjálpartækjum eins og QIIME og PICRUSt. Þessi aðferð hefur reynst vel en 

er þó ekki gallalaus. Gögnin sem koma úr raðgreiningu eru mjög stuttir raðbútar, um 150 

basapör að lengd, erfiðara er að fá nákvæm gögn út úr svo stuttum raðbútum. (Nelson M. C., 

Morrison, Benjamino, Grim, & Graf, 2014). 

 Til er önnur leið sem virkar þannig að allt erfðaefnið er raðgreint úr örverusamfélaginu 

með svokallaðri whole shotgun metagenomic aðferð. Sú aðferð hefur sýnt fram á aðeins dýpri 

þekju og er nákvæmari í tegundargreiningu, en er bæði dýrari og tímafrekari. Nýlegar 

rannsóknir sýna einnig að það sé há fylgni milli 16S amplicon og metagenomic aðferðarinnar 

við greiningu á ríkjandi bakteríu ættum, sem bendir til að báðar aðferðinar virka við að fanga 

heildar fjölbreytni ríkjandi lífvera í örveru samfélagi. (Casaburi, Dusche, Read, & Foster, 

2016). 

 

1.5 QIIME (Quantitative Insights Into Microbial Ecology) 

Illumina MiSeq raðgreining er aðferð sem getur raðgreint milljónir af DNA bútum í einni 

keyrslu, sem leiðir til aukinnar framleiðslu á raðgreingar gögnum. Með vaxandi stærð 

raðgreininga gagna eykst þörfin á tólum sem geta skalast auðveldlega með gögnunum, sem og 

unnið úr þeim með skilvirkum hætti. (Gonzalez & Knight, 2012) 

 QIIME (Quantitative Insights Into Microbial Ecology) er hugbúnaður skrifaður á 

Python forritunar tungumáli, ætlað fyrir Linux stýrikerfið. Eins og Linux stýrikerfið er QIIME 
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frjáls og opin hugbúnaður. QIIME hugbúnaðurinn var hannaður til að vinna úr hráum 

háafkasta raðgreiningargögnum, með það markmið að mynda birtingarhæfa tölfræði og setja 

hana fram á myndrænan hátt. (Caporaso, o.fl., 2010b). 

 QIIME getur verið erfitt í uppsetningu þar sem mikill fjöldi aukapakka frá þriðja aðila 

þarf að sækja og setja upp svo að QIIME virki eins og áætlað sé. Þessir auka pakkar eru 

nauðsynlegir svo hægt sé að framkvæma öll mismunandi greiningarskrefin á gögnunum, frá 

gæðastjórnun niður að greiningu og framsetningu tölfræðilegra niðurstaða. QIIME bíður upp 

á mörg mismunandi tól til úrvinnslu gagna, sem hafa verið vel rannsökuð og afkastageta 

þeirra því vel þekkt. Með þessari aðferð er hægt að tryggja að tólin sem QIIME notar séu 

áreiðanleg og vel skilgreind. QIIME er nokkurskonar grunn eining sem virkar eins og 

wrapper fyrir fyrirfram skilgreind tól sem bætt er við QIIME, í formi aukapakka, og 

auðveldar ferlið með því að gera það straumlínulagað. Sem dæmi má nefna UCLUST forritið 

sem er notað til að taka saman raðbúta og mynda Operational Taxonomic Units eða OTUs. 

(Edgar, 2010). 

 Önnur dæmi um tól sem QIIME notfærir sér eru RDP Classifier fyrir Flokkun (e. 

Taxanomy assignment) á OTUs sem voru fundin með UCLUST eða svipuðu forriti. 

GreenGenes gagnagrunnurinn sem er notaður sem reference gagnagrunnur fyrir flokkun með 

RDP Classifier og að lokum PyNAST sem er notað við margfalda samröðun á raðbútum svo 

hægt sé að skoða skyldleika örvera með t.d. Phylogenetic tré. Þessi listi er alls ekki tæmandi 

en gefur hugmynd um hin ýmsu tól sem QIIME getur notað, sjá mynd 1 fyrir dæmi um 

vinnuferli í QIIME og hina ýmsu möguleika sem eru í boði í hverju skrefi. (Navas-Molina, 

o.fl., 2013). 
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Mynd 1:Flæðirit sem sýnir verkferil við greiningu á raðgreiningargögnum fengin með háafkasta 
raðgreiningu. Vinnuferlar sem eru merktir með brúnu eru partur af Upstream ferli sem leiðir af sér 
OTUs töflu og phylogenetic tré. Þeir bláu eru partur af Downstream ferli sem er greining og túlkun 
niðurstaða (Navas-Molina, o.fl., 2013) 

 

1.6 PICRUSt 

PICRUSt er opinn hugbúnaður, hannaður fyrir Linux stýrikerfi og skrifaður á Python 

forritunarmáli. PICRUSt spáir fyrir um magn og fjölda efnaskipta ferla í örveru samfélagi út 

frá 16s amplicon raðgreiningargögnum. Forritið virkar á þann veg að það smíðar phylogenetic 

tré út frá þekktum gagnagrunni (t.d GreenGenes eða Silva) þar sem áætlaður fjöldi og magn 

gena er ákvarðaður út frá þekktum forfeðrum hverjar tegundar með Ancestral reconstruction. 

Þetta tré kemur þegar uppsett með PICRUSt, næst er OTU töflu með þekktum OTU 

formerkingum eins og GreenGenes formerkingum, sem til dæmis færst út úr QIIME, er notað 

til að tengja OTUs við ákveðnar örverur. Örverurnar sem fundust út frá OTUs í sýninu eru svo 
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bornar saman við Phylogenetic tréð sem var búið til með Ancestral reconstruction sem lýst 

var hér áður, og tegund og magn efnaskipta ferla er svo ákvarðað með því að tengja við 

efnaskiptaferils gagnagrunna eins og KEGG, COG eða Pfams. PICRUSt hefur sýnt fram á 

getu til að spá fyrir um efnaskiptaferla örverusamfélaga í magaflóru spendýra og 

jarðvegssýnum með um 80% markvissu. Nákvæmari listun á verkferli PICRUSt má sjá á 

mynd 2. (Langille, o.fl., 2013). 

 

 

Mynd 2: sýnir verkferli PICRUSt. Verkferlinu er skipt í tvennt, fyrst er það efri hluti myndarinnar sem 
listar niður þau skref sem PICRUSt fer í við að spá fyrir um genahlutfall í sýni, svo er neðra boxið þar 
sem sjálf Metagenomic áætlun fer fram þar sem OTUs eru tengd við ákveðna efnaskiptaferla, einnig er 
fundinn áætlaður fjöldi af 16s afritum fyrir hvert OTU, og út frá þeim niðurstöðum er OTU taflan 
lagfærð og notuð til að finna fjölda og tegund efnaskiptaferla. (Langille, o.fl., 2013). 
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2 Framkvæmdarlýsing 
 

2.1 Uppsetning á QIIME VirtualBox 

Til þess að getað notað QIIME VirtualBox þarf tölvu með 64-bita stýrikerfi, með þann 

möguleika að geta sett upp 64-bita sýndarstýrikerfi í gegnum VirtualBox. Til þess að hægt sé 

að setja upp 64-bita sýndar stýrikerfi, þarf örgjafi tölvunnar að bjóða upp á þann möguleika að 

kveikja á Virtulization, sem er hægt að nálgast í Bios/UEFI tölvunnar með því að ýta á F10 

takkann þegar tölvan er að ræsa sig. Flest Mac OS-X, Windows og Linux stýrikerfi bjóða upp 

á þetta. QIIME er Comand line forrit sem þýðir að allar skipanir þurfa að fara í gegnum 

terminal gluggan á Linux vélinni. Allar skipanir voru keyrðar með Relative path sem þýðir að 

áður en skipanir voru keyrðar þurfti fyrst að fara inn í möppuna sem innihélt inntakið sem átti 

að nota með skipuninni í gegnum terminal. 

 Byrjað var á því að sækja og setja upp VirtualBox fyrir Windows af síðunni 

virtualbox.org. Eftir að uppsetningu á VirtualBox var lokið var 64-bita QIIME 1.9.1 sýndarvél 

sótt af qiime.org. Næst var VirtualBox keyrt og QIIME 1.9.1 sýndarvélinni hlaðið inn í 

VirtualBox með því að smella á new takkann og velja svo create new machine. Næst er valið 

hnappinn next og sýndarvélinni gefið nafn að eigin vali. Eftir að vélin var nefnd var 

valmöguleikinn fyrir Linux vél valinn, þar á eftir var valið af hvaða gerð Linux vélin væri, 64-

bita Ubuntu vél var valin og smellt á hnappinn next. Þar á eftir var ákvarðað hversu mikið 

RAM og hve marga örgjafa sýndarvélin mátti nota. Valið var að nota hámarkið sem var 

helmingur RAM tölvunnar og helmingur af örgjöfum tölvunnar fyrir sýndarvélina og smellt á 

hnappinn next. Þá kom upp valmöguleiki um hversu mikið gagnamagn vélin á að nota. 

Valmöguleikinn Use existing hard drive var valinn, og smellt var á hnappinn sem sýnir 

möppu með grænni ör, við það var hægt að fara og finna möppuna þar sem QIIME 1.9.1 

sýndarvélinni hefði verið hlaðið niður á og sú skrá valin og smellt á hnappinn next. Næst var 

hnappurinn finish svo valinn á valglugganum og var þá sýndavélin uppsett og hægt var að 

ræsa hana með því að tvísmella á nafnið á vélinni í VirtualBox valglugganum. 

 

2.2 Forvinsla á gögnum og OTU picking með QIIME 

Gögnin fengust frá Elisabeth Wörle í formi MiSeq Illumina raðgreiningargagna. Fyrir hvort 

sýni voru tvær skrár með afmarkað R1 í skráarnafni sínu fyrir forward read og R2 fyrir 

reverse read, gögnin komu fyrir fram demultiplexed þannig því skrefi var sleppt í QIIME. 
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Hægt er að sameina forward og reverse raðirnar í eina skrá með join_paired_ends.py skipun, 

en það var ekki gert þar sem raðirnar sköruðust lítið. Í stað þess var ákveðið að nota forward 

raðirnar frá sýnitökusvæðunum. Mappa með R1 skrám var notað sem inntak í 

multiple_split_libraries_fastq.py skipuninni í QIIME sem tekur möppu með fastq skrám, sem 

er það form sem raðgögnin koma á úr Illumina MiSeq raðgreiningu. Útkoman var skrá á 

seqs.fna formi en multiple_split_libraries_fastq.py skipunin sameinar allar skrár á fastq formi 

í möppu og framkvæmir gæða snyrtingu á gögnunum á þann veg að skipunin fjarlægði allar 

þær raðir sem voru annaðhvort mikið lengri eða mikið styttri en meðallengdin á raðbútunum 

frá báðum sýnatökustöðum. Einnig er öllum raðbútum gefið nafn sem samanstendur af 

skráarnafninu sem röðin var fengin úr og tölu t.d. NCS_1 því var gott að gefa skránum lýsandi 

nöfn fyrir sýnitökusvæðin. 

 Næst var matrixu tafla búin til sem innihélt OTUs. Það var gert með því að kalla á 

skipunina pick_open_reference_otus.py sem tekur .fna skrár sem fást úr 

multiple_split_libraries_fastq.py sem inntak. Útkoma þessarar skipunar er mappa með 

nokkrum gerðum af OTUs matrixum sem eru á .biom formi. pick_open_reference_otus.py 

skipunin notar að staðli uclust reiknirit (Edgar, 2010) til að bera saman við OTUs 

gagnagrunnin GreenGenes (DeSantis, o.fl., 2006) svo RDP Classifier til að tengja Taxanomíu 

við OTUs sem fundust (Wang, Garrity, Tiedje, & Cole, 2007) og að lokum PyNAST til að 

framkvæma margfalda samröðun á raðbútunum (Caporaso, o.fl., 2010a). 

 

2.3 Mapping skrá hönnuð til notkunar með QIIME 

Mapping skrá inniheldur upplýsingar um hvert sýni. Skráin var hönnuð í Excel og vistuð sem 

tab afmörkuð texta skrá. Til þess að hægt væri að nota mapping skrána þurfti hún að vera sett 

upp á sérstakan hátt. Efsta röðin innihélt dálkahausa sem gefa upplýsingar um hvert sýni eins 

og hvaðan sýnin voru fengin, lýsingu á sýnum o.s.frv. Dálkahausarnir í efstu röð innihéldu 

eftirfarandi: #SampleID, BarcodeSequence, LinkerPrimerSequence, Location, SampleType, 

Alt, AirTemp, Humidity, TempSample og að lokum Description. Mapping skrár þurfa að byrja 

á #SampleID, BarcodeSequence, LinkerPrimerSequence og enda svo á Description en dálkar 

þar á milli velur rannsakandi eftir því hvað hann vill geta flokkað sýnin eftir, en meiri 

upplýsingar um mapping skrár má nálgast á heimasíðu QIIME, qiime.org. Mapping skrá er 

nauðsynleg svo hægt sé að framkvæma ýmsa gagnagreiningu með QIIME. Sumar skipanir 

kröfðust mapping skráar sem inntaki. Eftir að skráin var vistuð á tab afmarkandi texta formi 
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sem map.txt var skráin notuð sem inntak í validate_mapping_file.py sem er skipun sem 

athugar hvort að mapping skrá sé rétt uppsett svo hægt sé að nota hana með QIIME. 

 

2.4 Taxónómísk samsetning Örverusamfélaga greind með 

QIIME 

Samkvæmt leiðbeiningum frá QIIME þróunarteyminu er best að nota OTUs Biom töfluna 

otu_table_mc2_w_taxa_no_pynast_failures.biom sem er ein af biom úttaks töflum, sem komu 

þegar kallað var í pick_open_reference_otus.py skipunina. Þessi OTU tafla á að lágmarka 

svokallað noise þar sem singletons hafa verið fjarlægðir, tegundaröðun fyrir hvert OTU hefur 

verið fundin og margföld samröðun framkvæmd með PyNAST án vandræða. Þetta eru auka 

gæðastjórnunarskref sem líkja má við sigti, sem síar út ónothæf gögn þar sem ekki tókst að 

tegundagreina út frá OTUs eða samraða með PyNAST reikniritinu. 

 Næsta skref þegar búið var að ákveða hvaða OTU töflu átti að vinna með var að 

framkvæma samantekt á OTU töflunni með skipuninni summarize_taxa.py sem gaf upp hver 

hlutfallsleg gnægð örvera var í hverju sýni í út frá OTU töflunni. Byrjað var að skoða 

tegundarsamsetninguna út frá fylkingum með því að kalla summarize_taxa.py með því að 

velja -L 2 parametran sem gefur til kynna að samantektin á að vera á fylkingar stigi. Útkoman 

var texta skrá með samantekt á gnægð örvera út frá fylkingum þeirra. Þessi texta skrá var svo 

notuð sem inntak í aðra skipun plot_taxa_summary.py sem setti samantektina fram á 

myndrænan hátt. Næst var ákveðið að skoða áhugaverðar fylkingar alveg að ætt-og ættkvíslar 

stigi og því var OTU töflunni skipt upp í fleiri töflur eftir fylkingum með skipuninni 

split_otu_table_by_taxonomy.py. Ákveðið var að skoða Proteobacteríur og var því OTU 

taflan sem hélt utan um þá fylkingu valin. Fjölbreytni út frá ætta stigi var svo skoðuð með því 

að kalla í summarize_taxa.py með -L 5 parametranum sem gefur upp að samantektin á að 

vera á ættar stigi. plot_taxa_summary.py var svo keyrð á úttaki summarize_taxa.py til að fá 

myndræna framsetningu á gnægð örvera í sýnunum. Einnig var sama greining framkvæmd 

með -L 6 parametranum til að fá samantekt á ættkvíslar stigi. 

  

2.5 Fjölbreyttni sýna skoðuð með alfa rarifaction kúrfu 

Til þess að skoða magnbundinn fjölbreytileika innan sýna var framkvæmd alfa rarifaction 

með QIIME. Fjölbreytileikinn var ákvarðaður með nokkrum stöðlum. Fyrst má nefna  
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observed_species, sem segir til um hversu margar tegundir eru í hverju sýni. Þar á eftir 

shannon sem tekur til greina fjölda tegunda í sýni og hlutfall þeirra af heildarfjöldanum og að 

lokum chao1 sem segir til um óreiðu innan sýna, það er spádómsgildi um hversu margar 

örverutegundir megi enn finna í sýninu, sem ekki er búið að gera grein fyrir í 

raðgreiningargögnunum. 

 Byrjað var að hanna parametra skrá sem hægt væri að kalla í með QIIME. Það var 

gert með skipuninni echo 'alpha_diversity:metrics observed_species,shannon,chao1' > 

parameters.txt sem skilaði af sér skrá sem hét parameters.txt. Því næst var 

alpha_rarifaction.py skipunin keyrð á otu_table_mc2_w_taxa_no_pynast_failures.biom með 

parameters.txt og map.txt sem auka inntök og útkoman var rarifaction kúrfa með alfa 

fjölbreytileikann mældan eftir shannon, chao1 og observed_species. 

 

2.6 Uppsetning á PICRUSt 

Byrjað var að sækja PICRUSt með því að keyra eftirfarandi skipun í terminal: wget 

https://github.com/picrust/picrust/releases/download/1.1.0/picrust-1.1.0.tar.gz. Við það fékkst 

mappan picrust-1.1.0.tar.gz sem þurfti að afþjappa, það var gert með því að keyra skipunina 

tar -zxvf picrust-1.1.0.tar.gz. Næst þurfti að sækja gagnagrunna til að hjálpa að tengja 

tegundaröðun fengna með 16s amplicon gögnum við KEGG gangagrunnin. Til þess þurfti að 

sækja tvo gagnagrunna, 16s PICRUSt gagnagrunn með því að keyra eftirfarandi skipun wget 

picrust-1.1.0/picrust/data ftp://ftp.microbio.me/pub/picrust-

references/picrust1.1.0/16S_13_5_precalculated.tab.gz, og svo sjálfan KEGG gagnagrunnin 

með því að keyra wget picrust-1.1.0/picrust/data ftp://ftp.microbio.me/pub/picrust-

references/picrust-1.1.0/ko_13_5_precalculated.tab.gz. Eftir að gagnagrunnarnir höfðu hlaðist 

niður var hægt að setja upp PICRUSt með því að keyra skipunina sudo pip install -e ~/picrust-

1.1.0/. 

 

2.7 Forvinnsla á OTU töflu úr QIIME fyrir notkun með 

PICRUSt 

 PICRUSt virkar einungis með closed referance OTUs og því þurfti að sía út úr töflunni OTU 

sem voru með kennileitið NewReferenceOTU. Það var gert með því að keyra QIIME 

skipunina filter_otus_from_otu_table.py með GreenGenes gagnagrunninn 
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97_otu_taxanomy.txt og otu_table_mc2_w_taxa_no_pynast_failures.biom sem inntök í 

skipunina. Útkoman var síuð otu_table_mc2_w_taxa_no_pynast_failures.biom skrá en 

PICRUSt tekur einungis OTUs tölur á JSON formi og því þurfti næst að umbreyta töflunni 

með skipuninni biom convert sem tók síaða otu_table_mc2_w_taxa_no_pynast_failures.biom 

skrá sem inntak og --table-type="OTU table" --to-json sem parametra. Eftir að búið var að 

breyta formi OTU töflunnar þurfti að staðla töfluna. Það var gert með því að kalla á skipunina 

normalize_by_copy_number.py á JSON form af síuðu OTU töflunni í PICRUSt. 

 

2.8 Greining á líklegum efnaskiptaferlum 

örverusamfélaganna með PICRUSt 

Stöðluð JSON OTU tafla sem fengin var úr forvinnslu skrefunum hér á undan, var svo keyrð í 

gegnum skipunina predict_metagenomes.py í PICRUSt. Útkoman úr þeirri skipun var önnur 

biom tafla þar sem talið var upp hve oft hvert KEGG gen kom fyrir í hverju sýni. PICRUSt 

bíður svo upp á leið til að taka saman gögnin með því að sameina gen í efnaskiptaferla. Það 

var gert með því að keyra skipunina categorize_by_function.py á biom töfluna sem kom út úr 

predict_metagenomes.py í PICRUSt. Notast var við KEGG_pathways gagnagrunnin sem var 

sóttur þegar PICRUSt var sett upp, til þess að taka saman genin í efnaskiptaferla, en PICRUSt 

tekur saman efnaskiptaferla niður á 3 mismundi dýptir sem hægt er að setja fram á 

myndrænan hátt með QIIME og öðrum forritum með því að keyra eina af þremur útkomunum 

úr predict_metagenomes.py skipuninni í PICRUSt með summarize_taxa_through_plots.py 

skipuninni í QIIME. Einnig tekur summarize_taxa_through_plots.py við parameter skrá sem 

inniheldur upplýsingar um hvernig á að taka gögnin saman í samantekt. Ákveðið var að gera 

samantekt eftir algildri gnægð efnaskiptaferla í báðum sýnum, KEEG efnaskiptaferlum og 

dýpt 1, 2 og 3. 
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3 Niðurstöður 
 

3.1 Taxónómísk samsetning sýna 

Niðurstöður úr QIIME voru settar upp í R-Studios til að fá fallega myndræna framsetningu, 

eftir að hafa hlaðið inn gögnum voru örverusamfélög frá Fjórðungsvatni og Nýjadal skoðuð út 

frá samsetningu fylkinga (e. Phylum) í sýnum, niðurstöður má sjá á mynd 3. 

 

 

Mynd 3: Sýnir samsetningu fylkinga (e.Phylum) í örverusamfélögum frá Fjórðungsvatni og Nýjadal. 
Samsetning þeirra er mæld í hlutföllum af 1 heilum. Abundance stendur fyrir hlutfall af heild, það er 
0,14=14%. Fylkingar sem voru 1% eða minna af samsetningu örverusamfélagana var sleppt. Myndin 
var búin til með Phyloseq í R-Studios úr gögnum frá QIIME. 

 

Tólf fylkingar fundust með QIIME, en það voru Acidobacteria, Actinobacteria, AD3, 

Bacteroidetes, Chloroflexi, Cyanobacteria, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Nitrospirae, 

Planctomycetes, Proteobacteria og Verrucomicrobia.  

Proteobacteria var stærsta fylkingin í sýni sem var einangrað við HABIT samstæðuna 

í Nýjadal (um 70% var Proteobacteria). Proteobacteria og Cyanobacteria voru stærstu 

fylkingarnar í sýninu sem var einangrað við Fjórðungsvatn (Proteobacteria var um 18% en 

Cyanobacteria var um 22% af heildarfjölda). Proteobacteria var áberandi í báðum sýnum þó 
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sérstaklega í næringarsnauða umhverfinu við HABIT tækjasamstæðuna í Nýjadal. Ákveðið 

var að greina Proteobacteria fylkinguna betur og var hún greind niður að ætt (e. Family) með 

QIIME en niðurstöður á þeirri greiningu má sjá á mynd 4. 

 

 

Mynd 4: Sýnir 10 helstu ættir (e. Family) sem fundust með QIIME í Proteobacteria fylkingunni. 
Samsetning þeirra var mæld sem hlutföll af 1 heilum. Abundance er mælikvarði á hlutfall af 1 heilum 
þar sem 0,14=14%. Myndin var búin til með Phyloseq í R-Studios úr gögnum frá QIIME. 

 

Tíu helstu ættir (e. Family) sem mynduðu fylkinguna Proteobacteria voru Bradyrhizobiaceae, 

Comamonadaceae, Coxiellaceae, EB1003, Enterobacteriaceae, Hyphomicrobiaceae, 

Oxalobacteraceae, Sinobacteraceae, Syntrophobacteraceae og Xanthomonadaceae. 

 Í sýninu frá Nýjadal voru ættirnar Bradyrhizobiaceae og Enterobacteriaceae mest 

áberandi (Bradyrhizobiaceae var um 65% og Enterobacteriaceae var um 30% af 

Proteobacteria fylkingunni). Mest áberandi ættir í sýninu sem var einangrað við 

Fjórðungsvatn var Bradyrhizobiaceae og Comamonadaceae (Bradyrhizobiaceae var um 33% 

og Comamonadaceae var rétt yfir 20% af Proteobacteria fylkingunni). 
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 Í báðum sýnum var Bradyrhizobiaceae ættin stærsti hluti Proteobacteria 

fylkingarinnar og var því ákveðið að skoða þá ætt nánar. Ættkvísla samsetning 

Bradyrhizobiaceae var greind með QIIME og niðurstöður úr þeirri greiningu má sjá á mynd 5. 

 

Mynd 5: Sýnir hvaða ættkvíslir mynda ættina Bradyrhizobiaceae, sem fundin var með QIIME, 
Abundance er mælikvarði á hlutfall þar sem 0,14=14%. NA stendur fyrir ættkvíslir sem ekki var hægt 
að greina með QIIME. Myndin var búin til með Phyloseq í R-Studios úr gögnum frá QIIME. 

 

QIIME tókst að greina Bradyrhizobiaceae ættina niður í þrjár ættkvíslir: Afipia, Bosea og 

Bradyrhizobium, en það sem QIIME tókst ekki að greina var merkt sem NA. Út frá 

niðurstöðum sem má sjá á mynd 5 var ættkvíslin Bosea ráðandi í báðum sýnum (um 95% í 

sýninu frá Nýjadal og um 80% í sýninu frá Fjórðungsvatni) meðan að hinar ættkvíslarnar voru 

einungis til staðar í snefilmagni. 

 Reynt var að hanna Phylogenetic tré til að sýna fram á skyldleika ættkvíslanna en 

vegna fjölda laufa í Phylogenetic trénu var ekki hægt að fá það skýrt fram, samt sem áður gaf 

myndin góða yfirsýn yfir samsetningu ættkvísla og sást vel hvað Bosea ættkvíslin gerir 

Bradyrhizobiaceae ættina einsleita, sjá mynd 6. 
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Mynd 6: Er tilraun til að sýna fram á skyldleika ættkvísla, en vegna gríðarlegs fjölda nóða í trénu var 
það ekki hægt. Samt sem áður gefur myndin góða yfirsýn yfir hve einsleit Bradyrhizobiaceae ættin var 
þar sem að Bosea ættkvíslin var ráðandi. Myndin var búin til í R-studios með gögnum frá QIIME. 

 

3.2 Alfa fjölbreytileiki sýna 

Þekja var skoðuð með því að meta dýpt raðgreiningar. Það var gert með rarefaction kúrfu í 

QIIME sjá mynd 7. 

 

 Mynd 7: Sýnir Rarefaction kúrfu sem var búin til með QIIME en sett fram með Excel. Þekja 
raðgreiningar er skoðuð með því að meta hve margar gerðir örvera fundust í hverju sýni, ef kúrfur 
byrja að fletjast út gefur það til kynna að fleiri raðir í raðgreiningu myndu ekki skila sér í meiri 
heildarfjölda af örverum og því sé dýpt á raðgreiningu nægileg til að vera mjög lýsandi fyrir allt örveru 
samfélagið. Á y-ás má sjá fjölda örverutegunda í sýni og á x-ás má sjá dýpt raðgreiningar, það er hve 
margar raðir er að finna í hverju sýni. 
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Út frá mynd 7 mátti sjá að um 40 þúsund raðir fengust fyrir sýnið úr Fjórðungsvatni og um 12 

þúsund tegundir fundust í sýninu. Ef marka má kúrfuna er dýpt upp á 40 þúsund raðir ekki 

nógu mikil til að vera lýsandi fyrir allt örverusamfélagið, þar sem ekki hefur flast nógu vel úr 

kúrfunni. Fyrir sýnið úr Nýjadal fengust einungis um 16 þúsund raðir og um 4 þúsund 

tegundir örvera. Meiri dýpt hefur þó náðst þar sem að kúrfan virðist vera frekar flöt en þyrfti 

þó örlítið meiri dýpt til að vera lýsandi fyrir allt örverusamfélagið í sýninu. Samanburður á 

alfa fjölbreytileika sýna var svo framkvæmdur í QIIME og niðurstöður úr því settar fram í 

mynd 8. 

 

Mynd 8: Sýnir alfa fjölbreytileika í sýnum frá Fjórðungsvatni og Nýjadal. Notast var við mælieiningarnar 
shannon og Chao1. Myndin var búin til með R-studios úr gögnum frá QIIME. 

 

Mynd 8 sýnir niðurstöður á mælingu alfa fjölbreytileika sýnanna út frá mælieiningunum 

Shannon (tekur til greina fjölda tegunda í sýni og hlutfall þeirra af heildarfjöldanum) og 

Chao1 (mælieining á óreiðu innan sýnis). Alfa fjölbreytileikinn mældist hærri í sýninu við 

Fjórðungsvatn út frá báðum mælieiningum (Shannon og Chao1). Shannon mældist um 8,9 í 

sýninu sem var einangrað við Fjórðungsvatn og um 6,9 í sýninu úr Nýjadal. Einnig mældist 

Chao1 um 14 þúsund í sýninu einangraðu við Fjórðungsvatni en um 4 þúsund í sýninu úr 

Nýjadal. 
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3.3 Yfirlit yfir KEGG ferla sem fundust með PICRUSt 

Eftir að hafa keyrt gögnin úr QIIME í gegnum PICRUSt, til að gera spá um líklega KEGG 

ferla í Örverusamfélögunum voru niðurstöður færðar inn í Excel og teknar saman á mynd 9. 

 

 

Mynd 9: Sýnir niðurstöður úr PICRUSt spá fyrir bæði sýnin, þar sem líkleg gen eru tekin saman og 
flokkuð út frá KEGG gagngrunninum í KEGG ferla. Á y-ás eru KEGG ferlarnir og á x-ás má sjá hvað 
hver KEGG feril var stórt hlutfall af öllum ferlum sem fundust með PICRUSt. Hlutföllin eru af 1 heilum 

þar sem 0,300=30%. Myndin var búin til í Excell úr gögnum frá PICRUSt.  

 

Ferlar sem fundust með PICRUSt voru Organismal Systems, Metabolism, Human Diseases, 

Genetic Information Processing, Enviromental Information Processing, Cellular Processes 

og að lokum ferlar sem ekki tókst að skilgreina sem Unclassified. Algengustu ferlarnir voru 

efnaskiptaferlar (e.Metabolism) en þeir voru um 51% af ferlum sem fundust í sýninu úr 

Nýjadal og um 48% af ferlum í sýninu við Fjórðungsvatn, því var ákveðið að skoða 

efnaskiptaferlana nánar. 
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3.4  Efnaskiptaferlar skoðaðir nánar með PICRUSt 

Efnaskiptaferlarnir voru greindir niður í undirferla með PICRUSt til að gefa yfirsýn á hvaða 

undirferlar voru ráðandi og niðurstaðan var sett fram í mynd 10.  

 

Mynd 10: Sýnir hvaða efnaskipta undirferlar fundust í sýnunum með PICRUSt og voru flokkaðir eftir 
KEGG gagnagrunninum. Á y-ás eru KEGG efnaskiptaferlarnir og á x-ás má sjá hvað hversu stórt 
hlutfall hver undirferill var af efnaskiptaferlunum sem fundust í sýnunum. Hlutföllin eru af 1 heilum þar 
sem 0,300=30%. Myndin var búin til í Excel úr gögnum frá PICRUSt. 

 

KEGG Efnaskiptaferlarnir sem fundust skiptust í Xenobiotics Biodegridation and 

Metabolism, Nucleotide Metabolism, Metabolism of Terpenoids and Polyketides, Metabolism 

of Other Amino Acids, Metabolism of Cofactors and Vitamins, Lipid Metabolism, Glycan 

Biosynthesis, Enzyme Metabolism, Energy Metabolism, Carbohydrate Metabolism, 

Biosynthesis of Other Secondary Metabolites og að lokum Amino Acid Metabolism. 

 Ferlarnir Carbohydrate Metabolism (sem voru um 19% af efnaskiptaferlum í báðum 

sýnum) og Amino Acid Metabolism (sem voru um 20% af efnaskiptaferlum í sýninu úr 

Nýjadal en um 19% af sýninu við Fjórðungsvatn) voru algengustu efnaskiptaferlarnir sem 

fundust í báðum sýnum þar en ákveðið var að skoða Carbohydrate Metabolism nánar. Sjá má 

greiningu á hinum ýmsu undirferlum af Carbohydrate Metabolism á mynd 11. 
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3.5 Kolvetnis efnaskiptaferlar skoðaðir nánar með PICRUSt 

Carbohydrate Metabolism ferlarnir voru svo greindir niður í undirferla með PICRUSt, til að 

gefa yfirsýn og niðurstaðan sett fram í mynd 11. 

  

Mynd 11: Sýnir í hvaða undirferla Carbohydrate Metabolism skiptist í með PICRUSt. Undirferlarnir 
voru flokkaðir eftir KEGG gagnagrunninum. Á y-ás eru KEGG Carbohydrate Metabolism undirferlar og 
á x-ás má sjá hvað hver KEGG Carbohydrate Metabolism undirferill var stórt hlutfall af Carbohydrate 
Metabolism ferlunum sem fundust í sýnunum. Hlutföllin eru af 1 heilum þar sem 0,300=30%. Myndin 
var búin til í Excel úr gögnum frá PICRUSt. 

 

KEGG Carbohydrate Metabolism ferlar sem fundust skiptust í Starch and Sucrose 

Metabolism, Pyruvate Metabolism, Propanoate Metabolism, Pentose Phosphate Pathway, 

Pentose and Glucuronate Interconversions, Inositol Phosphate Metabolism, Glyoxylate and 

Dicarboxylate Metabolism, Glycolysis/Gluconeogenesis, Galactose Metabolism, Fructose and 

Manose Metabolism, Citrate Cycle (TCA cycle), C5-Branched Dibasic Acid Metabolism, 

Butanoate Metabolism, Ascorbate and Aldarate Metabolism og Amino Sugar and Nucleotide 

Sugar Metabolism. 

 Fimm algengustu ferlarnir sem greindust voru Pyruvate Metabolism (sem voru um 

11% af undirferlum fyrir bæði sýni), Propanoate Metabolism, (sem voru um 14% af 

undirferlum úr sýninu frá Nýjadal og um 8% af undirferlum úr sýninu við Fjórðungsvatn), 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

Amino Sugar and Nucleotide Sugar Metabolism

Ascorbate and Aldarate Metabolism

Butanoate Metabolism

C5-Branched Dibasic Acid Metabolism

Citrate Cycle (TCA cycle)

Fructose and Manose Metabolism

Galactose Metabolism

Glycolysis/Gluconeogenesis

Glyoxylate and Dicarboxylate Metabolism

Inositol Phosphate Metabolism

Pentose and Glucuronate Interconversions

Pentose Phosphate Pathway

Propanoate Metabolism

Pyruvate Metabolism

Strach and Sucrose Metabolism

Abundance

C
ar

b
o

h
yd

ra
te

 M
et

ab
o

lis
m

 P
at

h
w

ay
s

Overview of Different KEEG Carbohydrate Metabolism 
Pathways Found With PICRUSt

Nyidalur-Camp Fjordungsvatn-shore



20 

 

Glycolysis/Gluconeogenesis (sem voru um 10% af undirferlum úr sýninu frá Nýjadal og um 

11% af undirferlum úr sýninu við Fjórðungsvatn), Butanoate Metabolism (sem voru um 12% 

af undirferlum úr sýninu frá Nýjadal og um 8% af undirferlum úr sýninu við Fjórðungsvatn) 

og Amino Sugar and Nucleotide Sugar Metabolism (sem voru um 9% af undirferlum úr 

sýninu við Nýjadal og um 12% af undirferlum úr sýninu við Fjórðungsvatn). 

 

  



21 

 

4 Umræður 
 

4.1 12 Helstu fylkingar úr sýnum 

Magnbundin samsetning hinna 12 helstu fylkinga er nokkuð mismunandi á milli sýna. Þar 

sem Proteobacteria fylkingin var í afgerandi meirihluta í sýninu sem var einangrað úr Nýjadal 

við Habitsamstæðuna (var um 70% af heildarfjölda fylkinga í sýni) á meðan að í sýninu við 

Fjórðungsvatn var Cyanobacteria algengust af fylkingunum (um 22% af fylkingum úr sýni 

einangraðu við Fjórðungsvatn var Cyanobacteria) en Proteobacteria var næst algengasta 

fylkingin í sýninu við Fjórðungsvatn (um 18% af heildarfjölda fylkinga úr sýni). Þessi munur 

er líklega vegna þess að sýnið við fjórðungsvatn var einangrað úr fjöruborði þar sem 

rakastigið mældist um 90,4% á meðan að rakastigið úr sýninu við Nýjadal mældist rétt um 

13,3% (sjá töflu 1 í inngangi). Einnig þar sem að annað sýnið var einangrað við vatnsborð 

gefur það góðar líkur að meiri fjölbreytni sé að finna í sýni þar sem aðrar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að aukið rakastig virðist ýta undir meiri fjölbreytni á örverulífríki (Pushkareva, Pessi, 

Wilmotte, & Elster, 2015). Til að vera viss um hvaða umhverfisferlar hafa áhrif á fjölbreytni í 

örverusamfélögunum væri hægt að framkvæma Principal Component Analysis sem ekki var 

gert í þessari rannsókn þar sem nákvæm gögn um sýnatökusvæðin vantaði eins og sýrustig og 

selta. Einungis var hægt að skoða hitastig og rakastig. Bæði Cyanobacteria og Proteobacteria 

eru þekktar fylkingar fyrir bindingu köfnunarefnis (Evans & Burris, 1992).  

 

4.2 Samsetning Proteobacteria fylkingarinnar 

Þegar mynd 4 í niðurstöðum var skoðuð var hægt að sjá að algengasta ættin í Proteobacteria 

fylkingunni var Bradyrhizobiaceae (um 33 % af heildarfjölda úr sýninu við Fjórðungsvatn og 

um 65% af heildarfjölda ætta í fylkingu Proteobacteria úr sýninu við Nýjadal). Þegar að 

Bradyrhizobiaceae ættin úr báðum sýnum var skoðuð niður að ættkvíslum kom í ljós að sama 

ættkvísl var ráðandi í báðum sýnum en það var ættkvíslin Bosea (sem var um 95% af 

ættkvíslum í Bradyrhizobiaceae ættinni í sýninu úr Nýjadal en um 80% af Bradyrhizobiacea 

ættinni í sýninu við Fjórðungsvatn). Því má draga þá ályktun að samsetning á Proteobacteria 

fylkingunni virðist vera mjög svipuð í báðum sýnum. 

  Bosea ættkvíslin sem var ráðandi í Proteobacteria fylkingunni í báðum sýnum 

einkennist af bakteríutegundum sem eru chemolithoheterotroph. Það eru bakteríur sem hafa 

þann eiginleika að sækja sér orku með því að oxa ólífræn efni eins og þíósúlfat í viðurvist 
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lífræns kolefnis (Brenner, Krieg, & Staley, 2005). Þar sem Bosea ættkvíslin þarf á lífrænu 

kolefni að halda og sýnin voru tekin úr næringarsnauðum umhverfum, þó sérstaklega sýnið úr 

Nýjadal, er því hægt að álykta að aðrar örverur í samfélaginu sjái um framleiðslu á lífrænu 

kolefni. Sem dæmi má nefna Cyanobacteria (Pannard, o.fl., 2016) í sýninu við Fjórðungsvatn. 

Einnig má draga þá ályktun að niturfixandi eiginleiki sé mikilvægur þar sem það er algengur 

eiginleiki hjá Cyanobacteria og hinum ýmsu Proteobacteria fylkingum (Evans & Burris, 

1992). Einnig má álykta að örverurnar hafi einhvern varnarbúnað til að umbreyta nítrati í nítrít 

þar sem að nítrat er algengt í jarðvegi og er þessi hæfileiki algengur hjá hinum ýmsu 

Enterobacteriaceae ættum (Fazzolari, Mariotti, & Germon, 1990), en Enterobacteriaceae 

ættin var næst algengasta ættin í Nýjadals sýninu (sjá mynd 4 í niðurstöðum). 

 

4.3 Efnaskiptaferlar sem fundust með PICRUSt 

Með keyrslu í PICRUSt (tól sem spáir fyrir efnaskiptaferlum út frá taxanómíu) var þess 

freistað að spá fyrir um hvaða efnaskiptaferlar væru ráðandi í örverusamfélögunum. 

Algengustu efnaskiptaferlarnir sem fundust með PICRUSt voru efnaskipti sykrunga (e. 

carbohydrate metabolism) sem voru 19% af efnaskiptaferlum í báðum sínum og amínósýru-

efnaskipti (e. amino acid metabolism) sem voru 20% af efnaskiptaferlum úr sýninu úr Nýjadal 

og 19% úr sýninu við Fjórðungsvatn (sjá mynd 10 í niðurstöðum). Ákveðið var að skoða 

betur efnaskipti sykrunga sem leiddi í ljós að það var þó nokkur munur á milli 

örverusamfélaga þar sem að própanóat-efnaskipti (e. propanoate metabolism) var nærri því 

tvöfalt meiri í sýninu frá Nýjadal eða um 14% af efnaskiptum sykrunga voru própanóat-

efnaskipti en í sýninu við Fjórðungsvatn voru 8% af efnaskiptum sykrunga própanóat-

efnaskiptaferlar. Eins var þó nokkur munur á bútanat-efnaskiptaferlum (e. butanoate 

metabolism) milli sýna. Þar voru 12% af efnaskiptum sykrunga flokkuð sem bútanat-

efnaskipti úr sýninu frá Nýjadal en einungis 8% í sýninu við Fjórðungsvatn. Einnig kom í ljós 

að sterkur munur var á amínósýru- og kirnasykra efnaskiptaferlum (e. amino sugar and 

nucleotide sugar metabolism) þar sem sá ferill var meiri í sýninu við Fjórðungsvatn (um 12% 

en einungis 9% í sýninu úr Nýjadal). Þar sem að Enterobacteriaceae var einnig mjög algeng 

ætt í Nýjadals sýninu en ekki í sýninu við Fjórðungsvatn og Enterobacteriaceae eru örverur 

sem hafa þann eiginleika að gerja ýmsar gerðir af sykrum þar sem milliefnin eru bútýrat og 

própínat (Degelmann, Kolb, Dumont, Murell, & Drake, 2009) gæti það útskýrt afhverju 

própanóat og bútanat efnaskiptaferlar voru svona lýsandi fyrir sýnið úr Nýjadal. Þessir 

afgerandi toppar af própanóat og bútanat efnaskiptaferlum úr Nýjadals sýninu gætu bent til 
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þess að örverulífríkið þar sé aðlagað breytilegu næringarumhverfi og svelti, það er að margar 

örverur úr sýninu séu færar um að safna sér kolefnisforða á formi 

polyhydroxyalkanoate (PHA) korna þar sem að propionat getur myndað acetyl-CoA með 

propionyl-CoA sem milliefni með própanóat-efnaskiptum. Einnig sem β-hydroxybutyrate 

getur myndað acetoacetate með hjálp β-hydroxybutyratedehydrogenase ensíms, en propionat, 

acetate og β-hydroxybutyrate eru kolefnisgjafar í myndun polyhydroxyalkanoate (PHA) korna 

(Luca, o.fl., 2011). Polyhydroxyalkanoate eru framleidd í polhydroxyalkanoate granules sem 

eru flókin innan frumulíffæri (e. Subcellular Organelles) einnig þekktar sem carbonosomes. Í 

þeim fer fram uppsöfnun á kolefnum sem örvera notar sem næringarforða þegar hún líður 

skort (Jendrossek, 2009). Þessi innan frumulíffæri hafa fundist í örverum í næringarsnauðu 

umhverfi eins og eyðimörkum. Eyðimerkur einkennast af löngum þurrkatímabilum og 

næringarsnauðum jarðvegi, eins og bergmulningurinn sem sýnin voru fengin úr við Nýjadal 

og Fljótsdalsvatn og út frá því og einnig þeim efnaskiptaferlum sem tókst að spá fyrir með 

PICRUSt mætti álykta að frumurnar væru með polhydroxyalkanoate granules.  

 

4.4 Notkun QIIME og PICRUSt til að fá yfirsýn á 

örverusamfélög  

Að nota QIIME og PICRUSt í fyrsta skipti getur verið erfitt þar sem forritið krefst þekkingar 

á stýrikerfinu Linux og eins að notandi kunni að nota Terminal skelina í Linux. Aftur á móti 

þegar að notandi kemst upp á lagið með þetta eru QIIME og PICRUSt góð tól til að gefa 

yfirsýn á samsetningu örverusamfélaga. QIIME og PICRUSt gefa þó nokkuð góða spá um 

hvaða efnaskiptaferlar eru til staðar í umhverfissýnum eða með um 80% nákvæmni (Langille, 

o.fl., 2013). Ef einstaklingur vill fá dýpri og nákvæmari mynd af örverusamfélaginu væri 

líklega best að framkvæma whole shotgun metagenomic raðgreiningu og nota tól sem vinna 

með gögn úr því, en eins og er þá hafa QIIME og PICRUSt ekki sýnt fram á sérstaklega góðar 

niðurstöður þegar unnið er með whole shotgun metagenomic raðgreiningu þar sem bæði forrit 

voru hönnuð fyrir 16s amplicon raðgreiningar (Lindgreen, Adair, & Gardner, 2016). Reynsla 

rannsakenda er sú að QIIME og PICRUSt virka vel til að gefa yfirsýn á samsetningu í 

örverusamfélagi, en þegar það kemur að myndrænni framsetningu mælir rannsakandi með því 

að gögnin séu færð yfir í Phyloseq pakka í R-studios eða Excel til að fá snyrtilega 

framsetningu á tölfræðilegum gögnum. 
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4.5 Samanburður á bakteríum fundin með QIIME og stofnum 

sem þegar hafa verið greindir úr sýnunum 

Úr sýninu við Nýjadal var þegar búið að bera kennsl á nokkrar tegundir úr örverusamfélaginu 

og voru flestar þeirra Proteobacteria eins og Rugamonas, Pseudomona og Caulobacter 

(Wörle, Identification of bacteria isolated from Mars analogue soil samples in the Icelandic 

highlands, Óútgefið). Þetta svipar til niðurstaða sem fengust með QIIME þar sem 

Proteobacteria var mjög lýsandi fylking fyrir örverusamfélagið úr sýninu frá Nýjadal. (sjá 

mynd 3 í niðurstöðum) Í Fjórðungsvatni var það Actinobacteria fylkingin sem var afgerandi 

af þeim bakteríum sem þegar höfðu verið einangraðar sem endurspeglar að einhverju leyti 

niðurstöðurnar sem fengust með QIIME en þó voru 3 aðrar fylkingar sem mældust í meira 

magni við fjórðungsvatn í QIIME. Þær voru Proteobacteria, Cyanobacteria og Acidobacteria 

(sjá mynd 3 í niðurstöðum) en þar sem að QIIME niðurstöðurnar gáfu til kynna að dýptin á 

gögnunum væri ekki nóg til að vera lýsandi fyrir allt örverusamfélagið, gefur það til kynna að 

það vanti örverur inn í QIIME niðurstöður og þar með gæti það skýrt muninn (sjá mynd 7 í 

niðurstöðum). 

 

4.6 Tengsl við líkleg örverusamfélög á Mars 

Niðurstöður greiningar á örverusamfélögum úr jarðvegssýnum í Nýjadal og við 

Fjórðungsvatn bendir til þess að Proteobacteria og þá sérstaklega ættkvíslin Bosea séu 

ráðandi á þeim svæðum. Það sem einkennir þessar örverur er að þær eru 

chemolithoheterotrophs. Þar sem að sýnatökusvæðin eiga að líkja að einhverju leyti eftir 

yfirborðs umhverfi Mars má álykta að ef örverusamfélög finnist á Mars séu þau líklegast 

lithotophs miðað við niðurstöður sem fengust úr greiningu á örverusamfélögunum úr Nýjadal 

og við Fjórðungsvatn. Líklegast er að ef örverusamfélög finnist á mars séu þau undir 

yfirborðinu. (Chapelle, o.fl., 2002)  
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5 Lokaorð 

Örverusamfélögin úr jarðvegssýnunum sem tekin voru úr Nýjadal og við Fjórðungsvatn voru 

ólík þar sem meiri alfa fjölbreytileiki mældist í sýninu við Fjórðungsvatn. Í báðum sýnum var 

fylkingin Proteobacteria áberandi og þegar samsetning fylkingarinnar var skoðuð nánar kom í 

ljós að sama ættkvísl var ráðandi en það var ættkvíslin Bosea sem er chemolithoheterotroph. 

Út frá spánni með PICRUSt kom í ljós að própanóat- og bútanat efnaskiptaferlar voru 

áberandi í báðum örverusamfélögum en þó helst örverusamfélaginu úr sýninu sem var 

einangrað úr Nýjadal við Habitsamstæðuna. Að lokum var sú ályktun dregin að QIIME nýtist 

vel við að fá yfirsýn á örverusamfélög en eitt og sér er forritið ekki gott til að setja fram 

gögnin myndrænt. Rannsakandi mælir frekar með því að nota QIIME með öðrum tólum eins 

og phyloseq í R-studios eða Excel fyrir myndræna framsetningu og svo PICRUSt fyrir frekar 

nákvæma spá um hvaða efnaskiptaferlar séu lýsandi fyrir örverusamfélög. 

Áhugavert væri að reyna fá betri dýpt á gögnin og væri hugsanlega hægt að framkalla 

betri dýpt með því að velja OTUs aftur með öflugri reikniriti eins og Vsearch eða Usearch. 

Einnig væri áhugavert að nota fleiri viðmiðunar gagnagrunna eins og Silva og skoða hvort 

niðurstöður yrðu ýtarlegri og dýpri svo hægt væri að fá betra yfirlit yfir örverusamfélögin. 

Eins og sjá má á mynd 7 í niðurstöðum þarf betri dýpt svo hægt sé að telja gögnin lýsandi 

fyrir allt örverusamfélagið. Einnig væri áhugavert að skoða betur fjölbreytileika á milli sýna 

með því að framkvæma nákvæmari tölfræðigreiningu til dæmis með Anova greiningu og 

einnig með því að skoða beta fjölbreytileika á milli sýna. 

 Þar sem að própanóat-efnaskipti virtust vera afgerandi í örverusamfélaginu í Nýjadal 

væri áhugavert að skoða hvort einhverjar ákveðnar örverur úr þessu sýni myndu henta vel til 

þess að framleiða 1,2-propandiol sem er milliefni í própanóat efnaskiptaferlinu. Á sama hátt 

má skoða örverusamfélagið við Fjórðungsvatn sem líklegan kost til að skima eftir 

áhugaverðum bakteríum til sýklalyfjaframleiðslu þar sem að amínósýru- og kirnasykra 

efnaskiptaferlar eru hugsanlega í miklu magni þar og sá efnaskiptaferill kemur gjarnan við 

sögu við smíði slíkra efna. 

 QIIME og PICRUSt nýtast vel og eru góð tól ef greina á tegundarröðun 

örverusamfélags úr sýnum sem erfitt myndi reynast að rækta upp í rannsóknarstofu. Einnig 

þar sem að QIIME og PICRUSt gefa frekar nákvæmar niðurstöður hratt og ódýrt eru tækin 
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góð og ódýr leið til að fá yfirsýn á örverulífríki í sýnum. Með meiri yfirsýn á 

örverusamfélagið auðveldar það ákvörðunartöku um frekari rannsóknir sem gætu átt sér stað 

seinna meir.  



27 

 

 

Heimildaskrá 

Brenner, D. j., Krieg, N. R., & Staley, J. T. (2005). Bergey's Manual of Systematic 

Bacteriology The Proteobacteria 2C (2nd útg.). (G. M. Garrity, Ritstj.) New York, 

New York, United States of America: Springer. 

Caporaso, J. G., Bittinger, K., Bushman, F. D., DeSantis, T. Z., Andersen, G. L., & Knight, R. 

(2010a). PyNAST: a flexible tool for aligning sequences to a template alignment. 

Bioinformatics., 26(2), 266-267. 

Caporaso, J. G., Kuczynski, J., Stombaugh, J., Bittinger, K., Bushman, F., Costello, E., . . . 

Knight, R. (2010b). QIIME allows analysis of high-throughput community sequencing 

data. Nat Methods., 7(5), 335-336. 

Casaburi, G., Dusche, A. A., Read, P. R., & Foster, J. S. (2016). Characterization of the 

stromatolite microbiome from. Environmental Microbiology, 18(5), 1452-1469. 

doi:10.1111/1462-2920.13094 

Chapelle, F. H., O'Neill, K., Bradley, P. M., Methé, B. A., Ciufo, S. A., Knobel, L. L., & 

Lovley, D. R. (2002). A hydrogen-based subsurface microbial community dominated 

by methanogens. Nature, 415, 312-315. doi:10.1038/415312a 

Degelmann, D. M., Kolb, S., Dumont, M., Murell, J. C., & Drake, H. L. (2009). 

Enterobacteriaceae facilitate the anaerobic degradation of glucose by a forest soil. 

FEMS Microbiol Ecol, 68(3), 312-319. 

DeSantis, T. Z., Hugenholtz, P., Larsen, N., Rojas, M., Brodie, E. L., Keller, K., . . . 

Andersen, G. L. (2006). Greengenes, a chimera-checked 16S rRNA gene database and 

workbench compatible with ARB. Appl Environ Microbiol., 72(7), 5069-5072. 

Edgar, R. C. (2010). Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST. 

Bioinformatics., 26(19), 2460-2461. 

Evans, H. J., & Burris, R. H. (1992). Highlights in Biological Nitrogen Fixation during the 

Last 50 Years. Í G. Stacey, R. H. Burris, H. J. Evans, G. Stacey, R. H. Burris, & H. J. 

Evans (Ritstj.), Biological Nitrogen Fixation (bls. 56-70). New York, New York, 

United States of America: Routledge, Chapman and Hall, Inc. 

Fazzolari, E., Mariotti, A., & Germon, J. C. (1990). Nitrate reduction to ammonia: a 

dissimilatory process in Enterobacter amnigenus. Canadian Journal of Microbiology, 

36(11), 779-785. 

Gonzalez, A., & Knight, R. (2012). Advancing analytical algorithms and pipelines for billions 

of microbial sequences. Curr Opin Biotechnol., 23(1), 64-71. 

Jendrossek, D. (2009). Polyhydroxyalkanoate Granules Are Complex Subcellular Organelles 

(Carbonosomes). J Bacteriol, 191(10), 3195-3202. doi:10.1128/JB.01723-08 

Langille, M. G., Zaneveld, J., Caporaso, J. G., McDonald, D., Knights, D., Reyes, J. A., . . . 

Huttenhower, C. (25. Ágúst 2013). Predictive functional profiling of microbial 



28 

 

communities using 16S rRNA marker gene sequences. Nature Biotechnology, 31, 814-

821. doi:10.1038/nbt.2676 

Lindgreen, S., Adair, K. L., & Gardner, P. P. (18. Janúar 2016). An evaluation of the accuracy 

and. Scientific Reports. doi:10.1038/srep19233 

Luca, G. D., Barakat, M., Ortet, P., Fochesato, S., Jourlin-Castelli, C., Ansaldi, M., . . . 

Heulin, T. (2011). The Cyst-Dividing Bacterium Ramlibacter tataouinensis TTB310 

Genome Reveals a Well-Stocked Toolbox for Adaptation to a Desert Environment. 

PLoS ONE, 6(9). doi:10.1371/journal.pone.0023784 

Männistö, M. K., Kurhela, E., Tiirola, M., & Häggblom, M. M. (Apríl 2013). Acidobacteria 

dominate the active bacterial communities of Arctic tundra with widely divergent 

winter-time snow accumulation and soil temperatures. FEMS Microbiol Ecol., 84(1), 

47-59. 

McCann, C. M., Wade, M. J., Gray, N. D., Roberts, J. A., Hubert, C. R., & Graham, D. W. 

(31. Mars 2016). Microbial Communities in a High Arctic Polar Desert Landscape. 

Frontiers in Microbiology, 7, 419. doi:10.3389/fmicb.2016.00419 

Navas-Molina, J. A., Peralta-Sánchez, J. M., González, A., McMurdie, P. J., Vázquez-Baeza, 

Y., Xu, Z., . . . Knight, R. (2013). Advancing our understanding of the human 

microbiome using QIIME. Methods Enzymol., 371-444. doi:10.1016/B978-0-12-

407863-5.00019-8. 

Nelson, M. C., Morrison, H. G., Benjamino, J., Grim, S. L., & Graf, J. (2014). Analysis, 

Optimization and Verification of Illumina-Generated 16S rRNA Gene Amplicon 

Surveys. PLOS one. doi:10.1371/journal.pone.0094249. 

Nelson, M. C., Morrison, M., & Yu, Z. (Febrúar 2011). A meta-analysis of the microbial 

diversity observed in anaerobic digesters. Bioresource Technology, 102(4), 3730-

3739. doi:10.1016/j.biortech.2010.11.119 

Pannard, A., Pédrono, J., Bormans, M., Briand, E., Claquin, P., & Lagadeuc, Y. (2016). 

Production of exopolymers (EPS) by cyanobacteria: impact on the carbon-to-nutrient 

ratio of the particulate organic matter. Aquatic Ecology, 50(1), 29-44. 

doi:10.1007/s10452-015-9550-3 

Pushkareva, E., Pessi, I. S., Wilmotte, A., & Elster, J. (12. Nóvember 2015). Cyanobacterial 

community composition in Arctic soil crusts at different stages of development. FEMS 

Microbiol Ecol, 91(12). doi:10.1093/femsec/fiv143 

Rhodes, M., Knelman, J., Lynch, R. C., Darcy, J. L., Nemergut, D. R., & Schmidt, S. K. 

(2013). Alpine and Arctic Soil Microbial. Í R. Rosenberg, E. F. DeLong, S. Lory, E. 

Stackebrandt, & F. Thompson, The Prokaryotes: Prokaryotic Communities and 

Ecophysiology (bls. 43-55). Berlin: Springer Berlin Heidelberg. 

Schütte, U. M., Abdo, Z., Foster, J., Ravel, J., Bunge, J., Solheim, B., & Forney, L. J. (10. 

Febrúar 2010). Bacterial diversity in a glacier foreland of the high Arctic. Molecular 

Ecology, 19(1), 54-66. doi:10.1111/j.1365-294X.2009.04479.x 



29 

 

Vago, J., Witasse, O., Svedhem, H., Baglioni, P., Haldemann, A., Gianfiglio, G., . . . de 

Groot, R. (2015). ESA ExoMars program: The next step in exploring Mars. Sol Syst 

Res, 518-528. 

Wang, Q., Garrity, G. M., Tiedje, J. M., & Cole, J. R. (2007). Naive Bayesian classifier for 

rapid assignment of rRNA sequences into the new bacterial taxonomy. Appl Environ 

Microbiol., 73(16), 5261-5267. 

Wörle, E. (Óútgefið). Identification of bacteria isolated from Mars analogue soil samples in 

the Icelandic highlands. Akureyri. 

Wörle, E. (Óútgefið). Life on Mars. Akureyri: Óútgefið. 

 

 


	Lokaerkefni 3: Lokaverkefni til BS gráðu í Heilbrigðislíftækni.
	Hofundur 7: Brynjar Þór Friðleifsson.
	Undirtitill ritgerdar 3: Greining á örverusamfélagi með QIIME og PICRUSt.
	Svid 3: Auðlindadeild.
	Manudur 5: Maí 2017.
	Titill ritgerdar 6: Tungnafellsjökul og Fjórðungsvatn.
	Titill ritgerdar 7: prufusvæðinu í Nýjadal við
	Titill ritgerdar 8: jarðvegssýnum á ExoMars-HABIT
	Titill ritgerdar 9: Greining á örverusamfélagi úr


