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Abstract 

The Microbial Culture Collection at the University of Akureyri includes over 

274 bacterial strains of the Pseudomonas genus. The Pseudomonas genus has 

species that are found to be among the most competent bacteria to colonize 

plants and their immediate vicinity, such as the rhizosphere or phyllosphere. 

Certain species within the genus are known to be infectious to plants and the 

most economically important best-studied bacterial plant pathogen is 

Pseudomonas syringae.  

Previous studies demonstrated that a few of the Pseudomonas strains 

from the Microbial Culture Collection have virulence genes that encode the 

type III secretion system. There is also a suspicion that the species 

Pseudomonas syringae can be found among the Pseudomonas strains in the 

culture collection. This project seeks for more indications for plant 

pathogenicity of the Pseudomonas strains. Certain bacterial strains are 

examined in the presence of plant extracts and specific physiological features 

are determined. PCR screening for virulence genes of the type III secretion 

system is performed for further confirmation of plant pathogenicity and 

another PCR screening with specific primers for identification of P. syringae. 

The results of this project revealed that the presence of plant extracts 

enhances a biofilm formation of certain Pseudomonas strains and furthermore 

certain strains only produced biosurfactants in the presence of plant extracts. 

Seven of the 16 bacterial strains tested had the virulence gene that encodes 

important components of the type III secretion system, strongly suggesting 

their plant pathogenicity. Psy-PCR screening identified five of the 16 bacterial 

strains screened as P. syringae. 

 

Keywords: Pseudomonas, Pseudomonas syringae, plant pathogens, type III 

secretion system, plant extract 
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Útdráttur 

Í stofnasafni Auðlindardeildar Háskólans á Akureyri er að finna yfir 274 

bakteríustofna af Pseudomonas ættkvíslinni. Pseudomonas ættkvíslin 

inniheldur bakteríur sem eru á meðal þeirra hæfustu til að taka sér bólfestu í 

nálægð við plöntur hvort sem það er í rótarhvolfinu eða á yfirborði þeirra. 

Ákveðnar bakteríutegundir innan ættkvíslarinnar eru þekktar fyrir að vera 

sýkjandi fyrir plöntur og þekktasti plöntusýkillinn sem hefur hvað mest látið á 

sér bera er Pseudomonas syringae.  

Fyrri rannsóknir sýndu fram á að hluti Pseudomonas bakteríustofna 

innan stofnasafnsins inniheldur sóttburðargen sem tjá fyrir seytikerfi af gerð 

III (e. type III secretion system) og þá liggur einnig grunur um að á meðal 

stofnanna sé að finna tegundina P. syringae. Í þessu verkefni er leitast við að 

fá frekari vísbendingar um plöntusýkingarhæfni Pseudomonas bakteríustofna 

innan stofnasafnsins. Ákveðnir stofnar eru skoðaðir í nærveru plöntuefna og 

lífeðilsfræðilegir eiginleikar kannaðir í framhaldinu af því. Áframhaldandi 

PCR-skimun er gerð eftir sóttburðargenum sem tilheyra seytikerfi af gerð III 

til frekari staðfestingar á plöntusýkingarhæfni þeirra. Að lokum er gerð PCR-

skimun með vísum sem eru sértækir fyrir tegundina P. syringae. 

Niðurstöður verkefnisins leiddu í ljós að nærvera plöntuefna sýndi fram 

á hvetjandi áhrif á örveruþekjumyndun ákveðinna Pseudomonas 

bakteríustofna og ákveðnir stofnar framleiddu aðeins yfirborðsvirk efni í 

nærveru plöntuefna. Af 16 bakteríustofnum bera 7 sóttburðargen sem tjá fyrir 

mikilvægum þáttum í seytikerfi af gerð III sem staðfestir plöntusýkingarhæfni 

þeirra. Skimun með Psy-PCR greindi 5 af 16 bakteríustofnum sem skimaðir 

voru sem P. syringae. 

 

Lykilorð: Pseudomonas, Pseudomonas syringae, plöntusýklar, seytikerfi af 

gerð III, plöntuseyði 

   



 

vi 

Efnisyfirlit 

1	 Inngangur	.............................................................................................................	1	

1.1	 Pseudomonas	ættkvíslin	.....................................................................................................	2	

1.1.1	 Pseudomonas	syringae	.............................................................................................	3	

1.2	 Seytikerfi	af	gerð	III	(T3SS)	..............................................................................................	5	

1.3	 Genakóðun	T3SS	kerfisins	................................................................................................	6	

1.4	 Markmið	og	rannsóknarspurningar	.............................................................................	8	

2	 Efni	og	aðferðir	...................................................................................................	9	

2.1	 Bakteríustofnar	.....................................................................................................................	9	

2.2	 Vaxtaræti	og	sáning	...........................................................................................................	11	

2.2.1	 King´s	B	vaxtaræti	.....................................................................................................	11	

2.2.2	 Val	á	stofnum	..............................................................................................................	11	

2.2.3	 Plöntuseyði	með	metanóli	.....................................................................................	12	

2.2.4	 Sáning	á	King´s	B	æti	með	plöntuseyði	............................................................	13	

2.3	 Dropapróf	...............................................................................................................................	13	

2.4	 Örveruþekju-próf	(e.	biofilm	assay)	...........................................................................	14	

2.5	 Einangrun	á	DNA	úr	bakteríustofnum	.......................................................................	15	

2.6	 PCR-skimun	eftir	T3SS	genum	......................................................................................	15	

2.7	 PCR-skimun	eftir	Pseudomonas	syringae	(Psy-PCR)	...........................................	16	

2.8	 Rafdráttur	PCR	afurða	......................................................................................................	17	

3	 Niðurstöður	.......................................................................................................	18	

3.1	 Yfirborðsskrið	á	King´s	B	mjúkæti	með	plöntuseyði	..........................................	18	

3.2	 Dropapróf	...............................................................................................................................	20	

3.3	 Örveruþekju-próf	(e.	biofilm	assay)	...........................................................................	22	

3.4	 PCR-skimun	eftir	T3SS	genum	......................................................................................	23	

3.5	 PCR-skimun	eftir	Pseudomonas	syringae	(Psy-PCR)	...........................................	24	

4	 Umræður	.............................................................................................................	25	

5	 Lokaorð	...............................................................................................................	29	



 

vii 

6	 Heimildaskrá	.....................................................................................................	31	

Viðauki	I	....................................................................................................................	40	

Viðauki	II	...................................................................................................................	41	

Viðauki	III	.................................................................................................................	42	

	

	



 

viii 

Myndaskrá 

Mynd 1. Uppröðun gena í hrp/hrc genasetinu í erfðamengi P. syringae ......................... 6	

Mynd 2. Uppröðun gena í CEL genasetinu í erfðamengi P. syringae ............................. 7	

Mynd 3. Sáninginaraðferð með plöntuefnum ................................................................. 13	

Mynd 4. Stofn AIB1333 eftir 32 klst. ræktun ................................................................ 18	

Mynd 5. Stofn AL1603 eftir 32 klst. ræktun .................................................................. 19	

Mynd 6. Stofn EWAL1SR1 eftir 32 klst. ræktun ........................................................... 19	

Mynd 7. Niðurstöður dropaprófa .................................................................................... 20	

Mynd 8. Örveruþekjumyndun með og án plöntuseyða .................................................. 22	

Mynd 9. Rafdráttur á afurðum úr PCR-skimun eftir avrE1 geninu. .............................. 23	

Mynd 10. Rafdráttur á afurðum úr PCR-skimun eftir hrcC geninu. .............................. 23	

Mynd 12. Rafdráttur á afurðum úr Psy-PCR skimun eftir P. syringae. ......................... 24	

Mynd 13. Stofn DG119 eftir 32 klst. ræktun .................................................................. 42	

Mynd 14. Stofn DG120 eftir 32 klst. ræktun .................................................................. 42	

Mynd 15. Stofn MAS051 eftir 32 klst. ræktun ............................................................... 43	

Mynd 16. Stofn MEA002 eftir 32 klst. ræktun .............................................................. 43	

 



 

ix 

Töfluskrá 

Tafla 1. Yfirlit og fyrirliggjandi upplýsinga um bakteríustofna ....................................... 9	

Tafla 2. Yfirlit yfir val á bakteríustofnum ...................................................................... 11	

Tafla 3. PCR-vísapör til skimunar eftir T3SS genunum ................................................ 15	

Tafla 4. PCR-vísapar fyrir skimun eftir tegundinni P. syringae .................................... 16	

Tafla 5. Samantekt á niðurstöðum úr dropaprófum ........................................................ 21	

Tafla 6. Samantekt á niðurstöðum valinna stofna .......................................................... 28	

Tafla 7. Flúrljómun bakteríustofna við 254 og 375 nm .................................................. 40	

Tafla 8. Uppskrift af hvarflausn fyrir PCR-skimanir ..................................................... 41	

Tafla 9. Prógramm fyrir PCR-skimun eftir T3SS genunum ........................................... 41	

Tafla 10. Prógramm fyrir Psy-PCR ................................................................................ 41	

 

 



Viðskipta- og raunvísindasvið  Auðlindadeild 

HS  1 

1 Inngangur 

Bakteríur sem lifa í samlífi með plöntum geta ýmist örvað eða torvelt vöxt og 

heilbrigði plantna. Sumar bakteríur lifa innan plantna (e. endophytes) með 

innanfrumusamlífi eða í millifrumurými (e. intercellular space) en aðrar þrífast 

á yfirborði plantna (e. phyllosphere) og nefnast ásætur (e. epiphytes). Þessar 

bakteríur eiga það til að taka sér bólfestu á plöntum á meðan þær þroskast 

(Vidaver & Lambrecht, 2004) og geta þá myndað sýnilegar örveruþekjur (e. 

biofilms) (Morris, Monier, & Jacques, 1998).  

Myndun örveruþekja á yfirborði plantna hefur verið tengd við virkt 

ferli örvera sem felst í því að taka sér bólfestu á yfirborði með framleiðslu og 

seytingu fjölliðuefna (e. exopolymeric substance) sem gerir örverum kleift að 

loða saman og/eða við yfirborð (Morris & Monier, 2003). Örveruþekjur ásæta 

geta haft áhrif á lífeðlisfræði plöntuhýsilsins með því að losa eiturefni, ensím 

og yfirborðsvirk efni sem getur leitt til þess að plöntufrumur leki eða brotni 

niður (Monier & Lindow, 2003). Framleiðsla yfirborðsvirkra efna er talin hafa 

nokkur hlutverk og þar á meðal geta efnin stuðlað að viðloðun og losun 

baktería frá yfirborði, þau geta unnið gegn örveruhamlandi efnum sem hluti af 

varnarmekanisma baktería (Rosenberg & Mitchell, 1985) og þjónað hlutverki 

sem meinvirkniþáttur í sýkingaferli plöntusýkla (Canaday, Wyatt, & Mullins, 

1991). 

Mikla örveruvirkni má einnig finna í nánd við rætur plantna í 

svokölluðu rótarhvolfi (e. rhizosphere). Rótarhvolfið er þunnt lag jarðvegs í 

kringum rætur plantna. Svæðið er ríkt af rótum plantna sem seyta lífrænum 

sýrum og amínósýrum sem stuðlar að mikilli örveruvirkni (Lugtenberg, 

Dekkers, & Bloemberg, 2001). Örverur í rótarhvolfinu geta myndað 

smáþyrpingar (e. microcolonies) á yfirborði plönturóta (Morris & Monier, 

2003) sem er í raun fyrsta skrefið í örveruþekjumyndun og inniheldur færri en 

50 frumur í einni þyrpingu (Zhao et al., 2013). 

Bakteríutegundir innan Pseudomonas ættkvíslarinnar eru á meðal þeirra 

hæfustu til að taka sér bólfestu í rótarhvolfi jarðvegs og á yfirborði plantna 

(Lugtenberg et al., 2001). Þær hafa mikið verið rannsakaðar í tengslum við 
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plöntur og rannóknir hafa bæði sýnt fram á gagnleg hlutverk með því að stuðla 

að vexti plantna (Goswami, Vaghela, Parmar, Dhandhukia, & Thakker, 2013; 

Preston, 2004) en einnig skaðleg hlutverk sem plöntusýklar (e. plant pathogen) 

(Höfte & De Vos, 2007; Marcelletti & Scortichini, 2014).  

Myndun örveruþekja og smáþyrpinga getur stuðlað að aukinni 

meinvirkni plöntusýkla með ýmsum ferlum, þar á meðal stíflun á xylem 

göngum sem flytja vatn til plöntufrumna, viðnám þeirra getur aukist gegn 

örveruhamlandi efnasamböndum frá plöntum og/eða örverurnar geta aukið 

stærð flatarmáls til bólfestu á tilteknu búsvæði (Bogino, Oliva, Sorroche, & 

Giordano, 2013). 

1.1 Pseudomonas ættkvíslin 

Ættkvíslin Pseudomonas var fyrst skilgreind árið 1894 (Migula, 1894) og er í 

dag ein af fjölbreyttustu og útbreiddustu bakteríuættkvíslunum (Peix, Ramírez-

Bahena, & Velázquez, 2009). Pseudomonas er af ættinni Pseudomonadaceae í 

fylkingu Próteobaktería og hún inniheldur bakteríur sem ýmist eru 

flúrljómandi eða ekki (Kersterst et al., 1996). Í dag hafa verið einangraðar yfir 

230 tegundir innan Pseudomonas ættkvíslarinnar (Euzéby, 2015) í mjög 

breytilegum vistkerfum um allan heim, t.d. sundlaugarvatni í Bandaríkjunum 

(Monias, 1928), kolagösum í Danmörku (Andersen, Johnsen, Sorensen, 

Nielsen, & Jacobsen, 2000) og eyðimörk í Kína (Liu et al., 2009).  

Tegundirnar Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, P. putida og 

plöntusýklarnir P. syringae og P. cichorii eru með þeim mikilvægustu og 

þekktustu í ættkvíslinni. (Lloyd-Jones, Laurie, & Tizzard, 2005). Mikilvægi 

þeirra byggist á ólíkum þáttum, annars vegar dýra- og/eða 

plöntusýkingarhæfni og hins vegar líftæknilegu notagildi en þær hafa það 

sameiginlegt að framleiða litarefni sem eru flúrljómandi í útfjólubláu ljósi við 

stutta bylgjulengd, eða 254 nm (Palleroni, 1981). 

Flestar þessara bakteríutegunda eru rotverur í vatns- og 

jarðvegstengdum umhverfum (Peix et al., 2009). Þær eru staflaga, Gram-

neikvæðar, mynda ekki gró, stunda loftháð efnaskipti og finnast gjarnan í 

örveruþekjum (e. biofilms) eða svifi í vatni eða sjó (Palleroni, 2005). 

Pseudomonas eru þekktar fyrir fjölhæfni í efnaskiptum og geta brotið niður 

fjölmörg hvarfefni, þar með talið lífræn eiturefni. Sumir stofnar framleiða 
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myndefni sem geta stuðlað að vexti plantna eða dregið úr plöntusýkingum 

(Moore et al., 2006). 

 Margar Pseudomonas tegundir eru líftækni- og læknisfræðilega 

mikilvægar, t.d. í framleiðslu sýklalyfja eða járnbindla (e. siderophore) 

(Mavrodi, Blankenfeldt, & Thomashow, 2006; Moon et al., 2008; Mossialos & 

Amoutzias, 2007). Nokkrar tegundir eru þekktar fyrir að vera tækifærissýklar 

(e. opportunistic pathogen) í dýrum og mönnum, t.d. P. aeruginosa og P. 

fluorescens (Peix et al., 2009). 

Eins og áður hefur komið fram hafa Pseudomonas tegundir verið 

rannsakaðar í tengslum við plöntur og sumar lifa í samlífi með þeim, ýmist 

sem ásætur eða innan plöntunnar. Þær sem lifa innan plöntunnar, í 

millifrumurýminu (e. intercellular space) eða innan frumunnar, geta stuðlað að 

vexti plantna með því að hvetja viðnámskerfi þeirra eða auðvelda aðgengi 

næringarefna, t.d með því að leysa upp ólífrænt fosfór frá óleysanlegum 

efnasamböndum (e. phosphate solubilization) (Rodríguez & Fraga, 1999). 

Ákveðinn hluti ættkvíslarinnar er sýkjandi fyrir plöntur. Frægasti 

plöntusýkillinn af þessari ættkvísl er Pseudomonas syringae með yfir 36 

sýkigerðir (e. pathovars) sem geta haft áhrif á mismunandi plöntur. Fleiri 

þekktir plöntusýklar eru P. aeruginosa, P. avellanae og P. salomonii (Peix et 

al., 2009). 

1.1.1 Pseudomonas syringae 

Pseudomonas syringae var fyrst einangruð úr plöntunni garðasýrenu (e. lilac 

(Syringae vulgaris)) (Hall, 1902). Bakteríutegundin hefur hin hefðbundnu 

einkenni Pseudomonas og er staflaga, Gram-neikvæð, ekki grómyndandi og 

stundar loftháð efnaskipti. Ásamt því hefur P. syringae skautaða svipu, er 

oxidasa neikvæð og framleiðir flúrljómandi litarefni (e. pigments) sem ljóma í 

útfjólubláu ljósi (Doudoroff & Palleroni, 1974).  

P. syringae er einna þekktust fyrir þann eiginleika að mynda ískristalla 

í vökvaæti við óvenju hátt hitastig (-1,8 til -3,8°C) (Maki, Galyan, Chang-

Chien, & Caldwell, 1974). Ef engrar ískirningar (e. ice nucleation) nýtur við, 

þá er í raun mjög ólíklegt fyrir hreint vatn að frjósa við hærra hitastig en  

-40°C, heldur helst vatnið fljótandi og kallast ofurkælt (e. supercooled). Við 

ískirningu myndast litlir vísar að ískristöllum (e. ice-crystal embryo) sem eru 
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mikilvægir fyrir myndun íss og stækkunar á honum (Frank, 1985). P. syringae 

hefur yfirborðsprótein á ytri himnunni sem geta þjónað sem slíkir vísar að 

kristallamyndun (e. ice-nucleating proteins, INPs) (Lindow, 1989). Þessi 

prótein bakteríunnar eru þess valdandi að vatnssameindir á yfirborði plantna 

samraðast sérstaklega til að stuðla að frystingu. Þetta orsakar frostskemmdir á 

eða í laufblöðum plantna (Lindow, 1989; Maki et al., 1974). 

P. syringae er allsráðandi ásæta á plöntum en getur einnig lifað á 

yfirborði plantna án þess að valda plöntunni sjálfri skaða. Ásætur á plöntum 

hafa mikið verið rannsakaðar í tengslum við plöntusýkingarhæfni og mörg 

genamengi hafa verið raðgreind til að kanna sýkingareiginleika og þróun ferla 

sem stýra þessum verkunarhætti (Morris, Monteil, & Berge, 2013). 

Mikilvægasta ferlið sem uppgötvað hefur verið er svokallað seytikerfi af gerð 

III (e. type III secretion system) (Salmond & Reeves, 1993).  

Ásamt því að vera allsráðandi ásæta á plöntum þá hefur P. syringae 

einnig greinst í ferskvatni, skýjum og á öðrum stöðum í tengslum við hringrás 

vatnsins. Cindy E. Morris o.fl. (2013) telja að á síðustu árum hafi 

skilgreiningin á P. syringae breyst úr því að vera einungis allsráðandi ásæta á 

plöntum í mun flóknari skilgreiningu. Skilgreiningu sem felur í sér að 

bakteríurnar hafi plöntusýkingarhæfni, þær dvelji sem rotverur í dauðum 

plöntuleifum, ferskvatni og háfjallaumhverfi ásamt því að hafa aukið þol til 

útbreiðslunnar með andrúmsloftinu til lengri vegalengda. 

Sjúkdómsvaldandi sýklar sem eru þolgóðir gagnvart umhverfinu eru 

vaxandi áhyggjuefni í heiminum í dag (Guilbaud, Morris, Barakat, Ortet, & 

Berge, 2016). Rannsóknir á sýklum sem eru sjúkdómsvaldandi fyrir menn hafa 

náð góðum árangri (Aujoulat et al., 2012) en minni áhersla hefur verið lögð á 

plöntusýkla (Morris et al., 2009). Það er vissulega mikilvægt fyrir slíkar 

rannsóknir að hafa áreiðanlegar aðferðir til að einangra og/eða greina 

náttúrulega stofna sem geta verið til af lágum styrk í öðrum efnum heldur en 

sýktum vefjum, t.d. í vatni. Caroline Guilbaud o. fl. (2016) hönnuðu því aðferð 

sem byggist á PCR, Psy-PCR (e. Pseudomonas syringae-specific polymerase 

chain reaction), sem nota má til að bera kennsl á Pseudomonas syringae 

plöntusýkla. Eftirfarandi vísapar var hannað fyrir PCR-skimunina: Psy F: 5‘-

ATG ATC GGA GCG GAC AAG-3‘ og Psy R: 5‘-GCT CTT GAG GCA 
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AGC ACT-3‘ sem gaf af sér 144 basapara DNA bút. Í þessari rannsókn verður 

framkvæmt Psy-PCR til þess að skima eftir Pseudomonas syringae. 

1.2 Seytikerfi af gerð III (T3SS) 

Gram-neikvæðar bakteríur, einkum þær sem hafa lengi vel lifað í samlífi með 

heilkjörnungum, hafa þróað með sér mjög vandvirk kerfi til að lifa af og fjölga 

sér í sínu umhverfi (Galán & Wolf-Watz, 2006). Kerfin stuðla að flutningi 

ýmissa meinvirkniþátta í gegnum frumuhjúp baktería og inn í frumur hýsilsins 

(Costa et al., 2015). Þetta eru svokölluð seytikerfi og í dag eru skilgreind sex 

slík kerfi meðal Gram-neikvæðra baktería. Kerfunum má skipta í tvennt, 

annars vegar eru það þau sem tengjast bæði innri og ytri himnunni og hins 

vegar þau sem aðeins tengjast ytri himnunni. Fimm af kerfunum spanna bæði 

ytri og innri himnuna og þar á meðal er seytikerfi af gerð III (e. type III 

secretion system) (Costa et al., 2015; Gerlach & Hensel, 2007). 

Seytikerfi af gerð III (hér eftir nefnt T3SS) var fyrst uppgötvað í 

Yersinia (Salmond & Reeves, 1993) og er á meðal flóknustu seytikerfanna. 

Kerfið samanstendur af meira en 20 byggingareiningum sem gerir bakteríum 

kleift að flytja meinvirkniprótein baktería (e. bacterial effector proteins) yfir í 

ýmist umfrymi eða frumuhimnu hýsilfrumunnar (Cornelis & Wolf-Watz, 

1997). Þetta er lykilþáttur í meinvirkni þessara baktería og með flutningi 

próteinanna ná þær að gera innrás og taka sér bólfestu í hýslinum (Cornelis, 

2006). 

T3SS hefur verið skilgreint í ýmsum Gram-neikvæðum bakteríum þar á 

meðal eru plöntusýklarnir Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas og Ralstonia. 

Þessar bakteríur hafa það allar sameiginlegt að geta tekið sér bólfestu í 

millifrumurými plantna og þær geta drepið plöntufrumur (Alfano & Collmer, 

1997; Cunnac, Lindeberg, & Collmer, 2009). Kerfið takmarkast ekki við 

plöntusýkla heldur nýta gistilífsbakteríur og skordýr kerfið til að hafa 

samskipti við hýsil sinn (Dale, Young, Haydon, & Welburn, 2001; Marie, 

Broughton, & Deakin, 2001). Hlutar T3SS kerfisins eru yfirleitt vel varðveittir 

en samanburður á amínósýruröðum þeirra afhjúpar tilvist mismunandi greina 

(e. clades) af T3SS kerfum innan ákveðinna hópa sem kóðuð eru af 

mismunandi genaþyrpingum (Pallen, Beatson, & Bailey, 2005).  
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1.3 Genakóðun T3SS kerfisins  

T3SS kerfið á meðal plöntusýkla er kóðað af þyrpingu hrp/hrc gena (sjá Mynd 

1). Nöfn þessara gena má rekja til þess að þau eru nauðsynleg til þess að valda 

meinvirkni (e. pathogenicity) í hýsilplöntum eða framkalla hypersensitive 

response (hér eftir nefnt HR) í þolnum plöntum. HR er hluti af varnarkerfi 

plöntunnar og veldur hraðri sjálfseyðingu á plöntufrumum í nálægð við 

innrásarstað (Klement, 1982). hrp er því stytting á HR og meinvirkni (e. 

pathogenicity) (Lindgren, Peet, & Panopoulos, 1986) og hrc er stytting á hrp 

og varðveislu (e. conserved) (Bogdanove et al., 1996). Á meðal hrc genanna er 

hrcC genið sem kóðar fyrir ytri himnu próteini í T3SS kerfinu sem gegnir 

mikilvægu hlutverki í yfirfærslu (e. translocation) próteina yfir himnnuna 

(Charkowski, Huang, & Collmer, 1997). 

 

Mynd 1. Uppröðun gena í hrp/hrc genasetinu í erfðamengi P. syringae  
(Alfano et al., 2000) 

Til hliðar við hrp/hrc genasetið eru EEL (e. exchange effector locus) og 

CEL (e. conserved effector locus) genasetin sem innihalda gen sem kóða fyrir 

meinvirknipróteinum sem kerfið seytir. CEL genasetið (sjá Mynd 2) 

inniheldur meðal annars avrE genasvæði og hop genasvæði (Badel, 

Charkowski, Deng, & Collmer, 2002). AvrE svæðið hefur að geyma 

sóttburðargen, þar á meðal er avrE1 genið, sem tjá fyrir meinvirknipróteinum 

sem eru á meðal mikilvægustu meinvirkniþátta plöntusýkla (Ham et al., 2009). 

Meinvirknipróteinin gegna hlutverkum í tengslum við bælingu á ónæmiskerfi 

plantna (DebRoy, Thilmony, Kwack, Nomura, & He, 2004). CEL genasetið 

inniheldur einnig hprW genið sem kóðar fyrir hjálparpróteinum sem T3SS 

kerfið seytir til að ráðast í gegnum frumuvegg plantna (Charkowski et al., 
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1998). EEL genasetið kóðar hins vegar fyrir meinvirknipróteinum sem eru 

breytileg á milli stofna (Charity, Pak, Delwiche, & Hutcheson, 2003). 

 

Mynd 2. Uppröðun gena í CEL genasetinu í erfðamengi P. syringae  
(Badel et al., 2002) 
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1.4 Markmið og rannsóknarspurningar 

Í stofnasafni Auðlindadeildar Háskólans á Akureyri er að finna yfir 274 stofna 

af Pseudomonas ættkvíslinni. Þessir stofnar voru einangraðir úr sýnum frá 

mismunandi umhverfum, svo sem fléttum, jarðvegi, árfarvegi, bergskorpu, 

örveruþekjum, sandi eða leysingarvatni. Stór hluti stofnanna var einangraður 

úr fléttunni Peltigera membranacea úr sýnum sem tekin voru í Þingmúla. Það 

hefur komið í ljós við PCR-skimun eftir genum, sem kóða fyrir þáttum í 

seytikerfi af gerð III, (T3SS) að þau eru í genamengjum nokkurra stofna innan 

stofnasafnsins (María Halldórsdóttir, 2016). Athuganir hafa einnig gefið 

vísbendingar um að fléttur gætu þjónað sem óvirkir smitberar plöntusýkla í 

náttúrunni (Vilhelmsson, Sigurbjörnsdóttir, Grube, & Höfte, 2016). Grunur 

liggur á að nokkrir þessara stofna tilheyri tegundinni P. syringae og æskilegt 

væri að fá það staðfest.  

Pseudomonas er eins og áður kom fram fjölbreytt og allsráðandi 

ættkvísl (Peix et al., 2009) og raðgreining á 16S rDNA er ekki nægilega næm 

til að greina á milli einstakra tegunda innan ættkvíslarinnar (Janda & Abbott, 

2007). Ýmis ferli sem tengjast plöntusýkingarhæfni má kanna á einfaldan 

máta, t.d. myndun á örveruþekju (e. biofilm) (Gristina, 1994), skrið á 

agaryfirborði (Romantschuk, 1992) og framleiðsla yfirborðsvirkra efna 

(Canaday et al., 1991). Í þessu verkefni verða þessir eiginleikar kannaðir í 

nærveru plöntuefna. 

Meginmarkmið þessa verkefnis eru tvö: (1) að kanna hvernig nærvera 

plöntuefna hefur áhrif á valda þætti í starfsemi nokkurra Pseudomonas stofna 

úr stofnasafninu og fá þannig frekari vísbendingar um mögulega 

plöntusýkingarhæfni þeirra, og (2) að halda áfram PCR-skimun stofnasafnsins 

eftir T3SS genum, svo og með vísum sem sértækir eru fyrir tegundina P. 

syringae. Þar af leiðandi eru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hefur nærvera plöntuefna áhrif á valda þætti í starfsemi nokkurra 

Pseudomonas stofna? 

• Er hæfni Pseudomonas stofna til myndunnar á örveruþekju og 

framleiðslu á yfirborðsvirkum efnum háð nærveru plöntuefna? 

• Er hægt að staðfesta að tegundin P. syringae sé einn af stofnum 

stofnasafnsins? 
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2 Efni og aðferðir 

Við framkvæmd þessa verkefnis var ávallt unnið með dauðhrein áhöld og æti 

ásamt því að allar tilraunir voru framkvæmdar í tví- eða þrítekningu. 

2.1 Bakteríustofnar 

Í þessu verkefni var unnið með stofna úr stofnasafni Auðlindadeildar 

Háskólans á Akureyri af Pseudomonas ættkvíslinni. Þeir 35 stofnar sem 

notaðir voru í upphafi verkefnisins eru teknir saman í Töflu 1 hér að neðan 

með frekari upplýsingum um sýni og sýnatökustaði ásamt greiningu með 

ExTaxon á 16S rDNA kirnaröðum. Stofnarnir höfðu verið geymdir í frysti við 

-80°C í 28% glýseróllausn. Allar fyrirliggjandi upplýsingar um eftirfarandi 

stofna úr stofnasafni voru fengnar frá Oddi Vilhelmssyni, prófessor við 

Auðlindadeild Háskólans á Akureyri. 

Tafla 1. Yfirlit og fyrirliggjandi upplýsinga um bakteríustofna  

Stofn Sýni Sýnatökustaður EzTaxon ID %ID 

AIB0220 Jarðvegur  Sandabotnaskarð P. avellanae 98,7 

AIB0234 Jarðvegur Sandabotnaskarð P. avellanae 98,49 

AIB1306 Yfirborðsjarðvegur Svartárkot P. beatica 99,21 

AIB1333 Yfirborðsjarðvegur Svartárkot 
P. frederiks-

bergensis 
99,37 

AL1603 Yfirborðsjarðvegur Svartárkot P. extremaustralis 99,81 

DG115 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli 

P. frederiks-

bergensis 
96,0 

DG119 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli P. salomonii 98,53 

DG120 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli 

P. frederiks-

bergensis 
99,85 

DG123 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli P. salomonii N/A 

DG128 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli 

P. frederiks-

bergensis 
N/A 
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DG130 

 

Peltigera 

membranacea 

 

Þingmúli 

 

P. salomonii 

 

99,7 

DG134 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli N/A N/A 

DO1809 Jarðvegur Svartárkot P. fluorescens 99,85 

EWAL1SR1 Yfirborðsjarðvegur Öskjuvatn P. syringae 98,79 

JF0402 Sandur Jökulsá á Fjöllum P. beatica 99,91 

JF1502 Vatn úr árfarveg Jökulsá á Fjöllum P. orientalis 99,46 

JF2005 
Örveruþekja á steini  

úr árfarveg 
Jökulsá á Fjöllum P. grimontii 99,74 

JF2012 
Örveruþekja á steini  

úr árfarveg 
Jökulsá á Fjöllum P. deceptionensis 98,03 

JF2116 Sandur Jökulsá á Fjöllum P. extremaustralis 99,8 

JF2125 Sandur Jökulsá á Fjöllum P. prosekii 97,99 

JF2501 Leysingavatn jökuls Kverkjökull P. mandelii 99,5 

JF2901 Leysingavatn jökuls Langafönn P. extremaustralis 99,72 

JF2906 Leysingavatn jökuls Langafönn 
P. frederiks-

bergensis 
98,58 

JF3003 Vatn úr árfarveg Jökulsá á Fjöllum P. arsenicoxydans 99,35 

JF3203 Vatn úr árfarveg Kreppa P. brassicacearum 99,55 

JF3801 Cetraria muricata	 Gljúfrasmiður P. arsenicoxydans 99,49 

JF4216 
Örveruþekja á steini  

úr árfarveg 
Grafarlandaá P. meridiana 99,43 

JF4227 
Örveruþekja á steini  

úr árfarveg 
Grafarlandaá P. fluorescens 99,47 

JF4308 Vatn úr árfarveg Jökulsá á Fjöllum P. fluorescens 99,56 

MAS051 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli P. thivervalensis 99,34 

MAS054 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli P. trivialis 99,58 

MEA002 
Peltigera 

membranacea 
Þingmúli P. arsenicoxydans 99,27 

S141707 Vatnaset Skjálfandafljót P. avellanae 98,92 

S144605 Physcia dubia	 Végeirsstaðir P. avellanae 97,98 

VH0201 Bergskorpa  Vatnshellir P. moorei 98,94 

VH0601 Jarðskorpa Vatnshellir P. mediterranea 99,21 
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2.2 Vaxtaræti og sáning 

2.2.1 King´s B vaxtaræti 

Bakteríustofnanir (sjá Töflu 1) voru ræktaðir á King´s B vaxtaræti (King, 

Ward, & Raney, 1954). King´s B ætið var útbúið með því að blanda saman  

20 g Proteose-Peptone nr. 3, 1,5 g K2HPO4, 1,5 g MgSO4, 15,0 g Bacto agar, 

10,0 mL glýseról ásamt 1000 mL af eimuðu vatni í 2 L kolbu. Ætið var látið 

sjóða með segulhæristaut á hitaplötu og síðan dauðhreinsað í gufusæfi (e. 

autoclave) við 121°C í 15 mínútna kerfi.  

Þegar ætið var kólnað eftir dauðhreinsun var því hellt á petriskálar og 

látið storkna yfir sólarhring. Petriskálunum var skipt upp í fjóra hluta þannig 

að hægt var að sá fjórum stofnum á hverja skál. Stofnunum var því næst sáð á 

vaxtarætið og þeir ræktaðir upp á dimmum stað við herbergishita (22°C) í 5 

daga. 

2.2.2 Val á stofnum 

Af þeim 35 Pseudomonas bakteríustofnum sem sáð var í upphafi voru alls 16 

stofnar valdir sem sjá má í Töflu 2. Valið byggðist fyrst og fremst af því hve 

vel þessir stofnar uxu á King´s B ætinu. Af þeim voru 8 stofnar valdir, sem 

sýnt hafði verið fram á að voru jákvæðir fyrir ákveðnum þáttum seytikerfis af 

gerð III (T3SS), avrE1 og/eða hrcC (María Halldórsdóttir, 2016) og aðrir 8 

stofnar sem höfðu verið einangraðir úr fléttum og/eða sýndu flúrljómun við 

254 nm eða 375 nm (sjá Töflu 7 í viðauka fyrir flúrljómun).  

Tafla 2. Yfirlit yfir val á bakteríustofnum sem notaðir voru við framkvæmd tilrauna 

Nr. Stofn Sýni EzTaxon ID ID% 

1.  AIB1333 Yfirborðsjarðvegur P. frederiksbergensis 99,37 

2.  AL1603 Yfirborðsjarðvegur P. extremaustralis 99,81 

3.  DG119 Peltigera membranacea P. salomonii 98,53 

4.  DG120 Peltigera membranacea P. frederiksbergensis 99,85 

5.  DG123 Peltigera membranacea P. salomonii N/A 

6.  DG134 Peltigera membranacea N/A N/A 

7.  EWAL1SR1 Yfirborðsjarðvegur P. syringae 98,79 
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8.  JF2012 Örveruþekja á steini  
úr árfarveg 

P. deceptionensis 98,03 

9.  JF2116 Sandur P. extremaustralis 99,8 

10.  JF2501 Leysingavatn jökuls P. mandelii 99,5 

11.  JF2906 Leysingavatn jökuls P. frederiksbergensis 98,58 

12.  MAS051 Peltigera membranacea P. thivervalensis 99,34 

13.  MAS054 Peltigera membranacea P. trivialis 99,58 

14.  MEA002 Peltigera membranacea P. arsenicoxydans 99,27 

15.  VH0201 Bergskorpa  P. moorei 98,94 

16.  VH0601 Jarðskorpa P. mediterranea 99,21 

 

2.2.3 Plöntuseyði með metanóli 

Útbúin voru plöntuseyði (e. plant extract) úr annars vegar plöntuvef 

kartöflugrasa (Solanum tuberosum) og hins vegar blöðum af tómatplöntu 

(Solanum lycopersicum). Plöntuvefirnir höfðu verið þurrkaðir yfir nótt í ofni 

við 50°C. Plöntuseyðin voru útbúin með því að mylja saman 0,5 g af þurrvigt 

plöntuvefsins með 50,0 mL af metanóli (CH3OH) í mortéli sem síðan var 

þynnt í 500 mL af eimuðu vatni (dH2O). Blöndurnar voru að lokum 

dauðhreinsaðar í gufusæfi (e. autoclave) við 121°C í 15 mínútna kerfi. 
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2.2.4 Sáning á King´s B æti með plöntuseyði 

Stofnunum (Tafla 2) var sáð á King´s B æti sem útbúið var líkt og áður var 

greint frá nema nú með minni agarstyrk eða 0,5% agar. Sáningin var gerð með 

strikunaraðferð þvert yfir petriskálina. Á hverja og eina petriskál var síðan 

komið fyrir dauðhreinsaðri 6 mm BBL pappaskífu, vættri í plöntuseyði í 1,5 

cm fjarlægð frá strikuninni (sjá Mynd 3). Í kjölfarið var fylgst með vexti 

stofnanna og allar breytingar skráðar niður. 

 

 

Mynd 3. Sáninginaraðferð með plöntuefnum: Rauða línan sýnir sáningarstrikið  
og blái hringurinn er pappaskífan vætt plöntuseyði 

2.3 Dropapróf 

Dropapróf (e. drop collapse test) var gert á öllum bakteríustofnum, bæði sem 

voru ræktaðir með og án plöntuseyða (e. plant extract). Byrjað var á því að 

mæla 50 µL af eimuðu vatni með pípettu og koma fyrir á parafilmu þannig að 

vatnsdropi myndaðist. Með pípettuoddi var strokið í kóloníu af bakteríum og 

blandað varlega saman við dropann. Til samanburðar var dropi af hreinu 

eimuðu vatni notaður fyrir neikvæðan kontról á parafilmunni og skoðað var 

hvort sjáanlegur munur væri á yfirborðsspennu dropanna. Jákvæð svörun telst 

ef dropinn flest út og bendir þá til þess að bakteríustofninn framleiði 

yfirborðsvirk efni (Bodour & Miller-Maier, 1998). 
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2.4 Örveruþekju-próf (e. biofilm assay) 

Framkvæmt var próf til þess að kanna myndun á örveruþekju (e. biofim assay) 

á 96 brunna microtiter plötu. Byrjað var á því að sá stofnunum af 

agarskálunum og útbúa vökvaræktir í Tryptic Soy Broth (TSB) æti og látið 

vaxa yfir nótt. 

Á microtiter plötu voru settir 300 µL af TSB æti í hvern brunn ásamt 

lykkju af bakteríurækt. Platan var látin í rækt við herbergishita í 5 daga. Eftir 

ræktun voru frumurnar hreinsaðar úr microtiter plötunni með því að snúa 

henni við og hrista vökvann út. Frekari skolun var gerð í tvítekningu með 

eimuðu vatni og vatnið síðan hrist úr. Næst var gerð litun með því að bæta 325 

µL af 0.1% Crystal Violet lausn í hvern brunn á plötunni. Platan var látin 

standa við herbergishita í 15 mínútur og síðan skoluð þrisvar sinnum með 

eimuðu vatni líkt og áður. Microtiter plötunni var síðan snúið á hvolf og hún 

látin þorna yfir nótt. 

Myndun á örveruþekjunni voru að lokum magnmældar með því að 

bæta 325 µL af 30% ediksýrulausn í hvern brunn til að leysa upp crystal violet 

litinn. Platan var síðan látin standa við herbergishita í 10-15 mínútur og síðan 

voru 325 µL af uppleysta crystal violet litnum fluttir á nýja microtiter plötu 

með flötum botni. Magnmælingin var gerð í ljósgleypnimæli (Bioscreen C) 

við 540 nm með 30% ediksýrulausn sem blanksýni. 
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2.5 Einangrun á DNA úr bakteríustofnum 

DNA var einangrað úr þeim 16 bakteríustofnum sem unnið var með í fyrri 

tilraunum (Tafla 2) fyrir PCR-skimun. Notast var við UltraClean Microbial 

DNA Isolation Kit frá MO BIO. Byrjað var á því að pípetta 300 µL af 

Microbed solution í Eppendorf glös ásamt góðu lykkjufylli af bakteríu fyrir 

hvern stofn og glösin síðan vortexuð. Lausnirnar voru næst færðar yfir í 

Microbead glös með 50 µL af MD1 og vortexaðar 10 mín. DNA útdrátturinn 

var í kjölfarið framkvæmdur samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda (MO 

BIO, 2016). 

2.6 PCR-skimun eftir T3SS genum  

PCR-skimun og mögnun á T3SS genunum avrE1 og hrcC var framkvæmd 

þegar búið var að einangra DNA úr bakteríustofnunum. Í Töflu 3 má sjá 

vísapörin (e. primer pairs) sem notuð voru í PCR hvörfunum sem framleidd 

voru af Macrogen. Útbúið var hvarflausn (e. master mix) samkvæmt uppskrift 

í Töflu 8 í Viðauka II fyrir 17 sýni, þar af voru sýni frá 16 bakteríustofnum og 

einn neikvæður kontróll með eimuðu vatni. Í ný PCR glös var sett 2 µL af 

DNA-sýni ásamt 23 µL af hvarflausn. PCR glösin voru sett í skilvindu í 5 sek 

og hvarf sett af stað í Peltier Thermal Cycler 200 frá MJ Research samkvæmt 

Töflu 9 í Viðauka II. 

Tafla 3. PCR-vísapör til skimunar eftir T3SS genunum (Mohr et al., 2008) 

Gen Vísir Kirnaröð 
Stærð 
afurðar  

avrE1 
Ps-avrE1–F 5‘-GACATGAGCCCGGTGATTGG-3‘ 

380 
basapör 

Ps-avrE1–R  5‘-ACCAGMGCATTGGTCAGRTT-3‘ 

hrcC 
Ps-hrcC–F 5‘-CGCGCAACCTGATCGAAATC-3‘  

391 
basapör 

Ps-hrcC–R  5‘-CAKTTGCACCTGAGGCTTGC-3‘ 

  *F = Forward, R=Reverse  
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2.7 PCR-skimun eftir Pseudomonas syringae (Psy-PCR) 

PCR-skimun eftir tegundinni Pseudomonas syringae var framkvæmd á 

stofnunum eða svokallað Psy-PCR (Guilbaud et al., 2016). Í Töflu 4 má sjá 

vísaparið (e. primer pair) sem notað var í PCR hvarfinu sem framleidd voru af 

Macrogen. Útbúið var hvarflausn samkvæmt uppskrift í Töflu 8 í Viðauka II 

fyrir 17 sýni, þar af voru sýni frá 16 bakteríustofnum og einn neikvæður 

kontróll með eimuðu vatni. Í ný PCR glös var sett 2 µL af sýni ásamt 23 µL af  

hvarflausn. PCR glösin voru sett í skilvindu í 5 sek og hvarf sett af stað í 

Peltier Thermal Cycler 200 frá MJ Research samkvæmt Töflu 10 í Viðauka II.  

Tafla 4. PCR-vísapar fyrir skimun eftir tegundinni P. syringae (Guilbaud et al., 2016) 

Tegund Vísir Kirnaröð 
Stærð 
afurðar 

P. syringae 
Psy-F* 

5‘-ATG ATC GGA GCG GAC AAG-
3‘ 144 

basapör 
Psy-R* 5‘-GCT CTT GAG GCA AGC ACT-3‘ 

  *F = Forward, R=Reverse 
 



Viðskipta- og raunvísindasvið  Auðlindadeild 

HS  17 

2.8 Rafdráttur PCR afurða 

Rafdráttur á PCR afurðunum var framkvæmdur á 1,8% TBE agarósageli til að 

ganga úr skugga um að PCR mögnunin hefði heppnast og til að ákvarða stærð 

afurðanna. Gel voru útbúin með því að hita 60 mL af agarósalausn og bæta 

síðan við 2 µL SYBR safe DNA lit frá New England BioLabs þegar lausnin 

hafði kólnað niður fyrir 50°C. Lausninni með litnum var hellt í mót með 20 

brunna greiðu og látið storkna í 45 mínútur.  

Þegar gelið hafði storknað var því komið fyrir í rafdráttartæki og í 

fyrsta brunninn var pípettaður 1 µL af 50 basapara DNA ladder frá New 

England BioLabs fyrir stærðarviðmiðun. Fyrir aðra brunna var blandað saman 

1 µL af hleðslulit (e. loading dye) frá New England BioLabs við 5 µL af hverri 

PCR afurð með því að pípetta nokkrum sinnum upp og niður og 5 µL af þeirri 

blöndu voru settir í brunnana á gelinu. Gelið var rafdregið í Mini-Sub Cell GT 

System frá Bio Rad með EPS 301 aflgjafa frá Amersham Biosciences við 

110V í 45 mínútur. Gelið var að lokum myndað undir útfjólubláu ljósi með 

InGenius frá Syngene og skoðað í forritinu GeneSnap frá sama framleiðanda. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Yfirborðsskrið á King´s B mjúkæti með plöntuseyði 

Pseudomonas stofnunum var sáð á King´s B mjúkæti (0,5% agar) og 

pappaskífum vættum í plöntuseyði komið fyrir 1,5 cm frá sáningunni. Eftir 32 

klukkustundir í ræktun voru Mynd 4-6 og 13-16 (sjá Viðauka III) teknar af 

völdum skálum. Þessar myndir sýna niðurstöður úr tilrauninni sem gerð var til 

að kanna hvernig nærvera plöntuefna hefði áhrif á vöxt og skriðhreyfingu 

nokkurra Pseudomonas stofna úr stofnasafninu. Í ljós kom að plöntuefnin 

höfðu ekki marktæk áhrif á vöxt og skriðhreyfingar flestra stofnanna. Frekari 

tilraunir voru gerðar í tengslum við framleiðslu yfirborðsvirkra efna og 

myndun á örveruþekju, bæði með og án plöntuefna. Flúrljómun stofnanna var 

einnig könnuð við 254 og 375 nm bylgjulengd (sjá Töflu 7 í Viðauka I). 

 

 

Mynd 4. Stofn AIB1333 eftir 32 klst. ræktun með pappaskífu vættri í plöntuseyði 
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Mynd 5. Stofn AL1603 eftir 32 klst. ræktun með pappaskífu vættri í plöntuseyði 

 

 

Mynd 6. Stofn EWAL1SR1 eftir 32 klst. ræktun með pappaskífu vættri í plöntuseyði 
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3.2 Dropapróf 

Dropapróf voru framkvæmd í framhaldi af fyrstu tilrauninni og niðurstöður 

prófanna má sjá á Mynd 7 ásamt því að samantekt er í Töflu 5 á næstu bls. 

Prófin voru framkvæmd í tvítekningu í öllum tilfellum og af 16 

bakteríustofnum sýndu 11 stofnar sömu niðurstöðu með og án plöntuseyða. 

Stofnar AIB1333, DG119, DG123, DG134 og MAS054 sýndu jákvæðar 

niðurstöður í öllum tilfellum. Stofnar JF2012, JF2906, MAS051 og VH0601 

sýndu neikvæða svörun án plöntuseyða en jákvæða svörun með báðum 

plöntuseyðunum.  

Það skal tekið fram að dropaprófið fyrir stofn AL1603 með plöntuseyði 

úr kartöflugrösum (fyrir miðju á Mynd 7) var framkvæmt aftur í þrítekningu 

og var í öllum tilfellum neikvætt. Þrátt fyrir það virðist prófið koma út jákvætt 

á Mynd 7 en það er skráð sem neikvætt í Töflu 5. 

 

   

Mynd 7. Niðurstöður dropaprófa. Frá vinstri: Stofnar ræktaðir án plöntuseyða, stofnar 
ræktaðir með plöntuseyði úr kartöflugrösum og stofnar ræktaðir með plöntuseyði úr 

tómatplöntum. Prófin voru framkvæmd í tvítekningu. 
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Tafla 5. Samantekt á niðurstöðum úr dropaprófum  

Stofn Án 
plöntuseyðis 

Með plöntuseyði 
úr kartöflugrösum 

Með plöntuseyði 
úr tómatplöntum 

AIB1333 +	 +	 +	
AL1603 -	 -	 -	
DG119 +	 +	 +	
DG120 -	 -	 -	
DG123 +	 +	 +	
DG134 +	 +	 +	
EWAL1SR1 -	 +	 -	
JF2012 -	 +	 +	
JF2116 +	 +	 +	
JF2501 -	 -	 -	
JF2906 -	 +	 -	
MAS051 -	 +	 +	
MAS054 +	 +	 +	
MEA002 -	 -	 -	
VH0201 -	 -	 -	
VH0601 - + + 
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3.3 Örveruþekju-próf (e. biofilm assay) 

Örveruþekjumyndun var magnmæld og Mynd 8 sýnir niðurstöður úr 

mælingunni þar sem samanburður er gerður á örveruþekjumyndun stofna sem 

sáð var með og án plöntuseyða. Prófið var gert í þrítekningu og meðaltöl og 

staðalfrávik eru sett fram á Mynd 8 fyrir hvern stofn. Af 16 stofnum voru 10 

sem sýndu fram á að meiri örveruþekjumyndun í tilvist plöntuseyða. 

 

 

Mynd 8. Örveruþekjumyndun með og án plöntuseyða ásamt staðalfrávikum. 
Ljósgleypnimæling fór fram í Bioscreen C við 540 nm með 30% edikssýrulausn  

sem blanksýni. 

 

0	

0.2	

0.4	

0.6	

0.8	

1	

1.2	

1.4	

Lj
ós
gl
ey
p
n
i	(
54
0	
n
m
)	

Bakteríustofnar	

Örveruþekjumyndun	

Án	plöntuseyðis	 Með	plöntuseyði	



Viðskipta- og raunvísindasvið  Auðlindadeild 

HS  23 

3.4 PCR-skimun eftir T3SS genum 

Niðurstöður úr skimun og mögnun á T3SS genunum má sjá á Mynd 9-10. 

Mynd 9 sýnir rafdrátt á PCR afurðum úr skimun eftir avrE1 geninu og ef 

myndin er skoðuð með stiku til stærðarviðmiðunnar má sjá að genið greindist í 

fjórum stofnum: DG119, DG123, DG134 og VH0201. 

 

Mynd 9. Rafdráttur á afurðum úr PCR-skimun eftir avrE1 geninu (1,8% TBE 
agarósagel). Skimað var eftir 380 basapara DNA bút og 400 basapör eru  

merkt með rauðu á stikunni til stærðarviðmiðunnar. 

Mynd 10 sýnir rafdrátt á PCR afurðum úr skimun eftir hrcC geninu og ef 

myndin er skoðuð nánar með stiku til stærðarviðmiðunnar má sjá að genið 

greindist í sex stofnum: AIB1333, DG119, DG123, DG134, JF2116, MAS051. 

 

Mynd 10. Rafdráttur á afurðum úr PCR-skimun eftir hrcC geninu (1,8% TBE 
agarósagel). Skimað var eftir 391 basapara DNA bút og 400 basapör eru  

merkt með rauðu á stikunni til stærðarviðmiðunnar. 
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3.5 PCR-skimun eftir Pseudomonas syringae (Psy-PCR) 

PCR-skimun eftir tegundinni Pseudomonas syringae var gerð á 16 stofnum og 

afurðirnar rafdregnar á agarósageli. Af 16 stofnum sýndu 5 stofnar (DG123, 

DG134, JF2012, JF2906, MAS054 og MAS051) ýmist skýrt eða dauft band í 

u.þ.b. 150 basapara lengd á agarósagelinu og niðurstöðurnar má sjá hér að 

neðan á Mynd 12. 

 

Mynd 11. Rafdráttur á afurðum úr Psy-PCR skimun eftir P. syringae (1,8% TBE 
agarósagel). Skimað var eftir 144 basapara DNA bút og 150 basapör eru  

merkt með rauðu á stikunni til stærðarviðmiðunnar. 
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4 Umræður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar voru tvö og það fyrra fólst í því að kanna 

hvernig nærvera plöntuefna hefur áhrif valda þætti í starfsemi nokkurra 

Pseudomonas stofna og fá frekari vísbendingar um mögulega 

plöntusýkingarhæfni þeirra. Mynd 4-6 í niðurstöðukafla og Mynd 13-16 í 

Viðauka III sýna hluta af niðurstöðum úr tilraun sem framkvæmd var til þess 

að kanna hvort plöntuseyði (e. plant extract), úr annars vegar kartöflugrösum 

og hins vegar tómatplöntu, hefðu sýnileg áhrif á vöxt valinna Pseudomonas 

stofna (Tafla 2). Leitast var eftir því að kanna hvort stofninn myndi hafa 

tilhneigingu til að sækjast í plöntuefnin með því að framkvæma skrið á 

agaryfirborðinu í átt að því þar sem bakteríur með hreyfigetu eiga það til að 

hreyfa sig í átt að hagstæðari staðsetningu með efnasækni (Romantschuk, 

1992). Eins og sjá má á Mynd 4-6 og 13-16 (Viðauki III) þá framkvæmdu allir 

þeir stofnar sund eða skrið á agaryfirborðinu en enginn þeirra virtist hafa 

sérstaka tilhneigingu til þess að leita í átt að plöntuseyðinu frekar en í 

einhverja aðra átt. 

Ef Mynd 6 er skoðuð fyrir stofn EWAL1SR1 má sjá að þegar honum 

var sáð með plöntuseyði úr kartöflugrösum varð skrið á agaryfirborðinu en 

ekkert skrið var að sjá á agarskálunum með plöntuseyðinu úr tómatplöntunni. 

Tilraunin var framkvæmd aftur fyrir þennan stofn til þess að kanna hvort 

sambærilegar niðurstöður væru að fá og hvort hægt væri að staðfesta eða hafna 

því að til staðar væru hvetjandi eða hindrandi áhrif frá plöntuefnunum. 

Sambærilegar niðurstöður fengust ekki og því ályktað að kartöflugrösin væru 

ekki hvetjandi og tómatplantan ekki hindrandi fyrir skrið á agaryfirborðinu 

fyrir þennan stofn. Talið er að það sem gæti útskýrt muninn úr niðurstöðum 

við fyrstu tilraun sé að sáð hafi verið úr mismunandi kóloníum fyrir annars 

vegar sáningu með kartöflugrösunum og hins vegar tómatplöntunni. 

Þrátt fyrir að sjónrænar niðurstöður leiddu í ljós að enginn af 

stofnunum hefði tilhneigingu til að leita í átt að plöntuefnunum þá voru 

framkvæmd örveruþekju- og dropapróf á stofnunum, sem höfðu ýmist verið 

sáð með eða án plöntuseyða, til að kanna hvort þau höfðu áhrif á þá eiginleika. 
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Dropaprófin voru framkvæmd til að kanna framleiðslu á yfirborðsvirkum 

efnum og jákvæð svörun var talin ef dropinn flattist út (Bodour & Miller-

Maier, 1998). Niðurstöður prófanna eru teknar saman í Töflu 5 og 11 stofnar 

sýndu sömu niðurstöður með og án plöntuseyða. Stofnar AIB1333, DG119, 

DG123, DG134 og MAS054 sýndu jákvæðar niðurstöður í öllum tilfellum og 

framleiða því yfirborðsvirk efni með og án plöntuseyða. Stofnar JF2012, 

JF2906, MAS051 og VH0601 sýndu neikvæða svörun án plöntuseyða en 

jákvæða svörun með báðum plöntuseyðunum. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum framleiða þessir fjórir stofnar aðeins yfirborðsvirk efni í nærveru 

plöntuefnanna. Framleiðsla yfirborðsvirkra efna er meðal annars talin þjóna 

hlutverki sem meinvirkniþáttur í sýkingarferli plöntusýkla (Canaday et al., 

1991) og 10 stofnar sýndu jákvæða svörun í að minnsta kosti einu af þremur 

tilfellum. Margir Pseudomonas plöntusýklar eru þekktir fyrir framleiðslu á 

yfirborðsvirkum efnum, einkum CLP (e. crude cyclic lipopeptide) eiturefnum 

(D’aes, De Maeyer, Pauwelyn, & Höfte, 2009) og rhamnolípíða. CLP eiturefni 

eru gjarnan efni sem eru örvandi fyrir frumudrepandi virkni í plöntum en ekki 

talin nauðsynleg fyrir sýkingarhæfni baktería. Þessi efni eru þrátt fyrir það 

talin virka sem meinvirkniþættir og geta aukið alvarleika sýkinga (Scholz-

Schroeder, Hutchison, Grgurina, & Gross, 2001). Fjöldi athugana benda einnig 

til að möguleg eitrunaráhrif á plöntur séu frá yfirborðsvirkum efnum 

framleiddum af bakteríum sem ekki eru skilgreindar sem plöntusýklar. Það 

virðist vera að bæði plöntusýklar og bakteríustofnar sem ekki eru taldir sýkja 

plöntur geti myndað efni sem líkjast CLP eiturefnum með sambærilegri 

frumudrepandi virkni (D’aes et al., 2009). Miðað við þessar heimildir væri 

áhugavert að gera frekari greiningu á hvaða yfirborðsvirku efni stofnarnir eru 

að framleiða og það mætti gera með HPLC greiningu eða háþrýstivökvaskilju 

(e. high pressure liquid chromatography) (Pauwelyn et al., 2013). 

Eins og Mynd 8 sýnir þá mældist myndun á örveruþekju hjá öllum 16 

stofnunum upp að einhverju marki. Eftirtektarvert er að í magnmælingunni á 

þekjumynduninni sýndu 11 stofnar af 16 fram á meiri örveruþekjumyndun í 

tilvist plöntuefna en fyrir 4 stofna virtust plöntuefnin bæla niður 

þekjumyndunina. Af þessum 11 stofnum var mestur munur hjá AIB1333, 

JF2116, VH0201 og VH0601. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að tilvist 

plöntuefna geta aukið örveruþekjumyndun ákveðinna bakteríustofna.  
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Þessar niðurstöður gefa þar af leiðandi vísbendingu um einhverjir þessara 

bakteríustofna hafi tilhneigingu til að mynda meiri örveruþekju í tilvist 

plöntuefna sem bendir til þess að þeir gætu lifað í samlífi með plöntum 

(Monier & Lindow, 2003; Morris & Monier, 2003), hvort sem þeir þjóni 

gagnlegu eða skaðlegu hlutverki. Það hefur einnig verið sýnt fram á að 

örveruþekjumyndun sé í ákveðnum tilfellum í beinum tengslum við 

framleiðslu á yfirborðsvirkum efnum, t.d. geta CPL efni og rhamnolípíð verið 

nauðsynleg til myndun á örveruþekju (Davey, Caiazza, & O’Toole, 2003; de 

Bruijn et al., 2007; Pauwelyn et al., 2013). Miðað við þessar heimildir væri 

áhugavert að kanna stofninn VH0601 enn frekar þar sem niðurstöður sýndu að 

hann framleiddi aðeins yfirborðvirk efni í nærveru plöntuefna og myndaði 

einnig meiri örveruþekju í tilvist þeirra. 

Seinna markmið rannsóknarinnar fólst í því að framkvæma PCR-

skimun eftir T3SS genum (avrE1 og hrcC) ásamt því að skima eftir tegundinni 

Pseudomonas syringae með sértækum vísum á þeim 16 bakteríustofnum sem 

unnið var með í fyrri tilraunum. Af 16 stofnum mátti greina avrE1 genið í 4 

stofnum: DG119, DG123, DG134 og VH0201 (Mynd 9). avrE1 kóðar fyrir 

T3SS meinvirknipróteinum sem eru á meðal mikilvægustu meinvirkniþátta 

plöntusýkla (Ham et al., 2009). Af 16 stofnum mátti greina hrcC genið í 6 

stofnum: AIB1333, DG119, DG123, DG134, JF2116, MAS051 (Mynd 10). 

hrcC genið kóðar fyrir ytri himnu próteini í T3SS kerfinu sem gegnir 

mikilvægu hlutverki í yfirfærslu (e. translocation) próteina yfir himnuna 

(Charkowski et al., 1997). Þessar niðurstöður gefa til kynna að þessir stofnar 

innihaldi seytikerfi af gerð III, sem er mikilvægur þáttur í sýkingarhæfni 

plöntusýkla, og hafa þar af leiðandi plöntusýkingarhæfni. 

Framkvæmt var Psy-PCR, PCR-skimun með sérhæfðum vísum fyrir 

tegundina Pseudomonas syringae, sem gefur af sér 144 basapara DNA bút 

(Guilbaud et al., 2016). Mynd 12 sýnir að 5 bakteríustofnar sýndu ýmist dauft 

eða skýrt band í u.þ.b. 150 basapara lengd á agarósagelinu úr rafdrætti á Psy-

PCR afurðunum. Samkvæmt heimildum staðfesta þessar niðurstöður að þessir 

stofnar séu af tegundinni P. syringae (Guilbaud et al., 2016).  

P. syringae er þekktasti plöntusýkillinn á meðal Pseudomonas ættkvíslarinnar 

og hefur látið bera hvað mest á sér.  
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Það er athugavert að á meðal þeirra stofna sem greindust af tegundinni 

P. syringae eru JF2012, JF2906 og MAS054 en þeir greindust hvorki með 

avrE1 né hrcC sóttburðargenin samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ákveðnir stofnar af P. syringae séu ekki 

sýkjandi fyrir plöntur. Þessir stofnar hafa að öllum líkindum þróast frá 

sjúkdómsvaldandi P. syringae forföður og misst T3SS seytikerfið og innihalda 

þar af leiðandi ekki hrc/hrp genaþyrpinguna sem kóðar fyrir seytikerfinu og 

meinvirknipróteinum þess (Mohr et al., 2008). Aðrir stofnar sem einnig sýndu 

band í skimun eftir tegundinni P. syringae voru DG123, DG134 og MAS051 

(sjá Mynd 12). Stofnar DG123 og DG134, sem báðir voru einangraðir úr 

fléttunni Peltigera membranacea, greindust einnig með sóttburðargenin, 

avrE1 og hrcC, sem bendir til þess að þeir séu bakteríustofnar með 

plöntusýkingahæfni af tegundinni P. syringae. Stofninn MAS051 var einnig 

einangraður úr fléttunni Peltigera membranacea en samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar ber stofninn aðeins annað af þeim sóttburðargenum sem 

skimað var eftir, hrcC. Þessar niðurstöður vekja aftur upp og styðja við þá 

tilgátu að fléttur gætu þjónað sem óvirkir smitberar plöntusýkla í náttúrúnni 

(Vilhelmsson et al., 2016).  

Til samantektar voru niðurstöður valinna stofna settar fram í Töflu 6, 

hér að neðan, ásamt upplýsingum úr hvaða sýni þeir voru einangraðir frá.  

Tafla 6. Samantekt á niðurstöðum valinna stofna  

Stofn 

Örvar 
plöntuseyði 
framleiðslu á 
yfirborðs-
virkum efnum? 

Þekjumyndun 
örvuð/bæld 
niður af 
plöntuseyði?* 

avrE1 hrcC 
Psy-
PCR
** 

Sýni 

DG123 – 0 + + (+) Peltigera 
membranacea 

JF2012 + + – – ++ Örveruþekja í 
árfarveg 

JF2116 – ++ – + – Sandur 

JF2906 + – – – ++ Leysingavatn 
jökuls 

MAS051 + 0 – + (+) Peltigera 
membranacea 

*0: Mismunur ljósgleypnimælinga < 0,1; ++: Mismunur ljósgleypnimælinga > 0,4  
**(+): Dauft band í rafdrætti; ++: Mjög skýrt band í rafdrætti 
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5 Lokaorð 

Við upphaf rannsóknarinnar voru settar fram eftirfarandi þrjár 

rannsóknarspurningar: 

• Hefur nærvera plöntuefna áhrif á valda þætti í starfsemi nokkurra 

Pseudomonas stofna? 

• Er hæfni Pseudomonas stofna til myndunnar á örveruþekju og 

framleiðslu á yfirborðsvirkum efnum háð nærveru plöntuefna? 

• Er hægt að staðfesta að tegundin P. syringae sé einn af stofnum 

stofnasafnsins? 

Fyrri hluti rannsóknarinnar fólst í því að kanna starfsemi nokkurra 

Pseudomonas stofna í nærveru plöntuefna. Kannað voru framleiðsla á 

yfirborðsvirkum efnum og myndun á örveruþekju sem bæði eru þættir sem 

geta þjónað mikilvægum tilgangi í sjúkdómshæfni baktería (Bogino et al., 

2013; Canaday et al., 1991). Við rannsóknina kom í ljós að 10 af 16 stofnum 

framleiddu yfirborðsvirk efni og 4 af þeim stofnum (JF2012, JF2906, 

MAS051 og VH0601) framleiddu aðeins yfirborðsvirk efni í nærveru 

plöntuefna. Út frá þeim niðurstöðum má álykta að hæfni þessara fjögurra 

Pseudomonas stofna sé háð nærveru plöntuefna til framleiðslu á 

yfirborðsvirkum efnum. Við magnmælingu á örveruþekju kom í ljós að hjá 10 

af 16 stofnum var myndun örveruþekju meiri í nærveru plöntuefna en mestan 

mun var þó að sjá hjá eftirfarandi stofnum: AIB133, JF2116, VH0201 og 

VH0601. Það má því álykta að nærvera plöntuefna hafi áhrif á valda þætti í 

starfsemi nokkurra af þessum Pseudomonas stofnum en að myndun 

örveruþekju sé þrátt fyrir það ekki háð nærveru plöntuefna. 

Þrátt fyrir að allar tilraunir hafi verið framkvæmdar í tví- eða 

þrítekningu þá takmarkast rannsóknin við það að erfitt er að staðfesta með 

fullvissu að plöntuefnin séu að hafa áhrif. Áhugavert væri að stilla upp 

rannsókn þar sem bakteríustofnarnir eru rannsakaðir í nærveru lifandi plantna. 

Með þeim hætti væri hægt að kanna betur tengsl örveruþekju og hlutverk 

yfirborðsvirkra efna í tengslum við plöntusýkingarhæfni en sú rannsókn væri 

mun tímafrekari og krefðist mikillar undirbúningsvinnu og tölfræðivinnslu. 
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Þessi rannsókn þjónaði því hlutverki meðal annars að finna þætti í lífsháttum 

stofnanna sem áhugavert væri að kanna nánar í framtíðarrannsóknum og yrðu 

þá settar upp með marktækniúrvinnslu í huga. 

Við seinni hluta rannsóknarinnar kom í ljós að 7 af 16 stofnum bera 

T3SS sóttburðargenin hrcC og/eða avrE1 og þar af eru þrír sem bera bæði 

genin: DG119, DG123 og DG134. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að 

þessir stofnar innihaldi seytirkerfi af gerð III og séu að öllum líkindum 

plöntusýklar. Það kom einnig í ljós við skimun með sértækum vísum fyrir 

tegundina Pseudomonas syringae að 5 af 16 stofnum greindust af tegundinni 

P. syringae. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að staðfesta þann grun um að 

tegundin P. syringae sé að finna á meðal stofnanna í stofnasafni 

Auðlindadeildar við Háskólann á Akureyri og á sama tíma svara þriðju og 

síðustu rannsóknarspurningu verkefnisins játandi.  

Næstu mögulegu skref til áframhaldandi rannsóknar á 

plöntusýkingarhæfni Pseudomonas bakteríustofnanna væru t.d. að kanna enn 

frekar þá stofna sem greindust af tegundinni P. syringae í Psy-PCR með tilliti 

til þekktra einkenna tegundarinnar og eins og nefnt var áður stilla upp tilraun 

til rannsóknar á sýkingarhæfni þeirra á lifandi plöntum. Þá mætti einnig halda 

áfram skimun með Psy-PCR á öðrum stofnum af Pseudomonas ættkvíslinni 

innan stofnasafnsins til að bera kennsl á fleiri stofna sem gætu verið af 

tegundinni P. syringae. Það að fá staðfestingu á ákveðnum bakteríutegundum, 

í þessu tilfelli P. syringae, eru mikilvægar upplýsingar fyrir frekari rannsóknir 

í tengslum við hverja og eina bakteríutegund fyrir sig, einkum þegar 

raðgreining á 16S rDNA er ekki nægilega næm til að greina á milli einstakra 

tegunda innan ættkvíslar. 
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Viðauki I 

Tafla 7. Flúrljómun bakteríustofna við 254 og 375 nm 

Stofn 254 nm 375 nm Athugasemdir 

AIB0220 - + Lítill vöxtur 

AIB1306 - + 
 

AIB1333 - + 
 

AL1603 - (+) Dauft 

DG119 + + 375 nm sterkara 

DG120 - + 
 

DG123 + + 
 

DG130 - - 
 

DG134 + + 375 nm sterkara 

EWAL1SR1 - (+) Dauft 

JF1502 - + 
 

JF2005 + + 375 nm sterkara 

JF2012 - - 
 

JF2116 + + 375 nm sterkara 

JF2125 - - 
 

JF2501 + + 375 nm sterkara 

JF2901 - + 
 

JF2906 - - 
 

JF3003 - + 
 

JF3203 - + 
 

MAS051 - + 
 

MAS054 + + 375 nm sterkara 

MEA002 - + 
 

S141707 - (+) Dauft 

S144605 - - 
 

VH0201 + + 375 nm sterkara 

VH0601 - - 
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Viðauki II 

Tafla 8. Uppskrift af hvarflausn fyrir PCR-skimanir 

Hvarfefni 1 sýni (µL) 17 sýni (µL) 

10x buffer 2,5 42,5 

dNTP 2mM 2,0 34 
F vísir** 1,0 17 

R vísir** 1,0 17 
Taq* 0,15 (1U) 2,55 

DNA 2  
 

H2O 16,35 277,95 

 Samtals 25 
 

*New	England	BioLabs	(M0267L).	[5U/µl]	

Tafla 9. Prógramm fyrir PCR-skimun eftir T3SS genunum 

 Hitastig 
(°C) Tími Fjöldi 

hringja 
Upphafseðlissvipting  95 3 mín 1 

Eðlissvipting  95 30 sek 

30 Þáttapörun (e. annealing) 52,5 30 sek 

Lenging 68 90 sek 

Lokalenging  68 7 mín 1 

Kæling  4 ∞ 1 

Tafla 10. Prógramm fyrir Psy-PCR (Guilbaud et al., 2016) 

 Hitastig 
(°C) Tími Fjöldi 

hringja 
Upphafseðlissvipting  96 5 mín 1 
Eðlissvipting  94 30 sek 

30 Þáttapörun (e. annealing) 61 30 sek 
Lenging 72 30 sek 

Lokalenging  72 10 mín 1 
Kæling  4 ∞ 1 
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Viðauki III 

 

Mynd 12. Stofn DG119 eftir 32 klst. ræktun með pappaskífu vættri í plöntuseyði 
 

 

Mynd 13. Stofn DG120 eftir 32 klst. ræktun með pappaskífu vættri í plöntuseyði 
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Mynd 14. Stofn MAS051 eftir 32 klst. ræktun með pappaskífu vættri í plöntuseyði 
 

 

Mynd 15. Stofn MEA002 eftir 32 klst. ræktun með pappaskífu vættri í plöntuseyði 




