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Útdráttur 

Efnaskiptalíkön eru öflug leið til þess að kanna eiginleika efnaskipta í lífverum.  Þau eru 

byggð á erfðamengi lífverunnar og tengja saman upplýsingar um gen, prótein og lífefni og 

varpa þannig ljósi á þá flóknu ferla sem eiga sér stað í efnaskiptum.  Líkönin eru 

sérstaklega gagnleg þegar á að erfðabreyta örverum til þess að nýta í framleiðslu á 

tilteknum efnum.  Sjá má hvernig útsláttur eða innsetning á genum hefur áhrif á öll 

efnaskiptin.  Áhugi er fyrir því að nýta hitakæru bakteríuna Thermoanaerobacterium AK17 

í niðurbrot á lífmassa brúnþörunga til framleiðslu á 1,2-própandíóli.  Þar sem nauðsynlegu 

ferlarnir eru ekki til staðar í villigerð AK17 þá þarf að erfðabreyta henni til að það sé hægt.  

Í þessu verkefni er líkan smíðað, eiginleikar efnaskipta Thermoanaerobacterium AK17 

skoðaðir og fýsileiki 1,2-própandíól framleiðslu úr lífmassa brúnþörunga athuguð. 

 

 

 

 

 

Abstract 

Metabolic models are a powerful way of examining the metabolism of an organism.  They 

are constructed by using the organism‘s annotated genome to find all genes coding for 

enzymes that take part in metabolic pathways.  This way, the models connect genes, 

enzymes and metabolites to elucidate the various pathways that make up an organism‘s 

metabolism.  They are especially useful for predicting the effects of genetic manipulations 

on it and make it easier to design a strategy of genetic insertions and deletions.  The 

thermophilic bacterium Thermoanaerobacterium AK17 is a candidate for use as a 

microfactory for the production of 1,2-propanediol from the biomass of brown algae.  

Since the necessary pathways are not present in the wild type strain, the construction of a 

metabolic model can aid in designing the necessary genetic insertions.  In this project, a 

model for Thermoanerobacterium AK17 is constructed, the various pathways of its 

metabolism examined and the feasibility of 1,2-propanediol production from the biomass 

of brown algae examined. 
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1 Inngangur 

Frá því að líf kviknaði fyrst á jörðinni hafa það verið áhrif umhverfisins sem ýttu á þróun 

lífvera þannig að þær breyttust og fengu nýja eiginleika.  Á seinustu árþúsundum hefur 

maðurinn hins vegar nýtt sér þennan eiginleika lífs til þess að búa til lífverur sem geta 

þjónað honum betur.  Þetta á bæði við um dýr og örverur.  Saga baktería sem eins konar 

húsdýra er löng og hófst líklega fyrir alvöru með gerinu.  Ger hefur verið notað til bjór- og 

brauðgerðar í þúsundir ára og á þeim tíma hefur verið valið fyrir þeim stofnum sem þykja 

gefa bestar niðurstöður.  [Mattanovich et al, 2014]  Þetta ferli mætti kalla líftækni þó það 

sé mun hægara en það sem gengur undir heitinu líftækni í dag.  Í grunninn snýst líftækni 

um búa til lausnir með því að nýta þekkingu líffræðinnar, þ.e. að nýta lifandi kerfi eins og 

frumur til þess að búa til eitthvað nýtt.  Eitt af þeim sviðum snýr sérstaklega að því hvernig 

nýta megi erfðatækni til þess að breyta efnaskiptum fruma (e. metabolic engineering) 

þannig að þær geti framleitt tiltekin efni, t.d til notkunar í lyfjagerð, eldsneytisframleiðslu, 

efnaiðnaði o.fl.  Rannsóknir á þessu sviði krefjast mikillar þekkingar á virkni allra 

frumuhluta, frá einstaka ensímum upp í heilu stjórnkerfin.  Ein leið sem hefur verið farin til 

þess að auka skilning á þeim flóknu kerfum sem byggja upp frumu er smíði 

efnaskiptalíkana.  Til þess hefur verið beitt aðferðum kerfislíffræði og eru slík líkön byggð 

á erfðaupplýsingum lífverunnar.  Þau má líka nýta til þess að athuga hvernig 

erfðabreytingar hafa áhrif á efnaskipti lífveru.  [Fong, 2014] 

Markmið þessa verkefnis er að smíða efnaskiptalíkan fyrir bakteríuna 

Thermoanaerobacterium AK17.  Þannig á að auka skilning á efnaskiptum hennar og 

einfalda ferlið við að bera kennsl á hentugar erfðabreytingar sem miða að því að nýta hana 

í framleiðslu á iðnaðarlega mikilvægum efnum.  Sérstaklega á að athuga fýsileika þess að 

erfðabreyta henni til þess að framleiða efnið 1,2-própandíól og brjóta niður sykrur sem fást 

úr lífmassa brúnþörunga, þ.e. alginat og mannitól. 

1.1 Thermoanaerobacterium AK17 

1.1.1 Eiginleikar og ættfræði 

Thermoanaerobacterium AK17 er hitakær, loftfirrt, Gram-jákvæð baktería sem myndar 

langa stafi og var fyrst einangruð úr hver við Kröflu á Íslandi  af vísindamönnum frá 

Háskólanum á Akureyri árið 2006.  Þar óx hún við 65°C og pH 6,0.  [Steinar Rafn Beck, 

2006]  Kjörhitastig hennar reynist vera 58°C og kjörsýrustig pH 6,0.  [Maney Sveinsdóttir 

et al, 2009]  Ættfræðigreining byggð á 16S rRNA leiddi í ljós að hún tilheyrir flokki 

Clostridia og hún sýni mest líkindi við tegundir úr ættkvísl Thermoanaerobacterium.  

Ættfræðitré má sjá á mynd 1.1.  Rannsóknir á eiginleikum AK17 hafa leitt í ljós að hún 

getur framleitt vetni í nokkru magni ásamt etanóli og asetati líkt og fleiri tegundir í þessari 

ættkvísl.  [Jóhann Örlygsson et al, 2007]  Hún hefur líka frekar gott þol fyrir etanóli, nær 

að vaxa í 3.2% etanól lausn, og er því að mörgu leyti hentug til framleiðslu á því.  AK17 

hefur þótt áhugaverður kostur til þess að brjóta niður lignusellulósa og framleiða úr honum 

etanól sem lífeldsneyti.  [Maney Sveinsdóttir et al, 2009]  Líkt og aðrar skyldar tegundir þá 
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hefur verið sýnt fram á að AK17 getur nýtt sér margar mismunandi gerðir sykra sem 

kolefnisgjafa ásamt tveimur amínósýrum, seríni og þreóníni.  [Jóhann Örlygsson et al, 

2007]  Það hefur lengi verið áhugi fyrir nýtingu hitakærra örvera á borð við AK17 til 

framleiðslu á ýmsum efnum vegna eiginleika þeirra.  Auðveldara er fyrir lífverur að 

framleiða vetni við hærra hitastig vegna orkulegrar hagkvæmni og hitinn gerir það líka að 

verkum að minni líkur eru á mengun í ræktinni og að mörg efni leysast betur upp.  [Holst 

et al, 1997]   

Vegna þessara eiginleika AK17 þá hefur vaknað áhugi á að erfðabreyta henni til 

framleiðslu og niðurbrots á fleiri efnum sem hluti af ThermoFactories verkefninu sem er 

samstarfsverkefni Háskóla og rannsóknarstofnana á Norðurlöndunum auk fyrirtækja í 

Portúgal.  Þar er markmiðið að finna leiðir til þess að nýta lífmassa brúnþörunga með 

frumuverksmiðjum til þess að umbreyta þessari auðlind, sem hingað til hefur verið lítið 

nýtt, yfir í verðmæt efni, m.a. 1,2-própandíól, cadaverine, própanól og lycopene.  Þegar 

ákveðið var að byggja líkanið þótti eðlilegast að einblína á framleiðslu 1,2-própandíóls þar 

sem að greiningar höfðu leitt í ljós að það þyrfti aðeins að bæta við tveimur genum til þess 

að fá fram framleiðslu á því.   

1.1.2 1,2-própandíól og lífmassi brúnþörunga 

Brúnþörungar eru fjölfruma lífverur sem hafa þróast að mestu sjálfstætt frá plöntum á landi 

og komu fyrst fram fyrir um 200 milljónum ára.  Þá er aðallega að finna í fjörum þar sem 

flóð og fjara stjórna því hvort að þeir séu í vatni eða á landi.  Brúnþörungar gegna 

mikilvægu hlutverki í vistkerfi hafsins en það hefur líka verið áhugi á að nýta þá sem 

auðlind fyrir líftækni.  Þeir innihalda mörg áhugaverð efni eins og fjölsykruna alginat í 

frumuvegg sínum og laminarin og mannitól sem kolefnisforða.  [Groisillier et al, 2013]  

Efnin sem á að skoða sem hráefni í þessu verkefni eru alginat og mannitól.  Alginat er 

línuleg fjölsykra byggð úr einsykrueiningum af mannúrónati og gulúrónati.  Þessar sykrur 

eru í mismunandi hlutföllum í alginati eftir tegundinni sem framleiddi það, sem dæmi eru 

hlutföllin í brúnþörungnum Macrocystis pyrifera 59-62% mannúrónat og 38-41% 

gulúrónat.  [Urtuvia et al, 2017]  Þar sem að alginat er stór fjölsykra þá þarf að skera hana 

niður til þess að hægt sé að flytja hana inn í frumuna og melta hana.  [Doi et al, 2017]  

Mannitól er aftur á móti einsykra og er melting hennar einföld, eftir upptöku er henni 

breytt beint í frúktósa í einu skrefi.  Hún er mikilvægur kolefnisforði í brúnþörungum og 

getur myndað 20-30% af þurrvigt þeirra þó það sé mismunandi eftir tegundum og 

árstíðum.  Hún er talin þjóna hlutverki í vörn gegn osmótískum þrýstingi.  [Groisillier et al, 

2013]   

Úr þessum sykrum á svo að framleiða alkahólið 1,2-própandíól.  Eiginleikar þessa efnis 

hafa leitt til notkunar þess á mörgum mismunandi sviðum:  Til framleiðslu á ákveðnum 

gerðum af plasti, sem frostlögur, í snyrtivörur, lyf, skordýraeitur, hreinsiefni, málningu og 

mat.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að efnið er ekki eitrað fyrir menn og eyðist fljótt úr 

náttúrunni og er því að minnsta kosti ekki hættulegt fyrir umhverfið.  [West et al, 

2014]  1,2-própandíól er líka eitt aðalinnihaldsefnið í vökvanum fyrir rafsígarettur.  [Kaur 

et al, 2017]  Efnið er framleitt í þó nokkru magni eða um 3 milljónir tonna á ári, en sú tala 

inniheldur líka framleiðslu á fjölliðum þess.  [West et al, 2014]  Verðið á því er aðeins um 

$ 1-2 á kílógrammið sem aftur kallar á notkun ódýrra kolefnisgjafa og góðrar nýtingar. 
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Mynd 1.1  Hér má sjá ættfræðitré AK17 unnið út frá 16S rRNA greiningu.  [Jóhann 

Örlygsson et al, 2007] 

 

 

 

 

 

 



4 

1.2 Efnaskiptalíkön og kerfislíffræði 

1.2.1   Bakgrunnur 

Kerfislíffræði er svið sem nýtir þekkingu úr sameindalíffræði og lífefnafræði ásamt tólum 

tölvunarfræði og stærðfræði til að auka skilning okkar á lífverum.  Hingað til hafa 

spurningar í sameindalíffræði einna helst snúið að stökum atriðum, t.d. hver er virkni 

ákveðins próteins eða hver er afurð ákveðins gens?  Á þann hátt hefur verið safnað 

gríðarlegri þekkingu á virkni einstakra þátta í líffræði fruma en hins vegar hefur reynst 

erfitt að athuga hvernig þessi fjölmörgu atriði starfa saman.  Á seinustu áratugum hafa 

tækniframfarir gert mönnum kleift að safna mikið af upplýsingum, eins og að raðgreina 

heilu erfðamengi, á ódýran og fljótlegan hátt.  Með sameiningu á þessum upplýsingum má 

fá innsýn í kerfin sem mynda lífverur.  Enginn einn þáttur í lífveru er einangraður frá 

öðrum og þau einkenni sem við upplifum eru í raun vegna samspils fjölmargra slíkra þátta 

sem geta unnið með eða á móti hver öðrum.  Þetta samspil myndar kerfi af ýmsum 

stærðum og gerðum, frá einum ferli í efnaskiptum stakrar frumu upp í heilt líffæri og heila 

manneskju.  [Potters, 2010]  Hvert af þessum kerfum byggir á fjölda annarra kerfa og 

þannig byggist upp gríðarlega flókin mynd þar sem “litlar” breytingar, eins og breyting á 

einum basa í geni, geta haft áhrif á allt kerfið.  Það er þetta sem kerfislíffræðin skoðar og 

reynir að útskýra. 

Efnaskipti lífvera er eitt af viðfangsefnum kerfislíffræðinnar en þar eru fjölmörg kerfi sem 

öll þurfa að starfa saman í ákveðnu jafnvægi til þess að viðhalda vexti og viðgangi 

lífverunnar.  Til þess að skilja þessi kerfi betur hafa verið smíðuð efnaskiptalíkön (e. 

metabolic models) sem byggja á annóteruðum
1
 erfðamengjum lífvera.  Með því að nýta 

erfðaupplýsingar til þess að skoða hvaða ensím eru til staðar í lífverunni og athuga hvernig 

þau mynda saman ferla má varpa ljósi á innri ferli efnaskiptanna sem erfitt getur verið að 

greina í gegnum rannsóknir á henni in vivo.  Líkanið má líka nota til þess að athuga á 

einfaldan hátt hvaða áhrif genabreytingar hafa.  Slíkar genabreytingar geta verið allt frá 

útslætti stakra gena upp í innsetningu heillra nýrra ferla.  [Fong, 2014]  Í tilfelli baktería 

sem nýta á til iðnaðar eru slíkar breytingar yfirleitt gerðar til þess að setja inn eða besta 

framleiðslu eða niðurbrot á einhverju ákveðnu efni.  Ein algengasta aðferð sem líkön nýta 

kallast Flux Balance Analysis sem gerir ráð fyrir sístæðu ástandi í lífverunni þar sem að 

ákveðin lífefni flæða inn sem uppspretta orku og efna til uppbyggingar og út er seytt 

úrgangi.  Til þess að líkja eftir vexti lífverunnar er notað svokallað lífmassa hvarf (e. 

biomass reaction) sem segir til um hvaða efni fara í að byggja lífveruna upp.  Flæðið í 

gegnum það hvarfið lýsir hraða vaxtarins.  Í líkönunum er yfirleitt gert ráð fyrir að 

markmið lífverunnar sé vöxtur en það er þó hægt sé að skilgreina önnur markmið eftir því 

hvað í efnaskiptum lífverunnar á að skoða. [Orth et al, 2010]  Efnaskiptalíkön má því nota 

til að kanna ýmsa eiginleika efnaskipta bakteríu og eru kjörið tól til auka skilning á AK17 

og athuga fýsileika þess að nýta hana til framleiðslu 1,2-própandíóls úr lífmassa 

brúnþörunga.   

 

                                                

1 Annótering erfðamengja (e. genome annotation) ber kennsl á gen í raðgreindu erfðamengi og skilgreinir 

hlutverk þeirra. 
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1.2.2 Gagnagrunnar 

Við uppbyggingu AK17 líkansins var nauðsynlegt að nýta upplýsingar úr gagnagrunnum.  

Einn þeirra er Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG).  KEGG verkefnið var 

fyrst sett af stað í maí 1995 sem hluti af Human Genome Project (HGP) og átti að hjálpa til 

við að túlka erfðagögn út frá tengingu þeirra við kort af ferlum.  Gagnagrunnurinn hefur 

stækkað mikið síðan og er þar hægt að nálgast gögn um erfðamengi, ákveðin gen, prótein, 

lífefni, lyf o.fl.  [Kanehisa et al, 2017]  Einna gagnlegust eru ferlakortin en þar er hægt að 

sjá hvernig lífefni flæða í gegnum ensím og mynda ferla sem saman mynda efnaskipti 

heillar lífveru.  Við smíði líkansins má nýta þessi kort til þess bæði að hafa yfirsýn yfir 

þann feril sem verið er að setja inn og auðveldlega bera kennsl á göt í honum.   Kortið gerir 

það líka auðveldara að vinna sig í gegnum ferla líkansins þar sem að hvert ensím sem 

merkt er inn í feril á kortinu er tengill á síðuna fyrir það ensím.  Sú síða inniheldur meðal 

annars amínósýruröð ensímsins sem þá er hægt að nota til að bera saman við upplýsingar 

úr erfðamenginu en þar er líka hægt að finna hvarfgang hvarfanna sem ensímið hvatar, 

hvenær það var fyrst skilgreint o.fl.  Á síðu ensímsins má líka finna tegla á síður þar sem 

hægt er að fá nánari upplýsingar um lífefnin sem koma fyrir í hvörfunum, s.s. byggingu 

þeirra og þau mörgu nöfn sem sum lífefnanna hafa fengið.  [Kanehisa et al, 2017]  KEGG 

gagnagrunnurinn er því mikilvægur fyrir kerfislíffræðina í heild og sérstaklega gagnlegur 

við vinnslu á efnaskiptalíkönum.  

Mikill fjöldi efnaskiptalíkana hefur verið smíðaður á undanförnum árum.  Til þess að halda 

utan um líkönin og viðhalda samræmdum hefðum í nafngift á lífefnum og hvörfum hefur 

verið búinn til gagnagrunnurinn Biochemical, Genetic and Genomic knowledge base 

(BiGG).  Þegar gagnagrunnurinn var fyrst birtur árið 2010 innihélt hann aðeins 10 

efnaskiptalíkön en árið 2015 mátti þar finna 77 fullbúin líkön sem höfðu verið yfirfarin og 

samræmd m.t.t. nafna á líkönunum sjálfum, lífefnum þeirra, hvarfa og gena.  [King et al, 

2015]  Með samanburði við BiGG má því yfirfara líkön sem verið er að smíða til þess að 

passa upp á að það samræmist þeim venjum sem um þau gilda.   

Við smíði á efnaskiptalíkönum getur þurft að leita upplýsinga um ákveðin ensím og er þá 

oft leitað í gagnagrunninn BRENDA.  Hann sér um utanumhald á þeim fjölmörgu 

ensímum sem hafa verið rannsökuð á undanförnum áratugum.  Hann inniheldur gögn um 

virkni ensíma, byggingu þeirra, hlutverk í efnaskiptum og sjúkdómum ásamt amínósýru- 

og kirnisröðum.  Árið 2016 var að finna í BRENDA upplýsingar um 82.568 ensím í 6.953 

ensímflokkum.  Allar upplýsingar í gagnagrunninum koma úr greinum og bókum sem 

safnað hefur verið ýmist með sjálfvirkum eða handvirkum aðferðum.  Ásamt beinum 

upplýsingum um ensím er þar líka að finna gögn um lífefnin sem taka þátt í hvörfunum 

sem ensímin hvata, bæði aðalhvarfefnin og þá fjölmörgu hjálparþætti koma við sögu.  

[Placzek, 2017]   

Til þess að bera megi saman amínósýru- eða kirnisraðir þarf að beita algrímum sem geta 

fundið raðir sem eru líkar hver annarri.  Helsta tólið sem er notað til þessa í dag er Basic 

Local Alignment Search Tool (BLAST).  Þetta tól notar stærðfræðilega aðferð sem byggist 

á því að skipta röðunum niður í litla búta sem er fljótlegt að fara í gegnum.  [Altschul et al, 

1990]   BLAST er tengt við gagnagrunn yfir erfðamengi þannig að hægt er að taka hvaða 

röð af kirnum eða amínósýrum sem er og athuga hvort að í honum finnist prótein með 

svipaða röð.  Það er líka hægt að hlaða upp annóteruðu erfðamengi inn á tólið og takmarka 

leitina við þetta erfðamengi. 
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2 Aðferðir 

Hér verður farið yfir fræðin á bak við smíð efnaskiptalíkana, upphafsskrefin sem 

nauðsynleg eru áður en hafist er handa, hvernig smíðinni er háttað og hvernig líkanið er 

svo prófað til að staðfesta að það virki eins og ætlast er til. 

2.1 Uppsetning líkansins 

2.1.1 Uppkast af líkani og yfirferð 

Efnaskiptalíkön eru byggð á erfðamengjum lífvera og því eru vel annóteruð erfðamengi 

nauðsynleg til þess að mögulegt sé að byggja upp góð líkön.  Með þeim er hægt að nota 

sjálfvirkar aðferðir eins og modelSEED sem nýtir sér annóterað erfðamengi til að  smíða 

uppkast af líkani úr ensímunum sem annóteringin bar kennsl á.  Líkön sem eru byggð á 

sjálfvirkan hátt eiga það til að vera götótt þar sem annóteringar á genum geta verið 

vitlausar eða þær vantað.  Það krefst því nákvæmrar yfirferðar til að athuga virkni genanna 

og fylla upp í götin.  [Thiele et al, 2010]  Annar möguleiki er að nýta líkan fyrir skylda 

tegund, sem þegar er búið að byggja, sem grunn að nýju líkani.  Í því tilfelli þarf líka að 

fara í gegnum öll hvörf til þess að athuga hvort að þau séu til staðar í erfðamengi 

lífverunnar sem verið er að smíða líkanið fyrir.  Bæði tilfellin krefjast tímafrekrar 

yfirferðar á öllum ferlum. 

Yfirferðin fer fram á þann hátt að tekinn er fyrir ákveðinn lífefnafræðilegur ferill, t.d. 

glýkólýsa, og hvert ensím innan hans athugað.  Upplýsingar um ferlana og viðeigandi 

ensím má m.a. nálgast í KEGG gagnagrunninum og síðan má nota BLAST til þess að bera 

kirna- eða amínósýruröð ensíms við erfðamengi lífverunnar.  Ef samanburðurinn er gerður 

við raðir úr skyldri lífveru má gera ráð fyrir því að mikil líkindi (e. identity) fáist við rétt 

gen ef það er til staðar í erfðamenginu.  Hversu mikil líkindi þarf til þess að bæta eigi 

hvarfinu sem genið á við um er atriði sem þarf að meta og skilgreina þröskuld fyrir.  Ef 

nægileg líkindi fást til að uppfylla sett skilyrði má gera ráð fyrir að ensímið sé 

raunverulega til staðar í lífverunni og þá er hvarfinu sem það hvatar bætt við líkanið.  

[Thiele et al, 2010]  Mikilvægt er að líkön sem byggð eru á þennan hátt séu 

samanburðarhæf og til þess þarf að fylgja venjum og reglum sem hafa verið þróaðar í 

líkanabyggingu m.t.t. nafna á hvörfum, lífefnum og genum og almenna byggingu líkansins.  

BiGG gagnagrunnurinn er gagnlegur í þessu samhengi þar sem hann inniheldur fjölda 

annarra líkana sem hægt er að bera saman við. 

2.1.2 Upplýsingar um hvörf 

Til þess að byggja upp efnaskiptalíkan á þennan hátt er vaninn að byrja að setja upp skjal 

fyrir töflureikni.  Skjalið er uppbyggt sem listi yfir þau hvörf sem eiga að koma fram í 

líkaninu ásamt öðrum lista yfir öll þau efni sem fyrir komu í þessum 

hvörfum.  Mikilvægustu upplýsingarnar fyrir hvert hvarf er sjálf efnajafnan (e. 

stoichiometric formula) sem segir til um hvað gerist í hvarfinu, þ.e. hvernig flæði lífefna í 
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gegnum það er háttað.  Ekki síður mikilvægt er gena-prótein-hvarf tengingin (e. gene-

protein-reaction association, GPR)  þar sem kemur fram nafn gensins og próteinsins sem 

eiga við þetta hvarf.  Nöfn gena byggja á ákveðnu númerakerfi og eru einstök fyrir hvert 

gen í hverri lífveru.  Prótein nöfn eiga aftur á móti við um öll prótein sem eru eins, þ.e. 

gera sama hlutinn á sama hátt þó svo að amínósýruröð þeirra sé ólík.  [Thiele et al, 2010]  Í 

þeim tilfellum þar sem unnið er með uppkast af annóteringu erfðamengis eru notuð 

tímabundin nöfn á genum en þau eru síðan leiðrétt þegar búið er að klára 

annóteringuna.  Allt líkanið byggir á þessum upplýsingum og því nauðsynlegt að þær séu 

réttar.  Stundum eru þó sett inn hvörf án genatengingar og kallast þau uppfyllihvörf (e. 

model reactions) þar sem að þau eru nauðsynleg til þess að líkanið virki.  [Thiele et al, 

2010] 

Til þess að skilja á einfaldan hátt á milli hvarfa sem hafa missterkar vísbendingar á bak við 

sig er notaður svokallaður áreiðanleikastuðull (e. confidence score).  Stuðullinn hefur gildi 

á bilinu 1 - 4 þar sem einn stendur fyrir uppfyllihvarf eins og það sem lýst er hér á undan.  

Tveir stendur fyrir hvarf sem hefur erfðafræðilegar vísbendingar eða óbeinar vísbendingar 

í gegnum rannsóknir sem segja til um seytingu eða upptöku efna.  Þrír á við ef sýnt hefur 

verið fram á virkni gens beint með því að slá það út, setja það inn eða oftjá það.  Loks á 

fjórir við ef genið hefur verið einangrað og sýnt beint fram á virkni próteinsins, bygging 

þess skilgreind og virkni genatjáningar athuguð.  [Thiele et al, 2010]   

Stefna (e. directionality) hvarfa er líka mjög mikilvægt atriði í líkönum.  Stefnan segir til 

um hvort að hvarf geti aðeins gengið í aðra átt eða báðar.  Til þess að geta fullyrt um stefnu 

efnahvarfa þá þarf að afla upplýsinga um virkni próteinanna í lífverunni.  Ef þær 

upplýsingar eru ekki til staðar er þó hægt að meta hana út frá Gibbs frjálsorku hvarfsins og 

myndunar lífefnanna sem taka þátt.  [Thiele et al, 2010]  Þegar stefnan er þekkt þarf að 

skilgreina hversu hratt ensímið vinnur með því að stilla flæðisgildin fyrir það.  Þessi 

flæðisgildi eru skilgreind fyrir hvert hvarf líkansins með því að setja því efri og neðri mörk 

(e. upper bound, lower bound).  Ef miðað er við að hvörf gangi almennt til hægri þá eru 

einstefnu hvörf skilgreind þannig að þau hafi núll í neðri mörkum.  Yfirleitt eru mörkin 

ótakmörkuð fyrir öll innri hvörf í líkaninu og fyrir þau skiptihvörf (e. exchange reactions) 

sem eru ekki takmarkandi fyrir líkanið.  Það er þá litið svo á að mörkin séu það há að ef 

“eðlilegt” flæði er af takmarkandi þætti líkansins þá ætti innra flæðið ekki að ná upp í 

hámarkið.   

2.1.3 Skilyrði líkansins 

Að lokum þarf að skilgreina ytri skilyrði líkansins.  Fyrsta skilyrði efnaskiptalíkans liggur í 

erfðamenginu.  Það segir til um hvaða ensím eru til staðar í lífverunni og þannig hvaða 

hvörf geta farið inn í líkanið og hvaða lífefni eru sömuleiðis til staðar.  Út frá niðurstöðum 

tilrauna þarf síðan að skilgreina svokallað lífmassa hvarf.  Hvarfið er nauðsynlegt fyrir 

líkanið þar sem að flæði í gegnum það segir til um hversu hratt líkanið vex.  Loks þarf að 

skilgreina svokölluð skiptihvörf.  Þau segja til um hvaða lífefni líkanið getur tekið upp og 

hverjum það getur seytt og hversu hratt það gerist út frá efri og neðri mörkum flæðis.  

Þannig segja þessi hvörf til um hvaða lífefni er takmarkandi fyrir vöxt lífverunnar og lýsir 

þannig þeim aðstæðum sem hún vex við.  Því er til dæmis hægt að skoða lífveru sem vex 

loftháð við aðstæður þar sem að súrefni er takmarkandi en algengast er að vinna með 

kolefnisgjafann sem takmarkandi þáttinn í efnaskiptalíkönum. [Orth et al, 2010] 
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2.1.4 Upplýsingar um lífefni 

Í líkaninu geta líka komið fram upplýsingar um lífefnin sem taka þátt í hvörfum 

líkansins.  Þar má finna nafn þeirra, efnaformúlu, hleðslu og staðsetningu ásamt 

einkennisnúmerum sem þeim eru gefin í ýmsum gagnagrunnum yfir lífræn 

efni.  Efnaformúla lífefnanna er mjög mikilvægt atriði fyrir líkanið þar sem að hvert hvarf 

verður að uppfylla það skilyrði að massi sé varðveittur, þ.e. ekkert efni má eyðast eða 

verða til í hvarfinu.  Efnaformúlan eins og hún er gefin í líkaninu á að vera í þeim 

aðstæðum sem eru ríkjandi í frumunni m.t.t. pH stigs og þar með fjölda vetnisfrumeinda í 

sameindinni.  [Thiele et al, 2010]  Hleðslan þarf líka að varðveitast í gegnum efnahvarf og 

getur þurft að stilla þau eftir að líkanið hefur verið sett upp, þá yfirleitt með því að bæta við 

vetnisjónum eða vatni þar sem við á.  Loks segir staðsetningin til um í hvaða hólfi (e. 

compartment) frumunnar hvarf með þetta lífefni getur átt sér stað.  Með hólfum er átt við 

svæði innan frumunnar sem eru einangruð frá öðrum, yfirleitt með lípíðhjúp, þannig að 

ekki er frjálst flæði lífefna á milli þeirra.  Það er breytilegt eftir tegundum hversu mörg hólf 

eru í notkun við efnaskipti og eru heilkjörnungar með mun fleiri hólf en dreifkjörnungar. 

2.1.5 Lífmassi og orka 

Við byggingu líkansins eru tvö atriði til viðbótar sem mikilvægt er að hafa rétt til þess að 

líkanið sé í raun að líkja eftir hegðun lífverunar in vivo.  Hið fyrsta er efnajafna hvarfs sem 

líkir eftir myndun lífmassa.  Lífmassa hvarfið stýrir flæði lífefna í gegnum líkanið þegar 

hámarkað er fyrir vexti lífverunnar þar sem í því koma fram öll þau lífefni sem þarf til þess 

að búa til 1 gramm af þurrvigt hennar, þ.e. hlutföll kirna, sykra, amínósýra, fitusýra og 

snefilefna sem þarf til viðhalds og vaxtar lífverunnar.  [Thiele et al, 2010]  Það er líka 

mikilvægt að öll efni sem lífveran þarf in vivo komi fram í hvarfinu þar sem að það segir til 

um hvaða gen er hægt að slá út án þess að drepa lífveruna og er því mikilvægt þegar hugað 

er að erfðabreytingum á henni. 

Annað atriðið er orkuþörf lífverunnar.  Líkanið nær aðeins til hluta af efnaskiptum 

lífverunnar og það koma því ekki fram atriði eins og orkunotkun vegna byggingu próteina 

og litninga úr smáeindum.  Til þess að taka þetta með í reikninginn er notað vaxtartengt 

ATP hvarf (e. Growth associated ATP Maintenance reaction, GAM) og vaxtar óháð ATP 

hvarf (Non-Growth associated ATP Maintenance reaction, NGAM).  GAM er haft sem 

hluti af lífmassa hvarfinu og segir til um þá orku sem þarf til þess að mynda hinar ýmsu 

stórsameindir sem nauðsynleg eru fyrir lífveruna.  NGAM nær síðan til orkunotkunar sem 

ekki tengist vexti beint heldur er nauðsynleg í ýmislegt viðhald á frumunni sjálfri eins og 

viðgerðir á erfðaefni.  Magn þess ATP sem fer í hvort hvarf þarf að finna með 

vaxtartilraunum á lífverunni.  [Thiele et al, 2010] 

2.2 Flux Balance Analysis 

Til þess að vinna með efnaskiptalíkön er oftast notuð stærðfræðileg aðferð sem kallast Flux 

Balance Analysis (FBA).  Aðferðin snýst um að spá fyrir um flæði lífefna í gegnum hvörf 

líkansins þar sem gert er ráð fyrir sístæðu ástandi.  Oft eru slík líkön notuð til þess að spá 

fyrir um vaxtarhraða baktería og er þá miðað við að þær séu í veldisvaxtarfasa.  Í líkaninu 

eru þá skilgreind hvörf sem eru þannig að ákveðinn fjöldi lífefna fer inn og ákveðinn fjöldi 

kemur út.  Þetta er gert á eftirfarandi hátt:  Fyrst er skilgreint fylki S af stærð m*n.  Þetta 



10 

þýðir að líkanið inniheldur n skilgreind efnahvörf og m skilgreind lífefni.  Fyrir hvert hvarf 

í fylkinu er gefinn stuðull fyrir hvert lífefni.  Neikvæður stuðull táknar að það sé notað í 

hvarfinu (hvarfefni) og jákvæður að það sé myndað (myndefni).  Stuðullinn er núll fyrir öll 

lífefni í líkaninu sem ekki taka þátt í hvarfinu.  Þar sem flest hvörf innihalda aðeins lítinn 

fjölda lífefna þá er S rýrt fylki.  Flæði gegnum hvörf líkanisins er táknað með vigrinum v 

og hefur hann lengd n.  Þar sem að líkanið er í sístæðu ástandi þá þurfa v og S að uppfylla 

skilyrðið: 

      Sv = 0 (1) 

Hvaða vigur v sem uppfyllir þetta skilyrði er í kjarna fylkisins S.  Í venjulegu 

efnaskiptalíkani eru mun fleiri hvörf en lífefni, þ.e. n > m, sem veldur því að það er engin 

ótvíræð lausn á þessari jöfnu og því margar mögulegar lausnir.  Þegar líkanið er notað til 

þess að spá fyrir um hegðun lífverunnar er verið að leita að ákveðinni lausn sem uppfyllir 

ákveðin skilyrði, t.d. sú lausn sem hámarkar vöxt.  [Orth et al, 2010]  Til þess að slík lausn 

fáist þá þarf að beina sem mestu flæði í gegnum lífmassa hvarfið sem þá er markhvarf (e. 

objective function) líkansins.  Það er líka mögulegt að besta eigi flæði í gegnum mörg 

hvörf og þá er hvert hvarf hluti af markhvarfinu.  Til þess að skilgreina það innan FBA er 

notaður vigurinn c og jafnan: 

Z = c
T
*v (2) 

Þar sem c skilgreinir vægið með því að gefa hverju hvarfi númerískt gildi, núll fyrir þau 

hvörf sem ekki eru hluti af markhvarfinu en hærra fyrir hin.  Ef aðeins eitt hvarf er 

markhvarfið þá er stuðullinn fyrir það einn.  Aðferðir línulegrar bestunar eru síðan nýttar 

til þess að besta markhvörfin og finna hágildi eða lággildi fyrir þau miðað við skilyrði 

líkansins.  [Orth et al, 2010] 

2.3 Prófun á líkani 

Forritasafnið COBRA hefur verið þróað fyrir forritunartungumálin Matlab og 

Python.  Pakkinn leyfir ýmis konar greiningar byggðar á líffræðilegum gögnum en sá hluti 

hans sem helst kemur þessu verkefni við eru aðferðir sem leyfa smíði efnaskiptalíkana sem 

byggð eru á erfðaupplýsingum ásamt aðferðum til stillingar og greiningar á 

líkaninu.   [Heirendt et al, 2017]  Með COBRA er því hægt að byggja upp virkt líkan með 

aðeins þeim takmörkuðu og oft götóttu gögnum sem felast í annóteruðu erfðamengi 

lífveru.   

Fyrsta skrefið við prófun á líkaninu er að þýða það yfir á stærðfræðilegt form sem Matlab 

getur unnið með. Til þess er COBRA fallið xls2model notað en það tekur m.a. inn líkön 

sem eru skilgreind í töflureikni.  Aðeins þarf að passa að líkanið sé rétt sett upp m.t.t. dálka 

til þess að fallið geti lesið það.  Að þessu loknu er hægt að vinna áfram með líkanið og það 

sem fyrst þarf að gera er að athuga hvort að einstakir ferlar í líkaninu séu virkir.  Þetta er 

gert samhliða byggingu líkansins til þess að auðveldara sé að bera strax kennsl á þau lífefni 

eða hvörf sem gætu verið til vandræða og þau löguð áður en að fleiri hvörfum er bætt 

við.  Fallið sem hér er nýtt heitir test_model og er ekki hluti af COBRA pakkanum og 

fylgir það því með í viðauka 1.  Fallið býr til hvarf sem skapar flæði af lífefni sem áhugi er 

fyrir út úr líkaninu.  Ef öll hvörf sem þarf til þess að framleiða það úr kolefnisgjafanum 
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fyrir líkanið eru til staðar og flæðið nær þeim gildum sem gefin eru sem skilyrði þá stenst 

lífefnið prófið og gera má ráð fyrir því að framleiðsluferill þess virki.  Ef ekki fæst flæði á 

þennan hátt er framleiðsluferill lífefnisins líklegast stíflaður.  Með þessu falli er þá unnt að 

vinna sig aftur á bak í gegnum ferilinn þangað til að hvarfið sem veldur stíflunni finnst. 

Þegar öruggt er að hver ferill fyrir sig virkar þarf að athuga hvort að þeir virki allir 

saman.  Til þess að athuga þetta er hægt að sjá hvort að lífmassa hvarfið virki og hvort að 

flæðið í gegnum það sé eðlilegt miðað við flæði kolefnisgjafa inn í líkanið.  Þetta er gert 

með falli sem bestar flæði í gegnum ákveðið markhvarf, optimizeCbModel.  Ef flæðið 

sem fæst er talið ásættanlegt þá þarf að athuga hvort að hvörfin í líkaninu séu í jafnvægi 

m.t.t. efna og hleðslu.  Nauðsynlegt er að gera þetta áður en að vöxtur líkansins er borinn 

saman við mæld gildi.  Ef hleðsla og efni eru ekki varðveitt getur líkanið framleitt það í 

innra hvarfi og þannig raskað öllu jafnvægi líkansins.  Fallið sem notað er til þess heitir 

checkMassChargeBalance og athugar það samsetningu lífefnanna báðum megin í 

hvarfinu og ber þau saman og skilar síðan lista yfir þau hvörf þar sem ósamræmi finnst.  Út 

frá þeim upplýsingum má svo laga hvörfin eða formúlur lífefnanna eftir því sem við á.   
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3 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir smíði líkansins, þau atriði sem komu í ljós varðandi 

efnaskipti AK17 við smíðina, vinnuna við stillingu líkansins og loks hver staða líkansins er 

nú.  Einnig verður farið yfir innsetningu ferla til framleiðslu á 1,2-própandíóli og 

niðurbroti á lífmassa brúnþörunga. 

3.1 Bygging líkansins 

3.1.1 Líkansmíðin 

Við byggingu á líkaninu var farið eftir þeirri lýsingu sem kemur fram í 

aðferðarkaflanum.  Nokkur atriði eru þó frábrugðin þessari lýsingu. Það var ekki búið að 

klára annóteringu erfðamengis AK17 hjá Matís þegar hafist var handa við verkefnið en það 

fékkst þó langt komið uppkast sem hægt var að nýta til byggingarinnar.  Uppkastið var þýtt 

yfir á fasta form og RAST var notað til þess að annótera það á sjálfvirkan hátt.  [Aziz et 

al, 2008]  Þá var hægt að nýta BLAST til þess að bera amínósýruraðir próteina með þekkta 

virkni beint við erfðamengi AK17.  Í framhaldinu var ákveðið að nýta líkan fyrir tegundina 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum sem grunn að líkaninu og því voru 

amínósýruraðir þeirrar tegundar notaðar við samanburð þar sem að þær voru aðgengilegar 

á KEGG.  Þessar tvær tegundir eru mjög skyldar (sjá mynd 1.1) og því var talið líklegt að 

grunnefnaskipti þeirra væru svipuð svo auðvelt væri að yfirfæra lífefnafræðilegu ferlana 

sem mynda þau.  Í BLAST samanburðinum var miðað við að líkindi milli amínósýruraða 

þyrftu að vera yfir 85% til að hvarf ensímsins væri sett beint inn í AK17 líkanið, annars var 

ensímið athugað nánar m.t.t. virkni. 

Næst var hafist handa við byggingu líkansins.  Ef grunur lék á að prótein væri til staðar í 

AK17 en ekki T. saccharolyticum var athugað hvort að það væri til staðar í annari skyldri 

tegund eins og Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum og það notað til 

samanburðar í staðinn.  Ef ekkert fannst þar var gerð almenn BLAST leit þannig að hægt 

væri að finna hvaða hlutverk svipuð prótein hefðu.  Sérstaklega var passað að fara yfir öll 

hvörf sem ekki komu beint úr T. saccharolyticum líkaninu m.t.t. sömu ferla í BiGG 

líkönunum.  BRENDA gagnagrunnurinn var síðan nýttur til þess að skera úr um vafaatriði, 

t.d. ef athuga þurfti sérstaklega virkni ensíms.  Hann var líka notaður til þess að finna 

amínósýruraðir ensíma sem þótti líklegt að væru til staðar í AK17 en fundust ekki í í T. 

saccharolyticum.  Þessi vinna var tímafrekasti hlutinn af ferlinu og fór mesta vinnan í að 

klára alla þá efnaskiptaferla sem nauðsynlegir voru til framleiðslu á lífmassa AK17. 
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Mynd 3.1  Hér má sjá hluta af pentósa fosfat ferlinum.  Frúktósi-6-fosfat (f6p) ásamt 

glýseraldehýði-3-fosfat (g3p) er nauðsynlegt til að ferillinn virki.  Framleiða þarf 5-

fosfórríbósýl dífosfat (prpp) til þess að framleiða megi kirni. 

3.1.2 Kjarni efnaskipta 

Glýkólýsan ásamt pentósa fosfat ferlinum og sítrónusýruhringnum mætti kalla “kjarna” 

efnaskipta.  Óháð því hvaða kolefnisgjafa lífvera er að nýta þá mun kolefnið þurfa að flæða 

í gegnum einhvern hluta af þessum ferlum.  Sem kolefnisgjafa getur AK17 nýtt sér 

nokkurn fjölda sykra, pýrúvat og 2 amínósýrur (sjá töflu 3.2).  Í öllum tilfellum þarf að 

koma flæði inn í þessa ferla til að framleiða lífsnauðsynleg efni.  Í glýkólýsunni nýtir 

AK17 aðallega Embden-Meyerhof ferilinn til niðurbrots á sykrum.  Helsti óvissuþátturinn í 

þeim ferli er tilvist frúktósa bisfosfatasa (EC 3.1.3.11) en ensímið myndar frúktósa-6-fosfat 

úr frúktósa-1,6-bisfosfat.  Það er nauðsynlegt til þess að nýta megi ákveðnar sykrur, m.a. 

frúktósa, sem ekki mynda frúktósa-6-fosfat í niðurbrotsferli.  Lífefnið gengur inn í pentósa 

fosfat ferilinn og er því forveri í framleiðslu á kirnum, sjá mynd 3.1.  Uppfyllihvarf var sett 

inn fyrir ensímið í líkaninu þangað til genið finnst.  Entner-Doudoroff ferillinn er til staðar 

en aðeins að hluta, hún getur ekki nýtt hann til þess að brjóta niður glúkósa.  Hún getur þó 

líklegast brotið niður glúkónat og ferillinn er nauðsynlegur í niðurbroti á galaktúrónati sem 

er einsykrueining pektíns. 

AK17 er nokkuð fjölhæf þegar kemur að nýtingu pýrúvats, hún getur myndað laktat, etanól 

og asetat eins og flestar loftfirrtar bakteríur.  Hún nýtir sér líka hluta af 

sítrónusýruhringnum, aðallega til þess að framleiða alfaketóglútarat sem fer í framleiðslu á 

glútamati og tengist þannig inn í framleiðslu á fjölmörgum amínósýrum.  Fyrsta skrefið í 

þeim ferli er myndun sítrats úr asetati og oxalóasetati með ensíminu sítrat synþasa (EC 

2.3.3.16).  Ensímið er því nauðsynlegt til þess að mögulegt sé að mynda alfaketóglútarat, 

og þar með amínósýrur sem vitað er að AK17 getur framleitt, en það finnst ekki gen í 

erfðamenginu sem kóðar fyrir því.  Þó hefur gen sem var annóterað sem hómósítrat synþasi 

nokkur líkindi með ensíminu sítrat re-synþasa (EC 2.3.3.3) og gefur BLAST e-gildi (e. e-
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value) upp á 2e-33 fyrir amínósýruröð úr tegundinni Clostridium ljungdahlii sem fundin 

var í BRENDA.  Einnig er óvíst að genið fyrir pýrúvat karboxýlasa (EC 6.4.1.1) sé 

raunverulega til staðar hjá AK17 en hann þarf til að framleiða oxalóasetat sem er síðan 

notað til að framleiða sítrat.  Bæði sítrat synþasi og pýrúvat karboxýlasi voru sett inn sem 

uppfyllihvörf. 

3.1.3 Amínósýrur og upptaka 

AK17 getur samkvæmt tilraunum framleitt allar 20 lífsnauðsynlegu amínósýrurnar og allar 

nauðsynlegar gerðir kirna.  [Jóhann Örlygsson et al, 2007]  Nokkur göt fundust í þessum 

ferlum þegar farið var í gegnum þá og var einn þeirra alanín transamínasi (EC 2.6.1.2).  

Hann flytur amínó hópinn frá glútamati yfir á pýrúvat og myndar þannig alanín og 

alfaketóglútarat.  Engin ummerki fundust um það í erfðamenginu og því er vel mögulegt að 

alanín sé myndað á annan hátt en ákveðið var að setja ensímið inn til uppfyllingar þar sem 

ekki tókst að bera kennsl á slíka leið.  Ekkert annað gat fannst í neinum af ferlunum sem 

ekki var að endingu hægt að fylla upp í eftir ítarlegri skoðun á erfðamenginu. 

Til þess að hægt sé að framleiða amínósýrur þarf upptöku á nitri og brennisteini.  Ferlar 

sem þjóna þessu hlutverki eru til staðar í AK17 en ef þeir eru bornir saman við þá sem 

finnast í T. saccharolyticum þá sést að þeir eru mun styttri og ræður AK17 því ekki við 

upptöku á efnunum í formi sem krefst mikillar afoxunar fyrir nýtingu.  Miðað við 

erfðaupplýsingar ræður hún við upptöku á nítríti (NO2) en í tilraunum hefur verið notast 

við ammóníum klórið (NH4Cl).  T. saccharolyticum ræður hins vegar við að nota nitur (N2) 

úr andrúmsloftinu.  Í tilfelli brennisteinsins ræður AK17 aðeins við upptöku súlfíðs (H2S) 

en T. saccharolyticum getur notað súlfat (SO4).  Áhugavert er að sjá þennan mikla mun á 

hæfni við upptöku slíkra efna, sérstaklega miðað við hversu skyldar þessar tvær tegundir 

eru.   

3.1.4 Rafeindaflutningskeðjan 

Þar sem að AK17 er loftfirrt baktería þá var nokkuð ljóst að ekki væri mikið um ensím úr 

ferli rafeindaflutningskeðjunnar.  Það hefur þó verið varpað fram þeirri tilgátu að ensímið 

ferredoxín hýdrógenasi (EC 1.12.7.2) sé aðalensímið við framleiðslu á vetni í 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum.  [Currie et al, 2015]  Þetta ensím ásamt 

nokkrum öðrum í líkani T. saccharolyticum voru athuguð til að finna samsvörun í 

erfðamengi AK17.  Því miður vantaði nokkuð upp á samræmi genamerkinga í líkaninu 

miðað við KEGG í þessum ferli og því tók nokkurn tíma að finna amínósýruraðir fyrir 

ensímin.  Að endingu tókst þó að finna gen sem talin eru kóða fyrir ferredoxín hýdrógenasa 

og þremur öðrum ensímum í erfðamengi AK17 og voru þau sett inn í líkanið.  Eins og 

búist var við þá framleiðir líkanið vetni með notkun á þessu ensími en þar sem að engin 

önnur hafa verið sett inn sem geta framleitt vetni þá er það nokkuð sjálfgefið.  Ásamt 

framleiðslu á etanóli og laktati þá er vetnisferillinn ein af helstu leiðum AK17 til að oxa 

rafeindabera. 

3.1.5 Frumuhjúpurinn 

Fitusýrumyndun er nauðsynleg fyrir alla einfrumunga til þess að viðhalda frumuhimnu 

sinni og AK17 er engin undantekning.  Í líkani T. saccharolyticum var ekki mikið lagt í 

fitusýruferlana, raunar virtust þeir hafa verið teknir beint úr öðru líkani, Rumiclostridium 
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thermocellum, en líkan T. saccharolyticum var upphaflega byggt á því.  [Currie et al, 2015]  

Ferlarnir höfðu verið sameinaðir þannig að eitt hvarf var fyrir hverja fitusýru sem átti að 

framleiða.  Það væri í sjálfu sér ekkert að þessari framsetningu ef ekki væri fyrir það að 

genatengingin var ekki til staðar, genið sem var merkt inn fyrir þessa ferla var aðeins eitt af 

þeim sem tekur þátt í framleiðslunni.  Í AK17 líkaninu var reynt að laga þessa galla, 

hvörfin voru tekin í sundur og genatengingin leiðrétt.  Annað vandamál við T. 

saccharolyticum líkanið var að ferlar til myndunar á ómettuðum fitusýrum voru til staðar 

en miðað við KEGG eru þeir ekki til staðar í erfðamengi hennar.  Engin gen sem tilheyrðu 

framleiðsluferli ómettaðra fitusýra fundust í erfðamengi AK17.  Hlutfall ómettaðra fitusýra 

eykst líka, t.d. í E. coli, með lækkandi hitastigi.  [Koga, 2012]  Þess í stað var athugað 

hvort að aðrar gerðir fitusýra væru mögulega til staðar, gerðir sem gætu frekar orðið til 

þess að hækka bræðslumark hjúpsins.  Greinóttar fitusýrur hafa þann eiginleika og eru 

algengar meðal hitakærra baktería og arkea.  Þær eru í tveimur formum, iso og anteiso, og 

er iso gerðin almennt algengari við hærra hitastig í bakteríum.  Hlutföllunum milli þessara 

gerða er síðan stjórnað til að bregðast við hitastigsbreytingum.  [Koga, 2012]  Þar sem 

engar upplýsingar eru til staðar um samsetningu frumhjúpsins í AK17 þá er ekki hægt að 

segja til um hlutföll fitusýra í honum og var því notast við fitusýruhlutföllin úr líkani T. 

saccharolyticum þar sem mettuðu fitusýrurnar settar inn í stað þeirra ómettuðu.  Þetta 

verður vonandi hægt að laga um leið og frekari upplýsingar um samsetningu hjúpsins fást. 

Frumuveggur bakteríu er mikilvægur hluti hennar.  Í tilfelli Gram-jákvæðrar bakteríu, eins 

og AK17, þjónar hann mikilvægu hlutverki í viðhaldi á formi bakteríunnar og viðnámi 

gegn osmótískum kröftum.  Ferillinn sem framleiðir einingar frumuveggsins er frekar 

einfaldur og engin vandamál komu upp við að yfirfæra hann úr líkani T. saccharolyticum.  

Forveri byggingareininga frumuveggsins er frúktósi-6-fosfat og því er framleiðsla á 

lífefninu nauðsynleg fyrir byggingu hans.  Framleiðsluferill teichoic sýranna var þó ekki 

jafn einfaldur.  Teichoic sýrur eru festar annað hvort á frumuhimnuna, og kallast þá 

lipoteichoic sýrur, eða frumuvegginn, og kallast þá wall teichoic sýrur, og gegna 

mikilvægu hlutverki við að viðhalda stífleika veggjarins.  [Brown et al, 2014]  

Framleiðsluferlarnir fyrir þessar sýrur voru teknir saman í stök hvörf fyrir hverja sýru í T. 

saccharolyticum líkaninu og það var ákveðið að taka þá beint yfir.  Ekki hefur enn tekist að 

finna genatengingar fyrir ferlana í AK17. 

3.1.6 Hjálparþættir 

Ýmsir hjálparþættir (e. cofactors) eru nauðsynlegur hluti af efnaskiptum lífvera en það er 

mismunandi eftir lífverum hverjir eru nýttir.  Miðað við erfðaupplýsingar framleiðir AK17 

nokkra slíka og má þar helst nefna rafeindaberana NAD og NADP, burðarþáttinn kóensím 

A auk fólata.  Framleiðsluferlar fyrir NAD og NADP eru einfaldir en vegna ójafnvægis 

sem ekki hefur enn tekist að bera kennsl á þá virkar hvarfið sem hvatað er af ensíminu L-

aspartat oxídasa (EC 1.4.3.16) ekki nema að útflutningur á súkkínati sé leyfður.  Þetta 

hvarf er fyrsta skrefið í ferlinum og þar hvarfast aspartate og fúmarat saman til þess að 

mynda imínóaspartat og súkkínat.  Imínóaspartatið heldur áfram í gegnum ferilinn en 

súkkínatið gerir það ekki.  Því stíflast hvarfið þar sem að flæði súkkínatsins getur ekki farið 

neitt.  Þar sem að engin góð leið fannst til þess að beina flæði súkkínatsins annað þá var 

ákveðið að setja inn útflutning fyrir það sem uppfyllihvarf. 

Framleiðsluferillinn fyrir kóensím A var einfaldur en gat var í honum í líkani T. 

saccharolyticum þannig að ekki var hægt að mynda R-pantóat úr 2-dehýdrópantóati.  Með 
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leit í gegnum BRENDA tókst þó að finna ensímið 2-dehýdrópantóat 2-redúktasa (EC 

1.1.1.169) í erfðamengi AK17 sem gat brúað þetta bil.  Þannig var hægt að sleppa því að 

vera með innflutning á kóensími A eins og var í viðmiðunarlíkaninu.  Ferlarnir fyrir fólöt 

voru ekki jafn einfaldir.  Þeir reyndust nauðsynlegir fyrir framleiðslu á amínósýrunni 

þreóníni en þegar ferlarnir voru skoðaðir þá vantaði þó nokkurn fjölda gena inn í hann.  Þar 

sem að vitað var að AK17 gat myndað þreónín þá var ákveðið að setja hvörfin sem vantaði 

inn sem uppfyllihvörf.  Staða ferlanna er þó tímabundin og þarf að skoða þá betur in vivo. 

3.1.7 Lífmassi 

Lífmassa hvarfið í AK17 líkaninu var í fyrstu tekið beint úr T. saccharolyticum 

líkaninu.  Þar sem að kjarni efnaskiptanna virtist að mestu leyti vera eins þá var talið 

eðlilegt að nota það sem fyrstu nálgun.  Án þess að hafa frekari upplýsingar um 

samsetningu lífmassa AK17 var þó ekki hægt að ábyrgjast að niðurstöður líkansins 

endurspegluðu nægilega vel efnaskiptum hennar in vivo.  Því miður fengust þessar 

upplýsingar ekki áður en að ljúka þurfti verkefninu og því er samsetning lífmassans enn að 

mestu sú sama og fyrir T. saccharolyticum.  Eina atriðið sem er að einhverju leyti 

frábrugðið er samsetning fitunnar í hvarfinu en talið er að AK17 nýti greinóttar fitursýrur í 

hjúp sinn en ekki ómettaðar.  Lífmassa hvarfið er fyrsta og mikilvægasta atriðið sem þarf 

að laga í líkaninu til þess að hægt sé að nota það til þess að spá fyrir um eiginleika 

efnaskipta AK17. 

3.2 Stilling líkansins 

Þegar lokið var við að setja alla ferlana inn í líkanið þurfti að þýða það yfir á 

stærðfræðilegt form og prófa það með föllum úr COBRA pakkanum í Matlab.  Þegar farið 

var í gegnum ferlana kom í ljós að margir þeirra voru óvirkir, oft vegna mistaka í nöfnum á 

lífefnum í formúlum eða vegna gata í ferlum hjálparefna.  Slík mistök voru löguð og 

líkaninu komið á það stig að hægt var að framleiða lífmassa.  Þannig var öruggt að allir 

ferlarnir í líkaninu virkuðu saman. 

Þá þurfti að athuga jafnvægi lífefna og hleðslu í hvörfum líkansins.  Athugunin leiddi í ljós 

nokkurn fjölda hvarfa sem ekki voru í jafnvægi.  Þetta var annað hvort vegna þess að 

formúlur lífefna voru rangar, þá yfirleitt með meira af vetni en áttu að vera til staðar, eða 

þá að það vantaði vetnisjónir til þess að jafna út hleðslu.  Þessi ójafnvægi voru löguð að 

mestu en nokkur eru eftir, þá í kringum hvörf sem innihalda annaðhvort teichoic sýrur eða 

ferredoxin.  Í tilfelli teichoic sýranna var það vegna þess að enn vantar efnaformúlur fyrir 

nokkrar þeirra en í tilfelli ferredoxins var þetta vegna þess að ósamræmi er í BiGG 

gagnagrunninum með hleðslu þessara rafeindabera.  Því hafa verið sett inn hvörf sem gera 

ráð fyrir annarri hleðslu á þeim en notuð var í líkaninu fyrir AK17 og því kemur fram 

ójafnvægi.  Þetta er eitthvað sem þyrfti að laga í líkaninu en það þyrfti líka að samræma 

hleðslu ferredoxins í líkönum almennt. 

Að þessu loknu voru efnin sem líkanið seytti athuguð og magn þeirra borið saman við það 

sem hefur fengist í rannsóknum in vivo.  Það vantaði gögn til þess að hægt væri að gera 

nákvæman samanburð en hlutföllin af efnum virtust svipuð því sem fékkst in vivo.  

[Jóhann Örlygsson et al, 2007]  Næsta skref í stillingu líkansins hefði átt að vera 

samanburður við niðurstöður fleiri rannsókna þar sem reynt hefði verið að stilla gildin fyrir 
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GAM og NGAM þannig að líkanið væri í sem bestu samræmi við efnaskipti AK17 in 

vivo.  Þau gögn fengust ekki áður en að ljúka þurfti verkefninu og því var látið duga að fara 

í gegnum skrefin hér á undan. 

3.3 Eiginleikar líkansins 

Í þessum kafla verður farið yfir stöðu líkansins, hæfni AK17 til niðurbrots á ýmsum 

kolefnisgjöfum og ferlana fyrir framleiðslu 1,2-própandíóls og niðurbroti á lífmassa 

brúnþörunga. 

3.3.1 Staða líkansins 

Tafla 3.1  Hér má sjá tölfræði yfir stöðu líkans AK17 og samanburð við líkön fyrir 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum [Currie et al, 2015] og Eschericia coli [Monk et 

al 2017]. 

 Thermoanaerobacterium 

AK17 

Thermoanaerobacterium 

saccharolyticum 

Escherichia 

coli 

Fjöldi gena í 

erfðamengi 
2459 2783 4481 

Fjöldi gena í 

líkani (hlutfall 

gena í líkani) 

351 (14.3%) 315 (11.3%) 1516 (33.8%) 

Fjöldi hvarfa í 

líkani 
704 515 2712 

Fjöldi lífefna í 

líkani 
597 503 1877 

 

Í töflu 3.1 má sjá yfirlit yfir stöðu líkansins fyrir AK17 og samanburð við líkön fyrir 

samanburðarlífveruna Thermoanaerobacterium saccharolyticum og þá tegund sem hefur 

verið mest rannsökuð, Escherichia coli.  Gæði líkansins fyrir T. Saccharolyticum er lægri 

en að vonast var eftir við upphaf þessa verkefnis eins og áður hefur komið fram.  Það 

þjónaði þó mikilvægu hlutverki sem grunnur að líkaninu fyrir AK17.  Líkanið fyrir E. coli 

hefur verið í þróun í 25 ár og hefur því verið vandlega yfirfarið og prófað.   Sjá má að bæði 

líkönin fyrir Thermoanaerobacterium tegundirnar eru mun minni í smíðum en líkanið fyrir 

E. coli, bæði eru þar færri lífefni og mun færri hvörf.  Líka er greinilegt að þau ná yfir mun 

minni hluta af erfðamenginu sem gæti átt þátt í að útskýra ósamræmi í spágildum líkans 

AK17 miðað við tilraunir.  Þrátt fyrir að AK17 líkanið hafi hlutfallslega fá gen eru flest 

hvörfin innan þess með tengingu við gen, mörg hvarfanna eru einfaldlega tengd við sömu 

genin.  Þetta á sérstaklega við um efnaskipti fitusýra þar sem að sömu ensímin koma oft 

fyrir.  Það er þó líklegt að efnaskipti AK17 séu líka ekki jafn umfangsmikil og þau hjá E. 

coli, hún er einfaldari lífvera eins og sést af fjölda gena.   
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3.3.2 Kolefnisgjafar 

Tafla 3.2  Kolefnisgjafar sem hafa verið prófaðir í AK17 [Jóhann Örlygsson et al, 2007] 

og í líkaninu.  - stendur fyrir engan vöxt, + stendur fyrir vöxt og ND fyrir ekki athugað. 

Kolefnisgjafi Vöxtur in silico Vöxtur in vivo 

Glúkósi + + 

Frúktósi + + 

Galaktósi + + 

Mannósi + + 

Arabínósi + + 

Xylósi + + 

Ríbósi + + 

Laktósi + + 

Súkrósi + + 

Sellubíósi + + 

Galaktúrónat + ND 

Laktat - - 

Súkkínat - - 

Pýrúvat + + 

Malat - - 

Lýsín - - 

Alanín - - 

Þreónín + + 

Serín + + 

Cysteine - - 

Histidín - - 

 

Til þess að nýta megi bakteríu í iðnaði er mikilvægt að hún geti nýtt mismunandi 

kolefnisgjafa.  Það þarf því að athuga þetta hjá tegundum sem þykja áhugaverðar og í töflu 

3.2 má sjá alla þá kolefnisgjafa sem hafa verið athugaðir m.t.t. þess hvort að AK17 geti 

nýtt þá.  Eins og þar má sjá er þetta frekar fjölbreyttur hópur, sérstaklega meðal sykra.  

Mismikill vöxtur og vetnisframleiðsla fæst á þessum ólíku kolefnisgjöfum, sjá myndir 3.3 

og 3.4.  Munurinn á vaxtarhraða liggur aðallega í því hversu dýr skrefin eru til að koma 

þeim inn í glýkólýsuna.  Minnstur vöxtur fæst út úr amínósýrunum og pýrúvati enda ekki 

mikil orka sem fæst beint úr niðurbroti þeirra í loftfirrtum efnaskiptum.  Vetnisframleiðlan 

þarfnast hins vegar afoxaðra rafeindabera og veltur því á hversu afoxaður kolefnisgjafinn 

er.  Þessi niðurstaða er að sumu leyti frábrugðin því sem fengist hefur í tilraunum eins og 

kemur fram á mynd 3.2, sérstaklega þegar kemur að vetnisframleiðslu.  Því er nauðsynlegt 

að stilla líkanið betur en til þess þarf upplýsingar úr tilraunum á AK17 in vivo og má sjá 

lista yfir þær í töflu 3.3.  Ásamt frekari upplýsingum um lífmassa og vöxt er líka mikilvægt 

að ráðast í frekari athugun á eiginleikum ensímanna sem setja á inn í AK17 til framleiðslu 

á 1,2-própandíóli úr lífmassa brúnþörunga.  Athuga þarf úr hvaða lífveru er best að taka 

genin og hvort að kínetískir eiginleikar ensímanna séu hentugir fyrir AK17. 
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Tafla 3.3  Tilraunir sem þarf að framkvæma til að bæta megi líkanið og athuga frekar 

fýsileika AK17 til framleiðslu á 1,2-própandíóli úr lífmassa brúnþörunga. 

Flokkur Tilraun 

Lífmassi Fitusýrur:  Athuga hvort greinóttar fitusýrur séu í AK17 og finna 

hlutfall þeirra í lífmassa 

 Sykrur (veggur):  Athuga hlutfall sykra í lífmassa, greina teichoic 

sýrur. 

 Amínósýrur: Athuga hlutfall amínósýra í lífmassa 

 Hjálparefni: Athuga hvaða hjálparþætti AK17 notar og hlutföll þeirra í 

lífmassa. 

Vöxtur Athuga vaxtarhraða fyrir stillingu á GAM og NGAM.  Athuga hraða 

seytingar og upptöku til að stilla ferla. 

Ensím Athuga kínetíska virkni ensíma 1,2-própandíól framleiðsluferilsins og 

alginat niðurbrotferilsins.   

 

 

 

Mynd 3.2  Vöxtur AK17 á mismunandi kolefnisgjöfum.  Grátt táknar vöxt en svart magn 

vetnis sem er seytt. [Jóhann Örlygsson et al, 2007].   
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Mynd 3.3  Vöxtur líkansins á mismunandi kolefnisgjöfum.  Allir þeir sem vitað er að AK17 

vex á in vivo voru prufaðir ásamt þeim sem bæta átti við, alginati og mannitól.  Flæði 

kolefnisgjafans var stillt á 15 mmol/(gDW*h) miðað við einsykrueiningar. 

 

 

 

Mynd 3.4  Magn vetnis sem seytt er á mismunandi kolefnisgjöfum.  Sömu skilyrði gilda og í 

mynd 3.3. 
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3.3.3 1,2-própandíól 

 

 

Mynd 3.5  Ferill fyrir framleiðslu og seytingu á 1,2-própandíóli.  AK17 getur nú þegar 

umbreytt díhýdroxýasetón fosfati (dhap) yfir í meþýlglýoxal (mthgxl) en bæta þar við 

tveimur ensímum til að framleiða 1,2-própandíól úr því (ALR2 og ALR4x).  Síðan þarf 

flutning á því út úr frumunni (12PPDt). 

AK17 getur ekki framleitt 1,2-própandíól náttúrulega og því þarf að erfðabreyta henni til 

þess að setja inn ensímin sem til þarf.  Það þarf þó aðeins að setja inn tvö ensím til 

framleiðslu, flutningurinn er uppfyllihvarf þar sem ekki þarf virkan útflutning á efninu in 

vivo.  [Saxena et al, 2010]  Genin sem setja á inn koma úr skyldum stofni, 

Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum, sem framleiðir 1,2-própandíól.  Ferilinn 

má sjá á mynd 3.5.  Þar sem að forveri 1,2-própandíóls er díhýdroxýasetón fosfat þá er 

ekki langt að sækja efnið í ferilinn.  Allar þær sykrur sem eru í líkani AK17 mynda 

díhýdroxýasetón fosfat sem hluta af niðurbrotsferlinum og því getur hluti af flæðinu farið 

beint þangað.  Annað atriði sem sjá má af ferlinum er að fyrir hverja sameind af 1,2-

própandíól sem er framleidd þá eru oxuð ein sameind af NADH og önnur af NADPH.  

Þetta er mjög mikilvægt þar sem að oxun á þessum rafeindagjöfum er nauðsynleg til þess 

að halda glýkólýsunni gangandi.  Vanalega myndu ferlarnir sem framleiða etanól, laktat og 

vetni uppfylla þörfina fyrir oxun þessara hjálparþátta en ef genin sem kóða fyrir ensímum 

þeirra eru slegin út þá neyðist AK17 til þess að beina flæði inn í 1,2-própandíól ferilinn til 

þess að viðhalda orkubúskapnum. 

Ferillinn var settur inn í líkanið til þess að athuga hann betur.  Hægt var að besta flæði í 

gegnum ferilinn en þegar vöxtur var skilgreindur sem markfall fékkst ekkert flæði í 

gegnum hann.  Líkanið notar mest framleiðsluferla etanóls, asetats og vetnis til þess að oxa 

rafeindaberana og seyta óþarfa kolefni.  Því var prufað að slá þessa ferla út.  Fyrst var 

etanól slegið út en þá fór flæðið yfir í myndun asetats.  Ef asetat var slegið út fór flæðið í 

myndun laktats.  Ef það var svo slegið út þá fékkst loks flæði inn í 1,2-própandíól ferilinn 

en þá hafði vöxturinn minnkað mikið.  Þessi niðurstaða er að sumu leyti eins og við mátti 

búast, 1,2-própandíól ferillinn er dýr og líkanið reynir að nota aðra í staðinn.  Það er líka 

áhugavert að skoða vöxtinn þar sem að markmiðið með hönnun áætlana um genaútslátt er 

yfirleitt að samtvinna vöxt og framleiðslu.  Miðað við þessa niðurstöðu gæti reynst erfitt að 

samtvinna báða þessa þætti og að fá nægilega mikinn vöxt til þess að framleiðslan sé 

arðbær.  Nokkrar útsláttartilraunir hafa verið gerðar á AK17 hjá Matís þar sem m.a. hefur 

verið prufað að slá út etanól og asetat.  Sá stofn óx verr en búist var við og virtist hann nýta 
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ensím sem vanalega tilheyra bútarat ferlinum til þess að viðhalda framleiðslu asetats.  

Þegar það ensím var líka slegið út fékkst hins vegar stofn sem óx mun betur en fyrri 

stofninn.  Þessar niðurstöður sjást ekki ef sama aðgerð er framkvæmd í líkaninu og því er 

erfitt að segja til um hvort að annar útsláttur hefði þau áhrif sem það segir.  Greinilegt er að 

það er enn nokkur vinna eftir við líkanið til að fá spágildi þess nær raunveruleikanum. 

3.3.4 Alginat og mannitól 

 

 

Mynd 3.6  Ferill fyrir niðurbrot alginats.  Ensímin sem hvata fyrstu fjögur hvörfin, frá 

alginati að 2-dehýdró-3-deoxý-D-glúkónati (2ddglcn), eru ekki til staðar í AK17 og þarf 

því að bæta við með erfðatækni. 

Á mynd 3.6 má sjá niðurbrotsferilinn fyrir alginat.  Genin sem kóða fyrir fyrstu fjórum 

ensímunum eru ekki til staðar í erfðamengi AK17 og þarf því að bæta við.  Þau brjóta 

alginat niður í einsykrueiningar, flytja það inn og afoxa til að umbreyta því í 2-dehýdró-3-

deoxý-D-glúkónat sem AK17 getur brotið niður með hluta af Entner-Doudoroff ferlinum.  

Því er þá umbreytt í pýrúvat, sem nota má beint í framleiðslu annarra lífefna, og 

glýseraldehýð-3-fosfat, sem er brotið niður í seinni hluta glýkólýsunnar og orka fengin á 

formi ATP og NADH.  Byrjað var á því að bæta hvörfunum við líkanið til þess að athuga 

hvort að líkanið gæti nýtt sér þennan kolefnisgjafa.  Flæði fékkst í gegnum ferilinn en þar 

sem að ekki var hægt að framleiða frúktósa-6-fosfat úr 3-fosfóglýserati þá fékkst ekki 

vöxtur.  Eftir að frúktósa bisfosfatasa var bætt við virkar ferillinn vel og eins og sést á 

mynd 3.3 nær líkanið góðum vexti á þessum kolefnisgjafa.  Alginat lofar því góðu sem 

kolefnisgjafi fyrir AK17 og það er ekkert sem bendir til annars en að það ætti að vera hægt 

að framleiða 1,2-própandíól úr því. 

Rannsóknir á AK17 hjá Matís hafa leitt í ljós að hún getur melt mannitól án nokkurra 

erfðabreytinga [óbirt].  Ferillinn er einfaldur, mannitól er flutt inn og það oxað með hjálp 

NAD yfir í frúktósa sem síðan gengur inn í glýkólýsuna.  Eins og sést á mynd 3.3 fæst 

nokkuð góður vöxtur þegar mannitól er notað sem eini kolefnisgjafinn.  Því ætti mannitól 

að virka vel þegar það er notað með alginati þegar nýta á lífmassa brúnþörunganna og ætti 

að fást mjög góður vöxtur.   
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4 Næstu skref 

Markmið þessa verkefnis var smíði efnaskiptalíkans fyrir hitakæru bakteríuna 

Thermoanaerobacterium AK17.  Með líkaninu fæst aukinn skilningur á efnaskiptum 

bakteríunnar og það nýtist einnig við að ákvarða heppilegar erfðabreytingar m.t.t. 

efnaframleiðslu.  Sérstaklega átti að athuga ferla til framleiðslu á 1,2-própandíóli úr 

lífmassa brúnþörunga.  Líkanið var smíðað eftir aðferðum sem hafa verið skilgreindar í 

kerfislíffræði og var líkan fyrir Thermoanaerobacterium saccharolyticum notað til 

hliðsjónar.  Með samanburði á amínósýruröðum ensíma úr T. saccharolyticum sem fengust 

úr KEGG gagnagrunninum við erfðamengi AK17 voru ferlar skilgreindir og líkanið byggt 

upp.  Innsýn fékkst í ýmsa ferla í lífverunni, þ.á.m. hvernig fitusýrur er líklegt að séu 

notaðar til að byggja frumuhjúp hennar.   

Þegar smíði líkansins var lokið var athugað hvort að hægt væri að beita aðferðum FBA til 

þess að líkja eftir vexti AK17.  Það tókst og var því hafist handa við stillingu líkansins.  

Hvörf þess voru færð í jafnvægi m.t.t. hleðslu og frumefna og seyting efna athuguð.  Ekki 

var hægt að stilla líkanið fyllilega m.t.t. vaxtar, orkunotkunar og samsetningar lífmassans 

þar sem hluta af gögnum um þessi atriði vantaði.  Þrátt fyrir það var líkt eftir vexti á 

ýmsum kolefnisgjöfum sem þegar höfðu verið prófaðir in vivo.  Líkanið óx á þeim öllum 

en vaxtarhraðinn var þó misjafn og var ólíkur því sem fékkst úr tilraunum in vivo.  Einnig 

voru settir inn ferlar til upptöku á sykrunum mannitóli og alginati sem finna má í miklu 

magni í lífmassa þörunga ásamt framleiðsluferli fyrir 1,2-própandíól.  Niðurbrotsferlarnir 

virkuðu vel og lofa góðu fyrir nýtingu á þessum efnum sem hráefni.  Framleiðslan á 1,2-

própandíóli krafðist hins vegar útsláttar á nokkrum fjölda gena og varð til þess að vöxtur 

minnkaði mikið.  Með líkaninu var þó auðvelt að finna fljótt réttu genin til útsláttar og 

prófa þau.   

Til þess að halda megi áfram með byggingu líkansins í framhaldi af þessu verkefni þarf að 

afla frekari gagna með tilraunum.  Athuga þarf sérstaklega samsetningu lífmassans og að fá 

niðurstöður úr vaxtartilraunum til að stilla líkanið af.  Þessi skref eru nauðsynleg til að 

treysta megi spágildi líkansins og nota það við frekar rannsóknir á 

Thermoanaerobacterium AK17. 
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Viðauki 1 

Kóði notaður við verkefnið sem er ekki hluti af COBRA pakkanum. 

Test_model fallið.  Upprunalegur kóði skrifaður af Steini Guðmundssyni: 

% Test individual pathways in a network reconstruction 

  
% Define helper functions 
strpad=@(str,len) [str,blanks(len-length(str))]; 

  

% Read data in Excel format 
cstrModelFile='ak17.xlsx'; 

  
% A preliminary medium is included in the AK17 model 

  
% Make sure that there are no repeated rxn IDs 
[num,txt,raw]=xlsread(strModelFile,'Reaction List','A2:C9999'); 
[rxns,idx]=sort(txt(:,1)); 
bDuplicate=false; 
for i=2:length(rxns) 
    if strcmpi(rxns{i},rxns{i-1}) 
        fprintf('Duplicate rxn ID: %s (row %d)\n', rxns{i}, idx(i)) 
        bDuplicate=true; 
    end 
end 
if bDuplicate 
    error('Resolve duplicates before continuing!\n') 
end 

  
% Make sure that reaction reversibility matches lower and upper 

boundsfprintf('Ignore warning for exchanges for now!\n') 
rxns=txt(:,2); 
bBoundMismatch=false; 
for i=1:length(rxns) 
    if strfind(rxns{i},'<=>') 
        if ~(model.lb(i) < 0 && model.ub(i) > 0) 
            fprintf('Lower / upper bound mismatch: %s (row %d)\n', 

txt{i,1}, i+1) 
            bBoundMismatch=true; 
        end 
    else 
        if model.lb(i) < 0 
            fprintf('Lower bound should not be negative: %s (row %d)\n', 

txt{i,1}, i+1) 
            bBoundMismatch=true; 
            error('done') 
        end 
    end 
end 
if bBoundMismatch 
    fprintf('Look into reversibility flag/lower bounds at some time\n') % 

Could indiciate incorrect directionality 
end 

  
zeroObj=1e-6;    % Smaller objectives are considered equal to zero 
bVerbose = true; % Show external and internal fluxes for tests that pass 
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% List of tests. The first metabolite will be the objective (e.g. lac-

L[c]) 

  
%          Test description             metabolite     lb ub 
testDesc={'L-Lactate fermentation',    { {'lac-L[c]', [.1, 100]}}  
          'Ethanol fermentation',      { {'etoh[c]',  [.1, 100]}} 
          'PPP',                       { {'r5p[c]',  [0.1, 100]}} 
          'Oxaloacetate',              { {'oaa[c]',  [.1, 100]}} 
% etc! 
}; 
ntests=size(testDesc,1); 
bFailed=zeros(ntests,1); 
modelBackup=model; 
for itest=1:ntests 
    model=modelBackup; 
    strPathway=testDesc(itest,1); 
    metList=testDesc{itest,2}; 
    for imet=1:size(metList,2) 
        met=metList{imet}(1); 
        bnds=metList{imet}{2}; 
        model=addSinkReactions(model,met,bnds(1),bnds(2)); 
    end 

     
    objRxn = ['sink_',metList{1}{1}]; 
    model=changeObjective(model, objRxn); 
    sol=optimizeCbModel(model); 
    if abs(sol.f) < zeroObj 
        bFailed(itest)=true; 
    else 
        bFailed(itest)=false; 
        if bVerbose 
            fprintf('%s (%s)\n', testDesc{itest,1}, objRxn) 
            fprintf('\nInternal fluxes\n') 
            printFluxVector(model, sol.x,true,false); 
            fprintf('\nExchange fluxes\n') 
            printFluxVector(model, sol.x,true,true); 
        end 
    end 
end 

  
% Display test statistics 
for itest=1:ntests 
    if bFailed(itest) 
        str='FAILED'; 
    else 
        str='passed'; 
    end 
    fprintf('%s\t%s\n', strpad(testDesc{itest,1},40), str) 
end 
nfailed=length(find(bFailed)); 
if nfailed == 0 
    fprintf('*** All %d pathway tests were passed!!!!! :D :D :D\n', 

ntests) 
else 
    fprintf('%d out of %d tests failed\n', nfailed, ntests) 
end 
model=modelBackup; % Restore model 

 


