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Abstract 

Among bacterial genera well known for pectinolytic activity are Pseudomonas and 

Flavobacterium. Previous researches indicates that Pseudomonas and Flavobacterium bacteria 

are often capable of breaking complex polysaccharides such as pectin. However, pectinase 

activity in the genus Sphingomonas is less well studied, some of which were used in this research 

concerning enzyme activity.  

Extraction of pectin has been known for a long time in the food industry. In this study the 

Garna method was used to extract pectin from apple pomace, and the carbazole method was used 

to measure galacturonic acid at different pH levels. Bacterial growth was also investigated in the 

presence of pectin from Sigma-Aldrich and pectin extracted from apple pomace.  

Results reveal that the pH value during the extraction of pectin effects both the amount of 

pectin extracted from apple pomace and the amount of galacturonic acid. Out of 48 bacterias that 

belongs to the genera Pseudomonas, Sphingomonas and Flavobacterium, only 6 show some 

pectinase activity. Out of these, 3 were chosen for further examination, revealing a diffence in 

bacterial growth between media where the industrial pectin was placed and media with pectin 

isolated from apple pomace. 
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Útdráttur 

Pektínsundrandi örverur eru algengar í náttúrunni og margar hafa verið rannsakaðar í 

sambandi við pektínasavirkni, bæði dreif- og heilkjörnungar. Í stofnasafni Auðlindardeildar 

Háskólans á Akureyri er að finna hundruði bakteríustofna af ættkvíslunum Pseudomonas, 

Sphingomonas og Flavobacterium en heimildir benda til að Pseudomonas og Flavobacterium 

ættkvíslir séu gjarnan færar um að brjóta niður flóknar fjölsykrur eins og pektín. Hins vegar eru 

fáar heimildir um pektínasavirkni hjá Sphingomonas ættkvíslinni en 4 stofnar voru notaðir í 

þessari tilraun. Fyrst voru valdir 48 stofnar af ofangreindum ættkvíslum og skimað var eftir 

myndun litaeyða við niðurbrot af pektíni. Af þeim stofnum sem gáfu skýrasta svörun voru fáeinir 

valdir til nánari greiningar á pektínasavirkni. 

Útdráttur á pektíni hefur lengi verið þekktur í matvæla- og örverufræði. Til eru mismunandi 

leiðir, sumar eru einfaldar en aðrar flóknari, það fer eftir því í hvaða tilgangi pektín er einangrað 

og hvort viðkomandi vilji fá sem hreinast pektín. Í þessari rannsókn var Garna aðferð prófuð til 

að draga pektín úr eplahrati og carbazole aðferð var notuð við mælingar á galaktúroniksýru við 

mismunandi sýrustig. Einnig var kannaður munur á bakteríuvexti í vökvaætinu þar sem annars 

vegar pektín frá Sigma-Aldrich var notað og pektín sem dregið var úr eplahrati hins vegar.  

Niðurstöður leiddu í ljós að við útdrátt á pektíni úr eplahrati hefur sýrustig (pH) áhrif á magn 

pektíns og magn galaktúroniksýru. Af 48 bakteríutegundum af ættkvíslum Pseudomonas, 

Sphingomonas og Flavobacterium, sýna eingöngu 6 þeirra einhverskonar pektínasavirkni en 3 

bestu voru valdar til frekari rannsókna sem sýndu mun á vexti í æti þar sem „iðnaðar“ pektín frá 

Sigma-Aldrich var annars vegar og einangrað pektín úr eplahrati hins vegar. 

 
Lykilorð: Pektín, Pseudomonas, Sphingomonas, Flavobacterium, pektínasi
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1 Inngangur 

1.1  Pektín 

Pektín er fjölsykra og er til staðar í plöntum og frumuveggjum. Pektín inniheldur mikið af 

galaktúroniksýru og einkennist gjarnan af α (1 → 4)-tengdum -D-galaktúroniksýrueiningum, 

með ýmsum gráðum af metýl esterun (e. methyl esterification). Náttúrulegt pektín inniheldur allt 

að 60% af galaktúroniksýru og mikið af öðrum sykra tegundum en iðnaðar pektín gæti verið 

uppbyggt eingöngu úr galaktúroniksýru (Miceli-Garcia, 2014). Pektín er til staðar í plöntum en 

virkar sem einhverskonar kolvetnissameind á frumuvegg og er sennilega ein af flóknustu 

makrómólekúlum sem finnast í náttúrunni (Bacic og fl., 1988). Pektín er misleitt bæði 

efnafræðilega og sameindarlega séð þar sem margar genaafurðir koma við sögu (Thakur og fl., 

1997). Náttúrulegt pektín er aðallega byggt úr þrem fjölsykrum en allar innihalda þær (1→4)-D 

galaktúroniksýru og eru oft kallaðar galaktúronefni (Ridley og fl., 2001). Til eru: 

homogalakturonan, rhamnogalakturonan-I og rhamnogalakturonan-II (O'Neill og fl., 1990; 

Vincken og fl., 2003).   

 

Mynd 1. Samanburður á náttúrulegu og iðnaðar pektíni (Miceli-Garcia, 2014). 

Ólíkt nátturlegu pektíni, inniheldur iðnaðar pektín ekki rhamnogalaktúron keðjurnar tvær 

sem innhalda meðal annars ein og fjölsykrur. 
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Pektín er mikið notað í matvælaiðnaði og í langt flestum tilfellum sem einhverskonar hlaupefni, 

en á undanförnum árum hefur pektín verið notað í nýjum tilgangi í lyfjaiðnaði. Ýmsir eiginleikar 

pektíns, svo sem hlaup-, fleyti- og eiginleiki til að búa til einhverskonar varnarfilmu utan um efni 

er eftirsótt í lyfjaiðnaði. Varnarfilman sem pektín er fært um að búa til getur hjálpað við að færa 

t.d. lyf í gegnum meltingarveg án þess að vera brotið niður sem er æskilegt þegar er verið að nota 

sum lyf (Desai, 2005). Pektín getur einnig búið til hjúp utan um óstöðug og viðkvæm 

innihaldsefni matvæla eins og α-tókóferól önnur form af E-vítamíni en α-tókóferól er almennt 

notað í matvælaiðnaði til fyrirbyggja oxun á fitu (Eitenmiller og Lee, 2004). Pektín er hægt að 

nota til að auka stöðugleika próteina en rannsóknir sýna að pektín getur stöðvað niðurbrot 

mjólkurprótein við súrar aðstæður. Talið er að neikvætt hlaðið efni eins og homogalatúron (HG) 

sem er til staðar í miklu magni í pektíni binst einfaldlega við jákvæða hleðslu á mjólkurpróteini 

og kemur í veg fyrir botnfallsmyndun kaseins (Willats o.fl., 2006). Notkun pektíns í 

lyfjafyrirtækinu er vaxandi, en magnið sem er notað þar er mun minna í samanburði við notkun 

pektíns í matvælaiðnaði (Brejnholt, 2010). Pektín er notað í mörgum lyfjablöndum sem 

þykkingarefni, stuðningsefni, filmuhúðmyndandiefni og bindiefni (Sriamornsak, 2003). Vegna 

getu sinnar til að binda jákvæðu hleðslu jóna í þungmálmum er pektín notað líka sem 

afeitrunarefni. Það hefur verið notað til að fjarlægja eitruð jón þungmálma eins í blý og 

kvikasilfri. Þar sem hægt er að nota pektín til að hægja á blóðstorknunarferli, er það einnig notað 

í læknisfræði til að staðsetja blæðingar (Endress, 1991). Þótt flestir plöntuvefir innihaldi pektín, 

eru helstu uppsprettur fyrir iðnaðarframleiðslu pektíns sítrusávaxtahýði og eplahrat (Willats o.fl. 

2006). 

Eplahrat er aukaafurð sem verður til t.d. í safa eða síder framleiðslu og er rík uppspretta af 

kolvetnum, trefjum og öðrum minniháttar næringarefnum. Pektínútdráttur hefur verið talinn 

hagkvæm og árangursrík leið til að nýta eplahrat. Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi verið 

gerðar á útdrætti pektíns úr ýmsum ávöxtum, er tiltækur þekkingargrunnur um pektínútdrátt úr 

eplahrati ennþá ekki fullnægjandi (Miceli-Garcia, 2014). 

1.2 Einangrun á pektíni 

Iðnaðarframleiðsla pektíns felur almennt í sér útdrátt pektíns úr plöntuvefjum og gerist við háan 

hita, við súrar aðstæður og með notkun lífræns leysis (May, 1990). Pektín er oftast einangrað úr 

þurrkuðum ávöxtum en ekki ferskum þar sem pektín er ekki hitaþolið og bygging þess í ferskum 

ávöxtum er viðkvæm og óstöðug undir miklum hita. Hins vegar er eplahrat og hrat úr sítrus 

ávöxtum í blautformi, mjög viðkvæmt og eftirsótt af örverum eins og t.d. myglusveppum sem  
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gætu framleitt pektínbrjótandi ensím (pektinasar) og eyðilagt pektínið. Þessa eyðileggingu verður 

að fyrirbyggja á ýmsa vegu og sérstaklega í matvælaiðnaði þar sem pektín er mikið notað. Til 

þess að koma í veg fyrir niðurbrot pektíns af örverum, auka geymsluþol og einfalda flutninga er 

pektínið almennt þurrkað (Rolin, 2002).  

Fyrst er hráefnið þvegið með vatni við lágan hita (undir 15° C) til að fjarlægja óæskilega hluti, 

svo sem sykur, sýrur, glýkósíð og litarefni. Stundum er þessu skrefi sleppt vegna þess að ákveðið 

magn pektíns gæti líka tapast í ferlinu (Turakhozhaev og Khodzhaev, 1993). Næst er óleysanlega 

pektínið (protopektín) vatnsrofið og útdregið en þetta skref er talið mikilvægasta skrefið í 

framleiðsluferlinu á iðnaðarpektíni (Garna og fl., 2007). Útdráttur á pektíni er fjölfasa 

efnafræðilega séð en yfirleitt er byrjað með því að pektín sameindir eru vatnsrofnar og aðskildar 

úr frumuveggjum plöntuvefsins. Til eru ýmsar útdráttaraðferðir en flestar fela í sér notkun sýru, 

basa en einnig ensíms. Í öllum þessum aðferðum er lögð áhersla á að brjóta tengi milli pektíns 

og annarra efnasambanda þar sem reynt er að fyrirbyggja skaða á efnafræðilegri byggingu pektíns 

(Miceli-Garcia, 2014). Iðnaðarpektín er yfirleitt fengið með því að nota sterka sýru eins og 

saltsýru eða brennisteinssýru (Sandhu og Minhas, 2006). Útdráttarskilyrðin eru breytileg og eru 

háðar hráefninu, gerð pektíns og eftir því hvaða útdráttaraðferðir er verið að nota. Almennt eru 

vinnsluskilyrðin þannig að sýrur eru notaðar, pH á milli 1 og 3, hitastig á milli 50º og 90º C, og 

tímalengdin er yfirleitt frá 3 til 12 klukkutímum (Rolin, 2002). Eftir að útdráttur á sér stað er 

pektínið hreinsað frá öðrum sameindum, fjölliðum, eins og t.d. sterkju. Allt sem er óæskilegt er 

fjarlægt með ensímum, með díalísu eða með öðrum aðferðum (Rolin, 2002; Turakhozhaev og 

Khodzhaev, 1993). Við útfellingu á pektíni munu önnur sambönd líka vera  til staðar (t.d. aska) 

og því er nauðsynlegt að "þvo" botnfallið með viðbótaralkóhóli. Síðan er pektínið þurrkað með 

notkun viðeigandi tækja, síðan er millað og sigtað í duft. Að lokum er útdregið pektín staðlað og 

undirbúið þannig að það uppfylli settar reglur og forskriftir (Rolin 2002; Turakhozhaev og 

Khodzhaev, 1993). 

1.3 Pektínsundrandi örverur og ensím 
 

Pektínasar eru stór hópur ensíma sem brjóta niður fjölsykrur eins og pektín. Þessi ensím örva 

niðurbrot pektíns meðal annars í gegnum afskautun (e. depolymerization) sem leiðir til vatnsrofs 

og niðurbrots og með því að brjóta niður estertengi (Liu og Kokare, 2017). Pektínasar hafa lengi 

verið notuð í matariðnaði til að auka afraksturinn (e. yield) og skýrleika ávaxtasafa. Þar sem 

pektín er mjög flókið makrómólekúl, þurfa ýmis pektínólytísk ensím að vinna saman til þess að 

geta brotið pektínið alveg niður (Pedrolli, Monteiro, Gomes, Carmona, 2009). Pektínasar eða 

ýmis pektínólytísk ensím hafa um það bil 25% hlut í alþjóðlegri sölu á ensímum í matvælaiðnaði.  
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Pektínasar voru fyrst kynntir í vín og matargerð árið 1930 og síðan þá eru slík ensím ómissandi  

í matvælaíðnaði. Á sjöunda áratugnum átti sér stað bylting þar sem vísindamenn sáu tækifæri og 

þörf fyrir ensím í ýmsum iðnaði og notuðu þekkingu sína til að hjálpa við að framleiða og nýta 

ensím á skilvirkan hátt. Meira úrval af ensímum var allt í einu á markaði og þar af ýmsar gerðir 

af pektínösum. Ensím sem sundra pektíni eru ein af æskilegustu ensímum á markaði í dag (Zeni 

og fl., 2010). Árið 1995 var sala á iðnvænum ensímum í heiminum u.þ.b. 1 milljarður 

Bandaríkjadollara og var þá áætlað að hún yrði á bilinu frá 1,7 til 2,0 milljarðar 

Bandaríkjadollara. 60% af heildarframboði heimsins af iðnaðarensímum er framleitt í Evrópu, 

og 40% í Bandaríkjunum og Japan (Priya og Sashi, 2014). 

Pektínasar eru til staðar í miklu magni í bakteríum, sveppum og plöntum og það er talið að slík 

ensím séu ein af mest rannsökuðu ensímum í heimi (Singh Jayani, Saxena, Gupta, 2005).  

Í örverum finnast oftast tvær tegundir af pektínösum, eitt er polygalacturonate lyase, EC 4.2.2.2 

sem sérhæfir sig í niðurbroti á galaktúroniksýrusameindum en hitt er polymethylgalacturonate 

lyase, EC 4.2.2.10 sem brýtur meðal annars niður metýlgalaktúrónik sameindir (Hayashi og fl., 

1997). Bakteríu ættkvíslir eins og Bacillus og Pseudomonas eru töluvert rannsakaðar í tengslum 

við framleiðslu á pektínösum en í rannsókn á ávaxta úrgangi sem gerð var 2012 kom í ljós að 

einmitt þessar ættkvíslir ásamt nokkrum sveppum á borð við Aspergillus niger, Aspergillus flavus 

og- Penicillium chrysogenum framleiða mikið magn af ensímum sem brjóta niður pektín 

fjölsykruna (Geetha, Saranraj, Mahalakshmi og Reeth, 2012). Pektínasar finnast víða í örverum 

en rannsóknir sýna að þarmabakteríur framleiða einnig slík ensím. Í rannsóknum á 

þarmabakterium sem gerðar voru á árunum 1995 til 1997 kom í ljós að hópar loftfirrtra baktería 

sem þekktar eru sem Clostridial cluster XIVa framleiða töluvert magn af ensímum eins og 

hemisellulasar, pektínasar og amýlasar (Flint, 2004). 

1.4 Pseudomonas ættkvíslin 
 

Pseudomonas ættkvíslin samanstendur af Gram-neikvæðum, staflaga bakteríum sem finnast víða 

í náttúrunni. Ættkvíslin var fyrst skilgreind árið 1894 (Migula, 1894) og er í dag ein af 

fjölbreyttustu og útbreiddustu bakteríuættkvíslum (Peix, Ramírez, Bahena og Velázquez, 2009). 

Pseudomonas tegundir eru algengar í jarðvegi, vatni og gróðri og eru þekktar fyrir framleiðslu á 

þó nokkrum ensímum. Þekktar bakteríur sem brjóta niður ýmis lífræn efni eru t.d Pseudomonas 

aeruginosa sem hefur verið notuð til að einangra ensím lípasa sem brýtur niður ýmis form af 

fitusýrum (Shabtai og Daya-Mishne, 1992). Pseudomonas fluorescens er þekkt fyrir framleiðslu 

á sellulasa en hún er fær að nota kristallaðan sellulósa eða xýlan sem aðal kolefnisgjafa 

(Hazlewood, Laurie, Ferreira og Gilbert, 1992). 
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Undanfarin ár hafa pektínasar ensím úr Pseudomonas verið rannsökuð og þá sérstaklega í 

tegundum eins og Pseudomonas jhorescens og Pseudomonas marginalis þar sem 

vísindamönnum tókst í fyrsta lagi að raðgreina genin sem kóða fyrir þessum ensímum og í öðru 

lagi að klóna genin í aðrar bakteríur (Hayashi og fl., 1997). 

1.5 Sphingomonas ættkvíslin 

Sphingomonas ættkvíslin var fyrst skilgreind af Yabuuchi (Yabuuchi og fl., 2002) en upplýsingar 

um ættkvíslirnar voru síðar leiðréttar af Takeuchi (Takeuchi, Hamana, Hiraishi, 2001), 

(Yabuuchi o.fl. 2002). Sphingomonas ættkvíslin einkennist af því að vera gul- eða appelsínugul 

að lit. Bakteríurnar eru loftháðar, Gram-neikvæðar og mynda ekki gró. Þegar lífræðileg bygging 

og erfðafræðilegar upplýsingar þessarar ættkvíslar voru skoðaðar nánar þá var hægt að flokka 

Sphingomonas í fimm mismunandi flokka: Sphingomonas, Novosphingobium, Sphingobium, 

Sphingorhabdus og Sphingopyxis (Takeuchi, Hamana, Hiraishi, 2001). Fyrir nokkrum árum voru 

skráðar um það bil 68 bakteríur af Sphingomonas ættkvíslinni, þar á meðal fjórar tegundir þar 

sem heiti þeirra ekki enn hafa verið staðfest eins og Sphingomonas rosea og Sphingomonas 

swuensis (Srinivasan, Lee, Kim, 2011). Sphingomonas bakteríur hafa verið rannsakaðar í 

tengslum við niðurbrot á fjölliðum en rannsókn sem gerð var árið 2015 leiddi í ljós að tegundin 

Sphingomonas faeni er fær um að brjóta niður flóknar sameindir eins og astaxantín (Mageswari 

og fl., 2015). Rannsóknir sýna líka að Sphingomonas bakteríur sem vaxa í návist algínat 

(fjölsykra í frumuveggjum brúna þörunga) eru með gen sem kóða fyrir ensímum sem gera 

bakteríunum kleift að brjóta fjölsykruna niður alla leið í mónósakkaríð (Hashimoto, Miyake, 

Momma, Kawai og Murata, 2000). 

1.6 Flavobacterium ættkvíslin 

Flavobacterium ættkvíslin er Gram-neikvæð, staflaga, bæði hreyfanleg og óhreyfanleg sem  

finnst í jarðvegi, í vatni og í ýmsu öðru umhverfi (Verma og Rathore, 2015). 

Flavobacterium ættkvíslin samanstendur af um það bil 130 tegundum sem hafa verið skilgreindar 

(Boone og Castenholz, 2001) en talað er um að þrjár nýjar tegundir séu til staðar og þær eru (F. 

gondwanense, F. salegens, og F. scophthalmum) (Dobson, Colwell, McMeekin, Franzmann, 

1993), (Mudarris og fl., 1993). Ýmis ensím voru einangruð úr Flavobacterium ættkvíslum og  

sem dæmi má nefna lípasa ensím sem einangrað var úr Flavobacterium odoratum (Labuschagne, 

Tonder og Litthauer, 1997) og próteasa ensím sem einangrað var úr Flavobacterium arborescens 

(Boguslawski, Shultz og Yehle, 1983). 
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Flavobacterium Sp. K172 er einstök baktería sem hefur ekki enn fengið opinbert nafn, en hún 

er oft kölluð "nylon eating bacteria". Sp. K172 var einangruð árið 1975 í Japan af hópi 

vísindamanna sem voru að rannsaka frárennslisvatn í nylonframleiðslu. Þeim fannst að þessi 

baktería hefði getu til að melta aukaafurðir úr nylon framleiðslu en rannsóknin sýndi að 

Flavobacterium Sp. K172 notar þrjú ensím til að brjóta nylon algjörlega niður (Hatozaki og fl., 

2010). Nokkrar tegundir Flavobacterium valda sýkingum í fiskum sem finnast í ferskvatn og þá 

sérstaklega í laxfiskum. Flavobacterium tegundir valda miklu tjóni í eldisstöðvum um allan heim 

(Bernardet og fl., 1996). Til viðbótar er ættkvíslin ábyrg fyrir tjóni og eyðileggingu á ýmsum 

vistkerfum og er ættkvíslinni kennt um að hafa neikvæð áhrif á efnahag í fiskiðnaði þar sem 

bólgusjúkdómur sem bakterían veldur er útbreiddur víða og óvenju erfitt sé að koma í veg fyrir 

hann og stjórna þrátt fyrir næstum 100 ára vísindarannsóknir (Loch og Faisal, 2015). 

Flavobacterium pshycrophilum var rannsökuð í tengslum við sjúkdóminn í fiskum og staðfest 

var með rannsóknum að hún reyndist vera orsök þessarar útbreiðslu. Þangað til um það bil árið 

1980 fannst sjúkdómurinn aðeins í Norður-Ameríku, síðar fannst hann líka í Þýskalandi, 

Frakklandi og öðrum löndum í Evrópu. Nú finnast sýktir fiskar út um allan heim (Gunn, 2011). 

Flavobacterium ættkvíslin er víða útbreidd en slíkar bakteríur eru með mjög kröftugt proteasa 

ensímvirkni (Eldor, 2007). Að auki hefur ættkvíslin ýmis önnur virk ensím sem brjóta niður 

fjölliður eins og t.d. ensím sem brýtur niður fjölsykrur eins og pektín. Flavobacterium bolustinum 

hefur verið rannsökuð í tengslum við fjölsykrabrjótandi ensím og í ljós kemur að hún sýnir 

tiltölulega sterk sellulasa- og pektínasavirkni (Malik, Sharma, Sharma og Mandhan, 2015). 

Næringarþættir sem tengjast framleiðslu polygalaktúronik ensímum í Flavobacterium 

pectinovorum voru rannsökuð en í þessum rannsóknum kemur í ljós að bakterían sýnir öfluga 

pektínasavirkni en slík ensím virkni verður til staðar hjá bakteríunni eingöngu þegar pektín 

fjölsykran er til staðar í miklu magni (Ward og Fogarty, 1973). 
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1.7 Markmið og rannsóknarspurningar 

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Annars vegar var aðferð Garna prófuð til útdráttar á pektíni úr 

eplahrati, heimtur metnar með þurrvigt og gæði með því að meta magn galaktúroniksýru með 

carbazole aðferð. Hins vegar voru valdar bakteríur úr stofnasafni HA skimaðar eftir 

pektínasavirkni og við það notað bæði útdregið pektín úr eplahrati og aðkeypt pektín („iðnaðar“ 

pektín) frá Sigma-Aldrich. 

Þar af leiðandi eru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Hefur sýrustig sem notað er við útdrátt á pektíni úr eplahrati áhrif á magn pektíns og magn 

galaktúroniksýru? 

Er pektínsundrandi örverur að finna á meðal stofna af ættkvíslum Flavobacterium, 

Sphingomonas, og Pseudomonas í stofnasafni HA?  

Hefur uppruni pektíns í æti („iðnaðar“ eða nátturlegt) áhrif á vöxt pektínsundrandi baktería?



17 

       Viðskipta- og raunvísindasvið                                                                                                                                          Auðlindadeild 

 

 

2 Efni og aðferðir 

Við framkvæmd þessa verkefnis var ávallt unnið með dauðhreinsuð áhöld og æti ásamt því að 

allar tilraunir voru framkvæmdar í tví- eða þrítekningu. 

2.1 Einangrun pektíns  

Við pektín einangrun var notast við Garna aðferð (Garna og fl., 2007). Notuð voru 281,22 g af 

eplahrati úr Lady Alice (Malus domestica) eplayrkinu. 281,22 af eplahrati var svo blandað saman 

við 1000 ml af eimuðu vatni í blandara. Næst var hitað upp að 20ºC og hrært. Síðan var sýninu 

skipt jafn í 4 hluta og sýrustig (pH) stillt hverju sýni fyrir sig með saltsýru (1 M HCl) og natríum 

hydróxíði (1 M NaOH). Sýrustigin voru: 1,7  2,1  2,6  3,0 samkvæmt mælingum með 

kaliberuðum pH mæli. Gildin voru valin samkvæmt Garna aðferð en í henni valin eru sýrustig á 

milli 1 og 3. Næst voru sýnin sett á ís í 30 mínútur. Flot var skilið frá botnfalli í skilvindu við 

4.700 rpm í 30 mínútur og síðan síað í gegnum Whatman filter nr. 4 í Buncher síunartæki. Síðan 

voru síuð sýnin sett aftur í skilvindu og aftur var síað í gegnum Whatman filter í Buncher tækinu. 

Næst var sýrustigið (pH) í sýnunum stillt í 3,5. Til þess að ná mætti fullkominni einangrun á 

pektíni, var sýnunum blandað við 58 ml af 96% etanóli, hrært í 10 mínútur og sett í skilvindu í 

10 mínútur. Þetta skref var framkvæmt tvisvar sinnum.  

2.2 Mæling magns galaktúroniksýru með carbazole aðferð 

Við mælingu á galaktúroniksýru var notast við carbazole aðferð (Taylor, 1993). 10 g af „iðnaðar“ 

pektíni frá Sigma-Aldrich og sömuleiðis 10 g af pektíni úr eplahrati var leyst upp í 10 ml af 0,05 

M af natríum hydroxíð og látið standa í um það bil 30 mínútur til að brjóta niður estertengi í 

pektíni. 0,2 ml af lausninni voru sett í annað glas og fyllt upp í 10 ml með eimuðu vatni. Næst 

voru 2 ml af lausninni pípettuð í annað glas og út í var sett 0,1 ml af carbazoli. Liturinn á lausninni 

breyttist og varð hún hvít. Næst voru 1,2 ml af brennisteinsýru settir ofan í pektín lausnina, hrært 

í smá stund og næst látið standa í lokuðum glösum í 10 mínútur. Við það myndaðist 

einhverskonar bleikur litur. Eftir að bleiki liturinn myndaðist var sýnið tilbúið í 

ljósgleypnimælingu. Öll þessi skref voru framkvæmd 5 sinnum þar sem til voru 5 sýni. Eitt sýni 

með „iðnaðar“ pektíni og fjögur með pektíni úr eplahrati með mismunandi pH stigi voru stillt af 

í fyrsta skrefi tilraunarinnar. Til að geta reiknað út magn galaktúroniksýru í pektíni voru búnir til 

staðlar. Þeir voru gerðir með því að nota galaktúroniksýru monohydrate frá Sigma-Aldrich. 12,1 

g af þessari sýru var blandað í 100 ml af eimuðu vatni ásamt 1 ml af 0,05 M af natríum hydroxíið.  
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Lausnin var látin standa í sólarhring en síðan var hún þynnt í 1, 2, 4, 5, 6 og 8 ml af lausn og  

blandað við eimað vatn þannig að heildar magn lausnar var 10 ml. 0,2 ml af lausninni var blandað  

við carbazoli og brennisteinsýru eins og í fyrri skrefum til að mynda lit. Eftir það voru staðlar 

tilbúnir til ljósgleypnimælingu og notaðir til að búa til staðalkúrvu. 

 

2.3 Bakteríustofnar 

Í þessu verkefni var unnið með stofna úr stofnasafni Auðlindadeildar Háskólans á Akureyri af 

Pseudomonas, Sphingomonas og Flavobacterium ættkvíslum. Þeir 48 stofnar sem voru notaðir í 

upphafi verkefnisins eru teknir saman í töflu 1 hér að neðan: 

                               Tafla 1. Yfirlit yfir uppruna og flokkunarfræðilega tegund bakteríustofnanna sem notaðir voru í tilrauninni 

Stofn Sýnatökustaður EzTaxon ID 

AIB0201 Sandabotnaskarð Pseudomonas veronii 

AIB0203 Sandabotnaskarð Pseudomonas frederiksbergensis 

AIB0204 Sandabotnaskarð Pseudomonas mandelii 

AIB0209 Sandabotnaskarð Pseudomonas arsenicoxydans 

AIB0213 Sandabotnaskarð Pseudomonas thivervalensis 

AIB0228 Sandabotnaskarð Pseudomonas baetica 

AL1416 Svartárkot Pseudomonas helmanticensis 

AL1504 Svartárkot Pseudomonas soli 

AL1508 Svartárkot Pseudomonas proteolytica 

AL1515 Svartárkot Pseudomonas kinonensis 

AL1603 Svartárkot Pseudomonas extremaustralis 

DG105 Þingmúli Pseudomonas fluorescens 

DG106 Þingmúli Pseudomonas fluorescens 

DG109 Þingmúli Pseudomonas constantinii 

DG110 Þingmúli Pseudomonas granadensis 

JF2007 Jökulsá á Fjöllum Pseudomonas deceptionensis 

MAS045-IS Þingmúli í Skriðdal Pseudomonas trivialis 

MAS047 Þingmúli í Skriðdal Pseudomonas salomonii 

AL1427 Svartárkot Sphingomonas faeni 

AL1428 Svartárkot Sphingomonas aerolata 

JF1204 Jökulsá á Fjöllum Sphingomonas psychrolutea 

JF1218 Jökulsá á Fjöllum Sphingomonas oligophenolica 

EWLASR4 Víti við Kröflu Flavobacterium glaciei 

JF0208 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium antarcicum 

JF06-34 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium granuli 

JF1503 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium branchiarum 

JF1504 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium saccharophilum 

JF1506 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium branchiarum 

JF15-30 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium pectinovorum 
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JF15-37 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium paronense 

JF1603 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium psychrolimnae 

H160301 Lofthellir Flavobacterium swingsii 

H160302 Lofthellir Flavobacterium swingsii 

JF08-01 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium piscis 

JF0812 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium xinjiangense 

JF15-10 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium branchiicola 

JF15-11 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium glaciei 

JF4207 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium branchiarum 

JF4316 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium glaciei 

JF0609 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium piscis 

JF0408 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium xinjiangense 

GV1101 Botnstjörn í Ásbyrgi Flavobacterium tiangeerense 

GV1107 Botnstjörn í Ásbyrgi Flavobacterium piscis 

GV1110 Botnstjörn í Ásbyrgi Flavobacterium tiangeerense 

GV1112 Botnstjörn í Ásbyrgi Flavobacterium tiangeerense 

GV1201 

Skógar vestan 

Ásbyrgis Flavobacterium piscis 

GV1206 

Skógar vestan 

Ásbyrgis Flavobacterium succinicans 

GV1312 Lónsós Flavobacterium succinicans 
 
 

2.4 Vaxtaræti og sáning 
 

2.4.1 PCA æti 

Bakteríustofnanir (sjá töflu 1) voru ræktaðir á Plate Count Agar (PCA; Difco) vaxtaræti. Ætið 

var látið sjóða með segulhæristaut á hitaplötu og síðan dauðhreinsað í autoklava (e. autoclave) 

við 121°C í 15 mínútur. 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 PCA ætið og þeir ræktaðir upp á 

dimmum stað við herbergishita (22°C) í 5 daga. 

2.4.2 R2A + pektín æti 

Eftir að bakteríustofnanir (sjá töflu 1) voru ræktaðir upp á PCA æti, voru þeir færðir á Reasoner's 

2A agar (R2A) með 2 grömmum (0,2%) af viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich. Ætið var látið 

sjóða með segulhæristaut á hitaplötu og síðan dauðhreinsað í autoklava (e. autoclave) við 121°C 

í 15 mínútur. Þegar ætið var kólnað eftir dauðhreinsun var því hellt á petriskálar og látið storkna 

yfir sólarhring. Petriskálunum var skipt upp í þrjá eða fjóra hluta þannig að hægt var að sá 

nokkrum stofnum á hverja skál. Stofnunum var því næst sáð á ætið og þeir ræktaðir upp á  
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dimmum stað við herbergishita (22°C) í 7 daga. Eftir það var tríjoðanjón lausninni hellt var 

varlega á skálarnar til að kanna hvort appelsínugulur hringur/baugur myndist í kring um 

bakteríunar sem bendir til þess að bakterían notaði pektínasa ensím til að brjóta niður pektínið í 

ætinu. 

2.4.3 Crystal Violet æti 
 

Í loka skrefi tilraunarinnar voru hæfustu bakteríustofnanir (sjá töflu 5) ræktaðir í Crystal Violet 

vökvaæti sem útbúið var með því að blanda saman: Pektín 18g, Sodium hydroxide 0.360 g, 

Sodium nitrate 2 g, Calcium chloride 0.6 g Crystal violet 0.0015 g, Sodium lauryl sulphate 0.1 g 

ásamt 1000 ml af eimuðu vatni. Ætið var látið sjóða með segulhæristaut á hitaplötu og síðan 

dauðhreinsað. Útbúið var tvennskonar Crystal Violet æti. Eitt með iðnaðar pektíni og eitt með 

pektíni sem einangrað var úr eplahrati í byrjun tilraunarinnar. Þegar ætið var kólnað eftir 

dauðhreinsun var það geymt í ísskáp í þrjá sólarhringa. Stofnarnir voru þynntir í Butterfield‘s 

buffer og 10 uL af þynningarlausninni var sett í Crystal Violet ætið og ofan í Bioscreen plötu. 

Bakteríustofnanir voru svo ræktaðir upp og ljósgleypni (600 nm) var mæld á 15 mínútna fresti, 

fyrst í 4 daga en í 5 daga í seinna skiptið til að kanna bæði vöxt baktería í ætinu og mæla hraða 

pektínsniðurbrots. 
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3 Niðurstöður 
 

Pektín var dregið út úr eplahrati (undirkafli 3.1) og heimtur og gæði metin með mælingu á 

galaktúroniksýru (undirkafli 3.2). Þá voru áhrif pektíns á vöxt og pektínasavirkni valinna stofna 

úr stofnasafni metin (undirkaflar 3.3 og 3.4).  

3.1 Einangrun pektíns 
 

Pektín var dregið út úr Lady Alice eplum. Á mynd 2 má sjá útdregið pektín fyrir og eftir 

frostþurrkun. Í töflu 2 má sjá heimtur pektíns úr einangrun við mismunandi sýrustig. 

 

 

 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Tafla 2. Tafla með upplýsingum um magn útdregins pektíni úr eplahrati 

fyrir og eftir frostþurrkun og áhrif sýrustigs á magn pektíns 

Fyrir frostþurrkun Eftir frostþurrkun 

pH 

Magn 

pektíns (g) pH 

Magn 

pektíns (g) 

1,7 9,21 1,7 0,52 

2,1 6,28 2,1 0,88 

2,6 5,51 2,6 0,70 

3,0 5,05 3,0 0,52 
 

 

Í byrjun tilraunarinnar voru notuð u.þ.b. 280 g af eplahrati. Úr því voru samtals 26,05 g af pektíni 

fyrir frostþurrkun sem er 9,3%. Eftir frostþurrkun voru 2,62 g af pektíni sem er hins vegar 0,94%. 

Ef skoðað er hvert og eitt pH gildi fyrir sig í tengslum við magn pektíns þá sýna niðurstöður að 

hæsta magn pektíns var við pH 1,7 fyrir frostþurrkun og við pH 2,1 eftir frostþurrkun.  

 

Mynd 2. Útdregið pektín úr eplahrati með Garna aðgerð (1. skref tilraunarinnar). 

Pektín fyrir frostþurrkun (til vinstri), pektín eftir frostþurrkun (til hægri). 
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3.2  Mæling magns galaktúroniksýru 
 

Í þessum undirkafla má sjá niðurstöður úr mælingu magns galaktúroniksýru með carbazole 

aðferð (Taylor, 1993). Á mynd 3 má sjá niðurstöður úr ljósgleypnimælingu með þekkta styrki af 

galaktúroniksýru sem gefur okkur jöfnu bestu línu sem síðan hægt er að nota til að reikna út magn 

galaktúroniksýru í óþekkta sýninu. Í töflu 3 koma fram upplýsingar um magn pektíns við 

mismunandi pH á móti útreiknaða magni af galaktúroniksýru. Samkvæmt útreikningum var 

magn galaktúroniksýru í pektíni frá Sigma-Aldrich að meðaltali 34,4 (µg/mL) sem þýðir að 

hlutfall galaktúroniksýru í pektíni frá Sigma-Aldrich er að meðaltali 84%. 

 

 
 

            Mynd 3. Jafna bestu línu var fundin með notkun lausna með þekktan styrk á galaktúroniksýru.  

            Jafnan var svo notuð til að reikna út styrk galaktúroniksýru í pektín sýni 

 

 
Tafla 3. Tafla með upplýsingum um magn frostþurrkaðs pektíns sem útdregið var við  

mismunandi sýrustig og magn af galaktúroniksýru sem pektín sýni inniheldur 

pH Magn pektíns (g) Magn galaktúroniksýru (µg/mL) (n=2) Staðalfrávik 

1,7 0,52 33,7 0,7 

2,1 0,88 19,4 0,2 

2,6 0,70 20,3 0,6 

3,0 0,52 36,1 0,7 
 

 
Tafla 4. Tafla með upplýsingum um magn frostþurrkasð pektíns  

sem útdregið var við mismunandi sýrustig á móti hlutfalli af galaktúroniksýru  
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1,7 0,52 83% 

2,1 0,88 48% 

2,6 0,70 50% 

3,0 0,52 88% 
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3.3 Niðurbrot pektíns á PCA æti og R2A æti með viðbættu pektíni 
 

Allir bakteríustofnar uxu fyrst á PCA vaxtaræti og voru síðan færðir á R2A æti með viðbættu 

pektíni frá Sigma-Aldrich (sjá mynd 4). Að lokum var hver og einn stofn færður á sér R2A æti 

með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich. Tríjoðanjón lausn var svo sett á skálar til að kanna 

pektínasa virkni hjá bakteríunum (sjá myndir 5 og 6). Ljós baugur myndast í kring um bakteríur 

þegar pektínasi er virkur. Í töflu 5 eru bakterístofnar sem sýndu jákvæða svörun úr tríjoðanjón 

prófi. Pektinasi reyndist ekki virkur hjá öllum hinum stofnum úr töflu 1.  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                     

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Vinstra megin er dæmi um sáningu stofna (ljósar línur) á PCA vaxtaræti. Oftast var þrem eða fjórum stofnum 

sáð á PCA ætið. Til hægri er dæmi um sáningu stofna (ljósir 4 punktar) á R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-

Aldrich. Einnig voru þrem eða fjórum stofnum sáð á hverja skál 

 

Mynd 5. Bakteríustofnar (ljósir punktar) sem sáðir voru á R2A með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich prófaðir 

voru með tríjoðanjón lausn til að skima fyrir pektínasavikrni hjá stofnunum. Ef stofninn braut niður pektín í ætinu  

birtist þá ljós baugur sem umlykur bakteríurnar 
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                                      Tafla 5. Tafla með upplýsingum um bakteríustofna sem sýndu pektínasavirkni í tríjoðanjón prófi. 

                                                                  Feitletraðir stofnar sýndu sterkustu pektínasavirkni.  

                           Mæld var stærð baugsins og þannig ákveðið hvaða stofn muni svo halda áfram í næsta skref tilraunarinnar  

 

 

 
 

 

 

3.4 Bakteríu vöxtur í Crystal Violet æti með viðbættu pektíni 
 

Í undirkaflanum hér má finna vaxtarupplýsingar úr Bioscreen þar sem Crystal Violet æti með 

viðbættu Sigma-Aldrich pektíni annars vegar og pektíni úr eplahrati hins vegar var notað í 

bakteríuvöxt (myndir 7 til 13). Hér voru mældir þrír stofnar sem gáfu bestu niðurstöður úr skrefi 

þar sem R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich var notað. Vöxtur stofnanna 

Pseudomonas mandelii, Pseudomonas baetica og Flavobacterium glaciei var mældur í 

Bioscreen tæki með ljósgleypnimælingu þar sem hver stofn var látin vaxa á Bioscreen plötu með 

pektíni frá Sigma-Aldrich annars vegar og svo með pektíni úr eplahrati hins vegar. Stofnanir voru 

látnir vaxa fyrst í 4 daga og síðan í 5 daga. Áætlunin var að mæla líka hraða pektínniðurbrots en 

því miður fengust ekki neinar slíkar upplýsingar úr Bioscreen. Eins og sést á myndum hér fyrir 

neðan þá er töluverður munur á vexti á milli 4 daga eða 8 daga forræktar en einnig má sjá að 

uppruni pektíns skiptir máli og hefur áhrif á vöxt baktería. Línan á uppleið þýðir að stofninn gat 

JF15-11 Flavobacterium glaciei  
JF0812 Flavobacterium xinjiangense  
AIB0204 Pseudomonas mandelii  
AIB0228 Pseudomonas baetica  
MAS045-IS Pseudomonas trivialis  
MAS047 Pseudomonas salomonii  

Mynd 6. Bakteríustofnar (ljósir punktar) á R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich eftir tríjoðanjón próf. 

Pektínasavirkni sést þar sem baugur umlykur bakteríurnar 
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örugglega nýtt sér pektín sem orkugjafa og vöxturinn átti sér stað. Á mynd 7 og 8 má sjá til 

dæmis að Pseudomonas mandelii er fær um að nýta sér pektín úr eplahrati í Crystal Violet æti 

sem orkugjafa til að vaxa en vöxturinn er mjög greinilegur. Á mynd 9 og 10 koma fram 

upplýsingar um vöxt Pseudomonas baetica en hér er vöxturinn einnig mjög greinilegur þegar um 

8 daga gamlan forrækt sé að ræða en hins vegar er vöxturinn óljós þegar 4 daga gömul forrækt 

af Pseudomonas baetica hafi verið notuð (mynd 10). Á mynd 11 og 12 má finna upplýsingar um 

vöxt  Flavobacterium glaciei í Crystal Violet æti með viðbættu pektíni úr eplahrati en hér sést 

vel að í báðum tilfellum þar sem 8 daga og 4 daga gamlar forræktir voru notaðar að engin vöxtur 

átti sér stað. Á mynd 13 má sjá að það var líklega engin milliverkun á milli þriggja stofna og 

pektíns frá Sigma-Aldrich sem notað var í Crystal Violet æti. 

 

 

                                             Mynd 7. Línurit sem sýnir vöxt 8 daga gamallar forræktar af AIB 0204 stofni (Pseudomonas mandelii) 

                                         sem færður var úr R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich yfir í Crystal Violet æti með viðbættu  

                                                                                    pektíni úr eplahrati og ræktaður í u.þ.b 4 daga í Bioscreen 

 

                           

 

          Mynd 8. Línurit sem sýnir vöxt 4 daga gamallar forræktar af AIB 0204 stofni (Pseudomonas mandelii) 

                                       sem færður var úr R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich yfir í Crystal Violet æti með viðbættu  

pektíni úr eplahrati og ræktaður í u.þ.b 5 daga í Bioscreen 
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     Mynd 9. Línurit sem sýnir vöxt 8 daga gamallar forræktar af AIB 0228 stofni (Pseudomonas baetica) 

                                      sem færður var úr R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich yfir í Crystal Violet æti með viðbættu  

pektíni úr eplahrati og ræktaður í u.þ.b 4 daga í Bioscreen 

 

                                               

 

           Mynd 10. Línurit með vaxtar upplýsingum hjá 4 daga gamalli forrækt af AIB 0228 stofni (Pseudomonas baetica) 

                                         sem færður var úr R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich yfir í Crystal Violet æti með viðbættu  

pektíni úr eplahrati og ræktaður í u.þ.b 5 daga í Bioscreen 

 

                                      

 

          Mynd 11. Línurit með vaxtar upplýsingum hjá 8 daga gamalli forrækt af JF 1511 stofni (Flavobacterium glaciei) 

                                       sem færður var úr R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich yfir í Crystal Violet æti með viðbættu  

pektíni úr eplahrati og ræktaður í u.þ.b 4 daga í Bioscreen 
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          Mynd 12. Línurit með vaxtar upplýsingum hjá 4 daga gamalli forrækt af JF 1511 stofni (Flavobacterium glaciei) 

                                      sem færður var úr R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich yfir í Crystal Violet æti með viðbættu  

pektíni úr eplahrati og ræktaður í u.þ.b 5 daga í Bioscreen 

 

                               

 

 

 

                                  Mynd 13. Línurit sem sýnir meðalvöxt allra stofna (4 daga og 8 daga forrækt) sem færðir voru úr R2A æti með  

                                   viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich yfir í Crystal Violet æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich og ræktaðir  

í u.þ.b 5 daga í Bioscreen
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4 Umræður 
 

Útdráttur á pektíni var fyrsta skref tilraunarinnar og Garna aðferð var notuð til þess (Garna og 

fl., 2007). Í aðferðinni eru fjögur mismunandi pH gildi notuð á milli 1 og 3 og því voru valin 

fjögur gildi við útdráttinn á pektíni úr eplahrati. Þau voru 1,7  2,1  2,6 og 3,0. Fleiri heimildir tala 

um að ákjósanlegt sé að nota pH á milli 1 og 3 eða jafnvel á milli 1 og 4 við útdrátt á pektíni en 

í flestum tilfellum eru valin sýrustig á milli 1 og 4,5 (Khan, Bibi og Zeb, 2015). Í byrjun 

tilraunarinnar voru notuð u.þ.b 280 g af eplahrati úr eplayrkinu Lady Alice (Malus domestica). 

Samtals fengust 26,05 g af pektíni úr eplahrati fyrir frostþurrkun og 2,62 g af pektíni eftir 

frostþurrkun. Ef horft er á pektín afrakstur fyrir frostþurrkun þá er hann 9,3% og 0,94% eftir 

frostþurrkun. Ef skoðað er hvert og eitt pH gildi fyrir sig í tengslum við magn pektíns þá sýna 

niðurstöður að hæsta magn pektíns fyrir frostþurrkun var við pH 1,7 og við pH 2,1 eftir 

frostþurrkun. Þetta gæti þýtt að besta sýrustig við útdrátt á pektíni til að fá sem mest af pektíni 

liggi einhverstaðar á milli 1,7 og 2,1. Niðurstöðurnar eru í takt við heimildir þar sem talað er um 

að afraksturinn á pektíni sem einangrað er úr eplahrati sé á milli 0,96% og 8,61%. Samkvæmt 

rannsókn frá Háskólanum í Lincoln Nebraska fengust hæstu heimtur á pektíni úr eplahrati þegar 

pH gildi var í kringum 1,5 (Miceli-Garcia, 2014).  

Eftir útdráttinn, var pektín úr eplahrati og pektín frá Sigma-Aldrich notað í mælingu á 

galaktúroniksýru með notkun carbazole efni (Taylor, 1993). Þessi mæling var næsta skref 

tilraunarinnar og var framkvæmd tvisvar sinnum. Mælingin er afar viðkvæm og þarfnast 

nákvæmni. Í tilrauninni kom í ljós að eitt skref sem rannsakandanum þótti ekki eins mikilvægt 

var í raun mjög mikilvægt. Um er að ræða skref þar sem lausnir eru látnar standa í lokuðum  

glösum í 10 mínútur. Þegar glösin voru lokuð mjög vel og tíminn var nákvæmlega 10 mínútur, 

þá fékk rannsakandi nothæfar niðurstöður, annars mistókst tilraunin. Niðurstöður leiddu í ljós að 

sýrustigið sem notað var við útdrátt á pektíni hefur áhrif á magn galaktúroniksýru í sýnum (sjá 

töflu 3). Hlutfall af galaktúroniksýru í pektín sýnum var einnig reiknað út og var á milli 48% og 

88% (tafla 4). Þessar tölur eru í takt við heimildir og sem dæmi má nefna tilraun á lífeldsneyti úr 

eplahrati sem gerð var árið 2015. Í tilrauninni kemur fram að hlutfall galaktúroniksýru í pektíni 

var 78% (Gama, Van Dyk og Pletschke, 2015). Einnig er gott að nefna rannsókn sem gerð var 

árið 2005 en í henni var reiknað út hlutfall af galaktúroniksýru í pektíni úr sykurrófuhrati sem 

var á milli 35,2 og 76,3% (Yapo og fl., 2005). Niðurstöður benda til þess að sýrustigið sem er á 

milli 4,0 til 3,0 og á milli 2,0 til 1,7 gefi meira magn af galaktúroniksýru en þegar pH er á milli 

2,1 og 2,6.  
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Bakteríurnar voru fyrst ræktaðar á PCA vaxtaræti en því miður tókst ekki að rækta allar 

bakteríur upp. Af 48 stofnum uxu einungis 24 stofnar. Sumir stofnar voru lengi að vaxa við 

herbergishita en þeir voru settir í 35º C í sólarhring til að gefa þeim smá „orkuskot“ sem skilaði 

árangri og vöxturinn hjá þeim hófst. Þessum 24 stofnum var svo sáð á R2A æti með viðbættu 

pektíni frá Sigma-Aldrich þar sem eingöngu 17 uxu. Á meðal þeirra voru engar Sphingomonas 

ættkvíslir og eingöngu Flavobacterium og Pseudomonas ættkvíslir sýndu einhverja 

pektínasavirkni. Vitað er að Sphingomonas ættkvíslin er fær um að brjóta niður ýmsa fjölliði eins 

og t.d. astaxantin en fáar sem engar heimildir eru til um pektínasavirkni í Sphingomonas 

ættkvíslum. Í þessari rannsókn hefur engin af Sphingomonas stofnum vaxið á R2A æti með 

viðbættu pektíni en tveir stofnar uxu á PCA æti í fyrsta skrefi tilraunarinnar. Bakteríur sem sýndu 

greinilega pektínasavirkni á R2A æti með viðbættu pektíni voru Flavobacterium glaciei, 

Flavobacterium xinjiangense, Pseudomonas mandelii, Pseudomonas baetica, Pseudomonas 

trivialis, Pseudomonas salomonii. Áhugavert er að tegundin Flavobacterium pectinovorum sem 

þekkt er fyrir pektínasavirkni óx ekki á pektín æti (Ward og Fogarty, 1973). Sáð hafði verið á 

R2A æti með viðbættu pektíni þrisvar sinnum með mismunandi vaxtartíma og hita, til að 

staðfesta niðurstöður en þessi tegund óx ekki í öllum tilfellum. Í ætið notað var 0,2% (2 gr) af 

pektíni en talið er að 0,2% til 0,3% af kolefnisgjafa sé nægilegt magn fyrir bakteríuvöxtinn. 

Eftir R2A + pektín skrefið voru þrír bestu stofnarnir færðir yfir í Crystal Violet vökvaæti með 

viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich og úr eplahrati til að kanna nánar vöxt valinna stofna. Einnig 

var áætlað að mæla hraða pektínniðurbrots í Crystal Violet æti en heimildir benda til þess að 

Crystal Violet sé talið gott skimunaræti eftir pektínasavirkni hjá bakteríum (Czajkowski og fl., 

2014). Crystal Violet æti er mikið notað við skimum, greiningu og einangrun á bakteríum eins 

og t.d rótarbakteríum af Erwinia tegundinni (Hyman og fl., 2001). Tvö mismunandi æti voru 

búin til, eitt með „iðnaðar“ pektíni frá Sigma-Aldrich og eitt með pektíni úr eplahrati. Þessir þrír 

stofnar voru valdir með því að kanna stærð baugs/hrings á R2A + pektín ætinu eftir að joðlausnin 

var notuð (sjá myndir 5 og 6). Greiningin fór fram í Bioscreen tæki og var framkvæmd tvisvar 

til að staðfesta niðurstöður. Þannig voru þrír bestu stofnarnir greindir, Flavobacterium glaciei, 

Pseudomonas mandelii og Pseudomonas baetica, fyrst í fjóra daga og síðan í fimm daga. Í ljós 

kom að af þessum þremur stofnum sýndi Pseudomonas mandelii bestu vaxtarniðurstöður þar sem 

stofninn óx vel bæði þegar notuð var 8 og 4 daga gömul forrækt (sjá myndir 7 og 8). Hver og 

einn stofn var settur á Bioscreen plötu með pektíni frá Sigma-Aldrich annars vegar og svo með 

pektíni úr eplahrati hins vegar. Ásamt pektíni í ætinu var Crystal Violet efni einnig til staðar. 

Ljósgleypni var mæld á 15 mínútna fresti. Niðurstöður sýndu að í ætinu þar sem „iðnaðar“ pektín 

frá Sigma-Aldrich var notað var lítill sem enginn vöxtur (sjá mynd 13).  
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Hins vegar er töluverður vaxtar munur þegar skoðaðar eru vaxtar upplýsingar á Crystal Violet 

æti með viðbættu pektíni úr eplahrati. Pseudomonas mandelii óx t.d. tiltölulega vel þegar bæði 4 

daga og 8 daga gömul forrækt var notuð en 4 daga gömul forrækt var u.þ.b. tveim dögum lengur 

að komast á vaxtar fasa. 8 daga gömul forrækt þurfti eingöngu einn dag. Hún hélt líklega áfram 

að vaxa eftir að 5 dagar voru liðnir og áhugavert væri að skoða lengri vaxtartíma t.d. 7 daga. 

Pseudomonas baetica sýndi ágætan vöxt þegar 8 daga gömul forrækt var í ætinu en óx lítið sem 

ekkert þegar 4 daga gömul forrækt var notuð. Flavobacterium glaciei óx lítið sem ekkert í báðum 

tilfellum með 8 daga og 4 daga gamla forrækt. Tilraunin var framkvæmd tvisvar og niðurstöður 

voru svipaðar bæði skiptin sem staðfestir það að uppruni pektíns skiptir máli og hefur áhrif á 

vöxt baktería. Með notkun Crystal Violets var einnig áætlað að mæla hraða pektínniðurbrots í 

Crystal Violet æti en eins og má sjá í niðurstöðukaflanum þá einhverra hluta vegna tókst ekki að 

fá næginlegar upplýsingar úr Bioscreen svo hægt væri að mæla hraða pektínsniðurbrots í Crystal 

Violet æti. Úr Bioscreen fengust eingöngu upplýsingar um vöxt stofna í æti en ekki hversu hratt 

pektínið brotnaði. Með því að horfa á þessar niðurstöðurnar er hægt að draga þá ályktun að þessi 

aðferð virkar greinilega ekki til að mæla hraða pektínniðurbrots en hins vegar er Crystal Violet 

ágæt leið til að kanna vöxt örvera í návist pektíns í æti. Rannsakandi telur að aðferð þar sem R2A 

æti með viðbættu pektíni með notkun joðs sé betri til að framkalla pektínasa hjá þessum stofnum. 

Í þessari aðferð gefa bæði fleiri stofnar jákvætt svar og niðurstöður eru töluvert skýrari. Þetta 

sýnir okkur að vöxtur í almennu, pektínbættu næringaræti og mat á niðurbroti með joðlitun sé 

vænlegri aðferð til að skima flokkunarfræðilega fjölbreytt stofnasafn eftir pektínasavirkni. 
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5 Lokaorð 
 

Við upphaf rannsóknarinnar voru settar fram eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar: 

Hefur sýrustig sem notað er við útdrátt á pektíni úr eplahrati áhrif á magn pektíns og magn 

galaktúroniksýru? 

Sýrustig við útdráttinn á pektíni hefur áhrif á magn pektíns og líka á magn galaktúroniksýru og 

með því að stilla rétt pH gildi er hægt að heimta um það bil 40% til 50% meira af 

galaktúroniksýru. Í framhaldinu væri hægt að prufa fleiri sýrustig t.d. á milli 4,5 og 5,5 en líka 

1,6 til 1,2 til að geta borið saman niðurstöður við þær sem nú þegar eru fengnar. Einnig væri 

áhugavert að prófa mismunandi eplategundir eða sitrusávexti til að kanna magn pektíns og magn 

galaktúroniksýru. Fullkomið væri að prófa ávaxtaafganga eins og hýði sem oft er hent í miklu 

magni í matvælaiðnaði. Pektínið er oftast dregið úr eplum t.d. við safaframleiðslu en verð pektíns 

á alþjólegum markaði fer hækkandi. 

Er pektínsundrandi örverur að finna á meðal stofna af ættkvíslum Flavobacterium, 

Sphingomonas, og Pseudomonas í stofnasafni HA?  

Ef horft er á niðurstöður úr næst síðasta skrefi tilraunarinnar þá kemur í ljós að 6 bakteríur brutu 

pektín niður og þær voru: Flavobacterium glaciei, Flavobacterium xinjiangense, Pseudomonas 

mandelii, Pseudomonas baetica, Pseudomonas trivialis, Pseudomonas salomonii. Allir þessir 

stofnar gefa merki um pektínasavirkni en þrír þeirra brutu pektínið meira en aðrir og þeir voru: 

Flavobacterium glaciei, Pseudomonas mandelii og Pseudomonas baetica. Í framhaldinu væri 

hægt að greina þessa þrjá stofna nánar m.t.t. gena tjáningu. Hægt væri að staðfesta þessar 

niðurstöður með PCR-skimum að viðkomandi gen séu til staðar. Eftir það væri mögulega hægt 

að klóna genið/genin í E.coli og fá hana að framleiða ensímið fyrir okkur. 

Hefur uppruni pektíns („iðnaðar“ eða náttúrulegt) áhrif á vöxt baktería? 

Uppruni pektíns virðist hafa áhrif á vöxt baktería og mögulega niðurbrot þess af bakteríum líka. 

„Iðnaðar“ pektín frá fyrirtækinu Sigma-Aldrich inniheldur nánast eingöngu homogalaktúron 

keðju og inniheldur ekki ramnógalaktúron keðjurnar tvær sem eru í náttúrulegu óunnu pektíni. 

Þessar keðjur innihalda sykrur eins og arabínósa, galaktósa, xýlósa og fleira. Það getur verið að 

fleiri tegundir baktería geti vaxið á nátturlegu pektíni og einmitt nýtt sér þessar sykrur sem 

orkugjafa. Áætlað var að mæla einnig hraða pektínsniðurbrots en eins talað er um í 

niðurstöðukaflanum þá er prófum með joði á R2A æti með viðbættu pektíni betri aðferð til að 

meta hvaða stofnar nota pektínasa í æti og skima flokkunarfræðilega fjölbreytt stofnasafn eftir 

pektínasavirkni. Í framhaldinu væri hægt að prófa R2A æti með viðbættu pektíni þar sem bæði 

pektín frá Sigma-Aldrich væri notað og útdregið pektín úr eplahrati til samanburðar. 
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Viðauki I 

 
Hægt var að reikna út % af galaktúroniksýru í pektín sýni með eftirfarandi jöfnu (Taylor, 1993). 

 

 

% galaktúroniksýra =  
µg af galaktúroniksýru ∗ þynning ∗ 100

mL af lausn ∗  mL af díesterað pektíni ∗ 1.000.000
  

 
                                               Jafna 1 Jafna sem notuð var til að reikna út hlutfall af galaktúroniksýru í pektín sýni 

 

 

Útreiknað hlutfall galaktúroniksýru með því að nota meðaltal úr töflu 4: 

 

% galaktúroniksýra =  
33,7µg ∗ 10 ∗ 100

0,2mL ∗ 0,2mL ∗ 1.000.000
= 84%  

 

                                    Jafna 2 Jafna og dæmi um hvernig er hægt að reikna út hlutfall af galaktúroniksýru í pektín sýni 

 
 
 
 
                       Tafla 6 Bakteríustofnar sem uxu á PCA vaxtaræti og færðir voru á R2A æti með viðbættu pektíni frá Sigma-Aldrich  

Stofn Sýnatökustaður EzTaxon ID 

AIB0201 Sandabotnaskarð Pseudomonas veronii 

AIB0204 Sandabotnaskarð Pseudomonas mandelii 

AIB0209 Sandabotnaskarð Pseudomonas arsenicoxydans 

AIB0213 Sandabotnaskarð Pseudomonas thivervalensis 

AIB0228 Sandabotnaskarð Pseudomonas baetica 

AL1504 Svartárkot Pseudomonas soli 

AL1508 Svartárkot Pseudomonas proteolytica 

AL1603 Svartárkot Pseudomonas extremaustralis 

DG106 Þingmúli Pseudomonas fluorescens 

DG109 Þingmúli Pseudomonas constantinii 

JF2007 Jökulsá á Fjöllum Pseudomonas deceptionensis 

MAS045-

IS Þingmúli í Skriðdal Pseudomonas trivialis 

MAS047 Þingmúli í Skriðdal Pseudomonas salomonii 

AL1427 Svartárkot Sphingomonas faeni 

AL1428 Svartárkot Sphingomonas aerolata 

EWLASR4 Víti við Kröflu Flavobacterium glaciei 

JF1503 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium branchiarum 

JF1504 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium saccharophilum 

JF1506 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium branchiarum 

JF15-30 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium pectinovorum 
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JF1603 Jökulsá á Fjöllum Flavobacterium psychrolimnae 

GV1101 Botnstjörn í Ásbyrgi Flavobacterium tiangeerense 

GV1206 

Skógar vestan 

Ásbyrgis Flavobacterium succinicans 

GV1312 Lónsós Flavobacterium succinicans 



 

 

 

 


