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Útdráttur 
Tveir stofnar baktería voru einangraðir úr sýnum teknum úr heitum lækjum í Grændal, í 
vettvangsferð á vegum námskeiðsins Örverufræði II haustið 2018. Stofnarnir voru nefndir 
White Knight og LM3 og bráðabirgðagreiningar á 16S rRNA genum bentu til þess að um 
nýjar tegundir af ættkvíslum Aneurinibacillus og Meiothermus væri að ræða. White Knight 
myndaði hvítar kringlóttar þyrpingar og frumur voru staflaga, oft með miðlæg gró. LM3 
myndaði litlar rauð-appelsínugular þyrpingar, með slikju sem kom út frá þeim og útlit 
frumna var fjölbreytt. Vegna breytileika í útliti á frumum og þyrpingum er líklegt að ekki 
hafi tekist að hreinrækta stofn LM3. Hitastigsbil sem vöxtur fór fram á voru könnuð fyrir 
báða stofnana og auk þess hvort katalasa-eða oxidasavirkni væri til staðar. Geta White 
Knight til að vaxa við mismunandi saltstyrk og með mismunandi kolefnisgjafa var einnig 
könnuð auk þess hve vel hann vex við mismunandi hitastig. Einnig var hreyfigeta frumna 
White Knigth athuguð, hvort þær afoxuðu nítrat og næmni þeirra gagnvart sýklalyfjum. 
DNA var einangrað úr báðum stofnum og 16S rRNA gen mögnuð upp. Ekki tókst að 
raðgreina nema hluta af 16S rRNA geni White Knight, en það sem náðist benti til skyldleika 
við Aneurinibacillus aneurinilyticus. Stærri bútar náðust fyrir LM3 og bentu þær til 
skyldleika við Meiothermus ruber. Erfðafræðilegur og svipgerðarmunur milli stofna og 
nánustu ættingja þeirra var nægur til að færa megi rök fyrir því að um tvær nýjar tegundir sé 
að ræða. 

Abstract 
Two strains of bacteria were isolated from samples taken from warm springs in Grændalur, 
during a field trip in the course Microbiology II, fall 2018. The strains were named White 
Knight and LM3. Preliminary analysis of 16S rRNA genes suggested that the strains 
represented new species of the genera Aneurinibacillus and Meiothermus. White Knight 
formed white circular colonies and consisted of rod-shaped cells, which often had central 
endospores. LM3 formed small red-orange colonies, with growth often spreading outwards 
and cell shapes were diverse. Phenotypic diversity of both colonies and cells indicated that 
the strain had not been successfully purified. Temperature ranges for growth were tested for 
both strains as well as the presence of catalase and oxidase activity. The growth rate of White 
Knight at different temperatures was investigated, as well as its ability to grow at different 
salinity and with various sources of carbon. The motility of White Knight cells was also 
investigated and whether they were able to reduce nitrate. Its susceptibility to different 
antibiotics was also tested. DNA was isolated from both strains and the 16S rRNA genes 
were amplified. Only a part of the White Knight 16S rRNA gene was successfully 
sequenced, but the obtained sequence did suggest relation to Aneurinibacillus 
aneurinilyticus. Larger fragments were successfully sequenced for LM3 and analysis 
indicated Meiothermus ruber as the nearest relative. Genetic and phenotypic differences 
between the strains and their closest relatives was enough to suggest that they represent new 
species.  
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1 Inngangur 

1.1 Hitakærar örverur 

Örveruflóra jarðhitasvæða hefur lengi vakið athygli. Taq-pólýmerasinn var upphaflega 
einangraður úr Thermus aquaticus (Wilson et al., 2018), sem var með fyrstu hitakæru 
bakteríunum sem var lýst (Brock and Freeze, 1969), og enn er litið til hitakærra örvera í leit 
að nýjum virkum lífefnum svo sem sýklalyfjum (Mahajan and Balachandran, 2017). Hverir 
á jarðhitasvæðum vekja einnig áhuga í lífsögulegu samhengi, en lögð hefur verið fram sú 
tilgáta að líf hafi upphaflega kviknað í hverum á súrefnissnauðri jörðinni (Mulkidjanian et 
al., 2012).  

Hitakærar örverur eru ráðandi í vistkerfum heitra hvera á jarðhitasvæðum. Hitakærar örverur 
eru skilgreindar sem þær sem hafa kjörhitastig yfir 55°C og þær sem hafa kjörhitastig yfir 
80°C eru skilgreindar sem ofurhitakærar. Sýrustig í hveraumhverfi er breytilegt, en 
berggrunnur sem vatnið rennur um getur haft mikil áhrif þar. Hverir á eldfjallasvæðum eru 
yfirleitt súrir en hverir í kalksteini eru almennt hlutlausir eða léttbasískir (Urbieta et al., 
2015). Hitastig og sýrustig geta einnig myndað stigul innan hvera t.a.m. getur fjarlægð frá 
uppsprettu vatns  haft áhrif á samsetningu flórunnar. Vel þekkt dæmi eru ljóstilllífandi 
örverur, en þær hætta að finnast við 70°C í hlutlausu og basísku umhverfi og við 54°C í súru 
umhverfi. Það líf er þrífst við hærri hitastig nærist á lífrænum efnum frá ljóstillífandi svæðum 
eða notast við efnatillífun (Colman et al., 2019). 

Í vettvangsferð sem var hluti af námskeiðinu Örverufræði II haustið 2018 voru tveir 
bakteríustofnar einangraðir úr sýnum teknum úr heitum lækjum í Grændal (einnig kallaður 
Grensdalur), en hann er í suð-austurhluta Hengilsvæðisins og tilheyrir Hveragerðis- 
eldstöðinni. Niðurstöður greininga nemenda, sem fólu meðal annars í sér raðgreiningu á 
hluta 16S rRNA gena, bentu til þess að um nýjar tegundir væri að ræða. Stofnarnir voru báðir 
einangraðir á R2A æti. Annar var einangraður við 40°C, myndaði hvítar þyrpingar og var 
nefndur White Knight. Hinn var einangraður við 55°C, myndaði rauðleitar þyrpingar og 
hlaut nafnið LM3.  Bráðabirgðagreining benti til þess að White Knight tilheyrði ættkvíslinni 
Aneurinibacillus og LM3 ættkvíslinni Meiothermus. 

1.2 Ættkvíslin Aneurinibacillus 

Ættkvíslin Aneurinibacillus var aðgreind frá ættkvíslinni Bacillus á grundvelli greininga á 
16S rRNA genum. Samanburður á 16S rRNA genum A. aneurinilyticus og skyldri tegund, 
A. migulanus, sýndi fram á 98,6% skyldleika þeirra á milli miðað við minna en 91,3% við 
aðrar bakteríur innan ættkvíslar Bacillus. Einnig var hægt að greina þær frá ættkvísl Bacillus 
út frá mótefnabindingu við prótein í ytra lagi (S-lagi). Niðurbrot þíamíns með þíamín 
hýdrólasa var einnig einkennandi fyrir þær. Út frá þessu var þeim skipað í nýja ættkvísl 
Aneurinibacillus, með Aneurinibacillus aneurinilyticus sem einkennistegund (Shida et al., 
1996).  
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Frumum ættkvíslarinnar er lýst sem gram-jákvæðum staflaga bakteríum og stafar nafn þeirra 
af getu þeirra til að brjóta niður þíamín (aneurinium er latneskt nafn þíamíns). Frumurnar 
mynda gró sem myndast annaðhvort fyrir miðju eða í enda frumunnar, og stundum þrútna 
gróhirslur lítillega út. Frumurnar eru nauðbundið loftháðar og geta haft jákvæða, veika eða 
enga virkni katalasa. Þær eru hvorki færar um að brjóta niður sterkju né þvagefni og indól er 
ekki framleitt. Geta til að afoxa nítrat er breytileg. Fáir kolefnisgjafar eru nýttir og 
sýrumyndun er lítil ef einhver. Fitusýrur samanstanda af 15:0 iso í hlutfalli 41,9-66,8% af 
heildarfitusýrumagni, 16:0 iso í hlutfalli 0,5 til 6,6%, 16:0 í hlutfalli 1,8-8,5% og 17:0 iso í 
hlutfalli 1,0-23,8%. Megin quínón er menaquinone 7 og G+C hlutfall í erfðaefni er á bilinu 
42-47%.  Frumurnar vaxa við 20-60°C, við sýrustig á bilinu 5,5-9,0 og upp að 2% saltstyrk. 
Almennt er hægt að rækta þær á nutrient agar (NA) og tryptic soy agar (TSA) (Heyndrickx 
et al., 1997), en þó eru undantekningar frá því (Allan et al., 2005).  

Til viðbótar við fyrstu tvo meðlimi ættkvíslarinnar hafa tegundirnar A. thermoaerophilus 
(Heyndrickx et al., 1997), A. danicus (Goto et al., 2004), A. terranovensis (Allan et al., 2005), 
A. soli (Lee et al., 2014), A. tyrosinisolvens (Tsubouchi et al., 2015) og A. sediminis (Subhash 
et al., 2017) bæst við. Þessar tegundir hafa verið einangraðar úr fjölbreyttu umhverfi, frá 
mannasaur (Heyndrickx et al., 1997) til jarðhitasvæða á Suðurskautslandinu (Allan et al., 
2005) og sjávarbotnssets (Tsubouchi et al., 2015). Samkvæmt bráðabirgðagreiningu er A. 
sediminis nánasti þekkti ættingi White Knight. A. sediminis var upphaflega einangruð úr seti 
á botni lóns í Greenville, Norður Karólínu, Bandaríkjunum og tegundinni var lýst árið 2017 
(Subhash et al., 2017).  

1.3 Ættkvíslin Meiothermus 

Ættkvíslin Meiothermus var skilgreind til að aðskilja meðlimi Thermus ættkvíslarinnar sem 
vaxa einungis við hitastig undir 70°C frá öðrum meðlimum hennar. (Meio)thermus ruber var 
fyrsta Thermus-bakterían sem fannst sem gat ekki vaxið við 70°C. Einangrun fleiri slíkra 
baktería, og samanburður á 16S rRNA genum sýndu fram á að þær væru skyldari innbyrðis 
en þær væru öðrum Thermus-bakteríum. Að auki greina ýmsir eiginleikar þær frá hitakærari 
ættingjum þeirra, svo sem ólík samsetning hýdroxýfitusýra og  glýkólípíðasamsetning í ytri 
lögum frumunnar.  

Frumum ættkvíslarinnar er lýst sem gram-neikvæðum þráðlaga frumum, 0,5-0,8 µm í 
þvermál en þær eru mismunandi að lengd. Frumur eru ekki hreyfanlegar. Þær mynda 
þyrpingar sem eru gular eða rauðar að lit. Þær eru almennt loftháðar en sumar geta notað 
nítrat sem lokarafeindaþega. Tegundir geta haft katalasavirkni, en eru jákvæðar fyrir virkni 
oxidasa. Hexósar, ýmsir pentósar, pólýalkóhól, dísakkaríð, amínósýrur og lífrænar sýrur eru 
notaðar sem kolefnis-og orkugjafar. G+C hlutfall er á bilinu 59-70%. Eitt fosfólípíð er mest 
áberandi í frumuhimnu auk yfirleitt tveggja glýkólípíða sem haldast saman (Nobre et al., 
1996), en sumar hafa einungis eitt glýkólípíð sem er þá sambærilegt við annað glýkólípíð 
annara Meiothermus baktería eða glýkólípíðs í Thermus bakteríum (Albuquerque et al., 
2009). Fitusýrur eru almennt iso og anteiso greinóttar og megin quínón er menaquínón 8 
(Nobre et al., 1996). Frumurnar hafa kjörhitastig við 45-65°C (Zhang et al., 2010) en vaxa 
ekki við 70°C. Kjörsýrustig er í kringum pH 8 og gersveppaextract eða aðrir viðbættir 
hjálparþættir eru nauðsynlegir fyrir vöxt. Meiothermus ruber er einkennistegund 
ættkvíslarinnar en auk hennar voru M. silvanus og M. chliarophilus fyrstu meðlimir sem 
voru flokkaðir innan hennar (Nobre et al., 1996).  Síðar hafa M. cerberus (Chung et al., 
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1997), M. taiwanensis (Chen et al., 2002), M. timidus (Pires et al., 2005), M. cateniformans 
(Zhang et al., 2010), M. granaticus (Albuquerque et al., 2010), M. rufus (Albuquerque et al., 
2009), M. hypogaeus (Mori et al., 2012), M. terrae (Yu et al., 2014), M. roseus (Ming et al., 
2015) og M. luteus (Habib et al., 2017) bæst við. 
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2 Markmið 
Markmið verkefnisins var að meta hreinleika stofna White Knight og LM3 og finna nánustu 
þekktu ættingja þeirra með greiningum á 16S rRNA genum.  Einnig átti að leggja grunn að 
lýsingu nýrrar tegundar með því að skilgreina eiginleika stofnsins White Knight.   
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3 Aðferðir 

3.1  Ræktun og æti 

Bakteríur voru ræktaðar á R2A agarskálum (Sjá viðauka A). Ræktum var hreinstrikað á 
skálar og þær látnar vaxa í hitaskáp við 40°C fyrir White Knight og 55°C fyrir LM3. White 
Knight var látin vaxa í einn sólarhring á meðan LM3 var látin vaxa í tvo. Ræktir voru 
hreinsaðar með endurteknum hreinstrikunum. 

Vökvaræktir voru gerðar í R2A vökvaæti (sjá viðauka A) og ræktaðar við 40°C í 8 
klukkustundir til sólarhring. 

Einnig var athugað hvort stofnar gætu vaxið á Nutrient agar (NA).Vöxtur White Knight var 
auk þess prófaður á NB2-agar. 

Viðmiðunarræktum var sáð á Nutrient agar, NB2-agar og í NB-vökvaæti (sjá viðauka A). 

3.2  Smásjárskoðun 

3.2.1 Einföld litun 

Litun var framkvæmd samkvæmt verklýsingu (Björnsdóttir et al., 2017). Kranavatnsdropi er 
settur á smásjárgler. Sýni er tekið úr þyrpingu með dauðhreinsaðri lykkju og leyst upp í 
dropanum. Sýnið er látið að þorna og er síðan fest með því að dýfa því á hvolfi í gasloga, 2-
3 sinnum. Sýni er þakið með crystal violet lit í 2-3 mínútur, skolað með vatni og látið þorna. 

3.2.2 Gram litun 

Gramlitun var framkvæmd samkvæmt verklýsingu (Björnsdóttir et al., 2017). Sýni er komið 
fyrir og fest á smásjárgleri líkt og í einfaldri litun. Sýni er þakið með crystal violet lit í 2-3 
mínútur, sem er svo skolað af með joði. Sýnið er þakið joði í 1 mínútu, skolað með asetóni 
í 3 sekúndur og kranavatni eftir það. Sýnið er þá þakið með basísku fuchsíni og látið standa 
í 1 mínútu. Litur er skolaður af með vatni og sýni látið þorna. 

3.2.3 Grólitun 

Notuð var Schaeffer-Fulton aðferð (Schaeffer and Fulton, 1933) til að lita fyrir gróum. Sýni 
er komið fyrir og fest á smásjárgleri líkt og í einfaldri litun. Sýni er látið liggja yfir gufubaði 
í 30 mínútur og því næst þakið malachite grænum. Það er látið standa í 8 mínútur og meiri 
lit bætt við ef hann gufar upp. Litur er skolaður af með vatni og sýni þakið með safraníni í 
1-2 mínútur. Sýni er svo skolað með vatni og látið þorna. 



6 

3.2.4 Slímhjúpslitun 

Dropi af India ink bleki var settur á smásjárgler. Sýni var tekið úr þyrpingu með 
dauðhreinsaðri lykkju og leyst upp í dropanum. Þekjugleri var þrýst á dropann og hann 
skoðaður í ljóssmásjá við 400-falda stækkun.  

3.3  Próf fyrir ensímvirkni 

3.3.1 Katalasapróf 

Sýni var tekið úr þyrpingu með dauðhreinsaðri lykkju og leyst upp í dropa af 3% H2O2 lausn. 
Myndist loftbólur í dropa er það til marks um katalasavirkni. Eins dags gömul rækt af S. 
aureus KS1, ræktuð á nutrient agar í sólarhring, var notuð sem jákvætt viðmið. 

3.3.2 Oxidasapróf 

Oxidasapróf var framkvæmt með BBLTM Oxidase Reaction Droppers. Dropi var settur á 
síupappír. Sýni úr þyrpingu var tekið með dauðhreinsaðri plastlykkju og dreift yfir dropann. 
Komi blár litur er það til marks að oxidasi sé til staðar. Vibrio cholerae, ræktuð á nutrient 
agar við 37°C í tvo sólarhringa, var notuð sem jákvætt viðmið. 

3.3.3 Indólpróf 

Æti fyrir indólpróf var fengið úr umframbirgðum kennslu. Kovacs-hvarfefni, DMACA 
Indole, var notað til að kanna hvort tryptófan í því væri brotið niður. Rauður litur væri til 
marks um niðurbrot, en gulur neikvætt svar. 

3.4  Mat á hreyfingu baktería 

3.4.1 Hangandi dropi 

Er notast var við rækt af agarskál var dropi af 0,4% saltlausn settur á þekjugler og sýni, tekið 
með dauðhreinsaðri plastlykkju úr þyrpingu, leyst upp í henni. Er notast var við vökvarækt 
var dropi úr henni settur á þekjuglerið. Litlar klessur af vasilíni eru settar á horn þekjuglersins 
og kúpt smásjárgler sett ofan á. Þannig hékk dropinn milli smásjárglersins og þekjuglersins. 
Bakteríur nálægt brún dropans vorur skoðaðar til að kanna hvort greina mætti hreyfingar. 

Ræktir af White Knight voru látnar vaxa í um 12 tíma við 40°C, bæði á R2A agarskálum og 
í R2A vökvaæti. 

Ræktir af Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa og Proteus 
mirabilis voru notaðar sem jákvæð viðmið. Viðmiðunarstofnar voru ræktaðir á NB2 
agarskálum og í NB-vökvaæti. 
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3.4.2 Linagarpróf 

Útbúið var R2A vökvaæti með 0,5% agar. Ætinu var leyft að storkna í tilraunaglasi og rækt 
sáð í með því að stinga pinna með rækt í miðju ætisins. Ræktað var við 40°C og fylgst með 
hvort vöxtur dreifðist frá upphaflegri stungu í ætið. 

3.5  Vaxtarpróf 

3.5.1 Mat á kjörhitastigi og hámarkshitastigi vaxtar 

Byrjað var á að rækta á agarskálum við mismunandi hitastig til að gróflega áætla hitastigsbil 
vaxtar.  

Nákvæmari prófanir voru svo framkvæmdar með því að fylgjast með vexti í R2A vökvaæti. 
Rækt var komið fyrir í vatnsbaði og sýni tekin reglulega og OD600 mælt. Væri gildi yfir 0.4 
var sýni þynnt 1:1 með R2A vökvaæti.  

Mat á kjörhitastigi var gert með því að meta vöxt við 40°C, 42,5°C, 45°C, 47,5°C og 50°C. 
Sýni var tekið á klukkutíma fresti. Veldisvaxtarfasi var ákvarðaður með því að reikna logra 
mæligilda sem fall af tíma og ákvarða tímabil þar sem það fall væri línulegt. Tvöföldunartími 
var reiknaður út frá hallatölu línulegs fasa. 

Mat á hámarkshitastigi fór fram við 60°C og 65°C. Mat á lágmarkshitastigi fór fram við 
25°C og 22,5°C. Sýni voru tekin á um það bil átta klukkutíma fresti.  

Til að stytta biðfasa í seinni prófunum var forrækt höfð við sama hitastig og mælingar áttu 
að fara fram við. Við mælingar á kjörhitastigi var forrækt þynnt 25-falt en við mælingar við 
hámarks-og lágmarkshitastig var þynning 5-föld. 

3.5.2 Vöxtur við mismunandi saltstyrk  

Útbúnar voru R2A agarskálar með viðbættu salti, rækt dreift á þær og ræktað í hitaskáp við 
40°C. Vöxtur var prófaður við 0,5%, 1,0%, 1,5% og 2,0% (w/v) saltstyrk. 

3.5.3 Mat á sýklalyfjanæmi 

Vökvarækt af White Knight var sett upp og látin vaxa við 40°C í 8 klst. Sýnum úr henni var 
svo dreift á R2A agarskálar og sýklalyfjaskífu stimplað á miðju hverrar skálar. Ræktað var í 
hitaskáp við 40°C. Skoðað var hvort eyða myndaðist út frá sýklalyfinu, og stærð eyða var 
mæld. Skífurnar innihéldu nalidixicsýru (30 µg), streptomýcín (10 µg), chloroamphenicol 
(30 µg), ampicillín (10 µg), kanamýcin (30 µg), bacitracín (10 iu) og rifampicín(30 µg). 

3.5.4 Gerjunarpróf 

Vökvaæti með glúkósa, laktósa eða hvorugu voru fengin úr umframbirgðum kennslu. Einnig 
var pH-vísir í ætinu til að gefa til kynna hvort sýrumyndun yrði. Litlu íláti, svokölluðu 
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Durham glasi, var hvolft ofan í glasið til að sjá hvort gasmyndun yrði. Sjá viðauka A fyrir 
uppskrift að æti. 

3.5.5 Próf fyrir nítratafoxun 

Útbúið var R2A vökvaæti með viðbættu 0,1% KNO3 og 0,1% agar. Rækt var sáð í ætið og 
hún látin vaxa við 40°C í sólarhring. Notast var við BBLTM Nitrate A Reagent Droppers 
(sulfanilic sýra) og Reagent Droppers BBLTM Nitrate B Reagent Droppers (α-napthylamine). 
Próf var framkvæmt samkvæmt verkseðli framleiðanda, Becton Dickinson. Stofn er látinn 
vaxa í sólarhring og er dropum af báðum hvarfefnum blandað í ræktina. Komi upp rauður 
litur bendir það til að nítrít sé í lausninni og að nítratafoxun hafi átt sér stað. 

3.5.6 Próf á kolefnisgjöfum 

Útbúið var grunnæti (Sjá viðauka A) með 0.1% styrk kolefnisgjafa. Kolefnisgjafar sem voru 
prófaðir voru glúkósi, pyrúvat, sterkja, casamínó sýrur, serín, aspargín, aspartic sýra og 
arginín. Til viðmiðs var haft æti með viðbættu 0,01% gersveppaextract. Ræktað var í 
hitaskáp við 40°C. 

3.6  Greining 16S rRNA gena 

3.6.1 DNA-einangrun 

DNA-einangrun var unnin með MasterPureTM Gram Positive DNA purification Kit 
samkvæmt verklýsingu frá framleiðanda (Epicentre) með eftirfarandi breytingum. 
Einangrað var úr lykkjufylli af frumum af agarskál. Lýsósím var látið vinna við 37°C í 3 
klukkustundir og 20 mínútur. Eftir meðhöndlun með MPC Protein Precipitation Reagent var 
lausnin spunnin í skilvindu við stofuhita, en ekki við 4°C. Heimtur voru metnar með 
gelrafdrætti, eins og lýst er hér að neðan, og með NanoDrop ljósmæli. 

3.6.2 PCR 

16S rRNA gen voru mögnuð upp. Notast var við F9 og R1544 vísa (Sjá viðauka A) og Taq-
pólýmerasa. Fyrir hvert sýni var eftirfarandi hvarf framkvæmt: 

 0,8 µl dNTPs (10 mM) 
 4 µl 10 x buffer 
 1 µl forward primer (F9) (20 µM) 
 1 µl reverse primer (R1544) (20 µM) 
 0,2 µl Taq polymerase  
 31 µl H20 
 2 µl DNA 
 40 µl total 
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Tafla 3-1 PCR-prógram fyrir mögnun 16S rRNA gena. 

95°C 2 mín  
95°C 
56°C 
68°C 

30 sek 
45 sek 
1,5 mín 

30x 

68°C 5 mín  
  

3.6.3 Gelrafdráttur 

Sýni voru rafdregin í 1% agaraósageli. Agarósi var bræddur í TAE buffer (Tris 4,8 g/L, 
ediksýra 1,21 mL/L, EDTA 0,372 g/L) með 50µL/L ethidumbrómíði. Sýni var blandað í 
hlutföllunum 3:2:1 af vatni, DNA-sýni og 6X Gel Loading Dye Purple (#B7024S) frá New 
England Biolabs. Notast var við Quick-Load® 1kb DNA ladder (#NO0552S) frá New 
England Biolabs til viðmiðunar. 

3.6.4 Raðgreining 

Sanger-raðgreining var framkvæmd í MATÍS samkvæmt verkseðli þeirra (Sjá viðauka A). 
PCR-afurðir voru meðhöndlaðar með ExoI og Antartic fosfatasa til að fjarlægja vísa og 
dNTP og BigDye-PCR hvarf framkvæmt. Afurðir hvarfsins voru hreinsaðar og þeim hlaðið 
á raðgreini af starfsmanni MATÍS.  

3.6.5 Samsvörunarleit 

16S rRNA raðir voru keyrðar í gegnum BLAST forrit NCBI til að finna líkustu raðir í 
gagnagrunni þeirra. Út frá þeim voru nánustu þekktu ættingjar stofnanna fundnir.  
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4 Niðurstöður 

4.1  Útlit þyrpinga 

4.1.1  Stofn White Knight 

Þyrpingar sem uxu á R2A-æti við 40°C voru hvítar að lit, kringlóttar og með heilar brúnir. 
Eftir ræktun í sólarhring voru þyrpingar rúmur 1 mm í þvermál, og náðu allt að 5 mm eftir 
vöxt í 10 daga. Er þyrpingar eltust kom fram nokkurs konar lagskipting, þar sem litur dofnaði 
í miðju og jöðrum þyrpinga, og brúnir urðu ójafnari. 

White Knigth óx hvorki á nutrient agar né NB2 agar. 

  

 

Mynd 4.1 Stofn White Knight. Mynd sýnir rækt eftir sólarhring (t.v.) og 3 daga (t.h) við 
40°C.  

4.1.2 Stofn LM3 

Þyrpingar sem uxu á R2A æti voru reglulegar, kringlóttar og rauðar eða rauðappelsínugular 
að lit. Eftir ræktun í tvo sólarhringa voru þyrpingar smáar, náðu ekki millimetra í þvermál. 
Þyrpingar voru einsleitar, engin  lagskipting eða daufari litur í þeim. Eftir lengri tíma kom 
daufari og oft rauðleitari slikja út frá þyrpingunum. Tveir nýir stofnar voru ræktaðar út frá 
slikju, vísað er til þeirra sem LM3-S1 og LM3-S2.  

LM3 óx ekki á nutrient agar. 
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Mynd 4.2 LM3 ræktaður á R2A æti. Stofnar eftir ræktun í (1) 1 sólarhring (2) 2 daga, (3) 
10 daga og (4) 2 daga á nutrient agar, ásamt LM3-S1 og LM3-S2. 

Stofn LM3-S1 

LM3-S1 var einangraður úr slikju út frá þyrpingu af stofni LM3-16.1. Eftir ræktun í tvo 
sólarhringa komu bæði fram óreglulegar, dreifðar og daufar slikjur, eða litlar þyrpingar sem 
líktust LM3, en slikjur uxu síðan út frá þeim.  

Ræktun tókst í einhverjum tilvikum á nutrient agar. Þyrpingar voru almennt mjög fáar. Litur 
var sterkari en á R2A æti og slikja sem myndaðist var þykkari og ekki aðgreinanleg frá 
þyrpingunum sjálfum á sama hátt og hún var á R2A. Eftir þriðju hreinstrikun á nutrient agar 
hætti vöxtur að sjást. 

Stofn LM3-S2 

Stofn LM3-S2 var einangraður úr slikju út frá þyrpingu af stofni LM3-17.1. Stofninn myndar 
frekar slikju en LM3, og slikja kemur strax fram eftir tveggja daga rækt út frá þeim fáu stöku 
þyrpingum sem uxu upp. Litur virkar daufari en litur LM3.  
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Rækt tókst á nutrient agar í tveimur af fimm tilvikum. Í fyrra skiptið leit stofninn eins út og 
LM3-S1, en báðar voru þykkar slikjur í rauðum-rauðappelsínugulum lit. Í seinni ræktun kom 
einungis fram ein þyrping sem var rauðleit og í sterkum lit, en engin slikja kom út frá henni. 
Frekari rækt á nutrient agar tókst ekki. 

 

 

Mynd 4.3 Stofnar einangraðir frá LM3. LM3-S1 á R2A(1) eftir 2 daga, NA (2) eftir 6 daga, 
LM3-S2 á R2A (3) eftir 2 daga og á NA(4) eftir 11 daga. 
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4.2  Útlit frumna í smásjá 

4.2.1  Stofn White Knight 

Bakteríur voru staflaga, fremur stuttar og stundum breiðari um miðju. Oft voru einungis 
útlínur litaðar þegar einfaldri litun var beitt og miðjan virtist hol að innan. Einstaka keðjur 
sáust, en þær voru sjaldgæfar við 40°C.  

 

 

Mynd 4.4 Einföld litun á stofni White Knight eftir ræktun í sólarhring. 1000x-stækkun. 

4.2.2 Stofn LM3 

Bakterían myndar mislanga þræði. Þræðirnir virtust annaðhvort haldast tiltölulega beinir eða 
hringast upp í spólur. Litur safnaðist stundum fyrir í fáum blettum á þræði. Einstaka sinnum 
komu upp mjög langir þræðir.  

Fleiri svipgerðir sáust og komu meðal annars fram í ræktum LM3-S1 og LM3-S2, en eftir 
frekari hreinstrikanir sem einskorðuðust við miðjar þyrpingar dró úr tíðni þeirra. 

Aðrar svipgerðir voru meðalstuttir stafir sem lituðust tiltölulega illa og héldust beinir. Þeir 
söfnuðust saman í stórum breiðum með mörgum frumum. Stórar breiður af slíkum stöfum 
fundust oft í slikju.  

Einnig voru til staðar stuttir stafir sem voru bognir og snúnir, ólíkt áðurnefndum beinum 
stöfum. Erfitt var að ákvarða nákvæmlega skil milli þeirra og hinna tveggja áðurnefndra 
svipgerða. Þessar niðurstöður bentu til þess að stofninn væri ekki hreinn heldur blanda af 
ólíkum gerðum. 
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LM3-S1 

Allar útlitsgerðir fundust í LM3-S1. Lítið samhengi virtist vera á milli þess hvort sýni var 
tekið úr miðri þyrpingu eða slikju. 

Vöxtur sem kom upp á nutrient agar einkenndist af mjög löngum þráðum.  

LM3-S2 

Meðallangir beinir stafir voru mest áberandi, en einstaka þræðir sáust líka. Almennt voru 
stafirnir beinir en bognir stafir sáust einnig. 

Ræktir sem komu upp á nutrient agar einkenndust af mjög löngum þráðum. 

 

 

Mynd 4.5 1000x stækkun af mismunandi útlitsgerðum sem sáust fyrir LM3. (1) Þræðir, 
beinir og bognir stafir, rækt  LM3-1.2. (2) Stuttir þræðir og stafir, bognir og snúnir, úr 
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rækt LM3-S1-27.1. (3) Beinir stafir, án snúninga, LM3-16.1. (4) Langir þræðir úr rækt af 
nutrient agar. 

4.3  Sértækar litanir 

4.3.1  Gramlitun 

White Knight 

Frumur virtust bleikar en með fjólubláum útlínum.  Erfitt var að greina hvort frumurnar væru 
bleikar eða fjólubláar og því hvort þær væru Gram neikvæðar eða jákvæðar. 

LM3 

Skýr bleikur litur var á öllum frumum sem eru því Gram neikvæðar. 

4.3.2  Grólitun 

White Knight 

Gró sáust greinilega í miðju staflaga frumna, sem grænn litur umkringdur bleikri eða 
fjólublárri útlínu. Frumur án gróa voru bleikar. 

LM3 

Engin gró sáust.  

4.3.3  Slímhjúpslitun 

Engin merki sáust um slímhjúp, hvorki hjá White Knight né hjá LM3 eða stofnum sem voru 
einangraðir af honum. 

4.4  Rækt við mismunandi hitastig 

Tafla 4.1 Athugun á hvort ræktir komi fram við mismunandi hitastig. Fjöldi tilrauna er 
hafður í sviga. 

Hitastig (°C) White Knight  LM3  LM3-S1  LM3-S2  
10 - (2) Ekki prófað Ekki prófað Ekki prófað 
20 - (1) Ekki prófað Ekki prófað Ekki prófað 
30 + (3) - (1) Ekki prófað Ekki prófað 
40 + + (3) * + (1) + (1) 
55 + (2) + + + 
60 + (1) Ekki prófað Ekki prófað Ekki prófað 
65 - (2) + (3) + (2) + (2) 
70 - (2) - (2) - (1) - (1) 
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*Af þremur skálum kom einungis fram góð rækt á eina skál, á aðra kom einungis ein þyrping 
og ekkert óx á þeirri þriðju. 

4.4.1  Mat á kjörhitastigi White Knight 

Mæligildi ljósmælinga má sjá í viðauka B. 

Tafla 4.2 Tvöföldunartími White Knight við mismunandi hitastig. 

Hitastig 
(°C) 

Tilraun Tvöföldunartími 
(mín) 

Meðaltal 
tvöföldunartíma (mín) 

R2 gildi. 

40 1 40,2 40,2 0,9697 
42,5 1 26,6 28,0 0,9693 
42,5 2 29,4 0,9411 
45 1 31,1 29,6 0,9464 
45 2 28,2 0,9863 
47,5 1 40,7 

39,5 
1,000 

47,5 2 38,4 0,9727 
50 1 40,6 39,5 0,9922 
50 2 38,4 0,9869 

 

4.4.2 Mat á hámarks-og lágmarkshitastigi vaxtar White Knight 

Prófað var hvort einhver vöxtur mældist í vatnsbaði við efri og neðri hitastigsmörk vaxtar 
hjá White Knight. Lítillegur vöxtur sást við 60°C (n=2) og 25°C (n=2) yfir sólarhring en 
enginn við 62,5°C (n=1). Við 22,5°C sást lítil breyting á gleypni og ekki næg til að hægt 
væra að segja að vöxtur væri til staðar (n=1). 

4.5 Katalasa-og oxidasapróf 

Stofn Staphylococcus aureus KS1 var notaður sem jákvætt viðmið fyrir katalasavirkni og 
Vibrio cholerae sem jákvætt viðmið fyrir oxidasavirkni. 

Tafla 4.3 Niðurstöður katalasa-og oxidasaprófa. 

Prófað fyrir: White 
Knight 

LM3 LM3-S1 LM3-S2 S. aureus V. cholerae 

Katalasa - - - - * +  
Oxidasa - - - -  + 

 

*Í eitt skipti kom jákvætt svar út úr katalasaprófi en ekki tókst að endurtaka þá niðurstöðu 



17 

4.6  Gerjunar-og indólpróf fyrir stofn White 
Knight 

White Knight var prófuð fyrir gerjunarvirkni í glúkósa og laktósa og hvort hún breytti 
tryptófani í indól. 

Tafla 4.4 Niðurstöður gerjunarprófa. 

Viðmið Glúkósi Laktósi 
Engin loftbólumyndun. 
Litur hélst óbreyttur. 

Engin loftbólumyndun. 
Litur hélst óbreyttur. 

Engin loftbólumyndun. 
Örlítil breyting á lit, gæti 
bent til sýrumyndunar. 

 

Indól-rækt varð skærgul er Kovacs-hvarfefni var bætt út í sem benti til að ekkert niðurbrot 
tryptófans hefði orðið. 

4.7  Athuganir á hreyfigetu stofns White Knight 

Athuganir í hreyfiæti voru framkvæmdar tvisvar fyrir White Knight, með hreinstrikaðri rækt 
frá 23.2.2019 og með rækt sem hafði ekki verið hreinstrikað jafn oft, frá 12.1.2019. Í bæði 
skipti voru gerðar tvær ræktir. Í hvorugt skipti virtist rækt dreifast burt frá upphaflegri 
stungu. 

Reynt var að skoða sýni í dropa í kúptu smásjárgleri. Er notast var við rækt af agarskálum 
sást engin hreyfing, hvorki hjá White Knight né Proteus mirabilis, sem notaður var sem 
jákvætt viðmið. Er notast var við ræktir úr vökvaæti sást einhver hreyfing hjá White Knight 
en ekki tókst að skoða viðmið og ekki er hægt að segja með vissu að sú hreyfing sem sást 
hafi ekki verið Brownísk hreyfing. 

4.8  Nítratafoxunarpróf á stofni White Knight 

Engin litabreyting varð við viðbót hvarfefna í æti, sem benti til að engin afoxun á nítrati 
hefði orðið. 

4.9  Vöxtur White Knight við mismunandi 
saltstyrk 

Athugað var hvort White Knight gæti vaxið við mismunandi saltstyrk. Tvær ræktir voru 
settar upp fyrir hvern styrk. 
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Tafla 4.5 Athugun á vexti við mismunandi saltstyrk. 

Saltstyrkur (w/v %) 0,5 1,0 1,5 2,0 
Rækt + - - - 

 

Stofninn óx upp á 0,5% styrk NaCl í æti.  Athygli vakti að við smásjárskoðun kom í ljós að 
frumur sem uxu við 0,5 % saltstyrk mynduðu stundum stuttar keðjur. 

4.10 Næmni stofns White Knight gagnvart 
sýklalyfjum 

Tafla 4.6 Hindrun á vexti White Knight vegna sýklalyfja. Eyða í samfelldum vexti út frá 
lyfjaskífu var mæld eftir ræktun í sólarhring við 40°C. 

Sýklalyf Þvermál eyðu (cm) 
Streptomycin (10 µg) 1,7 
Nalidixic sýra (30 µg) 3,2 
Chloroamphenicol (30µg) 3,5 
Ampicillin (10 µg) 3,5 
Kanamycin (30 µg) 1,7 
Bacitracin (10 iu) 2,7 
Rifampicin (30 µg) 3,8 

 

Auk eyðunnar sem myndaðist út frá ampicillíni var svæði með 5 cm radíus frá efninu þar 
sem rækt var daufari en á rest af skálinni.  

Sex dögum eftir sáningu voru komnar upp smáar þyrpingar innan á eyðu út frá nalidixic sýru 
og stakar, litsterkar þyrpingar komu fram í skál rifampicins, þó ekki innan eyðunnar. 

4.11 Raðgreining 16S rRNA gena 

4.11.1 Einangrun DNA og mögnun 16S rRNA gena 

Gelrafdráttur á afurðum úr DNA einangrun gaf til kynna að afurðir væru tiltölulega hreinar. 
Ekki sást DNA úr LM3 á geli (sjá mynd 4.6) en magngreining með NanoDrop gaf til kynna 
að það  væri í sýni.  
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Mynd 4.6 Gelrafdráttur á afurðum DNA-einangrunar. White Knight (brunnur 2) er vart 
greinanlegt og LM3 sést ekki (brunnur 6). Brunnur 4 inniheldur sýni úr SD-12 sem var 
keyrð samhliða sýnunum. 

Þrjár umferðir af PCR hvarfi voru framkvæmdar til að magna upp 16S rRNA gen. 
Gelrafdráttur sýndi að fyrsta umferð misheppnaðist en síðari tvær gáfu hreina afurð. 

 

Mynd 4.7 Rafdráttur afurða úr fyrra PCR-hvarfi. Rafdráttur á sýnum var keyrður samhliða 
rafdrætti á sýni úr SD-12. Frá stiga var hlaðið White Knight (1), SD-12 (2) og LM3 (3). Þar á 
eftir var hlaðið afurðum PCR með 10x þynntu DNA sýni, í röð White Knight (4), SD-12 (5) og 
LM3b(6). 
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Mynd 4.8 Rafdráttur afurða úr seinna PCR hvarfi. Hvarf var framkvæmt tvisvar fyrir báða 
stofna. Brunnar 1 og 2 innihalda sýni White Knight, brunnar 3 og 4 LM3. 

4.11.2 Raðgreining 16S rRNA gens White Knight 

Notast var við prímera F9, R1544 og F515 og 3 Sangers raðgreiningar framkvæmdar út frá 
hverjum þeirra. Basaraðir prímera má finna í viðauka A. 

Einungis þrjár raðgreiningar heppnuðust fyrir White Knight, tvær með R1544 prímer og ein 
með F515 prímer. Út frá því mátti setja upp basaröð sem var 1024 basapör að lengd en 395 
af þeim komu frá einungis einni röð.  

Blast af þeim 629 bösum sem koma frá fleiri en einni röð gegn gagnagrunni NCBI gaf 5 
raðir sem bæði hafa yfir 97% samsvörun við röð White Knight og samsvarandi röðin nær 
yfir meira en 90% af henni.  Tveir stofnar af Aneurinibacillus aneurinilyticus (DSM 5562 
og NBRC 15521) og þrír af A. migulanus (DSM 2895, B0270 og NBRC 15520) auk A. 
sediminis voru með 97.38% samsvörun sem náði yfir 90% af röð White Knight. 

Samsvörunarleit með allri röðinni gaf mesta skyldleika við sömu stofna, en samsvörun var 
örlítið minni, náði hæst 96,80%. Samsvörunin náði yfir 85% raðar White Knight, þ.e. náði 
yfir um 870 basa og var auk þess samfelld röð sem framlengdi samsvörunina fengna úr 
samsvörunarleit fyrir styttri röð White Knight 

4.11.3 Raðgreining 16S rRNA gens LM3 

Af níu keyrðum raðgreiningum heppnuðust átta, þrjár með R1544 prímer, þrjár með F515 
prímer og tvær með F9 prímer. Tvær samsettar raðir fengust út frá þeim. Önnur var 1056 
basar samsett úr þremur F515 og þremur R1544 röðum, hér eftir vísað í sem LM3-1, hin var 
594 basar og samsett úr tveimur F9 röðum, hér eftir vísað í sem LM3-2. Ekki var nógu mikið 
samsvarandi svæði milli þessara tveggja raða til að hægt væri að sameina þær í eina. 

Fimm raðir höfðu yfir 95% samsvörun við yfir 90% af röð LM3-1. Tveir stofna Meiothermus 
ruber (Strain 21 og DSM1279), tvær raðir frá sama stofni M. cateniformans (stofn LYI) og 
ein frá M. cerberus.  

Allar áðurnefndar raðir höfðu einnig yfir 95% samsvörun við 90% eða meira af röð LM3-2, 
að viðbættri Meiothermus taiwanensis (stofn WR-30) sem hafði einungis samsvörun við 
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84% af röð LM3-1, þótt samsvörunin væri há, 96,58%. Í báðum tilvikum var Meiothermus 
ruber (stofn 21) með bestu samsvörun. 

4.12 Nýting stofns White Knight á 
kolefnisgjöfum 

Tafla 4.7 Vöxtur White Knight á grunnæti með mismunandi kolefnisgjöfum, með og án 
viðbættu gersveppaextracti (YE). 

Tilraun Kolefnisgjafi Án YE Með YE 

1 

Enginn - + 
Glúkósi - - 
Pyruvat + + 
Sterkja - + 
Casamino acids + + 

2 

Enginn + + 
Serín - + 
Aspargín + + 
Aspartic sýra - - 
Arginín - + 

3 

Enginn - + 
Glúkósi -* + 
Serín - + 
Arginín - + 
Aspargín + + 

 

*Rækt kom upp í einni skál með glúkósa sem kolefnisgjafa en ekki tókst að endurtaka það. 
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5 Umræður 

5.1 Stofn LM3 

Erfitt reyndist að hreinrækta stofn LM3. Á agarskálum myndaðist slikja út frá þyrpingum 
sem virtist vera í öðruvísi lit en þyrpingarnar sjálfar. Tveir stofnar voru einangraðir úr 
slikjunni, LM3-S1 og LM3-S2, en þeir virtust heldur ekki hreinir. Erfitt er að segja hve vel 
heppnaðist að hreinrækta stofnana. Bæði stakar þyrpingar og slikja kom fram út frá þessum 
stofnum en stakar þyrpingar komu þó ekki alltaf fram. Ekki var hægt að sjá mikinn mun á 
lit milli LM3, LM3-S1 og LM3-S2. Þótt slikjur virtust aðeins algengari í LM3-S1 og LM3-
S2 var erfitt að fullyrða að um mun væri að ræða. Fjölbreytt lögun frumna sást, frá bognum 
og beinum stöfum til beinna þráða og snúinna þráða. Erfitt var að meta hvort þetta væri til 
marks um mismunandi tegundir. Allar fjórar gerðir sáust í öllum þremur stofnum sem gerði 
erfiðara fyrir að ákvarða tengsl milli útlits á frumum og útlits á agarskálum. Ekki sást neinn 
munur á milli stofnanna með tilliti til vaxtar við mismunandi hitastig, oxidasavirkni eða, með 
einni undantekningu, katalasavirkni. 

Nokkur einkenni LM3-S1 og LM3-S2 benda þó til þess að í þeim hafi verið að minnsta kosti 
einhver tegund sem ekki var í ræktum sem komu úr frekari hreinstrikunum á miðju LM3 
þyrpinga. Bæði LM3-S1 og LM3-S2 gátu í einhverjum tilvikum vaxið á nutrient agar, og 
gáfu þá skærrauðar þyrpingar með sterkum lit og frumur mynduðu langa þræði. Einnig kom 
upp eitt skipti þar sem LM3-S2 kom út jákvæð fyrir katalasa. Það að ekki tókst að endurtaka 
þessar niðurstöður gerði það að verkum að ekki var hægt að einangra neinn aðskilinn stofn 
frá LM3. Hvort hafi náðst að fjarlægja þennan stofn úr meginrækt LM3 er erfitt að segja en 
um 30 hreinstrikanir, alltaf teknar úr miðri þyrpingu, voru framkvæmdar eftir að LM3-S1 og 
LM3-S2 voru einangraðar úr slikju. 

Raðgreining á 16S rRNA genum bendir þó til þess að í LM3 geti verið baktería sem er líklega 
ný tegund af ættkvísl Meiothermus. Vaxtarbil við 40°C-65°C og rauðleitur litur á þyrpingum 
eru dæmigerð fyrir bakteríur af þeirri ættkvísl og neikvæð katalasavirkni er einnig þekkt.   
Neikvæð virkni fyrir oxidasa vekur þó athygli, þar sem meðlimir Meiothermus eru almennt 
jákvæðir fyrir henni (Nobre et al., 1996). 

5.2 Stofn White Knight 

Auðveldara var að hreinrækta White Knight. Frumurnar voru almennt einsleitar í sýnum og 
yfirleitt var samsvörunum í prófunum á vexti og ensímvirkni. White Knight virtist vaxa best 
á næringarsnauðu æti, þar sem hún óx best á R2A og hratt á æti þar sem eina næringar-
uppsprettan var 0.01% styrkur gersveppaextracts.  Hún óx ekki á næringarríkara æti, svo 
sem á nutrient agar og NB2 agar. 

Ekki tókst að raðgreina allt 16S rRNA gen White Knight. Af þeim 9 raðgreiningum sem 
voru gerðar heppnuðust aðeins 3 og gaf það einungis 634 basapör sem komu úr fleiri en einni 
raðgreiningu. Flestar raðirnar komu einungis frá tveimur, sem gerir erfitt að draga niðurstöðu 
ef misræmi er á milli þeirra. Athygli vekur að samkvæmt raðgreiningum úr þessu verkefni 
er mest samsvörun við 16S rRNA gen stofna af Aneurinibacillus aneurinilyticus, og A. 
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migulanus, fremur en A. sediminis líkt og greining úr Örverufræði II benti til. Samt sem áður 
er enn einungis um hluta  gensins að ræða en sama niðurstaða kemur er raðir upphaflegrar 
raðgreiningar og seinni raðgreiningar eru keyrðar saman í gegnum gagnagrunn. Ennfremur 
nær raðgreiningin hæst 97,14% samsvörun sem enn bendir til þess að um aðskilda tegund sé 
að ræða. Þrátt fyrir að erfitt hafi verið að ákvarða lit í gramlitun má álykta út frá skyldleika 
að frumur White Knight séu gram jákvæðar. 

 Tafla 5.1 Samanburður á White Knight og skyldustu tegundum. 

 White Knight A. 
aneurinilyticus 

A. migulanus A. sediminis 

Útlit 
þyrpinga 

Hvítar, kringlóttar 
með heilar brúnir.  

Gráar, kringlóttar 
eða óreglulegar, 
tenntar brúnir.  

Gul-gráar, tenntar 
brúnir.  

Fílabeinslitar, 
hringlaga heilar 
brúnir.  

Stærð 
þyrpinga 

Rúmur 1mm eftir vöxt 
á R2A við 40°C í 
sólarhring. 

0,5-2 mm eftir 2 
sólarhringa á NA 
við 37°C. 

2-3 mm eftir 2 
sólarhringa á NA við 
37°C. 

3-4 mm eftir 5 
daga á R2A við 
40°C. 

Útlit frumna Stuttir stafir, þrútnar 
gróhirslur með 
miðlæg gró.  

Staflaga, þrútnar 
gróhirslur, 
endastæð gró 

Staflaga, þrútnar 
gróhirslur, endastæð 
gró 

Staflaga, þrútnar 
gróhirslur, 
nærendastæð gró 

Hitabil 
vaxtar 

25-60°C 25-50°C 20-50°C 25-60°C 

Gram Líklegast + + + + 

Katalasi - Veikt + + 

Oxidasi - + + - 

Nítrat-
afoxun 

- + + - 

Hámarks-
saltstyrkur 
fyrir vöxt 

Þolir 0,5 % (w/v) Þolir 2,0% (w/v) Þolir 2,0% (w/v) Þolir 2,0% (w/v) 

Nýting 
kolefnisgjafa 

    

Glúkósi - - - + 

Pyrúvat +   + 

Sterkja - - - + 

Serín - (+) + + 

 

White Knight sker sig frá öllum samanburðarstofnum að því leyti að vera neikvæð fyrir 
virkni katalasa og geta ekki vaxið við eins háan saltstyrk.. Samanborið við A. aneurinilyticus 
og A. migulanus vex White Knight við hærra hitastig og afoxar ekki nítrat. Ennfremur hefur 
White Knight ekki oxidasavirkni (Shida et al., 1994) og getur ekki notað serín sem einu 
kolefnisuppsprettu sína, líkt og A. migulanus og sumir stofnar A. aneurinilyticus geta. Ólíkt 
þeim koma gró White Knigth fram í miðju frumunnar en ekki í enda hennar. Þær eiga aftur 
á móti allar þrjár það sameiginlegt að gróhirslur þrútna út og að þær geta ekki vaxið með 
glúkósa sem eina kolefnisgjafann og ekki eru merki um að þær gerji glúkósa, þar sem hvorki 
gas né sýra myndast í æti með honum (Heyndrickx et al., 1997).  

Ólíkt hinum viðmiðunarstofnum og White Knight er A. sediminis fær um að vaxa með 
glúkósa sem eina kolefnisgjafa og brjóta niður sterkju. Aftur á móti deilir hún mörgum 
einkennum með White Knight sem aðskilja þær báðar frá viðmiðunarstofnum hinna 
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tegundanna tveggja. Báðar vaxa á hitabilinu 25-60°C, báðar eru neikvæðar fyrir oxidasa og 
hvorug afoxar nítrat. Einnig eru gró í A. sediminis staðsett nálægt enda frumunnar en ekki í 
endanum líkt eins og í hinum tveimur, sem er líkara miðstæðum gróum White Knight.  A. 
sediminis er fær um að vaxa með serín sem eina kolefnisgjafa, ólíkt White Knight (Subhash 
et al., 2017). 

  



25 

6 Ályktanir 

6.1 Stofn LM3 

Svo virðist sem stofn LM3 sé blanda af mismunandi bakteríum og að hreinræktun hafi ekki 
tekist.  Raðgreining á 16S rRNA geni gaf einungis um 96% samsvörun við skyldustu röð, 
sem bendir til þess að nýja tegund af ættkvísl Meiothermus megi finna í ræktinni en það er 
þó ekki hægt að fullyrða þar sem stofninn virðist ekki hreinn. 

6.2  Stofn White Knight 

Þrátt fyrir að ekki tækist að raðgreina allt 16S rRNA gen White Knight bendir samsvörun 
þess sem náðist, hæst 97,14%, til þess að um nýja tegund af ættkvísl Aneurinibacillus sé að 
ræða. Seinni raðgreining bendir til þess að A. aneurinilyticus sé nánasti þekkti ættingi fremur 
en A. sediminis eins og áður var talið, en frekari raðgreiningu þarf til að skera úr um það. Í 
báðum tilvikum má finna mun í svipgerð, með tilliti til katalasavirkni og hámarks saltstyrks 
vaxtar. Ennfremur aðskilur munur á hitastigsbili vaxtar og nítratafoxun hana frá A. 
aneurinilyticus og styður þá ályktun að um aðskilda tegund sé að ræða. 

 

  





27 

Heimildir 
Albuquerque, L., Ferreira, C., Tomaz, D., Tiago, I., Veríssimo, A., Da Costa, M. S. & 

Nobre, M. F. 2009. Meiothermus rufus sp. nov., a new slightly thermophilic red-
pigmented species and emended description of the genus Meiothermus. Systematic 
and Applied Microbiology, 32, 306-313. 

Albuquerque, L., Rainey, F. A., Nobre, M. F. & Da Costa, M. S. 2010. Meiothermus 
granaticius sp. nov., a new slightly thermophilic red-pigmented species from the 
Azores. Systematic and Applied Microbiology, 33, 243-246. 

Allan, R. N., Lebbe, L., Heyrman, J., De Vos, P., Buchanan, C. J. & Logan, N. A. 2005. 
Brevibacillus levickii sp. nov. and Aneurinibacillus terranovensis sp. nov., two 
novel thermoacidophiles isolated from geothermal soils of northern Victoria Land, 
Antarctica. 55, 1039-1050. 

Björnsdóttir, S., Gunnarsson, H. M. & Benediktsdóttir, E. 2017. Örverufræði 1 LIF201G, 
Háskóli Íslands. 

Brock, T. D. & Freeze, H. 1969. Thermus aquaticus gen. n. and sp. n., a nonsporulating 
extreme thermophile. Journal of bacteriology, 98, 289-297. 

Chen, M.-Y., Lin, G.-H., Lin, Y.-T. & Tsay, S.-S. 2002. Meiothermus taiwanensis sp. nov., 
a novel filamentous, thermophilic species isolated in Taiwan. 52, 1647-1654. 

Chung, A. P., Rainey, F., Nobre, M. F., Burghardt, J. & Costa, M. S. D. 1997. 
Meiothermus cerbereus sp. nov., a New Slightly Thermophilic Species with High 
Levels of 3-Hydroxy Fatty Acids. 47, 1225-1230. 

Colman, D. R., Lindsay, M. R. & Boyd, E. S. 2019. Mixing of meteoric and geothermal 
fluids supports hyperdiverse chemosynthetic hydrothermal communities. Nature 
Communications, 10, 681. 

Goto, K., Fujita, R., Kato, Y., Asahara, M. & Yokota, A. 2004. Reclassification of 
Brevibacillus brevis strains NCIMB 13288 and DSM 6472 (=NRRL NRS-887) as 
Aneurinibacillus danicus sp. nov. and Brevibacillus limnophilus sp. nov. 54, 419-
427. 

Habib, N., Khan, I. U., Hussain, F., Zhou, E.-M., Xiao, M., Dong, L., Zhi, X.-Y. & Li, W.-
J. 2017. Meiothermus luteus sp. nov., a slightly thermophilic bacterium isolated 
from a hot spring. 67, 2910-2914. 

Heyndrickx, M., Lebbe, L., Vancanneyt, M., Kersters, K., De Vos, P., Logan, N. A., 
Forsyth, G., Nazli, S., Ali, N. & Berkeley, R. C. W. 1997. A Polyphasic 
Reassessment of the Genus Aneurinibacillus, Reclassification of Bacillus 
thermoaerophilus (Meier-Stauffer et al. 1996) as Aneurinibacillus thermoaerophilus 
comb, nov., and Emended Descriptions of A. aneurinilyticus corrig., A. migulanus, 
and A. thermoaerophilus. 47, 808-817. 

Lee, K. C., Kim, K. K., Eom, M. K., Kim, J.-S., Kim, D.-S., Ko, S.-H. & Lee, J.-S. 2014. 
Aneurinibacillus soli sp. nov., isolated from mountain soil. 64, 3792-3797. 

Mahajan, G. B. & Balachandran, L. 2017. Sources of antibiotics: Hot springs. Biochemical 
Pharmacology, 134, 35-41. 

Ming, H., Duan, Y.-Y., Guo, Q.-Q., Yin, Y.-R., Zhou, E.-M., Liu, L., Li, S., Nie, G.-X. & 
Li, W.-J. J. a. V. L. 2015. Meiothermus roseus sp. nov., a thermophilic bacterium 
isolated from a geothermal area. 108, 897-905. 



28 

Mori, K., Iino, T., Ishibashi, J.-I., Kimura, H., Hamada, M. & Suzuki, K.-I. 2012. 
Meiothermus hypogaeus sp. nov., a moderately thermophilic bacterium isolated 
from a hot spring. 62, 112-117. 

Mulkidjanian, A. Y., Bychkov, A. Y., Dibrova, D. V., Galperin, M. Y. & Koonin, E. V. 
2012. Open questions on the origin of life at anoxic geothermal fields. Origins of 
life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the 
Study of the Origin of Life, 42, 507-516. 

Nobre, M. F., Trüper, H. G. & Da Costa, M. S. 1996. Transfer of Thermus ruber (Loginova 
et al. 1984), Thermus silvanus (Tenreiro et al. 1995), and Thermus chliarophilus 
(Tenreiro et al. 1995) to Meiothermus gen. nov. as Meiothermus ruber comb. nov., 
Meiothermus silvanus comb. nov., and Meiothermus chliarophilus comb. nov., 
Respectively, and Emendation of the Genus Thermus. 46, 604-606. 

Pires, A. L., Albuquerque, L., Tiago, I., Fernanda Nobre, M., Empadinhas, N., Veríssimo, 
A. & Da Costa, M. S. 2005. Meiothermus timidus sp. nov., a new slightly 
thermophilic yellow-pigmented species. FEMS Microbiology Letters, 245, 39-45. 

Schaeffer, A. B. & Fulton, M. D. 1933. A SIMPLIFIED METHOD OF STAINING 
ENDOSPORES. Science, 77, 194. 

Shida, O., Takagi, H., Kadowaki, K. & Komagata, K. 1996. Proposal for Two New 
Genera, Brevibacillus gen. nov. and Aneurinibacillus gen. nov. 46, 939-946. 

Shida, O., Takagi, H., Kadowaki, K., Yano, H., Abe, M., Udaka, S. & Komagata, K. 1994. 
Bacillus aneurinolyticus sp. nov., nom. rev. 44, 143-150. 

Subhash, Y., Kim, H.-J. & Lee, S.-S. 2017. Aneurinibacillus sediminis sp. nov., isolated 
from lagoon sediments. 67, 2544-2548. 

Tsubouchi, T., Mori, K., Miyamoto, N., Fujiwara, Y., Kawato, M., Shimane, Y., Usui, K., 
Tokuda, M., Uemura, M., Tame, A., Uematsu, K., Maruyama, T. & Hatada, Y. 
2015. Aneurinibacillus tyrosinisolvens sp. nov., a tyrosine-dissolving bacterium 
isolated from organics- and methane-rich seafloor sediment. 65, 1999-2005. 

Urbieta, M. S., Donati, E. R., Chan, K.-G., Shahar, S., Sin, L. L. & Goh, K. M. 2015. 
Thermophiles in the genomic era: Biodiversity, science, and applications. 
Biotechnology Advances, 33, 633-647. 

Wilson, K., Walker, J. M., Hofmann, A. & Clokie, S. 2018. Wilson and Walker's 
Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular biology, United 
Kingdom, Cambridge University Press. 

Yu, T.-T., Yin, Y.-R., Zhang, Y.-G., Yao, J.-C., Klenk, H.-P., Wang, H.-F., Ming, H., 
Zhou, E.-M. & Li, W.-J. 2014. Meiothermus terrae sp. nov., isolated from a 
geothermally heated soil sample. 64, 794-798. 

Zhang, X.-Q., Zhang, W.-J., Wei, B.-P., Xu, X.-W., Zhu, X.-F. & Wu, M. 2010. 
Meiothermus cateniformans sp. nov., a slightly thermophilic species from north-
eastern China. 60, 840-844. 

 
  



29 

Viðauki A – Efni og aðferðir 

1. Verklýsingar 

1.1 Einangrun DNA 

Afrit af verkseðli meðfylgjandi MasterPureTM DNA-einangrunarsetti: 

Gram Positive DNA Purification Protocol 

1. Pellet by centrifugation, 1.0 ml of an overnight gram positive bacterial culture. 
Discard the supernatant. 

2. Add 150 μl of TE Buffer and vortex to resuspend the cell pellet. 
3. Add 1 μl of Ready-Lyse Lysozyme to each resuspended pellet (from 1.0 ml culture) 

of bacteria. 
4. Incubate at 37°C for 30 minutes to overnight. 
5. Dilute 1 μl of Proteinase K (50 μg/μl) into 150 μl of Gram Positive Lysis Solution 

for each 1.0 ml of culture pellet. 
6. Add 150 μl of the Proteinase K/Gram Positive Lysis Solution to the sample and mix 

thoroughly. 
7. Incubate at 65-70°C for 15 minutes, vortexing briefly every 5 minutes. 
8. Cool the samples to 37°C. 
9. Place the samples on ice for 3-5 minutes and then proceed with DNA Precipitation. 

DNA precipitation 

1. Add 175 μl of MPC Protein Precipitation Reagent to 300 μl of lysed sample and 
vortex mix vigorously for 10 seconds. 

2. Pellet the debris by centrifugation at 4°C for 10 minutes at >10,000 x g in a 
microcentrifuge. 

3. Transfer the supernatant to a clean microcentrifuge tube and discard the pellet. 
4. Add 1 μl of RNase A (5 μg/μl) to each sample and mix thoroughly. 
5. Incubate at 37°C for 30 minutes. 
6. Add 500 μl of isopropanol to the recovered supernatant. Invert the tube 30-40 times. 
7. Pellet the DNA by centrifugation at 4°C for 10 minutes at >10,000 x g in a 

microcentrifuge. 
8. Use a pipet tip to remove the isopropanol without dislodging the DNA pellet. 
9. Rinse the pellet with 70% ethanol. Centrifuge briefly if the pellet is dislodged 
10. Resuspend the DNA in 35 μl of TE Buffer. 

1.2 Raðgreining PCR afurða 

Afrit af verkseðli MATÍS fyrir Sangers-raðgreiningarhvarf: 

Clean the PCR reaction using ExoSAP, mixing/incubating as follows 

 0,025µL ExoI 
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 0,05 µL Antartic Phosphatase (replaces SAP) 
 3,925 µL H2O 
 2,50 µL PCR product 

Thermocycler program 

1. 37°C for 30 min 
2. 95°C for 5 min 
3. 14°C ∞ 

Next perform a BigDye reaction by adding the following into the 6.5 µL reaction. 

 1,0 µL primer (3,5 µM) 
 0,5 µL Big Dye 
 1,5 µL 5x buffer 
 2,0 µL dH2O 
 6,5 µL exosap product 

Tafla 2 Thermocycler program. 

96°C 
50°C 
60°C 

30 sec 
45 sec 
1,5 min 

25x 

4°C ∞  
 

2. Æti 

2.1 R2A 

Vökvaæti var blandað úr hráefnum á staðnum 

 Yeast extract 0,50 g/L 
 BactoTM Peptone 0,50 g/L 
 Casamino acids 0,50 g/L 
 Glúkósi 0,50 g/L 
 Uppleysanleg sterkja 0,50 g/L 
 Natríum pýrúvat 0,30 g/L 
 K2HPO4 0,30 g/L 
 MgSO4∙6 H2O 0,05 g/L 

Sýrustig stillt að pH 7,2 með K2HPO4 eða KH2PO4 eftir þörfum 

Agarskálar eru búnar til með tilbúnu æti frá Oxoid. Þau hafa sömu samsetningu auk 1,5% 
agar. 
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2.2 Nutrient Agar/ Broth 

 Peptone 0,5% 
 Yeast extract 0,3% 
 NaCl 0,5% 
 Agar 1,5% 

Agar er sleppt til að gera vökvaæti, NB. 

2.3 NB2 agar 

 Peptone 1,0% 
 Yeast extract 1,0% 
 NaCl 0,5% 
 Agar 1,5% 

2.4 Æti fyrir gerjunarpróf 

 Peptone 1,5% 
 0,005% Bromocresol purple 

5 mL æti er blandað við 0,3 mL 10% sykrulausn. 

2.5 Æti fyrir indólpróf 

 Tryptone 1,0% 
 NaCl 0,5% 

2.6 Grunnæti fyrir prófanir á kolefnisgjöfum 

 KCl 0,5g 
 CaCl2 ∙2 H2O 0,1g 
 Na2SO4 1,0g 
 MgCl2∙6 H2O 0,5g 
 NH4Cl 0,2g 
 KH2PO4 0,2g 
 1000 mL dH2O 

Stillt að pH 7,0 með 1,0 M NaOH. 
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3. Prímerar fyrir mögnun og raðgreiningu 16S 
rRNA gena 

Tafla 3 Basapararöð prímera í 5->3 stefnu. 

F9 GAGTTTGATCCTGGCTCAG 
R1544 CCCGGGATCCAAGCTTAGAAAGGA 
F515 GTGCCAGCMGCCGCGGTAA 
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Viðauki B – Mæligildi fyrir vöxt White 
Knight við mismunandi hitastig 

1. Mælingar frá mati á kjörhitastigi 

Tafla 4 Ljósgleypni rækta við 40-50°C. 

Hitastig (°C) Tilraun Tími (klst) Gleypni Gleypni 2x 
þynning 

Gleypni 4x 
þynning 

40 1 

0 0,046   
1 0,05   
2 0,118   
3 0,541 0,275  
4 0,857 0,471  
5 1,023 0,606 0,291 
6 1,057 0,549 0,267 
6,5 1,052 0,528 0,265 

42,5 

1 

0 0,013   
1 0,070   
2 0,577 0,301  
3 1,112 0,646 0,290 
4 1,152 0,644 0,330 
5 1,159 0,660 0,361 
6 1,396 0,790 0,372 

2 

0 0,015   
1 0,100   
2 0,533 0,304  
3 0,864 0,463  
4 0,807 0,467  
5 0,899 0,502  
6 0,850 0,428  

45 

1 

0 0,029   
1 0,130   
2 0,642 0,448  
3 1,004 0,561 0,329 
4 1,145 0,605 0,327 

2 

0 0,026   
1 0,034   
2 0,110   
3 0,554 0,325  
4 0,647 0,343  
5 0,758 0,438  
6 0,800 0,463  
7 0,794 0,434  
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8 0,775 0,421  

47,5 

1 

0 0,074   
1 0,080   
2 0,222   
3 0,618 0,309  
4 0,849 0,432  
5 1,172 0,662 0,273 

2 

0 0,045   
1 0,042   
2 0,144   
3 0,534   
4 0,898 0,285  
5 1,023 0,492  

50 

1 

0 0,037   
1 0,082   
2 0,297   
3 0,686 0,365  
4 0,696 0,371  
5 0,692 0,374  
6 0,725 0,417  
7 0,874 0,573  

2 

0 0,032   
1 0,068   
2 0,219   
3 0,656 0,401  
4 0,627 0,379  
5 0,479 0,266  
6 0,670 0,349  
7 0,786 0,424  

 

2. Mælingar frá mati á hámarkshitastigi vaxtar 

Tafla 5 Ljósgleypni rækta við 60-62,5°C. 

Hitastig (°C) Tilraun Tími (klst) Gleypni 

60 

1 
0 0,225 
4 0,327 
14 0,153 

2 

0 0,235 
4 0,168 
8 0,150 
18 0,197 

62,5 3 0 0,235 
4 0,136 
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14 0,049 
 

3. Mælingar frá mati á lágmarkshitastigi vaxtar 

Tafla 6 Ljósgleypni rækta við 22,5-25°C. 

Hitastig (°C) Tilraun Tími (klst) Gleypni 

22,5 1 

0 0,299 
5,5 0,325 
23 0,331 
45 0,323 

25 

1 

0 0,268 
4 0,265 
8 0,249 
18 0,321 

2 

0 0,324 
5,5 0,296 
23 0,590 
45 0,559 
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Viðauki C – Basaraðir 16S rRNA gena 
Tafla 7 Basaraðir úr raðgreiningum á 16S rRNA genum. 

Röð Stærð (bp) Samsett úr 
WK-R1544-1 646  
TTTTTTTAGTAGTTTTGAAGATTTTTTTTAGT:TGCGGGTTTGGTT:::GCATGACAGTTCGACTT:A
CCCCA:TCATCTGCCCCACCTT:T:GGCGGCTGGCTCCTTGCGGTTACCATCAAAAGACTTCGGGT
GTTGCAAACTCTCGTGGTGTGACCTG:CGGTGTGTACAAGACCCGGGAACGTATTCACCGCGG
CATGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCGGCTTCATGCAGGCGAGTTGCAGCCTGCAATCCGA
ACTGAGAATGGTTTTAAGGGATTTGCTCACTCTCGCGAGTTGGCTGCCCGTTGTTCCATCCATT
GTAGCACGTGTGTAGCCCAGGACATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCC
GTCTTGTCGACGGCAGTCTCCCTAGAGTGCCCAACTGAATGCTGGCAACTAAGGACAAGGGTT
GCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCT
GTCACCGCTGCCCCGAAGGGAGCTCCTATCTCTAGGAGGGTCAGCGGGATGTCAAGCCCTGGT
AAGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGTCCCCGTCAATT
CC 
 
WK-R1544-2 629  
GTGGGTGTAGGGGTAGGGTTAGCGCACGTTTTTACGACTTCACCCCAATCATCTGCCCCACCTT
CTTTGCGGCTGGCTCCTTGCGGTTACC:TTAAAAGACTTCGGGTGTTGCAAACTCTCGTGGTGTG
AC:TGTTGGTGTGTACAAGACCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATGCTGATCCGCGATTACTAG
CGATTCCGGCTTCATGCAGGCGAGTTGCAGCCTGCAATCCGAACTGAGAATGGTTTTAAGGGA
TTTGCTCACTCTCGCGAGTTGGCTGCCCGTTGTTCCATCCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGG
ACATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCGTCTTGTCGACGGCAGTCTCC
CTAGAGTGCCCAACTGAATGCTGGCAACTAAGGACAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAAC
CCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACCGCTGCCCCGAAGGG
AGCTCCTATCTCTAGGAGGGTCAGCGGGATGTCAAGCCCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCG
AATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGTCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTT 
 
WK-F515-1 503  
CGCTGCCCCGAAGGGAGCTCCTATCTCTAGGAGGGTCAGCGGGATGTCAAGCCCTGGTAAGG
TTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGTCCCCGTCAATTCCTT
TGAGTTTCAGCCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGAGTGCTTATTGCGTTAGCTGCGGCACTGA
GGATTGGAGTCCCCAACACCTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCC
TGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCGCCTCAGCGTCAGTTACAGGCCAGAGAGCCGCCTTCGCCACG
GGTGTTCCTCCACATCTCTACGCATTTCACCGCTACACGTGGAATTCCGCTCTCCTCTCCTGCAT
ATAGGAAGCTTCCCAGTGTCAGATGGCCCTCCGGCGGGTCTTTCAAAGCCCCTTCCACACGCCA
CTCCGCAAACGACACAGCGCGCGCATACGCGCAAGTAATACCCCACAGCTGTAAA 
 

(Framhald) 
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WK-samsett röð 1024 WK-R1544-1, WK-R1544-2, WK-
F515-1 

TTTTTTTAGTAGTTTTGAAGATTTTTKTKRGTGTRSGGGTWKGGTTAGCGCAYGWYWKTWCGA
CTTCACCCCAATCATCTGCCCCACCTTCTTKGCGGCTGGCTCCTTGCGGTTACCATYAAAAGACT
TCGGGTGTTGCAAACTCTCGTGGTGTGACCTGTYGGTGTGTACAAGACCCGGGAACGTATTCA
CCGCGGCATGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCGGCTTCATGCAGGCGAGTTGCAGCCTGC
AATCCGAACTGAGAATGGTTTTAAGGGATTTGCTCACTCTCGCGAGTTGGCTGCCCGTTGTTCC
ATCCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGGACATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCAC
CTTCCTCCGTCTTGTCGACGGCAGTCTCCCTAGAGTGCCCAACTGAATGCTGGCAACTAAGGAC
AAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATG
CACCACCTGTCACCGCTGCCCCGAAGGGAGCTCCTATCTCTAGGAGGGTCAGCGGGATGTCAA
GCCCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGTCC
CCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAGCCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGAGTGCTTATTGCGTTA
GCTGCGGCACTGAGGATTGGAGTCCCCAACACCTAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACC
AGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCGCCTCAGCGTCAGTTACAGGCCAGAGAG
CCGCCTTCGCCACGGGTGTTCCTCCACATCTCTACGCATTTCACCGCTACACGTGGAATTCCGCT
CTCCTCTCCTGCATATAGGAAGCTTCCCAGTGTCAGATGGCCCTCCGGCGGGTCTTTCAAAGCC
CCTTCCACACGCCACTCCGCAAACGACACAGCGCGCGCATACGCGCAAGTAATACCCCACAGCT
GTAAA 
 
WK-samsett röð, samsett úr 
a.m.k. 2 röðum. 

629 WK-R1544-1, WK-R1544-2, WK-
F515-1 

KTKRGTGTRSGGGTWKGGTTAGCGCAYGWYWKTWCGACTTCACCCCAATCATCTGCCCCACC
TTCTTKGCGGCTGGCTCCTTGCGGTTACCATYAAAAGACTTCGGGTGTTGCAAACTCTCGTGGT
GTGACCTGTYGGTGTGTACAAGACCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATGCTGATCCGCGATTA
CTAGCGATTCCGGCTTCATGCAGGCGAGTTGCAGCCTGCAATCCGAACTGAGAATGGTTTTAA
GGGATTTGCTCACTCTCGCGAGTTGGCTGCCCGTTGTTCCATCCATTGTAGCACGTGTGTAGCC
CAGGACATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCGTCTTGTCGACGGCAGT
CTCCCTAGAGTGCCCAACTGAATGCTGGCAACTAAGGACAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACT
TAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACCGCTGCCCCGAA
GGGAGCTCCTATCTCTAGGAGGGTCAGCGGGATGTCAAGCCCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGC
TTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGTCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTT 
 
LM3-F9-1 594  
GGGT:TGGT:TTTGTATAGAATGCAAGTCGGACGGGCTGTTTTATGCATCTCATGTGGCGGACG
GGTGAGTAACACCTCATTAAGTAGACACTACCCCAAAGTCTGGGACAACTAGGAGAAATCTTA
GCTAATCCTGGATGTGGACATCTACTTTGGTGGATGTTTAAAGCTTCGGCGCTTTGGGATGGGC
CTGCGGCGCATCAGGTAGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGCCGACGACGCGTAGCTGGTC
TGAGAGGACGATCAGCCACAGGGGTACTGAGACACGGACCCCACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TTAGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCGATACCGCTTGAAGGACGAAGCCC
TTCGGGGTGTAAACTTCTGAACTCGGGACGATAATGACGGTACCGAGGTAATAGCACCGGCTA
ACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTACCCGGATTTACTGGGTGTA
AAGGGCGTGTAGGCGGTCTCTCAAGTCCGATGCTAAAGACCGAAGCTCAACTTCGGGGGTGC
GTTGGATACTGTGAGGCTAGACGGTCGGA 
 

(Framhald) 
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LM3-F9-2 586  
TATAATGTTTGCATAATCTGCA:GTCGGGCGGGCTGTTT:ATGCTGCT:TTGTGGCGGACGGGTG
AGTAAGA:GGC:TTTA:T:GAC:CTACCCCAAAGTCTGGGACAACTAGGAGAAATCTTAGCTAATC
CTGGATGTGGACATCTACTTTGGTGGATGTTTAAAGCTTCGGCGCTTTGGGATGGGCCTGCGG
CGCATCAGGTAGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGCCGACGACGCGTAGCTGGTCTGAGAG
GACGATCAGCCACAGGGGTACTGAGACACGGACCCCACTCCTACGGGAGGCAGCAGTTAGGA
ATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCGATACCGCTTGAAGGACGAAGCCCTTCGGG
GTGTAAACTTCTGAACTCGGGACGATAATGACGGTACCGAGGTAATAGCACCGGCTAACTCCG
TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTACCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGG
CGTGTAGGCGGTCTCTCAAGTCCGATGCTAAAGACCGAAGCTCAACTTCGGGGGTGCGTTGGA
TACTGTGAGGCTAGACGG 
LM3-samsett röð-1 594 LM3-F9-1, LM3-F9-2 
GGGTATRRTGTTTGYATARWMTGCAAGTCGGRCGGGCTGTTTTATGCWKCTCWTGTGGCGG
ACGGGTGAGTAASACSKCATTWAGTAGACACTACCCCAAAGTCTGGGACAACTAGGAGAAATC
TTAGCTAATCCTGGATGTGGACATCTACTTTGGTGGATGTTTAAAGCTTCGGCGCTTTGGGATG
GGCCTGCGGCGCATCAGGTAGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGCCGACGACGCGTAGCTG
GTCTGAGAGGACGATCAGCCACAGGGGTACTGAGACACGGACCCCACTCCTACGGGAGGCAG
CAGTTAGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCGATACCGCTTGAAGGACGAAG
CCCTTCGGGGTGTAAACTTCTGAACTCGGGACGATAATGACGGTACCGAGGTAATAGCACCGG
CTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTACCCGGATTTACTGGGT
GTAAAGGGCGTGTAGGCGGTCTCTCAAGTCCGATGCTAAAGACCGAAGCTCAACTTCGGGGG
TGCGTTGGATACTGTGAGGCTAGACGGTCGGA 
 
LM3-R1544-1 636  
TATTATTAGATTGTTTTTGGAGTTTATTTTAGTTTGTATAGATGATTTT:G::TGT:TTATCGTATAC
TCATGTTAC:ACTTAGCC:CAGGTCATGAGCCTTACCTCTTATGCGCCTGCCTGTGGCTCCCGCGC
CTTTACATATACGAGCAAAACCCACTCCCATGGCTTGACGGGCGGCTGTTGTACAAGGCCCGG
GAACGTATTCACCGCGGCATGGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCGGCTTCATGGGGTCGA
GTTGCAGACCCCAATCCGAACTGAGCCTGCTTTTGTGCGATTGGCTTCCCGTTACCGGGTCGCA
GCGCTTTGTGGCAGGCATTGTAGCACGTGTGTCGCCCAGGTCGTAAGGGCCATGCGGATCAGA
CGTCATCCCCGCCTTCCTCCTACTTTCGTAGGCAGTCTCGCTAGAGTGCCCAGCCGAACTGATG
GCAACTAGCAACAGGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTG
ACGACGACCATGCAGCACCTGTCTCACGGCTCCCTTGCGGGCACCCCCGGCTTTCACCAGGGTT
CCGTGGATGTCAAGACCTGGTAAGGTTCTGCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCT 
 

(Framhald) 
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LM3-R1544-2 641  
AAATGTATTTTATTTTGT:TTGTTAAGTTT::::T:T:GT:TCGTA:ACTATTGATACGACT:ATCCCCAG
TTCATGAGCCTTACC:CT:AGGCGCCTGCCTGTGGCTCCCG:GACGAT:::TTTTCAAGCAAAACCC
ACTCCCATGGCTTGACGGGCGG:TGTTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATGGC
TGATCCGCGATTACTAGCGATTCCGGCTTCATGGGGTCGAGTTGCAGACCCCAATCCGAACTG
AGCCTGCTTTTGTGCGATTGGCTTCCCGTTACCGGGTCGCAGCGCTTTGTGGCAGGCATTGTAG
CACGTGTGTCGCCCAGGTCGTAAGGGCCATGCGGATCAGACGTCATCCCCGCCTTCCTCCTACT
TTCGTAGGCAGTCTCGCTAGAGTGCCCAGCCGAACTGATGGCAACTAGCAACAGGGGTTGCGC
TCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACGACCATGCAGCACCTGTCT
CACGGCTCCCTTGCGGGCACCCCCGGCTTTCACCAGGGTTCCGTGGATGTCAAGACCTGGTAA
GGTTCTGCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGT 
 
LM3-R1544-3 638  
TGGTTTTCGGAT:TAGTAACG:ATACTATTGATTC:ACTTAGCCGCAGGTCATGAGCCTTACC:CT:
AGGCGCCTGCCTGTGGCTCCCG:GCCTTT:::TATTCAGGCAAAACCCACTCCCATGGCTTGACGG
GCGG:T:TTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACCGCGGCATGGCTGATCCGCGATTACTAGCG
ATTCCGGCTTCATGGGGTCGAGTTGCAGACCCCAATCCGAACTGAGCCTGCTTTTGTGCGATTG
GCTTCCCGTTACCGGGTCGCAGCGCTTTGTGGCAGGCATTGTAGCACGTGTGTCGCCCAGGTC
GTAAGGGCCATGCGGATCAGACGTCATCCCCGCCTTCCTCCTACTTTCGTAGGCAGTCTCGCTA
GAGTGCCCAGCCGAACTGATGGCAACTAGCAACAGGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCC
AACATCTCACGACACGAGCTGACGACGACCATGCAGCACCTGTCTCACGGCTCCCTTGCGGGC
ACCCCCGGCTTTCACCAGGGTTCCGTGGATGTCAAGACCTGGTAAGGTTCTGCGCGTTGCTTCG
AATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAGTC 
 
LM3-F515-1 589  
GTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACGACCATGCAGC
ACCTGTCTCACGGCTCCCTTGCGAGCACCCCCGGCTTTCACCAGGGTTCCGTGGATGTCAAGAC
CTGGTAAGGTTCTGCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCG
TCAATTCCTTTGAGTTTCAGTCTTGCGACCGTACTTCCCAGGTGGAGTGCTTAACGCGTTAGCTA
CGGCACCCAACAGATGTCGGACACCCAGCACTCATCGTTTAGGGCGTGGACTACCCGGGTATC
TAATCCGGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCGCCTCAGCGTCACAAATCGTCCAGGTAGCTGCTTTCG
CTATTGGCGTTCCTTCCGGTATATGCGCATTTCACCGCTACTCCGGAAATTCCGCTACCCTCTCT
CGACCGAAGGAGCCTCACAGTATCCA:CGCACCCCCGCCACTCTTTATTTTATG:GCCTCTTAGCA
TCAGCACTCGCACGAGACCGACCTACA:AGACCCTTACTCCTCAGTTATACC::::CCT:GAA:CCTT
TGTCAC 
 

(Framhald) 
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LM3-F515-2 586  
GGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACGACCATGC
AGCACCTGTCTCACGGCTCCCTTGCGGGCACCCCCGGCTTTCACCAGGGTTCCGTGGATGTCAA
GACCTGGTAAGGTTCTGCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCC
CCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAGTCTTGCGACCGTACTTCCCAGGTGGAGTGCTTAACGCGTTA
GCTACGGCACCCAACAGATGTCGGACACCCAGCACTCATCGTTTAGGGCGTGGACTACCCGGG
TATCTAATCCGGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCGCCTCAGCGTCACAAATCGTCCAGGTAGCTGCT
TTCGCTATTGGCGTTCCTTCCGGTATATGCGCATTTCACCGCTACTCCGGAAATTCCGCTACCCT
CTC:CGAAC:AAAAAGCCTCACAGTATCCAACGCACCCCCG::ACTTTTCAT:AACGG:GCATCTTA
GCATC:GGACTGAGAA:A:ACAGAACTACA:AG:CCCTTACAACTCAGAAATACC::::CGTAAAATA
CTT 
 
LM3-F515-3 564  
GGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACGACCATGCAGCACCTGTCTCACGGCTC
CCTTGCGGACACCCCCGGCTTTCACCAGGGTTCCGTGGATGTCAAGACCTGGTAAGGTTCTGC
GCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTT
TCAGTCTTGCGACCGTACTTCCCAGGTGGAGTGCTTAACGCGTTAGCTACGGCACCCAACAGAT
GTCGGACACCCAGCACTCATCGTTTAGGGCGTGGACTACCCGGGTATCTAATCCGGTTTGCTCC
CCACGCTTTCGCGCCTCAGCGTCACAAATCGTCCAGGTAGCTGCTTTCGCTATTGGCGTTCCTTC
CGGTATCTGCGCATTTCACCGCTACTCCGGAAATTCCGCTACCCTCTC:CGACA:AAAAAGCCTC
ACAGTATCCAACGCACCCCCG::AAGTTTGATAAAAGGAGC:TCTTAGCATC:GGACTGAGAAGA:
AACGCACTACACAC:CCATTACACCCTAGTAATACCAAAACAT:CAAT 
 
LM3-samsett röð-2 1056 LM3-R1544-1, LM3-R1544-2, 

LM3-R1544-3, LM3-F515-1, LM3-
F515-2, LM3-F515-3 

TATTATTAGATTGTTTTTGRARTKTATTTTAKTTTGTATWGWTGATTTT:G::T:T:GTATCGTATAC
TATTGATAC:ACTTAGCCSCAGGTCATGAGCCTTACC:CT:AGGCGCCTGCCTGTGGCTCCCG:GC
CTTT:::TATTCAAGCAAAACCCACTCCCATGGCTTGACGGGCGG:TGTTGTACAAGGCCCGGGA
ACGTATTCACCGCGGCATGGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCGGCTTCATGGGGTCGAGTT
GCAGACCCCAATCCGAACTGAGCCTGCTTTTGTGCGATTGGCTTCCCGTTACCGGGTCGCAGCG
CTTTGTGGCAGGCATTGTAGCACGTGTGTCGCCCAGGTCGTAAGGGCCATGCGGATCAGACGT
CATCCCCGCCTTCCTCCTACTTTCGTAGGCAGTCTCGCTAGAGTGCCCAGCCGAACTGATGGCA
ACTAGCAACAGGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACG
ACGACCATGCAGCACCTGTCTCACGGCTCCCTTGCGGGCACCCCCGGCTTTCACCAGGGTTCCG
TGGATGTCAAGACCTGGTAAGGTTCTGCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACATGCTCCACCGCTT
GTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAGTCTTGCGACCGTACTTCCCAGGTGGAGTGCT
TAACGCGTTAGCTACGGCACCCAACAGATGTCGGACACCCAGCACTCATCGTTTAGGGCGTGG
ACTACCCGGGTATCTAATCCGGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCGCCTCAGCGTCACAAATCGTCCA
GGTAGCTGCTTTCGCTATTGGCGTTCCTTCCGGTATATGCGCATTTCACCGCTACTCCGGAAATT
CCGCTACCCTCTC:CGACC:AAAAAGCCTCACAGTATCCAACGCACCCCCG::ACTTTTBATWAAA
GG:GCMTCTTAGCATC:GGACTGAGAAGA:ACCGAACTACA:AG:CCCTTACACCTCAGTAATAC
C::::CVT:VAATMCTTTGTCAC 
 

 


