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Útdráttur 

Gersveppurinn, Saccharomyces cerevisae, hefur verið notaður öldum saman bæði við 

brauðbakstur og til að brugga bjór, vín og aðra gerjaða drykki. Þótt aðrar tegundir gersveppa 

komi líka við sögu er hann þekktasta gersveppategundin. Þó svo að hann sé notaður við fleira 

en bjórgerð hann oftast orðaður við bjór og oftast kallaður ölger enda tengdust flestar 

upphaflegu rannsóknana á honum bruggun. S. cerevisae er þó ekki notaður til þess að brugga 

lager bjór sem er lang vinsælasti bjórinn um allan heim. Allir ljósir lager bjórar eru búnir til við 

gerjun á malti við lágan hita með blendings gersveppa tegundinni Saccharomyces pastorianus 

og auk þess eru til fleiri skyldar gersveppategundir sem hafa áhugaverða eiginleika.  Gerið 

ræður miklu um bragðeiginleika bjórs og þess vegna er mikill áhugi meðal fagmanna í bruggun 

á að finna nýja gerstofna með áhugaverða eiginleika. Með æxlun fjarskyldra stofna gersveppa 

og sértæku vali væri hægt að fá fram áhugaverða eiginleika. Þannig væri hugsanlega hægt að 

búa til nýja tegund af bjórgeri sem gæti þá aukið við og bætt bruggunar möguleika við 

framleiðslu á bjór.  Í þessu verkefni var lagður grunnur að aðferð sem gera ætti kleift að æxla 

saman fjarskyldum gerstofnum með mjög sterku vali. Notuð eru tvö valgen sem komið er fyrir 

á mismunandi stöðum í URA3 geni sitthvorum stofninum. Eftir að búið er að velja fyrir 

ólíklegum æxlunaratburðum væri hægt að velja fyrir endurröðun þannig að valgenin falli út og 

skilji eftir upphaflegt URA3 gen. 

Abstract 

Yeast, Saccharomyces cerevisae, has been used for thousands of years for baking bread and 

brewing beer, wine and other fermented beverages. Although other yeast species are also used 

it is the best known. Even though S. cerevisae is also used for other things then brewing beer it 

is mostly associated with beer and commonly called brewer’s yeast. One of the reasons is that 

much of the early research on it was done for the brewing industry. However, S. cerevisae is 

not used for brewing the most popular of all beers worldwide, pale lager beer. All beers of this 

type are produced through the fermentation of malt wort at low temperature with the 

interspecific hybrid yeast species Saccharomyces pastorianus and in addition, there are many 

related yeast species that have interesting abilities. The taste of beer depends much on what 

type of yeast is used and hence there is a great interest among professionals in brewing to find 

new varieties with interesting properties. With special selection of specific desirable 

characteristics, and subsequent hybridization between two different yeast species it would be 

possible to make a new type of yeast which could be interesting for beer production. In this 

project, the foundation was laid for a method that should allow the hybridization of distantly 

related yeast strains with very strong selection. Two selection markers are used and integrated 

into different sites in the URA3 gene, one in each strain. After selecting for unlikely mating 

events, it should be possible to select for recombination so the selection markers are lost and 

the original URA3 gene recovered. 
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1 Inngangur 

1.1 Almennt um gersveppinn 

Saga gersveppsins er löng og spilar maðurinn þar stórt hlutverk út frá notkun hans í bruggun 

bjórs og brauðbakstri. Hann hefur einnig verið ómetanlegur sem tilraunalífvera frá því um 1950. 

Asksveppurinn Saccharomyces cerevisiae (sem hér eftir verður einfaldlega nefndur 

gersveppurinn) er sennilega einfaldasta heilkjarna tilraunalífvera erfðafræðinnar.  Hann hefur 

marga kosti sem gera hann einstaklega meðfærilegan og gagnlegan sem módellífveru. Hann eru 

um það bil 5-6 µm að þvermáli og hægt er að sjá marga lykilþætti sem einkenna hann í 

ljóssmásjá. 

Það er mjög auðvelt að rækta gersveppinn í bæði vökvaæti og á skálum þar sem hann myndar 

þyrpingar líkt og bakteríur. Þar að auki vex hann hratt en það tekur hann einungis um 90 mínútur 

að ljúka frumuhringnum við góðar aðstæður og hefur hann þess vegna verið kallaður E. coli 

heilkjörnunga.  

Gersveppir hafa, líkt og flestir heilkjörnungar, rafeindaflutningskeðju fyrir loftháða 

frumuöndun (e. oxidative phosphorylation) en geta einnig lifað án súrefnis með gerjun. Þess 

vegna henta þeir vel í rannsóknir á erfðafræði hvatbera þar sem stökkbreytingar í hvatbera-

genum eða í genum sem koma að hvatberastarfsemi geta verið lífvænlegar. Auk þess hefur 

gersveppurinn verið ómissandi í rannsóknum á stjórnun frumuhringsins, DNA viðgerðum, 

víxlverkun milli gena og erfðum æxlunargerða (Amberg et al., 2005). 

1.1.1 Einlitna eða tvílitna gersveppir 

Gersveppir geta verið annað hvort einlitna eða tvílitna. Einlitna og tvílitna frumur gersveppsins 

eru mjög svipaðar í útliti þegar þær eru skoðaðar í smásjá, en það eru þó nokkrir mikilvægir 

þættir sem eru ólíkir á milli þeirra. Í fyrsta lagi eru frumur á tvílitna formi stærri en þær sem 

eru á einlitna formi, eða u.þ.b. 1,3 sinnum stærri. Einnig er munur á lögun þeirra.  Frumur á 

einlitna formi eru hringlóttari en tvílitna frumurnar sem eru meira sporöskjulaga. Þar að auki 

skipta þær sé á mismunandi hátt, einlitna frumur mynda ný knappskot hliðlægt (e. adjecent) á 

meðan tvílitnafrumur mynda knappskot sitthvoru megin við sig (e. axial).  

Það að geta verið bæði á einlitna og tvílitna formi er það sem gerir gersvepinn að einstakri 

tilraunarlífveru. Einlitna formið er mjög gagnlegt til þess að skima fyrir áhrifum stökkbreytinga 

þar sem enginn samstæður litningur bætir upp fyrir stökkbreyttu samsætuna. Tvílitna formið 

hentar hins vegar ef stökkbreyting er banvæn á einlitna formi eða ef gera á uppbót (e. 

complementation) til þess að athuga hvort að svipgerð eigi uppruna í sama eða mismunandi 

geni, eða í genum í sömu eða ólíkum ferlum.
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1.1.2  Vaxtarþættir gersveppa  

S. cerevisiae skiptir sér með knappskotum. Knappskot fer þannig fram að fruma (sem verður 

þá móðurfruma) myndar bólu út frá sér á ákveðnum stöðum og hún verður að endingu að 

dótturfrumu. Knappurinn eða bólan afmarkast af vegg og losnar frá móðurfrumunni og verður  

að sérstakri frumu. Knappurinn byrjar að myndast úr frá móðurfrumunni snemma í 

frumuhringnum og heldur áfram að vaxa alveg þangað til að dótturfruman losnar frá 

móðurfrumunni í lok frumuhringsins. Út frá stærð dótturfrumunnar er gróflega hægt að meta 

hvar í frumuhringnum fruman er stödd. Ef  gersveppinn skortir næringu hættir hann að skipta 

sér og myndar ekki knappskot. Stundum losnar dótturfruman ekki frá móðurfrumunni heldur 

myndast aðeins veggur á milli þeirra en þær eru samt enn tengdar. Hver fruma getur skipt sér 

um 20-25 sinnum áður en hún deyr. Á mynd 1 hér að neðan má sjá frumuskiptinu hjá bæði 

einlitna og tvílitna frumum (Amberg et al., 2005). 

 

Mynd 1: Myndun knappskota hjá Saccharomyces cerevisiae.  

(A) Einlitna frumur. Mynd tekin í confocal flúrsmásjá. Græni liturninn sýnir staðsetningu 

deilikorna og rauði liturinn sýnir staðsetningu kjarna í frumunum.  

(B) Tvílitna frumur. Mynd tekin í flúrsmásjá. Græni liturinn sýnir staðsetningu kjarna í 

frumunum (Duina et al., 2014).  

1.1.3 Æxlunargerðir 

Gersveppir hafa þrjár mismunandi æxlunargerðir: MATa og MATα sem geta svo æxlast saman 

og orðið að tvílitna MATa/MATα frumum sem geta ekki æxlast. Vanalega eru MATa og MATα 

stofnanir einlitna og MATa/MATα stofnarnir tvílitna þótt til séu sjaldgæfar undantekningar frá 

því. Því ber að varast að skoða einungis æxlunargerðina til þess að meta litnun. Þegar æxlun á 

sér stað á milli tveggja gersveppa byrja þeir á því að skiptast á ferómónum en það eru boð sem 

stoppa frumuhringinn svo þeir geta ekki myndað knappskot. Þessi ferómón auka einnig tjáningu 

á þeim próteinum sem þarf til þess að æxlun geti átt sér stað og frumurnar mynda svokölluð 
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„schmoo“ með lögun sem minnir einna helst á gítar. Kjarnar frumanna renna saman og tvílitna 

fruma myndast (Amberg et al., 2005). Á mynd 2 hér að neðan má sjá einfaldaða mynd af 

æxlunargerðunum. 

 

Mynd 2: Æxlunargerðir gersveppsins. 

Einfölduð skýringarmynd af lífsferli gersveppsins. Einlitna frumur geta annað hvort verið 

með æxlunargerðina MATa eða MATα. Þessar frumur geta skipt sér með knappskotum og 

myndað þannig dótturfrumur. Einlitna frumur af villigerð tjá HO endónúkleasa sem gerir 

þeim kleift að skipta um æxlunargerð. Í rannsóknastofustofnum er HO genið yfirleitt óvirkt og 

því halda einlitna frumurnar sömu æxlunargerð. Æxlunargerðirnar tvær geta svo æxlast 

saman með því að skiptast á ferómónum og mynda þá „schmoo“ sem renna saman og verða 

að tvílitna frumum með æxlunargerðina MATa/MATα. Tvílitna formið er mun stöðugra sökum 

þess að HO genið er óvirkt í þeim og því geta þær frumur ekki skipt um æxlunargerð eins og 

þær sem eru einlitna. Tvílitna frumur geta myndað knappskot og úr því verður dótturfruma 

sem er með sömu æxlunargerð (MATa/MATα). Ef tvílitna frumur eru settar í svelti fara þær í 

meiósuskiptingu og mynda fjögur einlitna gró, tvö MATa og tvö MATα sem haldast saman í 

svokölluðum fernum (Duina et al., 2014). 

MAT genasetið liggur í miðju hægri helmings litnings III, um 100 kb frá bæði þráðhafti og 

litningsenda. MAT genasetið inniheldur tvær mismunandi æxlunargerðar samsætur sem 

ákvarða hvort gersveppurinn verður MATa eða MATα. Þau svæði eru kölluð Ya og Yα. Ya og 

Yα innihalda stýrisvæði og flesta af opnu lesrömmunum fyrir prótein sem ákvarða af hvoru 

kyni fruman verður. MAT genasetið skiptist í fimm svæði (W, X, Y, Z1 og Z2) á grundvelli 

raða sem eru deilt á milli MAT og tveggja dulrita af æxlunargerðarsetinu, HMLα og HMRa, 

sem eru staðsettar nálægt sitthvorum enda litnings III. HMLα og HMRa starfa sem nokkurs 



 

  4 

konar gjafar á meðan endurröðunarferlið á sér stað sem leyfir MATa frumum að verða MATα 

og öfugt (sjá mynd 3). 

 

Mynd 3: Sýnir hvernig einlitna gersveppir skipta um æxlunargerð með HO. 

Á myndinn má sjá fyrirkomulag MAT, HML og HMR á litningi III. Umritun a- og α-

stjórngena á MAT er frá tvístefnu stýrli. Bæði HML og HMR gætu verið umrituð en eru 

þögguð með því að búa til stuttar raðir af þéttlitni sem koma í veg fyrir það. Efliröð fyrir 

endurröðuninna (RE) er staðsett nær HML sem stuðlar að því að HML verður notað sem gjafi 

fyrir MATα frumuna (Haber, 2012). 

Það er auðvelt að fá fram æxlanir milli tveggja sveppa af mismunandi æxlunargerðum, þ.e. fyrir 

heterothallic sveppi sem hafa misst eiginleikann til þess að skipta um æxlunargerð vegna 

stökkbreytingar í HO geninu (sjá mynd 4). Að geta sett upp æxlanir á einfaldan hátt er 

grundvöllur þess að finna mjög mikilvægar upplýsingar, t.d. um samspil gena og/eða samsæta. 

Æxlanir eru gerðar þannig að tveimur þyrpingum af mismunandi æxlunargerðum er einfaldlega 

blandað saman og sáð á æti. Svo er valið fyrir merkigenum sem stofnarnir innihalda eða valið 

sérstaklega fyrir tvílitna frumum (Haber, 2012). 
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Mynd 4: Stjórnun á æxlunargerð frumna.  

Próteinin Matα1 og Matα2 ásamt Mcm1 virkja umritun á α-sértækum genum eða bæla a-

sértæk gen en Mata1-Matα2 slökkva saman á tvílitna-sétrækum genum (Haber, 2012). 

 

1.1.4  Ummyndun gersveppa 

S. cerevisiae er einstakur meðal heilkjörnunga vegna þess hversu auðvelt er að ummynda hann 

með erfðaefni. Hann er með öflugt endurröðunarkerfi sem gerir honum kleift að endurraða 

utanaðkomandi DNA í eigið genamengi. Nokkrir þættir eru nauðsynlegir til þess að ummyndun 

verði.  Þeir eru: (1) leið til þess að koma DNA-inu inn í frumuna, (2) DNA-ið sem á að koma 

inn þarf að vera með samsvarandi raðir sitthvoru megin við þann stað sem á að koma inn í 

erfðamengi gersveppsins, (3) DNA búturinn verður að hafa gen sem hægt er að velja fyrir.  

Þrjár megin aðferðir eru notaðar til þess að ummynda gersveppi: (i) notkun vegglausra frumna 

(e. spheroplasts), (ii) meðhöndlun frumna með lithium salti og (iii) rafgötun (e. 

electroporation). 

Upphaflega aðferðin við að ummynda gersveppi var sú að útbúa vegglausar frumur  með því 

að fjarlægja frumuvegginn með ensímum, s.s. zymólasa. Erfðaefni  sem átti að koma inn var 

svo blandað við vegglausar frumurnar í lausnum af polyethylene glycol (PEG) og CaCl2 . Síðar 

fannst heppilegri  aðferð sem flestir nota nú. Sú aðferð byggir á því að meðhöndla frumurnar 

með alkalísaltinu lithium acetate (LiAc), en hún gerir frumuveginn gegndræpan. Með þeirri 

aðferð er einnig notað polyethylene glycol (PEG), einþátta DNA (ssDNA) sem „burðarefni“ og 

DNA sem á að ummynda frumuna með. Einnig er hægt að nota rafgötun til þess að koma DNA 

inn í frumuna. Hvaða aðferð verður fyrir valinu fer eftir því hversu mikið af ummynduðum 

fumum þarf. Ef markmiðið er einungis að fá nokkrar ummyndaðar frumur er hægt að nota 

hverja sem er af fyrrnefndum aðferðum fyrir nánast hvaða gersvepp sem er. Ef markmiðið er 

að fá sem  mestar heimtur (yfir 106 ummyndaðar frumur/ml) þarf að vanda valið; bæði hvað 
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varðar aðferð og gersveppastofn. Allar aðferðirnar geta gefið mikið af ummynduðum frumur 

við réttar aðstæður (Amberg et al., 2005). 

1.2 Notkun gersvepps við bruggun 

Best þekkta gersveppategundin er Saccharomyces cerevisiae, en hann er oftast kallaður 

bökunarger, bjórger eða ölger. S. cerevisiae er notaður til þess að búa til flestar gerðir af bjór 

(þó ekki lagerbjór), vín, brauð og fleira. Þar sem að flestar rannsóknir sem voru gerðar á honum 

til þess að byrja með voru í tengdar ölgerð tengdist nafn hans órjúfanlegum böndum við bjór. 

Önnur mikilvæg gersveppategund er Saccharomyces pastorianus, sem er nefndur eftir Louis 

Pasteur. S. pastorianus er kuldaþolinn þannig að hann getir gerjað allt niður að 5°C sem er 

óvenjulegt fyrir gersveppi, sem yfirleitt hafa kjörhitastig í vel yfir stofuhita og geta sumir vaxið 

allt upp í 45°C. Til samanburðar leggs S. cerevisiae í dvala við svo lágt hitastig og hættir að 

gerja. Lagerbjór einkennist af mildu og hreinu bragð sem fæst einmitt með því að gerja við lágt 

hitastig og því er S. pastorianus notaður. 

Ofangreindar tegundir eru þær helstu sem notaðar eru við bjórbruggun.  S. pastorianus er 

blendingur af tveimur tegundum innan Saccharomyces fjölskyldunnar. Áður en það er útskýrt 

nánar er rétt að skoða ættartré fjölsyldunnar sem sýnt er á mynd 5 hér að neðan, en það sýnir 

hvaða tegundir eru líkastar erfðafræðilega. 

 

Mynd 5: Ættartré Saccharomyces (Caldogram).  

Myndin ýnir hvaða Saccharomyces tegundir eru erfðafræðilega líkastar. Hægt er að lesa úr 

myndinni á tvo mismunandi vegu. Ein er að byrjar frá vinstri og fara til hægri. Línan sem er 

lengst til vinstri táknar sameiginlegan forföður allra tegundanna. Sú lína skiptist svo í tvennt, 

efri hópurinn eru öl gersveppir og flestar Saccharomyces tegundirnar og neðri inniheldur tvo 

fjarskyldari sem eru ólíkastir hinum en þeir tveir eru líkastir innbyrðis. Einnig er hægt að byrja 

að lesa frá öl-gersveppnum S. cerevisiae sem er efstur til hægri. Þaðan er hægt að fara niður 

og sjá hverjir eru erfðafræðilega líkastir honum (Garshol, 2015). 
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S. cerevisiae og S. paradoxus gerja best við tiltölulega hátt hitastig samanborið við til dæmis S. 

kudeiavzevii sem kýs lægsta hitastigið af þeim öllum. S. eubayanus og S. uvarum gerja einnig 

best við lágt hitastig. Eins og áður hefur komið fram kýs S. pastorianus einnig lágt hitastig en 

ástæða þess að hann er ekki á mynd 5 hér að ofan er sú að hún sýnir þróunartré og hann er 

blendings gersveppur. S. pastorianus varð til við að tvær ólíkar tegundir æxluðust saman 

(Garshol, 2015). Ljósir og dökkir lager bjórar eru búnir til við gerjun á malti við lágan hita með 

S. pastorianus (Gibson and Liti, 2015). Algengt er að hinar ýmsu Saccharomyces tegundir 

myndi blendingsstofna. Lager gersveppurinn S. pastorianus er náttúrulegur blendingur á milli 

Saccharomyces cerevisiae  og Saccharomyces eubayanus (Libkind et al., 2011). Algengt er að 

það verði til blendingsstofnar þar sem blendingurinn fær kosti beggja foreldrastofna (Lippman 

and Zamir, 2007). Lager bjór er vinsælasti bjórinn um allan heim, einna helst vegna þess hversu 

„hreint“ bragð ef af honum, þar að segja ekki jafn mikið bragð eins og af flestu öli. Það er 

aðallega vegna þess við hversu lágan hita gerjunin fer fram. Notkun humla við bjórgerð hefur 

sífellt notið meiri vinsælda þar sem það bragðbætir bjórinn mikið. Maltbragðið af bjór er mjög 

sætt en lífrænar sýrur og olíur koma úr humlunum sem gefur bjórnum beiskt bragð og þeir auka 

einnig geymsluþol hans. S. cerevisiae þarf hærra hitastig (>15°C) til að ná hámarksgerjun og 

því gefur hann ekki þetta sama „hreina“ bragð og Lagerstofnar (Stewart et al., 2013). Þótt S. 

eubayanus þrífist við lága hitastigið sem gefur lager bjór sitt milda bragð, skortir hann hæfnina 

til þess að nýta maltotríósa sem er sú sykra sem er mest af í virti að maltosa undanskildum 

(Gibson et al., 2013). 

Uppruni lagergers er ekki þekktur en fyrsti blendingurinn gæti hafi orðið til vegna mengunar á 

S. eubayanus við gerjun með S. cerevisiae. Margir mismunandi stofnar og blendingsstofnar eru 

til (Gibson and Liti, 2015). S. pastorianus samanstendur af að minnsta kosti tveimur ólíkum 

undirflokkum (Saaz og Forhberg), sem kunna hafa komið upp sjálfstætt (Dunn and Sherlock, 

2008; Liti et al., 2005) eða við æxlun ólíkra stofna (Walther et al., 2014). Þó að þessir tveir 

hópar deili mörgum eiginleikum þá eru þeir með ólíka virkni á mörgum sviðum, til að mynda 

hvernig þeir nýta maltótríósa og hversu vel þeir þola kulda (Gibson et al., 2013) . Þessi munur 

í virkni endurspeglar erfðafræðilega muninn sem er á milli þessa tveggja hópa. Genamengi Saaz 

stofnsins er líkara S. eubayanus en Frohberg stofninn er líkari S. cerevisiae. Bruggun á lager 

bjór er takmörkuð við þessa tvo hópa af lagergeri og er erfðabreytileikinn því ekki mikill. Hins 

vegar gerði æxlun og sértækt val kleift að fá fram ýmsa kosti S. eubayanus og S. cerevisiae og 

nýja tegund af lagergeri (Krogerus et al., 2015). 
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2 Markmið 

Markmið þessa verkefnis var að þróa aðferð til að framkalla tvílitna blendinga af 

gersveppastofnum eða mismunandi tegundum. Hugmyndin var sú að taka svo mismunandi 

tvílitna ölgersstofna sem eru ólíklegir til að æxlast saman, koma fyrir í þeim valgenum og 

þröngva þeim til þess að æxlast. Ætlunin var að slá út sinn hvorn hlutann af URA3 geninu í 

hvorum stofninum með kanamycin valgeni í öðrum þeirra og hygromycin valgeni í hinum. 

Koma átti kanamycin  og hygromycin inn á sitthvorum staðnum á URA3 geninu en skilja eftir 

samsvarandi röð úr URA3 á milli þeirra. Svo var ætlunin að setja þá stofna í svelti til þess að 

þeir yrðu einlitna og fá þá síðan til þess að æxlast. Þannig fengist tvílitna stofn með kan 

úrfellingu á URA3 á öðrum litningum og hyg úrfellingu á URA3 á hinum litningnum og ekkert 

virkt ura3. Síðan vorum við að vonast eftir að geta fengið virkt URA3 með því að velja fyrir 

endurröðun. Þannig að þá værum við með tvílitna stofn sem væri með kan og hyg úrfellingu á 

URA3 á öðrum litningnum og virkt URA3 á hinum litningnum (sjá mynd 6 hér að neðan).  Síðan 

væri hægt að losna við valgenin með því að svelta stofninn og láta hann mynda gró.  Þar sem 

stofnarnir eru með virkt HO gen geta gróin skipt um kyn og fara stofnarnir því fljótt aftur á 

tvílitna form. 
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Mynd 6: Yfirlit yfir markmið verkefnis. 
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3 Aðferðir 

3.1 Gersveppir 

Fjórum mismunandi stofnum af gersveppum var strikað á Maltextrakt skálar (130 g maltextrakt, 

0,25 g yeast nitrogen base, 1000 ml dH2O, 20 g agar) skálar og ræktað við stofuhita. Þetta voru 

tegundirnar Voss kveik (NCYC 3995), Framgarden kveik (NCYC 4170), Fullers IPA og 

Nottingham ale. 

Fjórir mismunandi rannsóknastofustofnar voru valdir sem jákvæð viðmið fyrir ummyndun: . 

BY4706 – MATa met15delta0, BY4707 – MATalpha met15delta0, BY4716 – MATalpha 

lys2delta0, BY4717 – MATa ade2delta::hisG (Brachmann et al., 1998). 

3.2  Hönnun plasmíða og vísa 

Hanna þurfti vísa fyrir þá búta af plasmíðum sem átti að magna upp. Í staðinn þess að magna 

Kanamycin/Hygromycin bútana einungis í heilu lagi var einnig ákveðið að gera það í tvennu 

lagi, þ.e. í tveimur bútum sem skarast. Þannig eru meiri líkur á þær endurraðist á réttan stað inn 

í erfðamengið Á mynd 7 hér að neðan má sjá allar PCR magnanir á Kan og Hyg sem vorur 

framkvæmdar og hvar á URA3 geninu bútarnir eiga að vera staðsettir.  

 

Mynd 7: Bútar sem magnaðir voru  með PCR og staðsetning þeirra á URA3 geninu eftir 

endurröðun. 

Hanna þurfti vísa fyrir allar bútana hér að ofan sem síðan voru notaðir til þess að koma 

annaðhvort kanamycin eða hygromycin valgenum inn í URA3 gen gersveppsins. 
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Tafla 1: Vísar, raðir þeirra og eiginleikar. 

Vísir: Röð: Eiginleikar: 

Ura-33F_Up 5'-CAG AAC AAA AAC CTG CAG GAA ACG AAG ATA 

AAT CAT GTC GCG TAC GCT GCA GGT CGA C-3' 

Áfram vísir 

Notaður fyrir: 

   - KanA 

   - Kan AB 

   - HygA 

   - HygAB 

Kan3'R 5'-CAG GCC AGC CAT TAC GCT CG-3' 

  

Aftur á bak vísir 

Notaður fyrir: 

   - KanA 

   - Kan C 

Kan5'F 5'-AAA CAT GGC AAA GGT AG-3' Áfram vísir 

Notaður fyrir: 

   - KanB 

   - KanD 

Kan-

URA300R_Down 

5'-CTG CTA TTC TGT ATA CAC CCG CAG AGT ACT 

GCA ATT TGA CCA TCG ATG AAT TCG AGC TC-3' 

Aftur á bak vísir 

Notaður fyrir: 

   - KanB 

   - Kan AB 

   - HygB 

   - HygAB 

Hyg-Ura500F_Up 5'-GTA CTG TTG ACA TTG CGA AGA GCG ACA AAG 

ATT TTG TTA TCG TAC GCT GCA GGT CGA C-3' 

Áfram vísir 

Notaður fyrir: 

   - KanC 

   - KanCD 

   - HygC 

   - HygCD 

Hyg3'F 5'-GAT GTT GGC GAC CTC GTA TT-3' Áfram vísir 

Notaður fyrir: 

   - HygB 

   - HygD 

Hyg5'R 5'-GCC TGA CCT ATT GCA TCT CC-3' Aftur á bak vísir 

Notaður fyrir: 

   - HygA 

   - HygC 

Ura801R_Down 5'-GTT TAG TAT ACA TGC ATT TAC TTA TAA TAC 

AGT TTT TTA GAT CGA TGA ATT CGA GCT CG-3' 

Aftur á bak vísir 

Notaður fyrir: 

   - KanD 
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   - KanCD 

   - HygD 

   - HygCD 

 

Plasmíðin KanMX (S. Bell) og pAG34-HygMX3 voru notuð. Ekki fannst plasmíðakort fyrir 

þau og því voru raðir plasmíðanna pFA6a_3HA_KanMX6 og pFA6a_hphMX6 notaðar við 

hönnum vísanna (sjá mynd 8 og 9) enda innihalda þau sömu valgen.  

 

Mynd 8: Kanamycin plasmíð. 

Á myndinni má sjá plasmíð sem inniheldur kanamycin genið sem átti að magna upp með 

PCR. Á myndina eru merktir þeir vísar sem voru notaðir við mögnunina (Bahler et al., 1998). 
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Mynd 9: Hygromycin plasmíð. 

 Á myndinn má sjá plasmíð sem inniheldur hygromycin genið sem átti að magna upp með 

PCR. Á myndina eru merktir þeir vísar sem voru notaðir við mögnunina (Goldstein and 

McCusker, 1999).  
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Á mynd 10 hér að neðan má sjá röðina fyrir URA3 genið sem átti að slá út.  

 

 

Mynd 10: URA genið. 

Á myndinni má sjá URA3 genið sem var slegið út að hluta til, til að koma inn kanamycin 

valgeni annarsvegar og hygromycin valgeni hins vegar í genamengi gersveppsins (database, 

2000). 

3.3  PCR mögnun 

Eftir að vísarnir voru komnir var framkvæmt PCR í 50 µl rúmmáli með eftirfarandi hætti (sett 

í þessari röð): 

Tafla 2: PCR hvarf 

Efni Magn (µl) 

dH2O 12,8 

Eppendorf Master Mix (2.5x) 10 

Áfram vísir 10 µM 0,6 

Aftur á bak vísir 10 µM 0,6 

Plasmíð 1 

  

Heildarhvarf 25 

 

Margar mismunandi samsetningar af PCR hvörfum voru gerð fyrir hvort plasmíð fyrir sig. 
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PCR keyrsla fyrir stuttu bútana (KanA/B/ C/D og HygA/B/C/D): 

Skref 1 (x1): 95.0°C í 1 mín 

Skref  2 (x35): 95.0°C í 10 sek 

   55.0°C í 10 sek 

   72.0°C í 1:30 mín 

Skref 3 (x1): 72.0°C í 7 mín 

   12.0°C í ∞ 

 

PCR keyrsla fyrir löngu bútana (KanAB/CD og HygAB/CD): 

Skref 1 (x1): 95.0°C í 1 mín 

Skref  2 (x35): 95.0°C í 10 sek 

   55.0°C í 10 sek 

   72.0°C í 2:30 mín 

Skref 3 (x1): 72.0°C í 7 mín 

   12.0°C í ∞ 

 

3.4  Rafdráttur á agarósageli 

PCR afurðirnar voru keyrðar á 1% agarósageli í 1xTAE buffer til þess að athuga hvort PCR 

mögnun hafi tekist. Sýnin voru undirbúin með því að taka 5 µl af sýni, 3 µl af dH2O og 2 µl af 

hleðsludúa (LD). Því var bandað vel saman og hlaðið í brunna. 4 µl af 1 kb DNA stiga var 

einnig hlaðið á gelið til þess að meta stærð bandanna. Keyrt á 110 V í 30 mín. 

3.5  Ummyndun gersveppa 

Gersveppirnir voru látnir vaxa á ME skálum í tvo daga. Ein kólónía var tekin og sett í 50 mL 

Falcon glas sem innihélt 10 mL af YPD vökvaæti (4 g yeast extract, 8 g peptone, 360  mL dH2O 

og 40 mL 20% glúkósi). Glasinu var lokað lauslega, límband sett yfir tappann og það sett í 

hitaskáp í 20°C með hristingi yfir nótt. Morguninn eftir var bætt við 10 mL af YPD og glasið 

hrist áfram í hitaskápnum. 

OD600 var ekki mælt nákvæmlega heldur áætlað eftir auganu. Það á að vera milli 0,8-2,0 (var 

sennilega aðeins meira en samt var haldið áfram). Þá voru frumurnar  spunnar niður (2500 rpm 

(1519 g) í 3 mínútur við 16°C) og vökva hellt af. Frumurnar voru þvegnar með 40 mL af sterílu 

ddH2O, spunnið niður aftur og vökva hellt af. Þær voru svo leystar upp í 1 mL af sterílu ddH2O. 

Frumulausn70 µL, var sett í eppendorfglas og það geymt á ís. Í glasið var bætt 240 µL af PEG 

4000 (50% w/v), 36 µL 1M LiAOc, 25 µL SS-DNA (2.0 mg/mL) og 10 µL af PCR afurðunum 

(annahvort Kanamycin eða Hygromycin) í þessari röð. Glösin voru vortexuð hressilega, þar til 

allt hafði blandast vel. Því næst voru þau sett í hitablokk við 30°C og hristing í 30 mín, og svo 

færð í aðra hitablokk við 42°C í 15 mín („heat shock“). Spunnið var niður í „örvindu“ 

(microcentrifuge) við 8000 rpm í 15 sek og vökvinn tekinn af með pípettu. Frumurnar voru 

leystar upp í 100 µL af sterílu ddH2O og sáð á viðeigandi skálar.  Við ummyndun með 

hygromycin geni var sáð á YPD skálar með hygromycini (4 g yeast extract, 8 g peptone, 360  
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mL dH2O, 7 g agar, 800 µL hygromycin B 100 ng/µL og 40 mL 20% Glúkósi) og með 

kanamycin geni á sama æti með kanamycini (4 g yeast extract, 8 g peptone, 360  mL dH2O, 7 

g agar, 400 µL G418 200mg/mL og 40 mL 20% Glúkósi). Parafilma sett á skálar og þær settar 

í ræktarskáp við 30°C í tvo daga.
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4 Niðurstöður 

4.1  PCR mögnun 

Fyrir alla rafdrættina var notaður 1 Kb DNA stigi frá New England Biolabs til meta stærð 

bandanna, á mynd 11 hér að neðna má sjá hversu stórt hvert band er.  

 

Mynd 11: 1 Kb DNA ladder frá New England Biolabs.  

Notaður við rafdrátt á agarósagelum til að meta stærð banda. 

Bönd fyrir KanA/B/C/D og HygA/B/C/D ættu að vera um það bil 1000 bp en fyrir KanAB/CD 

og HygAB/CD ættu þau að vera um það bil 1500 bp. Það gekk mjög vel frá byrjun að magna 

upp hygromycin plasmíðið (sérstaklega styttri bútana), það eina sem var athugavert við það er 

að böndin fyrir styttri bútana ættu að vera u.þ.b. 1000 bp en reyndust u.þ.b. 1500 bp. Til þess 

að byrja með reyndist erfitt að magna upp kanamycin búta. Fjögur mismunandi kanamycin 

plasmíð voru prófuð (pFA6a-3HA-KanMX6, pFA6a-GFP-KanMX6 (PB1193), pFA6a-

13Myc-KanMX6 (PB1199) og pFA6a-GST-KanMX6 (PB1202)). Aðeins sást band með 

pFA6a-13Myc-KanMX6 þegar PCR afurðin var rafdregin á agarósageli en það var mjög dauft. 

Því var ákveðið að prófa að breyta hitastiginu á lengingarskrefinu í PCR hvarfinu til þess að sjá 

hvort það virkaði betur, var bæði keyrt á 55°C eins og stendur í aðferðum hér að ofan en svo 

var það einnig keyrt á 50°C. Á mynd 12 hér að neðan má sjá rafdrátt á hygromycin (PAG34-

HygMX3) og kanamycin (pFA6a-13Myc-KanMX6) böndum á agarósageli eftir PCR mögnun 

þar sem lengingarskrefið var við þessi tvö mismunandi hitastig sem hafa áður komið fram.
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Mynd 12: Niðurstöður PCR hvarfs.  

Rafdráttur á hygromycin og kanamycin böndum á agarósageli eftir PCR mögnun með 

mismunandi lengingar hitastig. Sýni í brunnum 3-7 voru keyrð á PCR prógrami eins og segir 

í aðferðakaflanum en sýni í brunnum 8-12 með breyttu hitastig í lengingarskrefinu eða 50°C í 

stað 55°C annars er sama í brunnunum. Í brunni 1 er 1 Kb DNA ladder, brunnur 2 var hafður 

tómur því að það smitaðist smá af ladderinum í hann. Í brunnum 3, 4, 8 og 9 er KanA. Í 

brunnum 5 og 10 er KanB, í brunnum 6 og 11 er HygC og í brunnum 7 og 12 er HygD. 

Eins og sést eru hygromycin böndin mjög sterk og góð en böndin fyrir kanamycin eru ekki góð. 

Ekki virðist skipta miklu máli hvort hitastigið er notað í lengingarskrefinu. 

Eftir margar tilraunir og mismunandi samsetningar á vísum á fjórum mismunandi plasmíðum 

var fimmta plasmíðið tekið og þá loksins virkaði það. Kanamycin plasmíðið sem sem að lokum 

reyndist nothæft sem mót fyrir PCR var KanMX plasmíð frá S.Bell). Á mynd 13 hér að neðan 

má sjá rafdrátt á mögnuðum  hygromycin (PAG34-HygMX3) og kanamycin (KanMX (S.Bell)) 

böndum á agarósageli. 
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Mynd 13: Niðurstöður PCR hvarfs.  

Rafdráttur á PAG34-HygMX3 og KanMX (s.Bell) á agarósageli eftir PCR mögnun, sömu sýni 

á efra og neðra geli. Það eru eins sýni í brunnunum á efra og neðra gelinu, í stað þess að 

gera eitt PCR hvarf með 50 µL voru gerð tvö með 25 µL hvort því einhverja hluta vegna eru 

meiri líkur á að það gangi vel. Í brunnunum er: 1- 1 Kb DNA ladder, 2 - KanA, 3 - KanB, 4 – 

KanC, 5 – KanD, 6 - KanAB, 7 – KanCD, 8 – HygA, 9 – HygB, 10 – HygC, 11 – HygD, 12 – 

HygAB, 13 – HygCD. 

Eins og sést á mynd 13 eru KanA/C mun sterkari en KanB/D en öll þau bönd koma í kringum 

rétta stærð eða um 1000 bp. KanAB og KanCD kom einnig í kringum réttan stað en þau eiga 

að vera í kringum 1500 bp. HygA/B/C/D eru öll mjög sterk og góð en eins og áður hefur komið 

fram koma þau í kringum 1500 bp en eiga að koma í kringum 1000 bp.  

 

4.2  Ummyndun 

Fyrst var reynt að ummynda gersveppastofnana Voss kveik (NCYC 3995), Framgarden kveik 

(NCYC 4170), Fullers IPA og Nottingham ale. Sú ummyndun heppnaðist ekki, ekkert óx á 

Kanamycin skálunum og á Hygromycin skálunum uxu aðeins bakteríur. Því var ákveðið að 

vinna með gersveppastofna sem vitað er að auðvelt er að ummynda. Stofnar af BY fjölskyldunni 

urðu fyrir valinu eða nánar tiltekið: BY4706 – MATa met15delta0 og BY4707 – MATalpha 

met15delta0 (Brachmann et al., 1998). Það sama kom út úr þeirri ummyndun eins og með fyrri 

stofnana. Því var ákveðið að búa til allar lausnirnar sem notaðar eru til þess að ummynda að 

nýju. Því miður gafst ekki tími til að gera ummyndun með nýju lausnunum svo ekki er vitað 

hvort þær gömlu væru ónýtar eða hvað það var sem gerði það að verkum að ummyndunin 
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heppnaðist ekki. Það var því aðeins reynt að ummynda tvisvar sinnum, ölgersstofnana einu 

sinni og BY stofnana (Brachmann et al., 1998) einu sinni.
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5 Ályktanir 

Fjölmörg vandamál komu upp við framkvæmdina á tilrauninni, en ég tel það sé bara ágætt því 

að maður lærir oftast mest á þeim eins leiðinlegt og það er. Mjög mörg PCR voru gerð þar það 

reyndist erfitt að fá mögnun á kanamycin plasmíðinu, seinna koma í ljós að fyrstu 4 plasmíðin 

sem við notuðum voru sennilega ónýt. Blessunarlega römbuðum við inná kanamycin plasmíð 

sem virkaði. Aðeins gafst tími fyrir tvær tilraunir til ummyndunar, annars vegar 

ölgerssveppanna og hins vegar BY stofnsins. Lausnirnar sem voru notaðar til ummyndunar voru 

flestar orðnar gamlar og því hugsanlega ónýtar.  Þær voru því útbúnar að nýju og tilraunirnar 

verða endurteknar síðar. Einnig verða aðrar aðferðir til ummyndunar prófaðar til samanburðar. 

 Þó svo að verkefnið hafi aðeins komist skammt á veg og skilað ófullkomnum 

niðurstöðum gaf það góða innsýn í vinnu á rannsóknarstofu. Hvernig á að leggja grunn að 

tilraunum, skipuleggja þær, hanna vísa og búa til allar þær lausnir, gel og æti sem þurfti til þess 

að framkvæma þessa tilraun. Einna helst sem situr eftir er það hvað það þarf mikla þolinmæði 

og nákvæmni við rannsóknarvinnu því það er svo margt sem getur farið úrskeiðis og því haft 

áhrif á niðurstöður. 





23 

Heimildir  

Amberg, D. C., Burke, D. J. & Strathern, J. N. 2005. Methods in yeast genetics. 

 

Bahler, J., Wu, J. Q., Longtine, M. S., Shah, N. G., McKenzie, A., 3rd, Steever, A. B., Wach, 

A., Philippsen, P. & Pringle, J. R. 1998. Heterologous modules for efficient and versatile PCR-

based gene targeting in Schizosaccharomyces pombe. Yeast, 14(10), pp 943-51. 

 

Brachmann, C. B., Davies, A., Cost, G. J., Caputo, E., Li, J., Hieter, P. & Boeke, J. D. 1998. 

Designer deletion strains derived from Saccharomyces cerevisiae S288C: a useful set of strains 

and plasmids for PCR-mediated gene disruption and other applications. Yeast, 14(2), pp 115-

32. 

 

database, S. g. 2000. URA3 / YEL021W Overview [Online]. Saccharomyces genome database: 

SGD. Available: https://www.yeastgenome.org/locus/S000000747 2019]. 

 

Duina, A. A., Miller, M. E. & Keeney, J. B. 2014. Budding yeast for budding geneticists: a 

primer on the Saccharomyces cerevisiae model system. Genetics, 197(1), pp 33-48. 

 

Dunn, B. & Sherlock, G. 2008. Reconstruction of the genome origins and evolution of the 

hybrid lager yeast Saccharomyces pastorianus. Genome Res, 18(10), pp 1610-23. 

 

Garshol, L. M. 2015. The Saccharomyces family. The Saccharomyces family [Online]. 

Available from: http://www.garshol.priv.no/blog/338.html [Accessed October 17, 2015 2019]. 

 

Gibson, B. & Liti, G. 2015. Saccharomyces pastorianus: genomic insights inspiring innovation 

for industry. Yeast, 32(1), pp 17-27. 

 

Gibson, B. R., Storgards, E., Krogerus, K. & Vidgren, V. 2013. Comparative physiology and 

fermentation performance of Saaz and Frohberg lager yeast strains and the parental species 

Saccharomyces eubayanus. Yeast, 30(7), pp 255-66. 

 

https://www.yeastgenome.org/locus/S000000747
http://www.garshol.priv.no/blog/338.html


 

  24 

Goldstein, A. L. & McCusker, J. H. 1999. Three new dominant drug resistance cassettes for 

gene disruption in Saccharomyces cerevisiae. Yeast, 15(14), pp 1541-53. 

 

Haber, J. E. 2012. Mating-type genes and MAT switching in Saccharomyces cerevisiae. 

Genetics, 191(1), pp 33-64. 

 

Krogerus, K., Magalhaes, F., Vidgren, V. & Gibson, B. 2015. New lager yeast strains generated 

by interspecific hybridization. J Ind Microbiol Biotechnol, 42(5), pp 769-78. 

 

Libkind, D., Hittinger, C. T., Valerio, E., Goncalves, C., Dover, J., Johnston, M., Goncalves, P. 

& Sampaio, J. P. 2011. Microbe domestication and the identification of the wild genetic stock 

of lager-brewing yeast. Proc Natl Acad Sci U S A, 108(35), pp 14539-44. 

 

Lippman, Z. B. & Zamir, D. 2007. Heterosis: revisiting the magic. Trends Genet, 23(2), pp 60-

6. 

 

Liti, G., Peruffo, A., James, S. A., Roberts, I. N. & Louis, E. J. 2005. Inferences of evolutionary 

relationships from a population survey of LTR-retrotransposons and telomeric-associated 

sequences in the Saccharomyces sensu stricto complex. Yeast, 22(3), pp 177-92. 

 

Stewart, G. G., Hill, A. E. & Russell, I. 2013. 125th Anniversary Review: Developments in 

brewing and distilling yeast strains. November 13, 2013 ed. Wiley Online Library. 

 

Walther, A., Hesselbart, A. & Wendland, J. 2014. Genome sequence of Saccharomyces 

carlsbergensis, the world's first pure culture lager yeast. G3 (Bethesda), 4(5), pp 783-93. 



25 

Viðauki A 

1% agarósagel  

1 g agarósi, 100 mL Ethidium bromide poison (500 µg/L) 

Ethidium bromide poison (500 µg/L) 

50 µL EtBr (10 mg/mL), 1 L 1xTAE buffer 

1xTAE buffer (Tris-acetate-EDTA) 

40 mM Tris base, 20 mM Acetic acid, 1 mM EDTA 

ME skálar 

130 g maltextrakt, 0,25 g yeast nitrogen base, 1000 mL dH2O, 20 g agar. 

YPD vökvaæti 

4 g yeast extract, 8 g peptone, 360 mL dH2O og 40 mL 20% glúkósi 

YPD skálar með Hyromycini  

4 g yeast extract, 8 g peptone, 360 mL dH2O, 7 g agar, 800 µL Hygromycin B 100 ng/µL og 

40 mL 20% Glúkósi 

YPD skálar með Kanamycin  

4 g yeast extract, 8 g peptone, 360  mL dH2O, 7 g agar, 400 µL G418 200 mg/mL og 40 mL 

20% Glúkósi 

 

 


