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Abstract  

Natural pigments and dyes have been used to colour the world since ancient times. Sourced form 

stones, insects, plants and animals. Mid- 19th century synthetic pigments were introduced, since 

then synthetic pigments have dominated the market, despite some of the hazardous effects to 

humans, animals and the environment. People look more to nature for their source of pigments 

and dyes. Demand in markets like food, textile and cosmetics are high for safe and natural 

pigments for their products. Bacterial pigments are an exciting option to investigate. With better 

fermentation methods, yielding a reasonable amount of pigments and easy extraction and 

purification process bacterial pigments might come to market soon. The aim of this study is 

searching for blue/purple bacterial pigments from isolates from Icelandic nature. Studying the 

conditions that may affect the pigment production and optimizing the yield of pigments. Strain 

S140203 showed a purple colour when growing, best conditions for that pigments was high protein 

concentration (10g/L trypton), glucose (7.5g/L) and 15°C. Two strains showed blue colour JF13-

01 and EF13-18. Pigment production was better at low temperature (5°C). JF13-01 preferred 

glucose and trypton. EF13-18 showed most pigment production on sucrose and tryptone. 

 

Keywords: Bacteria, Blue/purple, Pigment production, Conditions 
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Útdráttur 

Náttúruleg litarefni hafa verið notuð til að lita heiminn síðan á fornöld. Litarefnin komu frá 

steinum, skordýrum, plöntum og dýrum. Um miðja 19. öld komu nýsmíðuð litarefni á markað, þau 

voru ódýrari og betri litir til notkunar. Fljótlega tóku nýsmíðuð litarefni við af þeim náttúrulegu 

og gríðarleg þróun varð í litarefnaframleiðslu. Síðan þá hafa nýsmíðuð litarefni verið yfirgnæfandi 

á markaði þrátt fyrir gagnrýni á þau varðanda hættuleg áhrif á heilsu manna, dýra og umhverfi. 

Fólk horfir meira til náttúrunnar í dag til að finna öruggari og umhverfisvænni litarefni í til dæmis 

matvæli, föt og snyrtivörur. Bakteríu litarefni eru spennandi kostur að skoða, oft talinn örugg, 

umhverfisvænni og brotna hraðar niður í náttúruinni. Þetta hefur sett af stað rannsóknir sem beinast 

að betri leiðum að rækta bakteríur til litarframleiðslu. Bæði að leita af nýjum stofnum, finna bestu 

ræktunarskilyrði fyrir litarefnaframleiðslu og úrdrátt og hreinsun efnanna.  

Markmið rannsóknarinnar var að leita af bláum/fjólubláum litarefnum sem bakteríur mynda og 

gætu hentað í ýmsa framleiðslu og iðnað.  Rannsóknarspurningin er hvort það sé mögulegt fyrir 

bakteríur úr íslenskri náttúru að mynda blá/fjólublá litarefni og hvaða þættir eru það sem hafa áhrif 

á litarefnaframleiðslu baktería? 

Í þessu verkefni var ákveðið að velja níu stofna úr íslenskri náttúru sem allir höfðu sýnt 

vísbendingar um bláan/fjólubláan lit við einangrun. Rannsakaðir voru þeir þættir sem hafa  áhrif á 

heimtur litarefna, eins og hitastig, kolvetnis- og próteingjafar og styrkir þeirra. Rannsakað var 

hvort þessir stofnar gætu myndað litarefni sem henta í ýmsa framleiðslu og iðnað. Prófað var 

einfaldur úrdráttur úr stofni. Tveir stofnar sýndu þann eiginleika að mynda blá litarefni og einn 

stofn fjólublátt litarefni. Bestu skilyrði fyrir framleiðslu á fjólubláa efninu úr stofn S140203 var 

mikið magn af próteini (10g/L tryptone), glúkósi (7.5 g/L) sem kolvetnisgjafa og ræktað við 15°C. 

Stofnar sem sýndu blá litarefni vildu lægra hitastig 5°C. Stofn JF13-01 sýndi mestu 

litarefnaframleiðslu við 5°C eftir þrjár vikur á glúkósa og tryptone (1 g/L). Stofn EF13-18 sýndi 

mestu litarefnaframleiðslu við 5°C á súkrósa og tryptone.  

 

Lykilorð: Bakteríu, Blá/fjólublá Litarefni, Violacein, náttúra.    
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1. Inngangur 

1.1 Saga litarefna  

Á undanförnum árum hefur hugsunarháttur heimsins breyst töluvert varðandi efnin sem við 

umgöngumst og neytum í dag ásamt mikilli vitundarvakningu um hvaðan þau koma og hvernig 

þau eru framleidd. Fólk og fyrirtæki sækjast í meira magni eftir náttúrulegum afurðum, þar með 

talið litarefnum. Náttúruleg litarefni (e. pigments) hafa verið notuð í þúsundir ára, allt frá málun 

fyrstu hellamyndanna, til fyrstu skráðu siðmenningar og alla tíð fram til okkar tíma. Elstu rituðu 

heimildir sem fundist hafa um notkun á náttúrulegum litarefnum eru frá Kína um 2600 f.kr. (Venil, 

Zakaria og Ahmad, 2013). 

Náttúruleg litarefni voru í langan tíma einu litarefnin sem fólk gat nýtt til að lita. Þau litarefni sem 

nýtt voru komu frá steindum, plöntum, dýrum og skordýrum. Um tíma urðu sum litarefni það 

eftirsóknarverð að þau voru verðmætari en gull. Lögð var mikil vinna í að uppgötva nýja liti og 

litarefni og varð það til þess að framleiðsla og verslun litarefna varð uppspretta ríkidæma um allan 

heim. Þau voru notuð meðal annars til að lita föt, snyrtivörur, sem blek og málningu fyrir 

listamenn. (Joshi V K, Attri D, Bala A, Bhushan S, 2003). 

Í dag eru litarefni notuð í allskyns efni og vörur, í helstu matar-, fata-, myndlista-, snyrtivöru- , 

lyfja- og plastiðnaði. Um miðja 19. öld komu nýsmíðuð litarefni á markað. Fyrsta nýsmíðaða 

litarefnið smíðaði William Henry Perkin fyrir slysni árið 1856. Vegna mikillar eftirspurnar eftir 

litum á þessum tímum frá listamönnum, var þróunin mikil í að finna nýjar leiðir til þess að smíða 

litarefni. Þau voru mun ódýrari, þægilegri í notkun og skarpari litir fengust. Sú þróun leiddi til að 

notkun á náttúrulegum litarefnum dvínaði. Á 20. öldinni tóku nýsmíðuð litarefni nánast yfir 

markaðinn. Með hraðri þróun í lífrænni og almennri efnafræði var auðveldara að búa til litarefni í 

meira magni og voru þau mun ódýrari í framleiðslu. (Venil, Zakaria og Ahmad, 2013). 

1.2 Nýsmíðuð litarefni  

Sum nýsmíðuð litarefni eru óumhverfisvæn og erfið fyrir náttúruna að brjóta niður þegar þeim er 

fargað ásamt því að vera mögulega hættuleg mönnum, dýrum og umhverfi. Það hefur verið sannað 

að sum nýsmíðuð litarefni eru krabbameinsvaldandi og skaðleg heilsu manna og dýra (Reyes, 

Valim og Vercesi, 1996).  Mörg efni komu á markað í byrjun 20. aldarinnar þegar lög og reglur 

voru ekki strangar og áhrif þessara efna ekki þekkt. Þegar leið á öldina urðu miklar framfarir í 

vísindum og reglugerðum varðandi bætiefni í matvöru og öðrum iðnaði. Þegar byrjað var að 

rannsaka þessi efni og sanna áhrif þeirra voru þau mörg bönnuð og tekin úr umferð. Þetta leiddi til 
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þess að finna þurfti betri efni og nýja framleiðsluhætti til að búa þau til. Um miðja 20. öld varð 

svo meiri eftirspurn eftir náttúrulegum litarefnum frá almenningi (Yusuf, Shabbir og Mohammad, 

2017). 

Nýsmíðuðu litarefnin eru mikið gagnrýnd og hafa verið undanfarna áratugi. Það hefur leitt til þess 

að fólk hefur sniðgengið vörur sem innihalda slík efni. Nokkrar ástæður eru fyrir þessari gagnrýni. 

Sum litarefni hafa verið bönnuð sökum þess að þau teljast krabbameinsvaldandi eða að aukaefnin 

sem notuð eru við framleiðslu á slíkum efnum eru krabbameinsvaldandi (Ahlström, Sparr 

Eskilsson og Björklund, 2005). Þessum vandamálum væri mögulega hægt að komast hjá með 

náttúrulegum litarefnum og eru  litarefni úr bakteríum góður kostur til að skoða. Náttúruleg lífræn 

litarefni eiga það til að brotna hraðar niður í náttúrunni og hafa töluvert minni skaðleg áhrif en þau 

nýsmíðuðu litarefni sem eru framleidd í dag. Sýnt hefur verið fram á að sum þessara efna hafa 

líffræðilega virkni eins og að hindra krabbamein og hafa andoxandi áhrif. Þessi náttúrulegu 

litarefni gætu þar af leiðandi aukið markaðsvirði vara sem innihalda slík náttúruleg litarefni í 

matar-, fata- og snyrtivörugeiranum (Venil, Zakaria og Ahmad, 2013). 

1.3 Litarefnamarkaðurinn  

Þó sum náttúruleg litarefni eru hættuminni og hafa það forskot að vera heilsubætandi eiga 

nýsmíðuð litarefni mest allan markaðinn í dag (Venil, Zakaria og Ahmad, 2013). Velgengni nýrra 

nátturulegra litarefna sem á að framleiða ræðst af því hvernig markaðurinn bregst við, hversu mikið 

þarf að rannsaka þau til að fá leyfi á sölu og hversu mikið fjármagn þarf til að koma slíkri vinnslu 

af stað.  

Nýsmíðuð litarefni eru mun ódýrari í framleiðslu, endast betur og mynda skærari liti. Á hinn 

bóginn stafar ákveðin hætta af þeim. Náttúruleg litarefni munu sennilega ekki taka yfir markað 

litarefna í nánustu framtíð. Títaníum díoxíð (TiO2) er hvítt litarefni sem mest er framleitt af í 

heiminum í dag. Það er mjög hvítt og endurkastar ljósi betur en flest efni (Winkler, 2003). 

Framleidd voru rúmlega 9 milljón tonn af títanum díoxíð árið 2014 og eru það tveir þriðju af 

heildarnotkun litarefna í heiminum og metið á rúmlega 13.2 billjónir dollara  (Schonbrun, 2018). 

Mesta notkun litarefna er notuð í málningu og húðun, einnig í plast, pappír, blek, mat, snyrtivörur 

og lyf svo eitthvað sé nefnt. Árið 2017 gerði fyrirtækið Ceresana skýrslu um litarefnisgeirann og 

er hann metinn á 30 billjónir dollara í dag. Þetta er stór markaður og mikil þróun er í gangi 

(Schonbrun, 2018). Í dag eru gerðar rannsóknir til að finna ný litarefni sem eru öruggari en þau 

sem nú eru í notkun en gætu náttúruleg litarefni, framleidd af örverum keppt við þessi efni?  
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Á stóru mörkuðunum þar sem litarefni eru notuð í miklu magni eins og í málningu og prentblek 

eru lög og reglur ekki eins strangar varðandi heilsuspillandi efni og í matar-, snyrtivöru-, og 

fataiðnaði. Sóknartækifæri er á  þeim mörkuðum þar sem heilsufar og umhverfismál vega meira 

enda er eftirspurn eftir öruggum náttúrulegum litarefnum frá þessum mörkuðum (Venil, Zakaria 

og Ahmad, 2013). 

1.4 Af hverju blátt  

Blár litur er sjaldséður í náttúrunni þó að hafið og himininn séu blá, enda er það ljósbrot sem 

stendur fyrir því. Blóm, fuglar, skordýr, fiskar og skeldýr eru sum blá á litinn en ótrúlegt en satt 

þá eru fáar tegundir sem geta myndað blátt litarefni. Flest dýr sem sýna bláan lit hafa slíka 

byggingu á skinni og fjöðrum að þegar ljósgeislar lenda á þeim dreifast ljósbylgjurnar. Skinnið 

eða fjöðrin gleypa ljósið en eina bylgjulengdin sem sleppur út er sú bláa. Því líta sum dýr út fyrir 

að vera blá en eru raun ekki með nein blá litarefni. (Prum og Torres, 2013)  

Í námu sem nú er í Afganistan var steinninn Lapis lazuli unninn úr jörðu. Þessi steinn var fallega 

blár á litinn en hann var mulinn í fínt púður og verslað með hann sem litarefni. Blár litur var af 

skornum skammti og voru listmálarar í erfiðleikum með að fá bláan lit í málverk og aðra listmuni. 

Með tilkomu nýrra aðferða við framleiðslu á litum óx notkun á bláum lit töluvert. (Bomford David, 

2009) 

1.5 Bakteríulitarefni  

Flest náttúruleg litarefni koma frá plöntum, dýrum, skordýrum og örverum. Nýlega hefur orðið 

meiri áhugi fyrir náttúrulegum litarefnum sem bakteríur mynda. Þau eru talin örugg í notkun og 

hafa sum heilsubætandi líffræðilega virkni (Tuli, Chaudhary, Beniwal og Sharma, 2015). Ræktun 

örvera er ekki háð landfræðilegri staðsetningu svo það er hægt að rækta og uppskera efni úr 

örverum óháð utanaðkomandi þáttum, til dæmis veðri og sólarljósi, ólíkt því sem á við um 

plönturæktun (Joshi V K, Attri D, Bala A, Bhushan S, 2003). 

Örverur mynda mörg efni með allskyns líffræðilegum eiginleikum. Sýklalyf, sveppalyf og 

krabbameinslyf eru framleidd úr bakteríustofninum Streptomyces (Kramar o.fl., 2014). Mikil 

fjölbreytni er í framleiðslu örvera á lífrænum litarefnum, þar má telja carotenoids, melanins, 

flavins, quinines, monascins og violacein (Tuli, Chaudhary, Beniwal og Sharma, 2015). Sum 

þeirra mynda liti og eru því ákjósanleg efni í það hlutverk að framleiða liti í snyrtivörur, bætiefni 

í mat og liti í föt.   
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1.6 Violacein – ferlið  

Violacein hefur verið þekkt síðan á 19. öld og var fyrsta umfjöllun um það í vísindagrein eftir 

Boisbaudran árið 1882 (Boisbaudran, 1882). Það er fjólublátt/blátt efni sem gram-neikvæðar 

bakteríur mynda til dæmis Chromobacterium violaceum (Durán og Menck, 2001), 

Janthionobacterium lividum (Pantanella o.fl., 2007), Pseudomonas tegund (Yada o.fl., 2008), 

Pseudoalteromonas luteoviolacea (Yang, Xiong, Lee, Qi og Qian, 2007), Dunganella tegund 

(Jiang, Wang, Zhang, Lou og Xing, 2010) og Collimonas tegund (Hakvåg o.fl., 2009) 

Flókið er að finna út ástæðurnar fyrir því að bakteríur hafa þann eiginleika að mynda violacein, 

bæði líffræðilega og umhverfislega. Bakteríur sem mynda þetta efni hafa fundist í mismunandi 

umhverfi til dæmis í sjósýni, fersku vatni og jarðvegi (Choi, Yoon, Lee og Mitchell, 2015). 

Violacein hefur verið tengt við það að vernda frumuhimnu baktería. Með því að mynda líffilmu 

sem inniheldur violacein til að skýla bakteríunni frá skaðlegum UV-geislum. Violacein gefur 

ákveðið forskot á aðrar örverur til að vaxa. Violacein hefur hindrandi áhrif á vöxt margra gram-

jákvæðra baktería þar á meðal Staphylococcus aureus. Sú virkni hefur vakið athygli þá sérstaklega 

vegna aukins sýklalyfjaónæmis stofna S. aureus. Sýnt hefur verið fram á það að violacein 

einangrað úr bakteríum hefur hamlandi áhrif á vöxt S. aureus (Choi, Yoon, Lee og Mitchell, 2015). 

Violacein hefur einnig sýnt virkni gegn öðrum sjúkdómsvaldandi bakteríum. Sú virkni er breiðvirk 

sem gerir violacein mögulegt sýklalyf. Í ljósi þess að sýklalyfjaþolnir bakteríustofnar eru að verða 

aukið vandamál í heiminum er þörf á nýjum breiðvirkum sýklalyfjum (Subramaniam, Ravi og 

Sivasubramanian, 2014). Violacein er mögulegt lyf gegn malaríu og öðrum sjúkdómum sem 

frumdýr valda (Lopes o.fl., 2009). Violacein er varnarafbrigði baktería gegn frumdýrum sem 

nærast á þeim (Choi, Yoon, Lee og Mitchell, 2015) og er malaría dæmi um sjúkdóm sem frumdýr 

valda.  

Violacein er gert úr 3 einingum, 5-hydroxyindole, oxindole, og 2-pyrolidone subunits. Tryptophan 

er forveri violacein. Tryptophan er amínósýra sem inniheldur hliðarkeðju af indole sem er 

byggingarefnið í 5-hydroxyindole og oxindole hópunum í violacein. (Hoshino, 2011) 
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Mynd 1: Amínósýran tryptophan. Indole hringurinn er sýndur 

 

 

Mynd 2: Bygging violacein. Hér sést báðum megin indole hringi sem komnir eru úr tryptophan. 

 

 

1.7 Markmið  

Markmið rannsóknarinnar er leita að bláum/fjólubláum litarefnum sem bakteríur mynda og gætu 

hentað í ýmsa framleiðslu og iðnað.  Rannsóknarspurningin er hvort það sé mögulegt fyrir 

bakteríur úr íslenskri náttúru að mynda blá/fjólublá litarefni og hvaða þættir eru það sem hafa 

áhrif á litarefnaframleiðslu baktería?  
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2. Framkvæmd  

2.1 Bakteríustofnar  

Stofnar voru valdir úr stofnasafni Odds Vilhelmssonar sem áður höfðu sýnt bláan/fjólubláan lit í 

vexti við einangrun. Valdir voru níu stofnar sem sýndu eiginleika að mynda blá/fjólublá litarefni. 

Þeim var strikað á bæði R2A agar og Nutrient agar og látið vaxa í 7 daga við 15°C.  

 

Tafla 1: Þeir níu stofnar sem valdir voru til að kanna.  

Stofn nr. Uppruni  Tegund sýnis  Ættkvísl og tegund (EzTaxon) 

EF1222 Esjufjöll Möl, jarðvegur Polaromonas vacuolata 

EF13-18 Esjufjöll Jarðvegur, á kletti Chryseobacterium piperi 

EF1212 Esjufjöll Möl, jarðvegur Arthrobacter ginsengisoli 

EF1409 Esjufjöll Mosi, jarðavegur Pseudomonas frederiksbergensis 

JF13-01 Jökulsá á Fjöllum Breyskja (flétta) Streptomyces cirratus 

EF1216 Esjufjöll Möl, jarðvegur Óþekkt 

EF1307 Esjufjöll Jarðvegur Óþekkt 

HV001 Hvammstangi  Sjóströnd Óþekkt 

S140203 Glerá og Glerárdalur Árvatn Óþekkt 

 

 

2.2 Áhrif næringarefna 

Hannað var próf til að skoða áhrif kolvetna- og próteingjafa á litaframleiðslu. Dextrose og sucrose 

voru valdir sem sykrugjafar og tveir mismunandi próteingjafar, Peptone og Tryptone. Fjórar gerðir 

af ætum voru búnar til.  

 

Tafla 2: Þau fjögur æti sem búin voru til með einföldum sykrum og próteingjöfum. 

Æti  Kolefnisgjafi Prótein 

1 SP Sucrose Peptone 

2 ST Sucrose Tryptone 

3 DP Dextrose Peptone 

4 DT Dextrose Tryptone 
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Agarskálarnar innihéldu 15g/L kolefnisgjafa, 5g/L próteingjafa, 1.5g/L Na2HPO4* 7H2O og 20 

g/L agar. Stofnum var strikað á hvert æti fyrir sig með dauðhreinsuðum áhöldum og síðan ræktað 

við 15 °C í 4 daga.  

2.3 Áhrif hitastigs 

Stofnunum var sáð á það æti sem gaf mestu litarframleiðslu úr fyrra prófi. Þeir voru látnir vaxa 

við þrjú hitastig; 5°C, 15°C og herbergishita (~25°C) í 21 dag. Litaframleiðsla var metin á sjö daga 

millibili með sjónmati. 

2.4 Áhrif kolvetnastyrks  

Stofnum sem sýndu sterkastan lit, var sáð í 100 mL af vökvaæti með mismunandi styrk kolvetna 

(3.75 g/L, 7.5 g/L og 15 g/L) í 250 mL Erlenmeyer flöskur. Vökvaætið innhélt 5 g/L prótein og 

1.5 g/L Na2HPO4* 7H2O. Stofnanir voru látnir vaxa við 15 °C í 21 dag. Tveir stofnanna voru 

ræktaðir í flöskum á hristara (150 rpm) og einn stofninn við engan hristing.  

Ætissamsetningin sem sýndi mestan lit var valin til að búa til 500 mL vökvarækt stofna. Ætið 

innihélt 15g/L kolefnisgjafi, 5 g/L prótein, og 1.5 g/L Na2HPO4* 7H2O. Stofnanir voru látnir vaxa 

við 15°C í 30 daga.  

2.5 Útdráttur litarefna  

Vökvarækt (100 mL) var skipt í tvö 50mL skilvinduglös og skilundið í 10 mín á 4670 rpm. 

Fjólublái liturinn fór að mestu niður á botn og vatnsfasinn fjarlægður. Botnfallið var leyst upp með 

26 mL af etanóli, hrist vel þangað til að blandan var einsleit og síðan skilundið aftur við sömu 

aðstæður og etanólfasinn hirtur. Fékkst þannig 52 mL blanda af etanóli og litarefni. 

Þurrefnismæling var gerð með því að vigta úrgler nákvæmlega og setja 1 mL af etanól blöndu á 

glerið og látið gufa upp við 80°C í tvær mínútur. Glerið var látið kólna í þurrkassa og það svo 

vigtað nákvæmlega eftir þurrkun. Þurrefnismagn var reiknað með eftirfarandi formúlu hér að 

neðan:  

(Massi (Gler + þurrefni) − Massi Gler) ( 
g

1 mL
 ) ∗ 1000

mL

L
= þurrefni (

g

L
)  

 

2.6 Áhrif próteinstyrks  

Hannað var próf til að kanna áhrif próteinstyrks í æti á litarframleiðslu. Æti voru gerð með þrjá 

mismunandi prótein styrki. Í þeim var 7.5 g/L dextrósi, 1.5 g/L Na2HPO4* 7H2O, 20 g/L agar og 
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styrkirnir voru 1, 5, 10 g/L tryptone. Stofnum var annað hvort sáð úr vökvarækt með 

dauðhreinsaðri 1 mL sprautu eða  með lykkju úr rækt á agarskál frá fyrra prófi. Stofn S140203 var 

látinn vaxa við 15 ° í átta daga, eftir það var litarframleiðsla metin. Stofnar JF13-01 og EF13-18 

voru látnir vaxa í herbergishita í þrjá daga og svo fluttir í 5°C í 11 daga og litaframleiðsla metin.  
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3. Niðurstöður  

3.1 stofnar úr frosti  

Af þeim níu stofnum sem strikaðir voru úr frosti uxu sjö stofnar upp. Sýndu þrír stofnar þann 

eiginleika að mynda litarefni. Það voru stofnar JF13-01 (Streptomyces), EF13-18 

(Chryseobacterium) og S140203.  

 

Tafla 3: Lýsinga á vexti og lit stofna á NA og R2A æti. Myndir 3,4,5 sýna niðurstöður. 

  NA  R2A  R2A (umsáð) 

JF13-01 
Vöxtur Lítill Miðlungs Miðlungs 

Litur Enginn Lítið blátt Nokkrar bláar kólóníur 

EF13-18 
Vöxtur Enginn vöxtur Lítill vöxtur, blár litur Miðlungs 

Litur Enginn litur Blátt Nokkrar bláar kólóníur 

S140203 
Vöxtur Mikill Miðlungs Miðlungs 

Litur Dökk fjólublár Ljós fjólublár litur Ljós fjólublátt 

 

 

 

Mynd 3: Stofn JF13-01 eftir ræktun. Stofninn er merktur með rauðu striki. A) Stofn JF13-01 á Nutrient 
Agar (NA) eftir ræktun við 15°C í 14 daga.  B) Stofn JF13-01 á  R2A agar eftir ræktun við 15°C í 14 daga.  
C) Stofn JF13-01 á R2A (umsáð af b) eftir ræktun við 15°C í 9 daga. 
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Mynd 4: Stofn EF13-18 eftir ræktun. A) Stofn EF13-18 óx ekki á NA æti eftir ræktun við 15°C í 14 daga 
B) Stofn EF13-18 á R2A agar eftir ræktun við 15°C í 14 daga C) Stofn EF13-18 á R2A agar (umsáð af B) 
og látinn vaxa við 15°C í 9 daga. 

 

 

Mynd 5: Stofn S140203 eftir ræktun. A) Stofn S140203 á NA æti eftir ræktun við 15°C í 14 daga. B) Stofn 
S140203 á R2A eftir ræktun við 15°C í 14 daga. C) Stofn S140203 á R2A  (umsáð af B) eftir ræktun við 
15°C í 14 daga. 
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3.2 Áhrif kolvetna og próteina 

Tveir kolvetnisgjafar (dextrósi og súkrósi) og tveir próteingjafar (peptone og tryptone) voru 

prófaðir til að finna bestu samsetningu kolvetna og próteins til litaframleiðslu. Eftir 4 daga var 

litarefnaframleiðsla hjá öllum stofnum en ekki á öllum samsetningum (Tafla 5). JF13-01 sýndi 

bláan lit ásamt gulum rákum á ætinu 4 DT, EF13-18 sýndi stakar kólóníur sem seyttu út bláum lit 

á 2 ST. S140203 sýndi yfirgnæfandi fjólubláan lit einnig á 2 ST.   

 

Tafla 4: Lýsingar á stofnunum á mismunandi ætum með tilliti til litar. 

 
S140203 EF 13-18 JF 13-01 

1 SP Fjólublátt + Gular  Gular stakar kólóníur Gular rákir 

2 ST Mikið fjólublátt Blátt + Gular stakar  Gular rákir 

3 DP Gular Lítill vöxtur, Gular  Gular rákir 

4 DT Lítið fjólublátt Lítill vöxtur, Gular  Blár litur + gular rákir 
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Mynd 6: Áhrif kolvetna og próteina. Allar skálarnar voru ræktaðar við 15°C. Þessi mynd er tekin eftir 4 vikur. 
Mynd 7 og 8 sýna skálarnar sem sýndu bestu litaframleiðsluna sem eru merktar hér sem a,b og c.  

 

Stofn JF13-01 sem óx á 4 DT sýndi mikinn bláan lit þar sem frumuvöxtur var sem mestur. Stofn 

EF13-18 myndaði stakar kólóníur sem uxu þétt saman, meirihluti þeirra myndaði bláan lit, en 

kantarnir voru gul/gráleitir. Stofn S140203 myndaði fjólubláar rákir á 2ST. Meiri litur var við 

kantana á ræktinni þar sem meiri frumu massi var. 
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Mynd 7: Nærmynd af stofnum JF13-01 á 4DT æti og S140203 á 2ST æti A) Stofn JF13-01 á 4DT æti eftir 
ræktun við 15°C í 4 daga. B) Stofn S140203 á 2ST æti einnig ræktaður við 15°C í 4 daga. 

 

 

Mynd 8: Stofn EF13-18 á 2 ST æti. Erfitt er að sjá bláu kólóníunar á myndin en nokkrar sýndu bláan lit.  
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3.3 Hitapróf  

Stofnum JF13-01, EF13-18 og S140203 var sáð á petri skálar sem innhélt það æti sem sýndi mestu 

litaframleiðslu á fyrra prófi (Áhrif kolvetna og próteina). JF13-01 á 4DT, EF13-18 og S140203 á 

2ST. Eftir að hafa verið í viku við 5°C var vöxtur  í öllum stofnum lítill sem enginn. Við 15°C uxu 

stofnanir vel, JF13-01 sýndi bláan lit þar sem vöxtur var sem þéttastur. EF13-18 sýndi svipaðar 

kólóníur og í fyrra prófi, stakar bláar kólóníur með gulum brúnum. S140203 sýndi mikinn 

fjólubláan lit líkt og í fyrri prófi. Við herbergishita uxu allir stofnanir vel en sýndu þó ekki 

litarefnaframleiðslu. 

Tafla 5: Litaframleiðsla stofna við mismunandi hitastig. JF13-01 sýndi lit í 5°C eftir 19 daga og hélt áfram 
litarframleiðslu í 44 daga. (-)=enginn litur, (+)=einhver litur, (++) mikill litur.  

Stofn Æti 5°C 15°C Herbergishiti 

JF13-01 4DT ++ + - 

EF13-18 2ST + + - 

S140203 2ST - ++ - 

 

Eftir þrjár vikur við 5°C var djúpblár litur í rækt stofns JF13-01. Þar sem vöxturinn var sem 

þéttastur myndaðist þessi blái litur. EF13-18 og S140203 sýndu engan lit þó að vöxtur þeirra væri 

meiri eftir þennan tíma.  
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Mynd 9: Stofn JF13-01 við 5°C. Myndin til vinstri er tekin 4. mars 2019. Eftir 19 daga í 5°C kom blár litur í 
ljós. Eftir að hafa sýnt hægan vöxt og enga litaframleiðslu fyrstu 7 dagana. Myndin til hægri er sami diskur 
tekinn 29. mars þá búinn að vera í 44 daga í 5°C. Þá sést hvernig litarframleiðslan hefur breiðst út í mest 
alla ræktina. 

 

3.4 Áhrif sykrustyrks í vökvarækt 

Stofnum JF13-01, EF13-18 og S140203 var sáð í vökvaæti með mismunandi styrk sykra 3.75 g/L, 

7.5 g/L og 15 g/L í 100 mL æti. Á sama tíma var útbúið 500 mL æti með 15 g/L sykru styrk. 

Stofnar JF13-01 og EF13-18 voru á hristara (150 rpm), en stofn S140203 var látinn vaxa án 

hristara.  

 

Tafla 6: Niðurstöður áhrif sykrustyrks í vökvarrækt á litaframleiðslu eftir þrjár vikur við 15°C. (-)=enginn 
litur, (+)=einhver litur, (++) mikill litur. 

Stofn  Æti 
Sykru styrkur (g/L) 

3.75 7.5 15 

JF13-01 4 DT - - - 

EF13-18 2 ST - - - 

S140302 2 ST  ++ ++ ++ 
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Eftir 3 vikur sýndu stofnar JF13-01 og EF13-18 ekki mikinn lit í vökvarækt líkt og þeir gerðu á 

agar diskunum. Það var rétt sýnilegur blár litur í báðum ræktunum. Stofnar JF13-01 og EF13-18 

uxu í hvítum kúlum í flöskunum.  S140203 sýndi aftur á móti mikinn fjólubláan lit sem myndaði 

filmu á yfirborði vökvans, hrist var reglulega í flöskunni. Sá stofn var valinn til að draga út 

litarefnið. 

 

3.5 Úrdráttur úr vökvarækt S140203  

Mikið magn af fjólubláu efni myndaðist í vökvarækt S140203 yfir þrjár vikur  við 15°C. Eftir 

útdrátt með etanóli var þurrefnispróf framkvæmt til að mæla það þurrefni sem var til staðar í 

etanólinu.  

 

Tafla 7: Niðurstöður úr þurrefnismælingu. Hér sést að mesta þurrefnið var í rækt sem innihélt 7.5 g/L af 
kolvetnum. 

Æti (Kolvetna 

styrkur g/L) 
Gler (g) 

Gler + 

Þurrefni (g) 

Þurrefni 

(g)  

Þurrefni 

(g/L) 

3.75 6.685 6.6854 0.0004 0.4 

7.5 8.7561 8.7570 0.0009 0.9 

15 6.6647 6.6650 0.0003 0.3 

  

 

 

Mynd 10: Etanóllausn af stofni S140203 sett í gler pípettu til að sýna lit. A)3.75 g/L, B)7.5 g/L og C)15 
g/L. Eins og sést þá sýnir 7.5 g/L blandan sterkasta fjólubláan lit. Þetta styður við þurrefnismælinguna. 
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3.6 Áhrif próteinstyrks 

Stofnum JF13-01 og EF13-18 var strikað á æti sem innihélt mismunandi styrk af tryptone (1, 5, 

10 g/L). Stofnarnir voru látnir vaxa við herbergishita í þrjá daga, eftir það þá voru þeir færðir í 5°C 

skáp. Þetta var gert til að rækta frumumassa svo ekki þyrfti að bíða í þrjár vikur eftir að stofnarnir 

næðu sér á strik.  Stofn S140203 var einnig strikað á próteinætin (1, 5, 10 g/L tryptone). Stofninn 

var færður í 15°C skáp og látinn vaxa. Eftir 11 daga sýndi stofn JF13-01 litaframleiðslu aðeins í 

skálinni sem var með 1 g/L af próteini. Vöxtur var meiri í diskum 5 g/L og 10 g/L, en engin 

litaframleiðsla eins og sést á mynd 11. Haldið var áfram rækt og eftir 17 daga, þegar mynd 11 er 

tekin var liturinn í skál JF13-01 í 1 g/L orðinn ögn sterkari.  Stofn EF13-18 sýndi engan lit í 5 g/L 

og 10 g/L próteinstyrk. Aðeins örfáar kólóníur sýndu bláan lit í 1 g/L skálinni eftir 11 daga. Stofn 

S140203 sýndi sterkan fjólubláan lit í 10 g/L prótein styrk eftir 10 daga sjá mynd 11. Stofninn var 

gulleitur með ögn af fjólubláu á 5 g/L skálinni. Á skálinni með minnsta próteinið óx stofninn illa 

og sýndi engan lit. 

 

Mynd 11: Nærmynd af stofn S140203. Ætið sem innihélt 10 g/L Tryptone, 7.5 g/L Dextrose, 1.5g/L 
Na2HPO4* 7H2O og 20 g/L agar. Öflugasta litaframleiðslan fékkst á því æti frá stofni S140203. 
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Mynd 12: Áhrif próteinstyrks. Skálannar innihalda 4DT æti með þrem mismunandi próteinstyrk (1, 5, 10 
g/L). Stofnar JF13-01 og EF13-18 voru ræktaðir við 5°C í 3 vikur. Stofn S140203 var ræktaður við 15°C í 
10 daga.  

 

 

 

 

. 
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3.7 Mesti blái liturinn   

Þegar skálarnar voru myndaðar eftir áhrif próteins voru þær opnaðar til að góðar myndir fengust 

af lit og vexti. Ekki var tekið tillit til mengunar og hreinar aðferðir þar sem prófið var búið og átti 

að henda þeim skálum. Þær voru hins vegar geymdar við 5°C. Eftir fimm daga var litið á skálarnar 

og þá var kominn mikill blár litur í skál JF13-01 sem innihélt 10 g/L tryptone. Sjá mynd 13. Á 

mynd 14 og 15 má sjá muninn á þeim skálum sem opnaðar voru fyrir myndatöku og þær sem voru 

búnar að vera lokaðar allan tímann. Skálarnar voru við sama hitastig og sáðar á sama tíma. Mynd 

12 sýnir þessar sömu skálar 5 dögum fyrir að myndir 13, 14 og 15  voru teknar. 

 

 

Mynd 13: Stofn JF13-01 eftir 5 daga eftir að skálin hafa verið opnuð. Æti inniheldur 7.5 g/L dextrósa, 10 
g/L tryptone, 1.5g/L Na2HPO4* 7H2O og 20 g/L agar. Við myndatöku á mynd 11 var skálinn opnuð til að fá 
betri mynd. Skálarnar höfðu verið við 5°C í 21 dag fyrir myndatöku. Skálarnar voru settar aftur í 5°C skáp 
og látnar vera í 5 daga þegar kom í ljós að skálin var öll orðin blá.  
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Mynd 14: Munurinn á skálum JF13-01 sem var ekki opnuð og þeirri sem var opnuð fyrir myndatöku. Stofn 
JF13-01. A) Óopnuð eftir 26 daga við 5°C B) Opnuð fyrir myndatöku eftir 21 dag í ræktun við 5°C og svo 
ræktuð í 5 daga til viðbótar við 5°C. Báðar skálar innihalda sama æti og voru sáðar á sama tíma.  

 

  

Mynd 15: Munurinn á skálum EF13-18 sem var ekki opnuð og þeirri sem var opnuð fyrir myndatöku Stofn 
EF13-18 sýndi sömu viðbrögð. A) Skálin sem ekki var opnuð. B) Skálin sem var opnuð fyrir myndatöku. 
Blár litur var byrjaður að myndast í kólóníum í skál B.   
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4. Umræður 

4.1 Hvað kom úr þessari rannsókn 

Í byrjun verkefnisins var ákveðið að skoða litarefnaframleiðslu baktería, sérstaklega blá litarefni. 

Unnið var með bakteríustofna úr íslenskri náttúru. Íslensk náttúru er einstök og fjölbreytt. 

Áhugavert var að kanna stofn eða stofna sem til voru í stofnasafni sem áður höfðu gefið 

vísbendingu um blá litarefni. Eftir að hafa ræktað upp þá stofna sem valdir voru sást að blá 

litarefnaframleiðsla er möguleg. Tveir stofnar sýndu blá litarefni og einn stofn fjólublá.  

Kannað var hvaða einstakir þættir höfðu áhrif á litarefnaframleiðslu. Hiti, næringarefni og styrkir 

þeirra (kolvetni og prótein) voru könnuð. Tafla 9 sýnir bestu skilyrði fyrir þá stofna sem kannaðir 

voru hvað varðar litamyndun.  

Tafla 8: Bestu skilyrði fyrir þá þrjá stofna til litarefnaframleiðslu. 

 S140203 JF13-01 EF1318 

Hitastig (°C) 15°C 5 °C 5 °C 

Kolvetni  Súkrósi Dextrósi Súkrósi 

Prótein  Tryptone Tryptone Tryptone 

Kolvetni styrkur 7.5 g/L - - 

Prótein styrkur  10 g/L 1 g/L - 

 

4.2 Áhrif hita og næringaefna 

Hitaprófið var gert til að finna hvort önnur hitastig ýttu frekar undir litarefnaframleiðslu en 15°C 

sem unnið var með til þessa. Við 5°C var vöxtur hægur, á sjö dögum hafði vöxtur á öllum stofnum 

verið rétt sýnilegur. Það má draga þær ályktanir að þessir stofnar þola og geta lifað við lágt hitastig 

en efnaskiptin og fjölgun eru hæg enda einangraðir úr íslenskri náttúru. Við 15°C sem hafði verið 

unnið með til þessa voru niðurstöður í samræmi við fyrri próf. Vöxtur ágætlega hraður og 

litaframleiðsla mikil í S140203 og lítil litarframleiðsla í stofnum JF13-01 og EF13-18. Við 

herbergishita (~22-24°C) uxu allir stofnanir vel líkt og við 15°C en litaframleiðsla var engin í 

öllum stofnum. 

Stofn JF13-01 sýndi aðeins litaframleiðslu á æti 4DT, sem innihélt dextrose sem kolvetni 

og tryptone sem próteingjafa. Stofninn sýndi ekki litaframleiðslu í hinum þremur ætunum. Hvort 

það er prótein/niturgjafinn eða kolvetni sem útskýrir þennan mun er erfitt að 

segja. Dextrósinn er einsykra sem er hendið form af glúkósa. Súkrósinn er tvísykra sem gerður er 
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úr frúktósa og glúkósa. Líklegra er að próteingjafinn sé skýringin á þessum mun. Bláa 

litarefnið indigo, sem er vel þekkt og er notað til að lita gallabuxur, hefur byggingu sem inniheldur 

tvo hópa sem báðir eru afleiður af indole hóp. Indole er einmitt hliðarkeðjan 

í amínósýruni tryptophan. Ef það litarefni sem stofn JF13-01 sýnir er skylt eða er indigo getur 

próteingjafi sem inniheldur meira magn af tryptohan ýtt undir litaefnaframleiðslu.   

 

Mynd 16: Litarefnið Indigo. Tveir indole hópar með súrefnis hóp tengdir með tvítengi. 

 

4.3 Stofn S140203  

Í rannsóknum Lu o.fl.  (2009) og Pantanella (2006) var glúkósi hindrandi þáttur í framleiðslu á 

violacein þegar tryptone var notað sem próteingjafi. Lu o.fl 2009 notuðu gúkósa og casein sem 

próteingjafa en þá varð framleiðsla á violacein. Í báðum rannsóknum var unnið með stofn af 

ættkvíslinni Janthinobacterium. Pantaella 2006  notaði LB æti sem inniheldur tryptone en Lu o.fl 

2009 notuðu  bæði súkrósa og glúkósa ásamt að prófa tryptone og casein. Í þessari rannsókn er 

notaður glúkósi og tryptone saman í æti og það varð litarframleiðsla hjá stofn S140203. 

Hugsanlega er stofn S140203 ekki af ættkvíslinni Janthinobacterium líkt og unnið var með í þeim 

rannsóknum.  

Fjólubláa efnið sem stofn S140203 sýndi er líklega violacein, þó það hafi ekki fengist 

staðfest. Liturinn er ein augljós ástæða. Violacein er myndað með tryptophan amínósýrunni 

(Füller o.fl., 2016). Eins og sást í kaflanum um  áhrif próteins var litaframleiðsla mun meiri í mesta 

styrk próteins (10g/L). Við úrdrátt á fjólubláa litarefninu sem stofn S140203 myndaði leystist það 

upp í etanóli og varð eftir í etanólfasanum. sem passar við úrdrætti á violacein (Lu o.fl., 

2009). Súkrósi var betra kolvetnið líkt og kom fram í rannsókn Lu o.fl., 2009. Bestu aðstæðurnar 

fyrir litarefnaframleiðslu væri þá súkrósi sem kolvetnisgjafi u.þ.b 7.5 g/L, töluvert mikið af 

próteini, rúmlega 10 g/L, þá hugsanlega prótein þar sem tryptophan er í meira magni. Þegar áhrif 

próteins var prófað var notað tryptone og pepton. Samkvæmt framleiðanda inniheldur tryptone 

0.8% tryptophan af þeim amínósýrum en peptone inniheldur 0.3% tryptophan af  þeim 

amínósýrum (BD Biosciences, 2006). Ef það er violacein sem S140203 er að mynda úr tryptophan 
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passar það sem sést á mynd 6. Á æti sem inniheldur súkrósa og tryptone er meiri litaframleiðsla 

en ætið sem inniheldur súkrósa og peptone. Innihaldsmagn tryptophan er líkleg skýring.  

 

4.4  Stofnar JF13-01 og EF13-18   

Tekið var eftir því þegar stofnanir voru ræktaðir í vökvarækt að frumumassi myndaðist þar sem 

vökvaætið náði upp þegar hristarinn var notaður. Þar sást blátt litarefni í litlu magni. Þó meira en 

það sem hafði myndast í vökvaræktinni sjálfri. Þetta gaf vísbendingar að þessir tveir stofnar mynda 

frekar litarefni á föstu yfirborði. Halda mætti því fram að litarefnaframleiðsla tengist líffilmu gerð 

bakteríanna.  

Streptomyces er vel þekkt ættkvísl fyrir að mynda lífvirk efni. Hún er gram-jákvæð og finnst á 

mörgum stöðum.  Tegundir af Streptomyces hafa verið rannsakaðar fyrir að mynda lífvirk seinni 

umbrotsefni sem hafa verið notuð sem sveppalyf, veiru lyf, blóðþrýstingslækkandi, 

ónæmisbælandi og sérstaklega sýklalyf. (Procópio, Rudi Emerson de Lima, Silva, Martins, 

Azevedo og Araújo, 2012). 

Varnarafbrigði bakteríanna getur verið skýringin á að skálarnar sem opnaðar voru urðu bláar 

nokkrum dögum eftir. Eins og við mátti búast smituðust örugglega þær skálar sem opnaðar voru 

og einhverjar örverur komu sér fyrir. Þetta gæti hafa sett á stað feril hjá stofnum JF13-01 og EF13-

18 sem byrjar að mynda þessi bláu efni sem við sjáum á myndum 13,14 og 15. Ef stofnarnir eru 

að bregðast við návist annarra örvera gæti maður hugsað að um varnarafbrigði sé um að ræða sem 

bakterían hefur í erfðaefninu sínu. Þetta gæti verið leið til að fá bakteríurnar til að framleiða meira 

af þessu efni, með því að rækta þær saman með annarri örveru sem hún myndi bregðast við. Í 

rannsókn Buzzini, (2001) voru tveir stofnar ræktaðir saman (co-culture) til að auka framleiðslu  

karótín efna. Það var meiri framleiðsla á karótín efnum í rækt með báðum stofnum.  

Næstu skref væru að halda áfram að kanna við hvaða næringu stofn S140203 gæti myndað þetta 

fjólubláa efni og staðfest hvort það sé violacein sem hann myndar. Hreinn glúkósi er ekki dýr, en 

próteinið sem notað var er dýrt. Það væri sniðugt að prófa ýmsar gerðir próteina, afgangsprótein 

úr mjólkurframleiðslu gæti verið ódýr og góður kostur til að skoða.  

Næstu skref fyrir stofna JF13-01 og EF13-18 væri að kanna áfram þetta merkilega fyrirbæri sem 

gerðist í lok rannsóknarinnar. Þar sem mengun komst í skálarnar og kólóníurnar urðu bláar á 5 

dögum. Einhver örvera varð þess valdandi, spennandi væri að rannsaka skálina og sjá hvaða 

örverur væri með stofnunum.  Ekki gafst tími til að rannsaka þetta frekar í þessari rannsókn af því 

hversu seint þetta kom fram.  
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5. Lokaorð 
Rannsakað var hvort bakteríur úr íslenskri náttúru gætu myndað blá/fjólublá litarefni. Af þeim níu 

stofnum sem höfðu allir sýnt bláan/fjólubláan lit áður voru þrír sem sýndu litarefnaframleiðslu. 

Eiginleikinn að mynda litarefni er til staðar í þessum stofnum. Þeir þættir sem rannsakaðir voru 

með tilliti til litaframleiðslu sýndu að hægt væri að auka heimtur á litarefni. Með frekari 

rannsóknum væri hægt að koma slíkum litarefnum á markað og tel ég markaðsetningu vega þar 

mikið. Á mörkuðum fyrir snyrtivörur, fæðubótarefni og matvæli er sóknartækifæri fyrir slík 

litarefni með réttri markaðsetningu. Undanfarið hefur fólk og fyrirtæki vaknað meira til vitundar 

um náttúru og umhverfi. Þetta hefur ýtt undir eftirspurn eftir náttúrulegum og umhverfisvænum 

vörum. Með því að finna ódýra leið til framleiða náttúruleg og umhverfisvæn litarefni úr bakteríum 

með ódýrum hráefnum og selja gæti skapast gott viðskiptatækifæri. Það þyrfti samt að ganga í 

gegnum marga ferla til að fá þau litarefni samþykkt en möguleikinn er fyrir hendi.  
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