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Yfirlýsing 
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og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 



ii 

 

Ágrip 

Mikinn fjölbreytileika er að finna í hornafari sauðfjár á Íslandi. Það er að finna hyrnt, kollótt, 

sívalhyrnt, hnýflótt, örðótt, ferhyrnt og ferukollótt fé. Genið RXFP2 á litningi 10 í sauðfé hefur 

verið tengt við hornafar erlendis. Innsetning 1,78 kbp á 5‘-enda gensins er talið valda kollóttri 

svipgerð. Vísbendingar benda reyndar til þess að innsetningin ein valdi ekki svipgerðinni og 

séu fjölgenaárhif að verki. Önnur gen sem tengd hafa verið við ferhyrnda svipgerð eru HOXD 

genaklasinn og genið MTX2.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða einbasabreytileika innan opins lesramma genanna 

RXFP2, MTX2, HOXD1 og HOXD12 og athuga hvort tengja megi slíkan breytileika við 

hornalag innan íslenska sauðfjárstofnsins. Tekin voru sýni úr hyrndum, kollóttum, ferhyrndum, 

feruhnýflóttum og ferukollóttum gripum. Sýnataka hófst 3. október 2019 og var sýnum safnað 

frá fé á Ósabakka 1 í Skeiða- og  Gnúpverjahreppi, en þar er ræktað hyrnt, kollótt, ferhyrnt og 

ferukollótt fé. Tekin voru ýmist hársekkja- eða vefjasýni úr um 30 gripum og voru 16 þeirra 

notuð í þessari rannsókn. Til stóð að senda sýni til raðgreiningar fyrir genin RXFP2, HOXD1, 

HOXD12 og MTX2, en raðgreininga niðurstöður fengust aðeins fyrir MTX2 genið og voru þær 

niðurstöður af misgóðum gæðum.  

Fundust 48 einbasabreytileikar miðað við viðmiðunargen frá Rambouillet á geni MTX2. Þar af 

voru 30 af ófullnægjandi gæðum til að hægt væri að draga afgerandi ályktanir um tengsl 

svipgerðar og arfgerðar. Aðeins tvo breytileika var hægt að tengja við svipgerð og enginn 

breytileiki hafði áhrif á amínósýruröð. Á basa 660  á innröð 6 kom innskot basa T hjá þeim 

tvíhyrndu gripum sem voru í úrtakinu. Hinn breytileikann var að finna á basa 661 á innröð þar 

sem varð úrfelling hjá öllum ferhyrndum, feruhnýflóttum og ferukollóttum gripum.  

Úrtakið var ekki nógu stórt til að hægt sé að segja með vissu um tengsl arfgerðar og svipgerðar, 

en auk þess voru raðgreininganiðurstöður ekki af nægilega góðum gæðum til að staðfesta 

nokkurn breytileika en mun þetta verkefni vera fyrsta skref í að finna undirliggjandi erfðaþætti 

ferhyrndrar og ferukollótrar svipgerðar, en sú þekking mun nýtast til varðveislu á áhugaverðum 

erfðafjölbreytileika innan íslenska fjárstofnsins.   

 

Lykilorð: sauðfé, hornafar, hyrnt, kollótt, ferhyrnt, ferukollótt, erfðafjölbreytileiki. 
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1. Inngangur 

1.1 Sauðfé á Íslandi 

Sauðfé er ein þeirra dýrategunda sem hefur verið hvað lengst húsdýr mannsins og er talið hafa 

verið tamið í suðurhluta Miðjarðarhafsbotns um 10.000 – 9.500 árum fyrir okkar tíma (Zeder, 

2008). Við landnám fluttu menn til Íslands með sér búfé, þar með talið ketti, hunda, kýr, hross, 

fiðurfé og kindur (Adalsteinsson, 1980). Flest búfé er talið vera komið af norskum stofnum en 

þó eru líkindi fyrir því að eitthvað hafi komið frá Írlandi og eyjum norðan Skotlands 

(Adalsteinsson, 1980) og væri það í samræmi við þekkingu á uppruna landnámsmanna sem 

taldir eru hafa komið frá bæði Skandinavíu og bresku eyjunum (Helgason o.fl., 2009). Íslenska 

sauðféð er af svokölluðu stuttrófu kyni (Dýrmundsson og Niżnikowski,  2009; Jón Torfason og 

Jón Viðar Jónmundsson, 2004; Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). Stuttrófufé er að finna á svæði 

sem teygir sig frá Íslandi og til Rússlands. Það eru 34 stofnar stuttrófufjár til en margir af 

þessum stofnum hafa dregist saman í fjölda og eru sumir þeirra taldir vera í útrýmingarhættu 

(Dýrmundsson og Niżnikowski, 2009).  

Sauðkindin gefur af sér fjölbreytilegar afurðir sem gefa henni marga kosti sem húsdýr 

(Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). Afurðir íslensku sauðkindarinnar nýttust Íslendingum einkar 

vel á fyrri öldum þar sem landsmenn þurftu að eiga við erfitt náttúrufar í áranna rás. Af 

sauðkindinni fengust margskonar afurðir: Ullin var notuð í klæðnað og ábreiður með spuna, 

gærurnar voru sútaðar og úr þeim gerður hlífðarklæðnaður og skór. Til matar var kjöt, fita og 

sum líffæri nýtt. Einnig var hægt að nota meltingarfæri, sinar, bein og horn til að búa til ýmis 

verkfæri og annan umbúnað. Mjólkin var einnig nýtt til manneldis (Ragnhildur Sigurðardóttir, 

2013).  Hornum hefur verið safnað í gegnum tíðina og hafa ýmis nyt verið af þeim, þ.á.m. sem 

drykkjaráhöld (Albína Hulda Pálsdóttir, 2011). Í gegnum tíðina hafa börn safnað bæði beinum 

og hornum til leiks (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). Í bókinni Forystufé eftir Ásgeir Jónsson 

(2016) segir frá ungum dreng sem safnar hornum og hefur þá sérstaklega augastað á hornum af 

uppáhalds forystusauðnum sínum honum Kraga sem var hornaprúður með áfasta bjöllu á öðru 

horninu. Tíðkaðist að festa bjöllur á horn forystusauða. Því miður fékk hann aldrei að eiga 

hornin heldur áskotnuðust þau ungum dreng á nágrannabæ (Ásgeri Jónsson, 2016).  

Íslenski sauðfjárstofninn ber lítil merki skyldleikaræktunar og virðist erfðabreytileikinn vera 

nokkuð mikill (Tapio o.fl., 2005). Flest fé hérlendis er hvítt en litafjölbreytileikinn er þrátt fyrir 

það mjög einkennandi fyrir íslenska fjárstofninn þar sem hreinræktun lita náði aldrei fótfestu 

hér líkt og víða annars staðar (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). Einnig er mikinn fjölbreytileika 
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að finna í hornafari og geta bæði kynin verið með horn. Hérlendis getur fé verið tvíhyrnt, kollótt, 

hnýflótt og ferhyrnt (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). Mikill áhugi er á meðal bænda hérlendis 

að skilgreina hornafar enn frekar og eru til mörg lýsingarorð sem lýsa hornafari tvíhyrndra gripa 

og má þá nefna geithyrndar, kúðhyrndar, kúphyrndar, skálhyrndar, skeifhyrndar, upphyrndar 

og úthyrndar fyrir ær (Jón Hermannsson, 1971). 

1.2 Horn 

Horn er útvöxtur sem stendur upp úr höfði og finnast aðeins meðal jafntæða (e. even-toed 

ungulates) og þá helst hjá jórturdýrum (Ruminantia) (Burnie, 2001; Davis, Katherine, Brakora 

og Lee, 2011). Af þeim sex ættum sem finnast meðal jórturdýra eru aðeins fjórar ættir sem bera 

horn. Þær eru hjartardýr (Cervidae) sem eru með hjartarhorn (e. antler), slíðurhyrningar 

(Bovidae) sem hafa slíðurhorn, kvíslhyrnur (antilocapridae) sem bera kvíslhorn (e. pronghorn) 

og gíraffaætt (giraffidae) sem hefur gíraffa horn (e. ossicones) (Davis o.fl., 2011). Hjartarhorn 

eru lifandi bein hjá fullvaxta gripum. Það sem er einstakt við þennan hornavöxt er að gripirnir 

fella hornin sem vaxa aftur árstíðarbundið (Dove, 1935). Einungis karlkyns hirtir bera horn að 

undanteknum hreindýrum þar sem kýrnar eru líka hyrndar. Horn tarfanna byrja að vaxa á vorin 

og eru þá hulin skinni og fínum hárum sem síðan nuddast af um fengitímann sem hefst á haustin. 

Þá eru þeir tilbúnir fyrir bardaga við önnur karldýr en að fengitíma liðnum fella tarfarnir hornin 

(Dove 1935; Burnie, 2001). Kvíslhorn finnast í dag einungis hjá kvíslhyrnum (Antilocapra 

americana) og kemur hornvöxturinn frá ennisbeini. Hornbeinin eru hulin skinni, feldi og 

keratísku slíðri sem endurnýjar sig árlega (Dove, 1935). Að því leyti eru kvíslhyrnur einstakar 

þar sem þær hafa beinkjarna og hornslíður eins og slíðurhyrningar, en fella hornin árstíðabundið 

líkt og hirtir (Burnie, 2001). Einfaldasta gerð horna eru horn gíraffa. Það er beinvöxtur af 

húðbeinum (e. dermal bone) frá höfuðkúpu sem eru hulin húð og feldi (Ganey, Ogden og Olsen, 

1990). Hornin geta verið tvö til fjögur. Hjá gíröffum eru bæði kynin með horn og karldýrin þá 

með stærri horn. Hins vegar bera aðeins karldýrin horn hjá óköpum (Burnie, 2001). Horn 

slíðurhyrninga samanstanda af keratísku slíðri sem hylur sló (hornkjarna). Slíðurhyrningar fella 

ekki hornin árstíðabundið líkt og hjartardýr (Dove, 1935). Hjá flestum tegundum slíðurhyrninga 

eru bæði kynin hyrnd. Öll horn slíðurhyrninga eru oddhvöss en geta verið ýmist kjöluð, 

gormlaga, sveigð, gárótt eða slétt, stutt eða löng (Burnie, 2001). Til slíðurhyrninga teljast m.a. 

antilópur, vísundar, geitur, kýr og sauðfé (Burnie, 2001). Horn eru mikilvæg fyrir afkomu villts 

fjár þar sem karlkyns gripir með stór og sterk horn hafa forskot í samkeppni til  mökunar og 

gróf horn eru nauðsynleg vopn gegn rándýrum. Þar sem menn rækta fé verða hornin minni þar 

sem sá eiginleiki til að auka lífsþrótt er til lítils gagns í rækt hjá mönnum (Pan o.fl., 2018).  
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1.3 Hornaerfðir 

Þrjár genasamsætur stýra hornafari, það eru HoP Ho+ og Hoh1. HoP veldur kollóttu og sýnir 

ófullkomið ríki hjá hrútum en er næstum fullkomlega ríkjandi hjá ám (Montgomery o.fl., 1996). 

Ho+ veldur vexti horna hjá báðum kynjum en Hoh1 veldur kynbundnum mun á hornalagi 

(Montgomery o.fl., 1996). Önnur samsæta getur haft áhrif á hornavöxt sem kallast Sc samsæta, 

eða hnýfla samsæta. Ær með Hoh1 samsætuna geta líka verið með hnýfla eða örður án þess að 

vera með Sc genasæti (Montgomery o.fl., 1996). Merinó fé er eitt þeirra fjárkynja sem geta 

borið Hoh1 kynbundinn mun á hornalagi. Á töflu 1 má sjá 6 genasamsetningar merinófjár 

(Dolling, 1961. 

Tafla 1. Hornaerfðir merinó fjár. Hrútar með arfgerð Hoh1/ Hoh1 verða hyrndir en ær verða kollóttar fyrir sakir 
kyntakmarkandi Hoh1 genasætis (Dolling, 1961) 

Arfgerð Svipgerð hrútar Svipgerð ær 

HoP/ HoP  Kollótt Kollótt / örður 

HoP/ Hoh1  Kollótt/hnýflar/örður Kollótt / örður 

Hoh1/ Hoh1  Hyrndur Kollótt/hnýflar/örður 

 ‘Ho+/ Ho+  Hyrndur Hyrnd 

HoP/ Ho+  Hnýflar Kollótt / hnýflar / örður 

Ho+/ Hoh1  Hyrndur Hyrnd  

 

Í rannsókn á hornafari jakobs fjár voru tvíhyrndir hrútar paraðir við tvíhyrndar ær, tvíhyrndir 

hrútar við ferhyrndar ær, ferhyrndir hrútar við tvíhyrndar ær og loks ferhyrndir hrútar við 

ferhyrndar ær (Anjola og McEwan, 2018). Svipgerðir þeirra 500 lamba sem komu undan 

pörunum voru skráðar ásamt svipgerðum foreldra þeirra. Undan ferhyrndu hrútunum og 

ferhyrndu ánum, og tvíhyrndu hrútunum og tvíhyrndu ánum komu ýmist lömb með tvö eða 

fjögur horn og virtist lítil sem engin fylgni vera á hornafari foreldra og afkvæma. Þessi rannsókn 

bendir því til að þessar hornaerfðir séu ekki einfaldar Mendelskar eingenaerfðir þar sem hvorki 

tvíhyrnt né ferhyrnt virðist vera ríkjandi yfir hinu. Meirihluti lambanna báru sömu horn og 

foreldrarnir. 63% lamba undan tvíhyrndum foreldrum voru tvíhyrnd og 72% lambanna undan 

ferhyrndum foreldrum voru ferhyrnd. Þegar faðirinn var ferhyrndur og móðirin var tvíhyrnd 

voru 50% afkvæma ferhyrnd. Hins vegar þegar að faðirinn var tvíhyrndur og móðirin var 
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ferhyrnd urðu 77% lambanna ferhyrnd, sem gerir mæður líklegri til að hafa áhrif á fjölda horna 

lamba sinna (Anjola og McEwann 2018). 

Jón Hermannsson (1971) framkvæmdi tilraun hérlendis á hornaerfðum íslensks sauðfjár. Þar 

rannsakaði hann erfðir hyrnds, kollótts og ferhyrnds fjár. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu 

í ljós að kollótt erfist ríkjandi yfir tvíhyrnt. Það hefur því þekkst  að tvær kollóttar kindur hafa 

getið af sér hyrnd afkvæmi. Einnig kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að ferhyrnt erfist 

ríkjandi yfir tvíhyrndu (Jón Hermannsson, 1971).  

1.4 Hornafar sauðfjár á Íslandi 

Samkvæmt íslenskum búnaðarlögum ber Bændasamtökum Íslands að halda úti 

kynbótaskýrsluhaldi fyrir hverja búgrein hérlendis og bera jafnframt ábyrgð á kynbótamati. 

Búnaðarlögin voru samþykkt árið 1998, með síðari breytingum 2016 nr. 102/2016. Vefsíðan 

Fjárvís (www.fjarvis.is) er skýrsluhaldsgrunnur sauðfjárræktar hér á landi og er lögð áhersla á 

að bændur geti skráð upplýsingar um ætterni og afurðir gripa sinna. Upplýsingarnar eru grunnur 

til að reikna út kynbótamat fyrir hvern grip og þá með tilliti til fjölmargra eiginleika. Þær 

upplýsingar sem m.a. ber skylda að skrá er númer og nafn grips, ætterni (móðir og faðir), kyn, 

fæðingarár og afdrif. Hornafar er hægt að skrá en er þó ekki skráningarskylt (Ragnhildur 

Sigurðardóttir, 2013). Sex valmöguleikar eru í skráningu á hornafari inná Fjárvís og eru þær 

eftirfarandi; 1. hyrnt, 2. sívalhyrnt, 3. smáhnýflótt, 4. kollótt, 5. ferhyrnt og 6. ferukollótt. Lýsa 

má þeim svipgerðum með eftirfarandi hætti (Bændasamtök Íslands, 2020).  

Hyrnt: Horn hefðbundins tvíhyrnds sauðfjár eru öll þrístrend og hafa fellingar. Fellingarnar eru 

meira áberandi hjá hrútum. Horn hrúta eru töluvert sverari en horn áa. Vaxtarstefna hornanna 

fer í hring og vísar endi hornanna út með hliðum. Einnig þekkist að horn eldri hrúta vaxi í 

nokkra hringi. Horn áa eru töluvert fíngerðari en geta verið margskonar í laginu. Hornin geta 

tekið hinar ýmsu stefnur út frá höfuðkúpunni og er mikill breytileiki á lögun þeirra (Jón 

Hermannsson, 1971).  

Sívalhyrnt: Horn sívalhyrnds fjár eru með mjög litlum fellingum. Eins og nafnið gefur til kynna 

þá eru hornin sívöl og oftast heldur minni en hefðbundin horn. Svipgerð þessi er algengari hjá 

hrútum en sjaldséð hjá ám (Jón Hermannsson, 1971).   

Smáhnýflótt: Horn þessi vaxa í allar áttir (geta oft vaxið inn að gripnum og þarf þá að stytta 

þau) og er vaxtarstefnan oft í hringi. Þau eru oftast sívöl og verða aldrei mjög löng. Horn þessi 

eru með sló (Jón Hermannsson, 1971). 
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Kollótt: Enginn hornvöxtur og getur komið dæld eða laut í höfuðkúpuna þar sem hornin annars 

væru (Jón Hermannsson, 1971). 

Ferhyrnt: Þá ber gripurinn fjögur horn. Hrútar bera töluvert stærri horn en ær líkt og hjá 

tvíhyrndum gripum. Hornin geta tekið ýmsar vaxtarstefnur og geta vaxið ýmist beint út eða í 

boga. Einnig þekkist að neðri hornin vaxi í boga að hálsi en efri hornin vaxi upp (Jökull 

Helgason, munnleg heimild, 24. mars 2020). Hrútar geta verið ferhyrndir þar sem tvö og tvö 

horn eru samvaxin og vaxa í hring líkt og á tvíhyrndum hrútum. Þeir hrútar eru sagðir 

klashyrndir (Bændablaðið, 2014).   

Ferukollótt: Enginn hornvöxtur en aukinn ullarvöxtur á kolli kemur í stað horna og er 

ullarvöxturinn  kallaður brúskur. Brúskurinn getur orðið mjög mikill og stendur ýmist upp í 

loftið eða liggur framan af kollinum. Brúskinn þarf að raka á haustin til að nýr geti vaxið 

ótruflaður (Jökull Helgasson, munnleg heimild, 24. mars 2020). Höfuðlag ferukollótts fjár er 

frábrugðið höfuðlagi hefðbundins kollótts fjárs. Höfuðkúpa ferukollótts fjár er kúpt á kollinum 

(sjá mynd 3), ólíkt höfuðkúpu venjulegs kollótts fjár sem eru með flatan koll (Jökull Helgasson, 

munnleg heimild, 24. mars 2020).  

Einnig þekkist að fé sé með örður sem er hornkennt hrúður og eru þær alltaf án slór, þ.e. eru 

ekki fastar við höfuðkúpuna (Jón Hermannsson, 1977). Þessa svipgerð er ekki hægt að skrá inn 

í Fjárvís.   

Í gagnagrunni Fjárvís er skráð samtals 317.477 fjár en aðeins 35% gripa eru með skráningu á 

hornalagi (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, munnleg heimild, 1. mars 2020). Skráningin getur verið 

mismunandi á milli búa þar sem sumir skrá hornalag 95% gripa á meðan aðrir skrá bara hluta. 

Þar af eru 12% þeirra með skráð hornalag frá búum sem skrá hornalag fyrir ≥ 95% fjár. Gripir 

þessir eru fæddir á árunum 2010 – 2018 og eru 38.641 talsins frá 208 búum. Á þessum búum 

var skiptingin þannig að 26.989 ær voru hyrndar (69,8%), 10.852 ær kollóttar (28,1%), 23 ær 

sívalhyrndar (0,1%), 168 ær ferhyrndar (0,4%) og 26 ær ferukollóttar (0,1%). Úr þessu úrtaki 

voru 446 ær (1,2%) ekki með skráð hornalag. Þær 168 ferhyrndu ær í þessu gagnasafni fundust 

á 33 búum dreifðar um allt landið og litlir hópar í flestum tilvikum (aðeins 4 bú höfðu skráð 

fleiri en 10 ferhyrndar kindur). Ferukollóttu ærnar voru á alls 13 búum. Hins vegar voru þær 

fáar á hverju búi og víðast hvar 1 eða 2 í hverri hjörð, þó voru skráðar 8 ferukollóttar ær á einu 

búi (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, munnleg heimild, 1. mars 2020).   
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1.5 Ferhyrnt fé 

Ferhyrnt fé er orðið sjaldséð og fágæt sjón (Dýrmundsson, 2005). Þekktustu sauðfjárkynin sem 

sýna fjölhyrnda svipgerð eru íslenska sauðkindin, Hebridean, Manx Loghtan, jakob sauðfé, 

Navajo-Churro og damara sauðfé (Greyvenstein, Reich, Marle-Koster, Riley og Hayes, 2016). 

Einnig eru til dæmi um fé með allt að 6 horn (Dýrmundsson, 2005). Ekki er hægt að rekja 

íslenska ferhyrnda stofninn lengra aftur en til ársins 1590, en þar lýsir Oddur Einarsson í lýsingu 

sinni á Íslandi því að hér á landi séu kindur vel hyrndar og finnast jafnvel gripir með 5 – 7 horn 

(Peder Hansen Resen, 1991). Í dag er Ísland eitt Norðurlandanna með ferhyrnt fé sem er partur 

af landlægum sauðfjárstofni. Kann að vera að ferhyrnt fé finnist ennþá á Grænlandi en það var 

flutt til Grænlands frá Íslandi árið 1915. Flest ferhyrnt fé á Íslandi er litað en þó finnast líka 

hvítir gripir. Ekki virðist þó vera fylgni á milli hornafars og litarafbrigða (Dýrmundsson, 2005).  

1.6 Gen sem hafa áhrif á hornafar 
 

1.6.1 Relaxin/insulin-like family peptide receptor 2 (RXFP2) 

Rannsókn á tveimur stofnum merínó fjár frá Ástralíu athugaði tengsl milli einbasabreytileika 

staðsett 29,38 Mb á litningi 10 við kollótta svipgerð (Dominik, Henshall og Hayes, 2011). 

Einbasabreytileikinn var nálægt RXFP2 geninu, en þó ekki innan þess, sem er á svæði 29,49 

Mb og geni EEF1DP3 sem er á svæði 29,38 Mb. Í rannsókninni kom fram að tíðni arfblendinna 

samsæta einbasabreytileikans sýndi marktækan mun á milli kollóttra og hyrndra gripa. Hyrndir 

gripir sýndu aðeins tvær arfgerðir, voru þeir ýmist arfhreinir fyrir samsætu 1 eða arfblendnir 

með samsætu 2 en aðeins ef hún erfðist frá föður. Ekki fundust arfhreinar arfgerðir fyrir 

samsætu 2 eða arfblendnar sem fela í sér erfðir samsætu 2 frá móður. Sauðfé bar kollótta 

svipgerð ef samsæta 2 erfðist frá móður. Munurinn á tíðni samsæta hjá bæði karlkyninu og 

kvenkyninu var síður marktækur þegar samsætan erfðist frá föður (Dominik o.fl, 2011).  

Xiao-hong o.fl., (2018) rannsökuðu örður með greiningu á mistjáðum próteinum (DEP; 

differentially expressed proteins) í Altay fé. Í rannsókninni fundust 232 mistjáð prótein meðal 

hópanna þriggja; hópur með ferhyrndu fé með örðum (S+M, scurs + multi-horned), marghorna 

hópur (M, multi-horned) og tvíhyrndur hópur (H, horned). Meðal  þeirra komu 98 mistjáð 

prótein fram í samanburði á milli hópa M og S+M, þar af voru 29 með minnkaða tjáningu og 

69  með aukna tjáningu. Einnig fannst 151 mistjáð prótein í samanburði á milli hópa H og S+M, 

þar af voru 55 prótein með minnkaða tjáningu og 96 með aukna tjáningu. Gene Ontology (GO) 

greining gaf til kynna að mistjáðu próteinin milli hópa H og S+M  kæmu að frumusamloðun, 
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frumuferlum tengdum fjölfrumaástandi og utanfrumubyggingu. Greining á KEGG ferlum sýndi 

að samspil ECM-viðtaka, fókal-samloðunar (focal adhesion) og PI3K-Akt boðleiða væru 

þýðingarmestu ferlarnir sem mögulega hafa áhrif á utanfrumusvæði í hornum og veldur þá 

vansköpuðum hornavexti (Xiao-hong o.fl., 2018). 

Wiedemar og Drögemüller (2015) rannsökuðu hornaerfðir á sjö kollóttum og hyrndum 

svissneskum sauðfjárkynjum. Erfðamengi voru greind með tilliti til 1,8 kb innskots á 3‘ UTR 

svæði gensins RXFP2. Rannsóknin leiddi í ljós að kollóttir gripir höfðu innskotið í arfhreinu 

ástandi, en að það vantaði í öllum hyrndum gripum og var þetta því talið gott spágildi fyrir 

kollótta svipgerð (Wiedemar og Drögemüller, 2015).  

Hins vegar voru  Lünken o.fl. (2016) ekki sammála um að 1,78 kb innsetningin væri nógu gott 

spágildi um hornafar. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 1,78 innsetning á 3‘UTR gens RXFP2 

sé ekki nógu gott spágildi fyrir hornafar alls sauðfjár á heimsvísu. Niðurstöðurnar áttu þá helst 

við um fé með mismunandi hornafar og fé sem er með kynbundið hornafar (þ.e. hrútarnir 

hyrndir og ærnar kollóttar). Einnig bentu niðurstöðurnar til þess að mögulega væri hægt að 

útiloka að innsetning 1,78 kb sé eina orsök kollótts fjár. Þau bentu á að framtíðar rannsóknir 

sem miða að því að leysa þessa ráðgátu ættu að rannsaka sauðfjárkyn með breytilegt og kynháð 

hornafar. Samanburður var gerður á sambærilegu svæði erfðamengis í sjö tegundum Bovidae, 

það er; mouflon fjár (Ovis aries musimon), tíbeskra antílópa (Pantholops hodgsonii), geita 

(Capra hircus), vísunda (Bison bison), nautgripa (Bos taurus), jakuxa (Bos mutus), auk 

sauðfjár, þar sem skoðað var bæði hyrnt og kollótt fé. Samanburðarerfðaefni fékkst frá kollóttu 

texel fé. Innsetning 1,78 kb á 3‘UTR RXFP2 fannst aðeins hjá sauðfé. Þetta sannar að 

innsetningin sé afleidd (e. derived) samsæta en ekki komin frá forfeðrum (e. ancestral) (Lünken 

o.fl., 2016).  

Kardos o.fl., (2015) gerðu rannsókn á þremur stofnum villts stórhorna fjár (Ovis canadensis). 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif náttúruvals á genasæti sem eru lykilatriði í 

aðlögun villtra stofna að ýktum umhverfisaðstæðum hátt til fjalla. Þá er kannað hvort að önnur 

gen gætu spilað inn í áhrif á hornafar villts fjár. Þegar er búið að rannsaka tengsl RXFP2 við 

hornafar hjá tömdu fé og var svipuð tenging fundin í villtu stórhorna fé. Í ljósi allra 

upplýsinganna sem hafa komið fram í tengslum RXFP2 sem megin stjórnunarsvæði fyrir 

formgerð horna þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar að ef einhver gen hafi áhrif til viðbótar 

við RXFP2 þá spila þau aðeins lítið hlutverk í hornafari stórhorna fjár (Kardos o.fl., 2015). 
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Þau lífeðlis- og formþroskafræðilegu áhrif sem RXFP2 hefur  á hornþroska eru ekki þekkt 

(Kardos o.fl., 2015). RXFP2 er viðtaki fyrir boðefnin relaxín og  INSL3. Genið hefur áhrif á 

hvenær eistu músa ganga niður með því að miðla verkun testósteróns (Yuan o.fl., 2010). 

Tilbrigði RXFP2 er einnig tengt beinþéttni og beinþynningu í fólki (Ferlin o.fl., 2008). Relaxín 

sem bindur RXFP2 hefur fjölvirk áhrif í mönnum og hefur áhrif á æxlun þ.m.t. meðgöngu, 

fæðingu og hreyfigetu sæðis (Ferlin, Menegazzo, Gianesello, Selice og Foresta, 2011). Það er 

talið mögulegt að RXFP2 geti með einhverju móti haft áhrif á stærð horna með 

lífefnafræðilegum milliverkunum við testósterón (Kardos o.fl., 2015). 

1.6.2 Homeobox D (HOXD) genaklasi og Metaxin 2 (MXT2) 

Homeobox D (HOXD) genaklasinn tilheyrir fjölskyldu homeobox (HOX) gena sem kóða fyrir 

vel varðveittum umritunarþáttum sem tilgreina mismun formþroska á fósturskeiði allra 

hryggdýra (Krumlauf, 1994). Metaxin (MXT2) er prótein staðsett á innanverðri hlið ytri himnu 

hvatbera og virkar með metaxin 1 til að flytja inn hvatbera-forprótein í hvatbera spendýra 

(Armstrong, Saenz og Bornstein, 1999). Með mikilvægustu hlutverkum HOXD gena er þó 

tjáning fjögurra HOXD gena (HOXD10, HOXD11, HOXD12 og HOXD13) sem hafa 

samverkandi áhrif á formþroska táa (e. digits) og fjölda þeirra  (Delpretti, Zakany og Duboule, 

2012). Fyrri rannsóknir á 5‘ HOXD genum á músum sýndu sterkt samband genanna við þroska 

útlima og kynfæra. Í tilraun þar sem fylgst var með þroska músa á fósturstigi urðu fóstrin sem 

vantaði HOXD9 - HOXD12 með styttri útlimi. Hjá þeim fóstrum voru tær (e. digits) einnig 

styttri en eðlilegt þykir (Delpretti o.fl., 2012).  Svipaðar tilraunir hafa verið gerðar á músum þar 

sem HOXD11 – HOXD13 vantaði. Við þá vöntun gena fjölgaði lendarhryggjaliðum 

stökkbreyttu músanna en HOXD11 er tjáð með fram hryggnum (e. primary body axis) (Davis 

og Capecchi, 1994; Spitz o.fl., 2001).  

Vantjáning eða vöntun HOXD13 er sögð valda synpolydactyly hjá mönnum sem er týpa af 

vansköpun útlima, samvaxnir fingur og/eða tær. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að með því 

að fjarlægja HOXD9 – HOXD13 og EVX2 veldur það einnig synpolydactyly (Goodman, 

Majewski, Collins og Scambler, 2002). Einnig hafa stökkbreytingar sem eru staðsettar innan 

HOXD13, þ.e. vöntun tveggja búta innan HOXD13, verið þekktar til að valda óeðlilegum fjölda 

fingra (e. polydactyly) hjá mönnum (Goodman et al. 1998). 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var af þeim Greyvenstein, Reich, Marle-Koster, Riley 

og Hayes (2016) á suður-afríska sauðfjárkyninu damara leiddu í ljós svæði sem talið er að ráði 

fyrir marghorna (e. polycerate) svipgerð damara sauðfjárkynsins. Þau gen eru á litningi tvö, þ.e. 
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OAR2 og eru þau 52 talsins á svæði 128 – 135 Mb. Fjöldi gena innan svæðisins gerði erfitt fyrir 

að finna hvaða gen gætu borið mögulega stökkbreytingu sem veldur svipgerðinni. Hins vegar  

eru 9 homeobox D (HOXD) gen á sama svæði sem eru líkleg til að vera kandídat gen fyrir 

marghorna svipgerð. Allt ferhyrnt fé úr rannsókninni var arfblendið um gildishæsta 

einbasabreytileikann (Greyvenstein o.fl., 2016).  

Rannsókn á kínverska ferhyrnda sauðfjárkyninu sishui sýndi að breytileika væri að finna á 

svæði 132,0 – 133,1 Mb á litningi OAR2. Þar voru fjórir einbasabreytileikar sem sýndu sterk 

ummerki þess að tengjast marghorna svipgerðinni. Innan þess svæðis eru að finna genin 

HOXD1, HOXD3, HOXD8, HOXD9, HOXD10, HOXD11, HOXD12 og HOXD13. Einnig er 

þar að finna genið MXT2 (Ren o.fl., 2016). Gildishæsti einbasabreytileikinn úr þessari rannsókn 

var hins vegar ekki staðsettur í þekktu geni heldur var hann að finna neðanvert við HOXD 

genaklasann (Ren o.fl., 2016). 

He o.fl. (2016) framkvæmdu tilraun á þremur kínverskum sauðfjárkynjum, þ.e. mongólsku fé, 

altay fé og sishui feldfé. Í úrtakinu voru 29 gripir kollóttir, 34 tvíhyrndir og 32 ferhyrndir. Í 

þessari rannsókn fundust tveir gildisháir einbasabreytileikar á litningi 2 innan svæðis 132,6 – 

132,7 Mb, svæði sem er neðan við MTX2 og HOXD genaklasann (He o.fl, 2016). 

Jakob- og Navajo-Churro fé hefur einnig verið  rannsakað með tilliti til þessa en þar fundust 10 

gildisháir einbasabreytileikar á svæðinu 131,9-132,6 á litningi 2 (Kijas, Hadfield, Sanchez og 

Cockett, 2016). Gildishæsti einbasabreytileikinn var á svæði 132,568. Næsta gen við 

einbasabreytileikann sem fannst var MTX2 sem er á svæði 132,6 – 132,7 Mb. Því næst er genið 

HOXD1 sem er á svæði 132,8. HOXD1. Það eru aðeins tvö kóðandi prótein innan 1 Mb 

fjarlægðar frá svæði einbasabreytileikans og eru það  HNRNPA3 og NFE2L2 (Kijas o.fl., 2016).  

1.7 Augnloka erfðagalli 

Í bæði ferhyrndu og ferukollóttu sauðfé hérlendis hefur nokkuð borið á erfðagalla sem hefur 

áhrif á augnlokin (Ari Jóhann Sigurðsson, 1986).  Gallinn lýsir sér þannig að það myndast rauf 

eða slakki upp í augnlokið. Jafnvel getur myndast brúskur eða sveigur á enda augnhára (Ari 

Jóhann Sigurðsson, 1986). Þessi erfðagalli finnst líka á meðal erlendra ferhyrndra 

sauðfjárkynja, þ.a.m. hjá jakob- og Navajo-Churro. Þessi tenging milli ferhyrndrar svipgerðar 

og aungloka erfðagalla vekur upp spurningar hvort að gen sem taka þátt í sundurgreiningu húðar 

umhverfis augu taki einnig þátt í formþroska horna (Kijas o.fl., 2016).  
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Það er möguleiki á því að augnloka erfðagallinn og ferhyrnda svipgerðin séu 

þróunarfræðilega sjálfstæð og birtist í auknum mæli hjá ferhyrndu fé vegna áhrifa 

skyldleikaræktunar og erfðaeinangrunar (Kijas o.fl., 2016). Rannsókn sem var framkvæmd af 

Kijas o.fl.  (2016) sýndi fram á að erfðagallinn finnst aðeins meðal ferhyrndra gripa. Í þeirri 

rannsókn voru tekin sýni úr 126 jakob fé og úr 38 Navajo-Churro og svipgerð skráð niður. 

Einnig var viðmiðunarhópur með sýnum frá 36 merinofé, 23 suffolk fé og 18 kollóttum dorset 

hrútum sem og svipgerð þeirra skráð niður. Um 13% ferhyrndra gripa úr þeirri rannsókn voru 

með augnlokaerfðagalla. Gallinn fannst ekki á meðal tvíhyrndu gripanna. Einnig fannst 

augnlokaerfðagallinn á meðal kollótts fjár af jakob- og Navajo-Churro fjártegundum. Þetta 

bendir til þess að mögulega séu fjölvirk genaáhrif á milli augnlokaerfðagallans og hornafars 

(Kijas o.fl., 2016). Rannsóknir á öðrum jórturdýrum benda til svipaðs sambands. Hjá geitum 

stafar millikynja heilkenni (e. intersex syndrome) af úrfellingu uppstreymisgensins FOXL2 sem 

veldur rangri tjáningu gensins sem hefur áhrif á eggjastokkana. Þetta leiðir af sér kvenkyns til 

karlkyns kynskiptum einstaklinga. Þetta á sér stað í arfhreint kollóttum höfrum (Pailhoux o.fl., 

2001). Gen þetta hefur áhrif á bæði hornafar og augnlok. Svo virðist sem skert virkni gensins 

FOXL2 hafði þær afleiðingar að það vanti hreinlega augnlokin (Boulanger o.fl., 2014). Sama 

fylgni sem sést hjá marghorna sauðfé og augnlokagallanum sést hjá marghorna geitum. Í 

rannsókn á þremur spænskum geitabúum voru allir marghorna gripir með gallann en aðrir gripir 

sýndu ekki gallann (Herrera, Monteagudo, Tejedor, Arruga og Sierra, 2007).  Rannsóknir 

nautgripa hafa sýnt svipaða tengingu milli þroska augnloka og hornafars þar sem kollóttir gripir 

sýndu ofvöxt (e. hypertrichosis) augnhára þar sem myndast fleiri raðir augnhára og geta hárin 

verið dekkri og tekið hinar ýmsu vaxtastefnur (Allais-Bonnet o.fl., 2013).  

Mynd 2. Hér sést dæmi um rauf upp í 
augnlokið. Þetta er alvarleg mynd 
erfðagallans og kemur í veg fyrir að 
gripurinn geti lokað augum eðlilega og það 
ýtir undir sýkingarhættu.  

Mynd 1. Hér sést dæmi um aukinn vöxt 
augnhára. Hér vaxa augnhárin beint út og 
ekki brúskur sjáanlegur á enda og hefur 
þetta þ.a.l. lítil áhrif á gripinn. Skildu hárin 
vaxa í baug í átt að auga gætu þau stungist 
í augað og valdið sýkingu. 
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1.8 Markmið 

Frá hagnýtum sjónarmiðum í landbúnaði hefur ræktun á ferhyrndu fé mögulega fleiri ókosti en 

kosti (Dýrmundsson, 2005). Stór horn sem þessi passa oft illa í venjulega garða og þarf oftast 

að hafa sér gjafaraðstöðu fyrir ferhyrnda hrúta (Ari Jóhann Sigurðsson, 1986). Erfðafjölbreytni 

er hins vegar dýrmæt auðlind á Íslandi og annars staðar og ber okkur skilda að varðveita 

sjaldgæfa erfðaeiginleika eins og ferhyrnt fé (Dýrmundsson, 2005).   

Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á erfðafjölbreytileika innan íslenska sauðfjárkynsins 

með tilliti til hornalags, en það er afar mikilvægt fyrir áframhaldandi ábyrgt kynbótastarf sem 

miðar að því að ná fram kynbótaframför án þess að ganga um of á erfðafjölbreytileika stofnsins. 

Verkefnið getur þá einnig aukið þekkingu okkar á tengslum íslenska sauðfjárkynsins við önnur 

erlend kyn og mun þ.a.l. auka þekkingu á sérstöðu íslenska sauðfjárstofnsins. Slíkar upplýsingar 

geta orðið grunnur fyrir frekari greiningar á íslenska stofninum og hugsanlega eiga 

niðurstöðurnar eftir að nýtast við skipulagt úrval með aðstoð erfðamarka til varðveislu á 

sérstökum svipgerðum í hornalagi. Jafnframt má nýta þessa þekkingu til að spá fyrir um 

svipgerðir sauðfjár við landnám með samanburði við greiningu á fornDNA úr íslenskum 

dýrabeinasöfnum. 

Nánar tiltekið þá er markmið þessa verkefnis að skoða einbasabreytileika innan opins lesramma 

genanna RXFP2, MTX2, HOXD1 og HOXD12 í 16 einstaklingum og athuga hvort tengja megi 

slíkan breytileika við hornalag innan íslenska sauðfjárstofnsins. Sýnum var safnað frá 30 

einstaklingum á bænum Ósabakka í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Af þeim voru 16 sýni 

raðgreind fyrir genum RXFP2, MTX2, HOXD1 og HOXD12. Ef tekst að finna breytingar sem 

valda umræddum svipgerðum mun það varpa áhugaverðu ljósi á þá þroskunarfræðilegu ferla 

sem eru undirliggjandi fyrir hornamyndun og hornavöxt í sauðfé.   
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2. Efni og aðferðir  

2.1 Sýnataka 

Sýni voru tekin af fé frá Ósabakka 1 í Skeiða og Gnúpverjahreppi (bæjarnúmer 8A9 og 

búsnúmer 1664871). Fyrstu sýnatökur hófust 3. október 2019 og voru þar tekin þrjú vefjasýni 

úr sláturgripum. Það voru þrjár ær, ein frá 2014, önnur frá 2015 og hin þriðja frá 2016. Sýnin 

voru tekin úr hökum ánna. Aftur voru tekin sýni 14. október 2019. Þau sýni voru hársekkja sýni 

og náði fjöldi þeirra á þriðja tug. Sýnin voru tekin með því móti að fella lömbin á afturendann 

og síðan voru plokkuð hár með flísatöng úr framfótum rétt undir hnjám. Þar eru hárin nokkuð 

gróf og komu góðir hársekkir með hárunum. Reynt var að taka að minnsta kosti 30 hár af 

hverjum grip. Aftur voru tekin vefjasýni úr sláturgripum 30. október 2019. Leyfi fékkst frá SS 

til að koma til þeirra og taka þar sýni úr 8 sláturlömbum. Sýnin voru tekin úr kinnvöðva 

lambanna og vógu þau hvert um 10 gr.  

2.2 Svipgerðir (einstaklingarnir)  

Alls voru 16 gripir rannsakaðir í þessu verkefni. Þar af voru alls 11 vefjasýni og 5 hársekkjasýni 

tekin og DNA einangrað frá. Það voru 2 tvíhyrndir einstaklingar, 1 kollóttur, 5 ferhyrndir með 

hnýfla (þar af einn með samvaxna hnýfla) sem er einnig þekkt sem feruhnýflótt, 5 ferhyrndir 

(þar af 2 með samvaxin horn og einn með auka horn) og 3 ferukóllóttir.   

 

 

Mynd 3. Sýni 31. Mynd er tekin eftir rúning og vantar þ.a.l. brúskinn. Hér sést vel 
 höfuðlag ferukollóttra gripa þar sem höfuðið fær bungu á kollinn í stað þess að  
vera flatt eða hafa jafnvel tvær lautir líkt og hefðbundið kollótt fé.  

 

 

Sýni nr.  31 

Kyn KK 

Hornafar Ferukollóttur 

Litur Hvítur 

Augnloka 

erfðagalli 

Nei 

Tafla 2. Svipgerð sýnis 31. 
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Mynd 4. Vantar mynd fyrir sýni 52. 

  

Mynd 5. Sýni 53. 

 

 

 

Mynd 6. Vantar mynd fyrir sýni 113. 

Sýni nr.  52 

Kyn KK 

Hornafar Feruhnýflóttur 

Litur Svartflekkóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Ekki vitað 

Tafla 3. Svipgerð sýnis 52. 

 Tafla 4. Svipgerð sýni 53 

Sýni nr.  53 

Kyn KK 

Hornafar Feruhnýflóttur með 

samvaxna hnýfla 

Litur Svartflekkóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Já  

Sýni nr.  113 

Kyn KK 

Hornafar Feruhnýflóttur 

Litur Hvítur 

Augnloka 

erfðagalli 

Ekki vitað 

Tafla 5. Svipgerð sýnis 113. 

Vantar mynd. 

Vantar mynd. 
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Mynd 7. Sýni  54. 

 

Mynd 8. Sýni nr 142. 

 

Mynd 9. Sýni 154. 

 Tafla 6. Svipgerð sýnis 54. 

Sýni nr.  54 

Kyn KK 

Hornafar Ferhyrndur 

Litur Golsóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Já  

Sýni nr.  142 

Kyn KK 

Hornafar Feruhnýflóttur 

Litur Svartflekkóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Já  

Tafla 7. Svipgerð sýnis 142. 

Sýni nr.  154 

Kyn KK 

Hornafar Feruhnýflóttur 

Litur Botnóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Já  

Tafla 8. Svipgerð sýnis 154. 
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Mynd 10. Sýni 199. 

 

Mynd 11. Sýni 244. 

 

Mynd 12. Sýni 265. 

Sýni nr.  199 

Kyn KK 

Hornafar Ferhyrndur með 

auka horn  

Litur Svart flekkóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Já  

Tafla 9. Svipgerð sýnis 199. 

Sýni nr.  199 

Kyn KK 

Hornafar Ferhyrndur með 

samvaxin horn 

Litur Hvítur 

Augnloka 

erfðagalli 

Ekki vitað 

Tafla 10. Svipgerð sýnis 244. 

Sýni nr.  265 

Kyn KK 

Hornafar Ferhyrndur með 

samvaxin horn  

Litur Svart flekkóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Já  

Tafla 11. Svipgerð sýnis 265. 
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Mynd 13. Sýni 345. 

 

Mynd 14. Sýni 366. Augnlokaerfðagalli hennar er fremur alvarlegur þar sem hann  
hefur valdið sýkingum og sennilega blindu á hægra auga. 

 

 

Mynd 15. Sýni 4237. 

Sýni nr.  345 

Kyn KK 

Hornafar Ferhyrndur 

Litur Botnóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Ekki vitað 

Tafla 12. Svipgerð sýnis 345. 

Sýni nr.  366 

Kyn KVK 

Hornafar Ferukollótt  

Litur Svart flekkótt 

Augnloka 

erfðagalli 

Já  

Tafla 13. Svipgerð sýnis 366. 

Sýni nr.  4237 

Kyn KVK 

Hornafar Kollótt 

Litur Hvít 

Augnloka 

erfðagalli 

Nei 

Tafla 14. Svipgerð sýnis 4237. 
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Mynd 16. Sýni 5269. 

 

Mynd 17. Sýni 6332. 

 

 

Mynd 18. Sýni 8784. Myndin er tekin eftir rúning og vantar þ.a.l. brúskinn. 

 

Sýni nr.  5269 

Kyn KVK 

Hornafar Hyrnd 

Litur Móbrún 

Augnloka 

erfðagalli 

Nei 

Tafla 15. Svipgerð sýnis 5269. 

Tafla 16. Svipgerð sýnis 6332. 

Sýni nr.  6332 

Kyn KVK 

Hornafar Hyrnd 

Litur Golsótt 

Augnloka 

erfðagalli 

Nei 

Sýni nr.  8784 

Kyn KK 

Hornafar Ferukollóttur 

Litur Mógolsóttur 

Augnloka 

erfðagalli 

Já 

Tafla 17. Svipgerð sýnis 8784. 
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2.3 DNA einangrun 

Eins og áður hefur komið fram þá voru bæði hársekkjasýni og vefjasýni til skoðunar. Munur 

var því á milli aðferða við einangrun sýna eftir gerð. Einangrunin fór fram með Dneasy Blood 

& Tissue Kit setti frá Qiagen. Tveir leiðbeiningarseðlar fylgdu settinu, annars vegar fyrir blóð- 

og vefjasýni og hins vegar fyrir nagla-, hár- og fjaðrasýni. Sá síðar nefndi var hannaður af 

notendum, ekki fyrirtækinu.  

 Alls 25 mg af vefjasýni voru skorin smátt í 1,5 mL Eppendorf túpur. Frumurof var 

framkvæmt með viðbót á 180 μL af Buffer ATL. Til meltingar á próteinahluta frumuhratsins var 

bætt við 20 μL af proteinase K í sýnin og þau hrist vel í Multi-vortex V-32 (framleiðandi 

BIOSAN). Sýnin voru svo höfð í hitablokk (framleiðandi Thermo Fisher Scientific) við 56°C í 

u.þ.b. 2 klst. Stöku sinnum yfir þann tíma voru sýnin hrist vel til að blanda efnunum vel saman 

svo frumurofið yrði skilvirkara. Þegar sýnin voru tekin úr hitun voru þau sett aftur í vortex 

vélina í 15 sek. Þá var bætt við lausnina 200 µL af Buffer AL og lausnin sett aftur í vortex vélina 

og sýnið hrist vel. Þá var bætt við 200 µL af etanóli með 96% styrkleika. Lausnin síðan hrist í 

vortex vél til að blanda henni vel saman. Hér var bætt við auka skrefi þar sem lausnin var sett í 

skilvindu við 11.000 snúninga/mín í 1 mín. Þetta var gert til að ná hratinu niður í botn á 

Eppendorf túpunni. Lausnin var færð yfir í  Dneasy Mini spin column, sem búið var að para 

saman við 2 mL söfnunartúpu, með pípettu. Reynt var að skilja hratið eftir á botninum til að ná 

fram skilvirkari einangrun þar sem stórar eindir í hratinu geta stíflað himnu Dneasy Mini spin 

column. Þá var lausnin sett í skilvindu við 11.000 snúninga/mín í 1 mínútu og affallinu hellt af. 

Við fyrsta þvottastig var bætt við 500 µL af Buffer AW1 og sett aftur í skilvindu á 11.000 

snúninga/mín í 1 mín og affallinu hellt af. Þá var komið að seinasta þvottastiginu og var þar 

bætt við 500 µL af Buffer AW2 og sett í skilvindu á 20.000 snúninga/mín í þrjár mínútur og 

affallinu hellt af. Þvottastigunum tveimur var þar með lokið og var hreint DNA bundið við 

Dneasy Mini spin column. 2 mL söfnunartúpunni var hent og sett í hennar stað 1,5 mL 

Eppendorf túpa. Næsta skref var að ná DNA úr Dneasy Mini spin column og var það gert með 

því að bæta við 100-200 µL (hærri styrkleiki DNA fæst þegar að 100 µL var sett en meira 

heildarmagn af DNA fæst með 200 µL)  af  Buffer AE beint á himnu Dneasy Mini spin column 

og látið bíða í 1 mínútu við stofuhita áður en túpan var sett í skilvindu við 11.000 snúninga/mín 

í 1 mínútu. Þar með var einangrun DNA úr vefjasýnunum lokið.  

 Þegar DNA var einangrað úr hársekkjasýnunum voru talin 20-30 hár með sekkjum hvert 

um 1 – 1,5 cm að lengd, í 1,5 mL Eppendorf túpu. Við það var bætt 300 µL af Buffer ALT, 20 

µL af proteinase K og 20 µL af Dithiothreitol (DDT). Því næst var lausnin hrist í vortex og látin 
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í hitun við 56°C í 1 klst. Lausnin var stöku sinnum hrist í vortex vél yfir þennan klukkutíma. 

Þegar klukkustund var liðin var lausnin hrist í vortex vél í 15 sekúndur. Því næst var 300 µL af 

Buffer AL og 300 µL af etanóli með 96% styrkleika bætt við og lausnin hrist í vortex vél. Bæði 

þvottastig og losun DNA frá Dneasy Mini spin column voru eins og hjá einangrun vefjasýna. 

Þegar DNA var losað úr lauk einangrun DNA úr Dneasy Mini spin column hársekkjasýnum 

2.4 Kjarnsýrumögnun 

Til að framkvæma kjarnsýrumögnun var eftirfarandi uppskrift fylgt; 10 µL  af 10x Standard 

Taq Reaction buffer (framleiðandi New England BioLabs inc.), 4 µL framvísir, 4 µL afturvísir 

(framleiðendandi beggja vísa Eurofins Genomics), 4 µL af dNTP (framleiðandi New England 

BioLabs inc.), 100 ng af DNA, 0,4 µL af polymarase (framleiðandi New England BioLabs inc.) 

og fyllt upp í 100 µL með afjónuðu vatni. Uppskrift þessi nægir fyrir 4 sýni, 25 µL hvert. Magn 

af DNA í µL ákvarðast af gæðum DNA einangrunar. Gæðin voru mæld í ng DNA/ µL, eftir því 

sem sú stærð er minni þarf minna af DNA og fer þ.a.l. meira af afjónuðu vatni á móti. 

 Af þeirri lausninni var sett 25 µL í fjórar 0,2 mL 4titude PCR túpur. Ýmist 0, 1, 2 eða 4 

µL af MgCl2 (framleiðandi Sigma-Aldrich) var bætt við hverja túpu. Næst var sýnunum komið 

fyrir í Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler PCR vél og fóru í gegnum hitaferli. Hitaferlin 

voru mismunandi fyrir hvert vísapar sem notuð voru eins og sjá má á mynd 20. Á töflu 18. sjást 

basaraðir fram- og afturvísa  
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Tafla 18. Fram- og afturvísar. 

  
Vísir* 

 
TM** 

Áætluð stærð 

PCR afurðar*** 
 
Basaröðun 

Útraðir 

6 og 7   

OaMTX2int5.F2 54,5 894  5‘-CCTTTGGACATCTGCAGT -3‘ 

OaMTX2int7.R2 55,3  5‘-GCTTCCCTAAAATGTATGTGC -3‘ 

Útraðir 

8 og 9 

OaMTX2int7.F1 57 1.348  5‘-GTTTCTCTGAAAATATATTTCCT 

CTAG-3‘ 

OaMTX2int9.R1 56  5‘GAAACTAATTCATTAAAATGA 

ATAAAATCC-3‘ 

Útraðir 

1 og 2 

OaHOXD1us.F2 55,5 1.514 5‘-AGGCCACTATTTACCCCC-3‘ 

OaHOXD1ds.R2 57,5  5‘-TTCTGCAGCCCACAGTTC-3‘ 

Útraðir 

1 og 2 

OaHOXD1us.F3 57,3 1.475 5‘-GAGGGCAGGTCGACTAGA-3‘ 

 

OaHOXD1ds.R3 57,8  5‘-GTTCTGCAGCCCACAGTT-3‘ 

Útraðir 

1 og 2 

OaHoxD12.F2 55,8 1.141 5‘-GAAGTTTCGTCCAATCGTCT-3‘ 

OaHoxD12.R2 55,1  5‘-AGCAGAAGAAAAAGCCCC-3‘ 

Útraðir 

1 og 2 

OaHoxD12.F3 

 

54,3 1.096 5‘-TCCCTCTTATTCCCGGTT-3‘ 

 

OaHoxD12.R3 

 

54,2  5‘-ATCCCCTGTCTTCCTTCA-3‘ 

 

Útraðir 

15 og 

16 

RXFP2_Ex15.F2 65,7 1.547 5‘-ACTGCACGCGCCGTCTCTGTG-3‘ 

RXFP2_Ex16.R2 58  5‘-GAAATGGACAAATATGGCTTTA 

CTG-3‘ 

Útraðir 

15 og 

16 

RXFP2_Ex15.F1 58,8 1.541 5‘-ACACCTTCCACAGCTGCAG-3‘ 

 

RXFP2_Ex16_R1 58,5  5‘-TTTCTATCAAAATGACGTTTGT 

CCAC-3‘ 

 * F stendur fyrir framvísi og R stendur fyrir afturvísi 

** Hitastig fyrir bindingu vísa við DNA (e. melting temparature) í °C 

*** Áætluð stærð afurðar kjarnsýrumögnunarinnar í bp 

 

 Skipta má sjálfu hitunarferlinu upp í þrjár lotur. Við fyrstu lotu fer fram eðlissvipting 

DNA við 94°C í fimm mínútur. Önnur lotan var þríþætt og endurtók sig 35 sinnum. Fyrst var 

eðlissvipting við 94°C í 30 sekúndur fyrir HOXD1 og HOXD12 genin en 45 sekúndur fyrir 

MTX2. Næst var binding (e. annealing) vísa við DNA við 60°C í 90 sekúndur fyrir HOXD12, 

54-55°C í 90 sekúndur fyrir HOXD1 og 55-57°C í 60 sekúndur fyrir MTX2. Næst var lenging 

DNA við 72°C í 1 mínútu. Síðasta lotan var lenging við 72°C í sjö mínútur. Eftir það voru sýnin 

kæld niður í 4°C þar til þau voru tekin úr vélinni. 
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Mynd 19. Hitunarferlar kjarnsýrumögnunar eftir genum. 

2.5 Rafdráttur og gelhreinsun 

Til að framkvæma rafdrátt þarf fyrst að undirbúa gel. Rafdrátturinn sýnir velgengni 

kjarnsýrumögnunarinnar. Gelið var gert með því að blanda saman 100 mL af TAE Buffer 

(framleiðandi New England BioLabs inc.) á móti 1 g af agarósa og hita þar til lausnin var orðin 

einsleit og glær. Þá var lausnin kæld þar til volg og bætt út í 10 µL af SYBR® Safe DNA Gel 

Stain (Fisher Scientific Inc.) og lausninni hellt í bakka með brunnum. Brunnarnir voru 1,5 mm 

x 5,52 mm. Við afurðir kjarnsýrumögnunarinnar var blandað saman við 5 µL Gel Loading Dye, 

Purple (6X). Þegar gelið var harðnað var bætt við 25 µL af lausninni í hvern brunn. Til að sjá 

hve langt afurðin dregst þá voru settir 10 µL af 1 kb DNA Ladder (New England BioLabs inc.) 

í fyrsta brunn gelsins og 10 µL af QuickLoad® Purple100 bp DNA Ladder (New England 

BioLabs inc.) í síðasta brunn. Því næst var gelið sett í EC-330 Midicell® PrimoTM 

Electrophoretic Gel System og EC-340 Midicell® PrimoTM Electrophoretic Gel System 

(framleiðandi Thermo Electron Corporation). Þar að auki var settur 1 x TAE vökvi sem náði 

upp yfir gelið. Við rafdráttinn var EC135-90 (Thermo Electron Corporation) spennugjafi 

notaður og var spennan 60 V og 84 milliamp í 45-60 mínútur. 

Gelið var sett á útblámatæki GE Healthcare sem lýsir upp sýnið með útfjólubláu ljósi. Með 

þessu stigi má sjá gæði DNA. Í þeim tilvikum þar sem kjarnsýrumögnun heppnaðist var 

búturinn skorinn úr gelinu. Gelbúturinn var settur í 1,5 mL Eppendorf túpu og þurfti þá að 

hreinsa gelið frá DNA.  
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Fyrsta stig gelhreinsunarinnar var að blanda 200 µL af Buffer NTI á móti hverjum 100 mg 

af agarósa geli í 1,5 mL Eppendorf túpur. Því næst var lausnin hituð í 5-10 mínútur (eða þangað 

til gelið var alveg uppleyst) við 50°C í Thermo scientific frá Thermo Fisher Scientific. Öðru 

hverju var lausnin hrist í Multi-vortex V-32, eða á svona 2 -3 mínútna fresti á meðan hitun stóð. 

Lausnin var síðan færð yfir í NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Column sem var þegar búið 

að setja í 2 mL söfnunartúpu. Túpan var síðan sett í skilvindu við 11.000 snúninga/mín í 30 

sekúndur og affallinu hellt af. Þá var 700 µL af Buffer NT3 bætt við og sett í skilvindu við 

11.000 snúninga/mín í 30 sekúndu og affallinu hellt af. Þetta skref var endurtekið einu sinni.  

Næst var túpan aftur sett í skilvindu við 11.000 snúninga/mín í eina mínútu til að hreinsa restina 

af Buffer NT3 algerlega úr himnu NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Column.  

Seinasta skref var að ná DNA úr himnu NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Column. 

Söfnunartúpunni var hent og í stað sett NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Column í 1,5 mL 

Eppendorf túpur. Þá voru 30 µL af Buffer NE hitaðir við 70°C í 5 mínútur og bætt við túpuna 

og hitað við 70°C í 2 mínútur. Þá voru túpurnar settar í skilvindu tvisar sinnum, fyrra skiptið í 

1 mínútu við 500 snúninga/mín og næst í 1 mínútu við 11.000 snúninga/mín. Því næst voru 

mæld gæði kjarnsýrumögnunarinnar með NanoDrop Lite Spectrophotometer.  

Tvær sendingar af sýnum voru sendar til Eurofins Genomics til raðgreiningar. Sýni frá 16 

einstaklingum voru send fyrir 3 genum, þ.e. MTX2, HOXD1 og HOXD12. Hvert sýni var 15 µL 

af DNA og sett í 1,5 mL Eppendorf túpu. Að auki voru sendir 2 µLaf framvísi og aðrir 2 µL af 

afturvísi með hverju sýni. 

2.6 Gagnaúrvinnsla  

Forritið Geneious Prime var notað við úrvinnslu á gögnum. Farið var yfir raðgreiningar og 

endar snyrtir. Niðurstöður raðgreininga voru síðan raðaðar saman með þegar raðgreindum 

genum af RXFP2, HOXD1, HOXD12 og MTX2, hér eftir nefnd viðmiðunargen. 

Viðmiðunargenin voru raðgreind á fé af kyninu rambouillet. Hornafar viðmiðunargensins er að 

vísu ekki vitað. Að því loknu var viðmiðunargenið fjarlægt og samræmisröð mynduð, þ.e.a.s. 

heildstæð röð þeirra basa sem myndar genið. Einstaklingarnir voru bornir saman til að sjá hvort 

einhvern einbasabreytileika væri að finna í opnum lesramma genanna.   
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3. Niðurstöður 

  Markmið verkefnisins var að raðgreina opinn lesramma genanna RXFP2, HOXD1, HOXD12 

og MTX2. Hinsvegar heppnuðust raðgreiningarnar misvel og voru engar niðurstöður að fá fyrir 

genin RXFP2, HOXD1 og HOXD12. Einhverjar niðurstöður fengust fyrir alla einstaklinga fyrir 

gen MTX2. Gæði raðgreininganna voru að vísu misgóð. Útraðir 6, 7, 8 og 9 voru raðgreindar. 

Aftur á móti fengust engar niðurstöður fyrir útröð 9. Náðist að raðgreina alla einstaklinga fyrir 

útröð 7, 14 einstaklinga náði að raðgreina fyrir útröð 6 og 9 fyrir útröð 8. Gæði raðgreininga 

voru slakastar fyrir útröð 8. Margir bútar náðu ekki að viðhalda gæðum alla lengd eða 

raðgreininganiðurstöður náðu ekki yfir allt það svæði sem áætlað var. 

 

Á mynd 20 sjást gæði raðgreininga á innröð 6 hjá einstaklingum 199, 54 og 31 á geni MTX2. 

Raðgreining einstaklings 199 er áberandi slakari en raðgreiningarniðurstöður fyrir einstaklinga 

54 og 31. Myndin skýrir því ágætlega gæði niðurstaða, sumar niðurstöður voru ágætar á meðan 

aðrar voru af heldur slökum gæðum.   

 

 

Mynd 20. Gæði raðgreininga einstaklinga 199, 54 og 31 á geni MTX2. 
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Alls fundust 48 einbasabreytileikar. Þar af voru 9 breytileikar af fullnægjandi gæðum, 16 

tæplega fullnægjandi gæðum, 30 ófullnægjandi gæðum, 27 arfblendni af ófullnægjandi gæðum, 

7 úrfellingar og 4 innskot. Þær niðurstöður sem voru með ófullnægjandi gæðum eða arfblendni 

af fullnægjandi gæðum eru ekki nægilega góðar til að segja til um einbasabreytileika með fullri 

vissu. Í töflu 19 má sjá þá 18 helstu breytileika sem fundust með tæplega fullnægjandi og 

fullnægjandi niðurstöðum. Alla einbasabreytileikana má sjá í töflum 21, 22 og 23 í viðauka. Af 

þeim breytileika sem fannst á útröðum gens MTX2 hafði enginn breytileiki með fullnægjandi 

niðurstöður áhrif á amínósýruröð.  

Nokkuð bar á arfblendni í niðurstöðum. Aftur á móti var sú arfblendni af slökum gæðum og því 

ekki hægt að segja með fullri vissu að um arfblendni hafi verið að ræða. Dæmi um arfblendni 

úr niðurstöðum má sjá á mynd 21. Arfblendnina var aðallega að finna við enda raðanna, helst 

við 3‘- enda. Gæði raðgreininga við enda raðanna voru af slakari gæðum líkt og sjá má á mynd 

22. og eru gæði arfblendninnar eftir því.  

35 36 50 461 462 530 533 541 542 548 554 595 596 597 622 630 660 661

Ekki vitað Rambouillet G A - A G A T - - G T T A C T C - T

Ferhyrndur 54 G A - A G G T G G A T T A C T C - -

113 ? ? ? ? ? ? ? - - ? ? ? ? ? Y T - -

199 G - - M R G C R R R W T T C C Y - -

244 G - - W K G C R R R W T T Y Y Y - -

265 G - - ? ? ? ? - - ? ? ? - ? Y T - -

345 G A - A G G T - - ? ? ? - ? Y Y - -

Feruhnýflóttur 52 ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? K A T Y T - -

53 ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y - -

142 ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C C - -

154 G A T ? ? ? ? - - ? ? ? ? ? ? ? - -

Ferukollóttur 31 G A - A G G T G G A T T A C T Y - -

366 G A - ? ? G T G G A Y T A C T C - -

8784 G A - A G G T G G A T T A C T C - -

Kollótt 4237 T G - - - G C R R R A Y T T Y Y - T

Hyrnd 5259 G A - A G G T - G A W - - - T Y T T

6332 ? ? - W G G T - G A W - - - T Y T T

Svipgerð Einstaklingur
Einbasabreytileiki

Tafla 19. Helstu raðgreindir einbasabreytileikar miðað við viðmiðunargenið MTX2 í Rambouillet. 

Helstu einbasabreytileikar sem fundust við úrvinnslu gagna. Litir segja til um gæði raðgreininga, blár; gæði fullnægjandi, 

grænn; gæði tæplega fullnægjandi, appelsínugulur; gæði ófullnægjandi, grár; engar niðurstöður fyrir basapar, gulur; arfblendni 

með ófullnægjandi gæðum, bleikur; úrfelling. 
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Mynd 22. Gæði raðgreininga gens MTX2 við 3'-enda. 

  

Mynd 21. Gæði raðgreininga MTX2 gensins á 
basa 622 hjá einstaklingum (talið lóðrétt niður) 
Viðmiðurnargen Rambouillet, 345, 244, 113 og 
52. 
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4. Umræður  

Engar raðgreininganiðurstöður fengust fyrir genin RXFP2, HOXD1 og HOXD12 en 

einhverjar niðurstöður fengust fyrir genið MTX2. Eins og áður kom fram þá voru gæði 

raðgreininga fyrir genið MTX2 mis-góðar. Hægt er að draga ályktun um hvort að séður 

einbasabreytileiki sé til staðar séu niðurstöðurnar af góðum gæðum en séu gæðin slök er ekki 

hægt að segja til með vissu um hvort gæði raðgreininga valdi breytileikanum eða hvort hann sé 

í raun til staðar. Sem dæmi má nefna einstakling 199. Hann fær níu einbasabreytileika ásamt 

því að sýna arfblendni á 14 bösum. Ekkert af þessum breytileikum er af fullnægjandi gæðum 

og er því ekki hægt að segja með vissu að um raunverulegan breytileika sé að ræða. Fæstir 

breytileikar sem komu upp var hægt að tengja við ákveðna svipgerð að undanskildum 

breytileikum á bösum 660 og 661 á innröð 6. Fleiri tíða breytileika var að finna og má þá nefna 

basa 530, 541, 542 og 548.  

Miðað við viðmiðunargen Rambouillet þá sýnir A á basa 530 gens MTX2 á innröð 6 en allir 

gripir sem fengust niðurstöður fyrir voru með basa G í stað A. Gripir 54, 31 og 8784 voru með 

fullnægjandi gæði fyrir breytileika á basa 530. Gripir 199, 44, 345, 4237 og 5259 voru með 

tæplega fullnægjandi gæði fyrir breytileika á basanum og einstaklingar 366 og 6332 voru með 

ófullnægjandi gæði. Aftur á móti voru einstaklingar 52, 113, 265, 142 og 154 ekki með 

niðurstöður fyrir basann. Það er því ekki hægt að segja með fullri vissu að um sé að ræða 

breytileika sem kemur fyrir í öllum einstaklingunum, bæði þar sem partur af niðurstöðum fyrir 

basann fást ekki og þar sem gæðin eru ekki nægilega góð fyrir alla einstaklinga.  

Tíður breytileiki kom upp hjá bösum 541 og 542 á innröð 6 gens MTX2. Þar kemur innskot 

G basa hjá gripum 54, 31, 366 og 8784. Sá breytileiki er af misjöfnum gæðum, ófullnægjandi, 

tæplega fullnægjandi og fullnægjandi. Einnig kemur upp arfblendni hjá einstaklingum 199 og 

244 af ófullnægjandi gæðum. Hjá einstaklingum 5259 og 6332 kemur einnig upp innskot á basa 

542. Þennan breytileika má að vísu ekki tengja við neina svipgerð. Sama má segja með basa 

548 á innröð 6. Þar á miðað við viðmiðunargen að vera basi G en einstaklingar 54, 31, 366, 

8784, 5259 og 6332 fá basa A þar í stað, ýmist af fullnægjandi eða tæplega fullnægjandi gæðum. 

Einstaklingar 199, 244 og 4237 sýndu þar arfblendni af ófullnægjandi gæðum. Restin af 

einstaklingunum í úrtakinu voru ekki með niðurstöður fyrir basanunum. Líkt og með basa 541 

og 542 þá má ekki tengja þennan breytileika við svipgerð.   
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Þeir tvíhyrndu gripir sem fengust niðurstöður fyrir eru með innskot af basa T á basa 660 

gens MTX2 miðað við viðmiðunargen Rambouillet. Gæði þeirra niðurstaðna voru tæplega 

fullnægjandi. Aðeins tveir tvíhyrndir gripir voru í úrtakinu og hefði þurft fleiri til að staðfesta 

breytileikann sem og betri gæði niðurstaðna.  

Við hlið basa 660 á geni MTX2 á innröð 6 kom einnig breytileiki á basa 661. Þar kom 

úrfelling allra ferhyrndra, feruhnýflóttra og ferukollóttra gripa. Miðað við viðmiðunargen 

Rambouillet ætti að vera basi T á basa 661. Þeir tvíhyrndu og kollóttu gripir í úrtakinu, þ.e. 

gripir 4237, 5259 og 6332 voru allir með T basa. Niðurstöður benda því til þess að þessa 

úrfellingu sé mögulega aðeins að finna hjá ferhyrnda stofninum. Til að auka vægi þessarar 

kenningar hefði þurft að vera með fleiri tvíhyrnda og kollótta gripi í úrtakinu. 

Aðeins 7 einbasabreytileikar fundust með fullnægjandi gæðum á geni MTX2 miðað við 

viðmiðunargen Rambouillet. Hins vegar var engin fylgni milli svipgerðar og breytileikanna, þá 

hvorki með ferhyrndu svipgerðinni, ferukollóttu, feruhnýflóttu, tvíhyrndu, kollóttu né 

augnlokaerfðagallans.  

Það voru 14 einbasabreytileikar sem fundust á útröðum gens MTX2. 13 þeirra voru með 

ófullnægjandi gæði og 1 þeirra var með tæplega fullnægjandi gæði. Þessir breytileikar höfðu 

lítil áhrif á umritun yfir í amínósýrur. Sá litli amínósýrubreytileiki sem kom var ekki af nægilega 

góðum gæðum og ekki hægt með fullri vissu að segja að um raunverulegan breytileika sé að 

ræða. 

Einangrun DNA gekk einnig mis-vel. Magn DNA sem kom frá hverjum einstaklingi frá 

einangruninni má sjá á töflu 20. í viðauka. Erfiðlega gekk að einangra DNA úr hársekkjasýnum 

til að byrja með. Við einangrun hársekkjasýnis 8784 (ásamt vefjasýni 31) gleymdist fyrir slysni 

að bæta við Buffer Al og etanóli eftir hitun og var lausnin færð yfir í  Dneasy Mini spin column, 

sem búið var að para saman við 2 mL söfnunartúpu, með pípettu og sett í skilvindu við 11.000 

snúninga/mín í 1 mín. Eftir að mistökin uppgötvuðust var vökvinn úr söfnunartúpunni færður 

yfir í nýja Eppendorf túpu og Buffer Al og etanóli bætt við og lausnin þá aftur færð yfir í Dneasy 

Mini spin column, sem búið var að para saman við 2 mL söfnunartúpu. Þegar gæði einangrunar 

voru könnuð voru gæðin ekki verri en svo að sýnin tvö voru með bestu gæðum sem komu úr 

einangruninni. Þetta bendir til þess að mögulega hefði einangrunin gengið betur ef auka 

þvottastigi hefði verið bætt við. 

Einangrun vefjasýna gekk heldur betur en einangrun hársekkjasýna. Hins vegar hefði hún 

mátt ganga betur. Í leiðbeiningaseðli sem fylgdi með Dneasy Blood & Tissue Kit setti frá 
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Qiagen var mælt með því að skera vefinn í smærri einingar sem gert var í þessari rannsókn. Til 

að stytta tíma í hitun og til að ná fram skilvirkara frumurofi var mælt með í 

leiðbeiningarseðlinum að mala sýnið í fljótandi köfnunarefni til að smækka það enn frekar. 

Magn DNA sem kom úr einangruninni hefði mátt vera meira hjá mörgum einstaklingum og 

hefði því mögulega skilað af sér meira magni DNA hefði þetta auka skref verið tekið.  

Raðgreiningar á RXFP2 geninu gengu ekki upp með vísapör RXFP2_Ex15.F2 og 

RXFP2_Ex16.R2, RXFP2_Ex15.F1 og RXFP2_Ex16_R1. Sama sagan fór með gen HOXD1, 

HOXD12 og MTX2. Þegar það gekk ekki voru hönnuð tvö ný vísapör fyrir MTX2, HOXD1 og 

HOXD12. Að vísu gekk vel með kjarnsýrumögnun gena MTX2, HOXD1 og HOXD12. Einnig 

gekk rafdráttur vel fyrir þau gen sem og gelhreinsun. Það er því óljóst fyrir hvaða sakir gæði 

raðgreininganiðurstaðna hafi verið eins lök og þau voru, hvort um mistök í kjarnsýrumögnun, 

rafdrætti, gelshreinsun eða í sjálfri raðgreiningunni hafi verið að ræða.  
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5. Ályktanir / lokaorð 

Í þessari rannsókn fengust aðeins niðurstöður úr raðgreiningu fyrir gen MTX2 en engar 

niðurstöður fengust fyrir gen RXFP2, HOXD1 og HOXD12. 48 hugsanlegir einbasabreytileikar 

fundust miðað við viðmiðunargen Rambouillet en fæstir þeirra voru af nægilegum gæðum. Af 

þeim einbasabreytileika sem fannst var engin breyting á amínósýruröð sem var með 

fullnægjandi niðurstöður né sem tengja mátti við svipgerð. Aðeins var tvo einbasabreytileika 

að finna sem hægt var að tengja við svipgerð. Einbasabreytileikana var að finna á basa 660 og 

661 á innröð 6. Á basa 660 kom innskot basa T hjá tvíhyrndu gripunum 5259 og 6332. Hinn 

breytileikann var að finna á basa 661 þar sem varð úrfelling hjá öllum ferhyrndum, 

feruhnýflóttum og ferukollóttum gripum. Miðað við viðmiðunargen Rambouillet átti þar að 

vera basi T. Úrtakið var að vísu of lítið og hefði þurft fleiri einstaklinga í rannsóknina, þá 

sérstaklega vantaði fleiri tvíhyrnda og kollótta gripi til að hafa marktækni í niðurstöðunum. Því 

er ekki hægt að fullyrða að breytileikarnir sjálfir valdi umræddum svipgerðum. Niðurstöðurnar 

eru af skornum skammti en eru fyrstu skrefin í rannsóknum á  hornafari sauðfjár á Íslandi.   
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9. Viðaukar. 

Tafla 20. Magn DNA í ng/µl eftir einangrun 

Einstaklingur nr Magn DNA í ng/µl 

28* 17,4 

31 227,27 

52 36,37 

53 21,37 

54 28,41 

113 53,19 

142 16,03 

154 13,51 

199 35,71 

244 20 

265 30,12 

289* 8,6 

345 56,82 

366 30,12 

367* 19,7 

4237 10 

5269 15,15 

6332 53,19 

8405* 31,4 

8784 73,53 

*Einstaklingar sem ekki náðist að gera 

kjarnsýrumögnun á. 

 

Tafla 21. Raðgreindur einbasabreytileiki miðað við viðmiðunargenið Rambouillet á geni MTX2. 

 

 

 

35 36 50 88 89 90 91 93 332 424 434 442 445 454 458 461

Ekki vitað Rambouillet G A - T - T T G C T T A T G T A

Ferhyrndur 54 G A - T - T T G C T T A T G T A

113 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

199 G - - A A A T G A W ? ? W A C M

244 G - - T - T T G C T A A T G Y W

265 G - - T - T T G C ? ? ? ? ? ? ?

345 G A - T - T T G C C T G T G T A

Feruhnýflóttur 53 ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

52 ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

142 ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

154 G A T T - T T G ? ? ? ? ? ? ? ?

Ferukollóttur 31 G A - T - T T G C T T A T G T A

366 G A - T - T T G ? ? ? ? ? ? ? ?

8784 G A - T - T T G C T T A T G T A

Kollótt 4237 T G - T - T T G ? ? ? ? ? ? ? -

Hyrnd 5259 G A - T - T T G C T T A C G T A

6332 ? ? - T A T A A C T W A T G T W

Svipgerð Einstaklingur
Einbasabreytileiki
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Tafla 22. Raðgreindur einbasabreytileiki miðað við viðmiðunargenið Rambouillet á geni MTX2 

 

 

 
Tafla 23. Raðgreindur einbasabreytileiki miðað við viðmiðunargenið Rambouillet á geni MTX2. 

 
 

 

 

462 523 530 533 536 541 542 548 554 575 595 596 597 602 622 630

Ekki vitað Rambouillet G G A T G - - G T T T A C G T C

Ferhyrndur 54 G G G T G G G A T T T A C G T C

113 ? ? ? ? ? - - ? ? ? ? ? ? ? Y T

199 R S G C T R R R W A T T C S C Y

244 K S G C K R R R W W T T Y S Y Y

265 ? ? ? ? ? - - ? ? ? ? - ? C Y T

345 G G G T ? - - ? ? ? ? - ? M Y Y

Feruhnýflóttur 53 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y

52 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? K A T S Y T

142 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C C

154 ? ? ? ? ? - - ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ferukollóttur 31 G C G T G G G A T T T A C G T Y

366 ? G G T S G G A Y T T A C G T C

8784 G G G T G G G A T T T A C G T C

Kollótt 4237 - ? G C K R R R A M Y T T S Y Y

Hyrnd 5259 G G G T G - G A W T - - - G T Y

6332 G S G T G - G A W T - - - G T Y

Svipgerð Einstaklingur
Einbasabreytileiki

635 643 650 660 661 1068 1098 1100 1295 1420 1432 1455 1492 1497 1539 1572

Ekki vitað Rambouillet T T T - T - G T - T A G T A C G

Ferhyrnd 54 T T T - - - G T T A C K A G T A

113 K G T - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

199 W W K - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

244 W W K - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

265 K G T - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

345 W W K - - - G T ? ? ? ? ? ? ? ?

Feruhnýflótt 53 K K T - - - G T W W M C T R Y A

52 G K W - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

142 K R G - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

154 ? ? ? - - - G T ? ? ? ? ? ? ? ?

Ferukollótt 31 T T T - - - G T ? ? ? ? ? ? ? ?

366 T T T - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8784 T T T - - - G T ? ? ? ? ? ? ? ?

Kollótt 4237 K K T - T A C C ? ? ? ? ? ? ? ?

Hyrnd 5259 T T T T T - G T ? ? ? ? ? ? ? ?

6332 T T T T T - G T A ? ? ? ? ? ? ?

Svipgerð Einstaklingur
Einbasabreytileiki


