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Ágrip 

Íslenska sauðfjárkynið býr yfir miklum litabreytileika en meðal markmiða íslenskra 

stjórnvalda og bænda er að standa vörð um íslenska sauðaliti og þau litamynstur sem í 

stofninum finnast. Ljóst þykir að mörg gen hafi áhrif á lit og litamynstur sauðfjár og jafnframt 

að áhrif þeirra hvert á annað geti reynst flókin. 

Talið er að agouti signaling protein genið ASIP sé megináhrifavaldur við ákvörðun grunnlitar 

í sauðfé. Talið er að ríkjandi samsætan Awt valdi hvítu/gulu. Jafnframt er talið að samsæturnar 

Ab, At og Ag, sem sagðar eru jafnríkjandi, valdi golsóttu, botnóttu og gráu; loks veldur 

víkjandi samsætan Aa svörtu og leyfir mórautt. Þekkt er að ASIP genið á í samspili við genið 

MC1R og að samsætur hvors gens um sig geti verið í yfirstöðu yfir hinu. Loks eru teikn á lofti 

um fjölvirkni ASIP gensins, en það er talið geta tengst bæði lita- og atferlisbreytileika. 

Til að varpa ljósi á breytileika í táknröðum ASIP gensins voru útraðir þess raðgreindar í tíu 

völdum kindum af íslenska sauðfjárkyninu. Raðgreindu gripirnir voru bornir saman við 

viðmiðunargen úr opnum gagnagrunni UCSC (UCSC_oviAri4 NM_001134303) til að athuga 

hvort erfðabreytileika væri þar að finna. 

Tveir mögulegir einbasabreytileikar (c.255G>C og c.376T>A) og ein möguleg 5 basapara 

úrfelling (c.100-105delAGGAA) fundust innan opna lesramma gensins ásamt tveimur 

mögulegum einbasabreytileikum utan útraða. Umrædd úrfelling er líklega sú sama og greinst 

hefur í erlendum sauðfjárkynjum. Líklegt er að c.255G>C og c.376T>A séu einnig af sama 

meiði og stökkbreytingar sem fundist hafa í erlendum kynjum. Tvær stökkbreytinganna 

(c.100-105delAGGAA og c.376T>A) hafa áhrif á umritun amínósýra og virðast báðar 

tengjast víkjandi dökkum grunnlit í íslensku sauðfé. Mórauðar og móflekkóttar kindur virtust 

bera 5 basapara úrfellinguna í arfhreinu ástandi. Svartar kindur virðast bera úrfellinguna og 

einbasabreytileikann saman í arfblendnu ástandi. Gráa kindin í úrtakinu virðist bera 

úrfellinguna í arfblendnu ástandi og svartflekkóttar kindur virðast bera einbasabreytileikann í 

arfhreinu ástandi. Hvítar kindur virtust ýmist arfblendnar fyrir einbasabreytileikanum eða 

arfhreinar án breytileika. Niðurstöður stemma við erlendar rannsóknir að því leyti að téðar 

stökkbreytingar virðast tengjast víkjandi dökkum lit, ásamt því að ekki virðist fullt samræmi á 

milli arfgerða og svipgerða. Niðurstöðurnar vekja því upp spurningar um frekari breytileika 

tengdan ASIP geninu í íslensku sauðfé. 

 

Lykilorð: Sauðfé, litir, erfðabreytileiki, ASIP genið, raðgreiningar. 
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1. Inngangur 

1.1 Sauðfé 
Maðurinn hefur haldið sauðfé að talið er í 9.000-11.000 ár (Handley o.fl., 2007; Hiendleder,  

Kaupe, Wassmuth og Janke, 2002; Zeder, 2008). Uppruni hinnar tömdu sauðkindar (Ovis 

aries aries) er fremur margbrotinn sökum þess að sauðfé virðist hafa verið tekið til þjónustu 

mannsins á mismunandi stöðum og/eða af mismunandi tegundum villifjár, ásamt því að 

seinna meir hafi átt sér stað blöndun sauðfjár af mismunandi uppruna á tímum mikilla 

fólksflutninga, sem þó hafa ekki náð til allra þeirra staða er sauðfé var haldið (Chessa o.fl., 

2009). Því eru menn ekki sammála um hvert megi rekja uppruna tömdu sauðkindarinnar, en 

hennar nánasti ættingi úr röðum villifjár er talin vera tegundin Ovis aries orientalis (Handley 

o.fl., 2007).  

Í upphafi er talið að sauðfé hafi fyrst og fremst verið haldið til kjötframleiðslu en menn hafi 

seinna, eða fyrir 4.000-5.000 árum, farið að halda og rækta fé sérstaklega til gæru-, mjólkur- 

og/eða ullarframleiðslu (Kijas o.fl., 2012). Fyrir tilstilli fjölbreyttra en um leið sérhæfðra 

úrvalsáherslna m.t.t. afurða en einnig þess umhverfis sem fé hefur þurft að aðlagast hverju 

sinni, hefur tamning sauðfjár leitt af sér aragrúa mismunandi fjárkynja (Kijas o.fl., 2012; 

Chessa o.fl., 2009). Árið 2017 var fjöldi sauðfjár í heiminum áætlaður í kringum 

1.202.431.000 kindur, sem gerir sauðfé að þriðju stærstu búfjártegund heims á eftir 

nautgripum og kjúklingum (FAO, 2019). 

1.1.1 Íslenska sauðfjárkynið 

Sauðfé barst til Íslands með landnámsmönnum frá Noregi við landnám fyrir um 1100 árum og 

hefur verið haldið mönnum til nytja æ síðan (Stefán Aðalsteinsson, 1981; Vésteinsson og 

McGovern, 2012). Íslenska sauðfjárkynið er svokallað stuttrófukyn og sver sig í ætt við önnur 

slík sauðfjárkyn á borð við norska dindilféð (Spælsau) og rússneska Rómanovféð 

(Dýrmundsson og Niżnikowski, 2010). Stuttrófukynin eru Norður-evrópsk kyn sem voru 

algeng um alla Norðvestur-Evrópu á öldum áður en finnast nú aðallega á Íslandi, Rússlandi, 

Noregi, Finnlandi, Svíþjóð, Orkneyjum, Hjaltlandi og Færeyjum (Dýrmundsson og 

Niżnikowski, 2010). Fram eftir öldum var íslenskt sauðfé nýtt á fjölbreyttan máta og gaf af sér 

mjólk, ull, gærur og kjöt en í seinni tíð hefur íslenska sauðfjárkynið fyrst og fremst verið 

ræktað sem kjötkyn, þó ullin nýtist einnig enn þann dag í dag (Dýrmundsson og Niżnikowski, 

2010; Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013).  
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Fé af öðrum sauðfjárkynjum var flutt inn til landsins á 18., 19. og 20. öld í þeim tilgangi að 

kynbæta íslenska stofninn (Stefán Aðalsteinsson, 1981). Í mörgum tilfellum báru innfluttu 

kynin með sér framandi sjúkdóma sem höfðu hörmuleg áhrif á hið innfædda og einangraða 

íslenska kyn (Stefán Aðalsteinsson, 1981; Vala Friðriksdóttir, Eggert Gunnarsson, Sigurður 

Sigurðarson og Kristín Björg Guðmundsdóttir, 2000). Sumir sjúkdómanna, t.d. mæðiveiki, 

reyndust afar hættulegir og ólæknandi og ráðast þurfti í yfirgripsmiklar aðgerðir til að hefta 

útbreiðslu þeirra (Vala Friðriksdóttir o.fl., 2000). Meðal annars fólu þær aðgerðir í sér 

viðamikla niðurskurði, þar sem öllu fé á svæðum sem töldust sýkt var fargað (Vala 

Friðriksdóttir o.fl., 2000). Eðlilega voru innfluttar kindur og flestir ef ekki allir blendingar 

undan þeim staðsettir á sýktum svæðum og var þeim því fargað (Stefán Aðalsteinsson, 1970). 

Því er íslenski fjárstofninn eins og hann kemur fyrir í dag talinn bera lítinn sem engan vott af 

blöndun við erlend fjárkyn (Stefán Aðalsteinsson, 1981; Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). 

Eitt af sérkennum íslenska sauðfjárkynsins sem og annarra íslenskra búfjárkynja er 

litafjölbreytileiki. Einsleitt litarfar er aftur á móti einkenni margra erlendra sauðfjárkynja 

(Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). Stefán Aðalsteinsson (1970) sýndi fyrstur manna fram á 

hvernig erfðum sauðalita virðist háttað og gerði grein fyrir 17 litum og litaafbrigðum í 

íslenska sauðfjárkyninu. Kom þar í ljós að litagen er að finna í a.m.k. þremur aðgreindum 

erfðavísasætum, nefnd A-, B- og S-sætið (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Hreinræktun lita hefur 

til þessa ekki náð mikilli fótfestu á Íslandi, en hvítt fé er þó í meirihluta innan stofnsins 

(Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). 

1.2 Gen sem stýra þroska litfrumna 
Litarefnin (e. melanin) í húð og hárum/fjöðrum/hreistri hryggdýra eru framleidd í sérstökum 

litfrumum (e. melanocytes) en þroskaferli þeirra á sinn þátt í að útskýra þann litabreytileika 

sem fyrirfinnst meðal hryggdýra (Cieslak, Reissmann, Hofreiter og Ludwig, 2011). Litfrumur 

eru sérhæfð frumugerð sem aðgreinist snemma á fósturstigi frá öðrum frumum út frá 

fjölhæfum stofnfrumum hnoðakambsins (e. neural crest) (Cieslak o.fl., 2011; Mort, Jackson 

og Patton, 2015). Röskun í þroskaferli þeirra getur gert það að verkum að litfrumur hafa ýmist 

skerta starfsgetu eða flytjast ekki eðlilega frá upprunastað sínum um líkamann, en í slíkum 

tilfellum verður vart við litleysi (hvítt) í svipgerð einstaklingsins (e. leucism), ýmist algjört 

eða staðbundið/mynstrað eftir því hvers eðlis og hve alvarleg röskunin reynist (Cieslak o.fl., 

2011). Þroskaferli litfrumna er stýrt af mörgum genum, en þekkt er að genin MITF, SOX10, 

PAX3, KIT og EDNRB gegni þar mikilvægum hlutverkum, ýmist við aðgreiningu, flutning, 

fjölgun og/eða sérhæfingu litfrumna í hryggdýrum og að breytileiki í þeim geti orsakað 
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breytileika í litafari (Cieslak o.fl., 2011; Mort o.fl., 2015). Alls hafa þó fundist yfir 150 gen 

sem talið er að komi við sögu við framvindu og ákvörðun litafars í hryggdýrum, allt frá 

þroska litfrumna til framleiðslu litarefnanna sjálfra (Bennett og Lamoreux, 2003). Kortlagning 

á starfsemi þeirra allra og samspili er þó mislangt á veg komin (Cieslak o.fl., 2011). Í ljósi 

þessa mun umfjöllun um litatengd gen hér einskorðast við nokkur þeirra gena sem hafa hvað 

mest verið rannsökuð í tengslum við litafar húsdýra. Á mynd 1 má sjá yfirlit yfir helstu gen og 

boðleiðir sem koma við sögu í starfsemi litfrumna samkvæmt núverandi skilningi mannsins á 

téðu viðfangsefni.  

Mynd 1. Mikilvægar boðleiðir og áhrifagen í starfsemi litfrumna. Grænlituð box tákna 

gen sem eru hér til umfjöllunar (T.S. og J.H.H.). 

MITF kóðar fyrir samnefndum umritunarþætti (MITF) sem virðist vera stórtækur stjórnandi 

við aðgreiningu litfrumna á fósturskeiði (Hodgkinson o.fl., 1993). Tjáningu MITF er aftur 

m.a. stjórnað af umritunaþáttum sem eru afurðir genanna SOX10 og PAX3, en áhrif téðra gena 

á litabreytileika eru í því fólgin (Potterf, Furumura, Dunn, Arnheiter og Pavan, 2000; Mort 

o.fl., 2015). Áhrifa MITF gætir í gegnum stýringu umritunarþáttarins á tjáningu gena sem 
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tengd hafa verið við myndun og þroska sortuagna (e. melanosomes) í litfrumum, framleiðslu 

litarefna (e. melanogenesis) og virkjun lifunarboðleiðar (e. survival pathway) litfrumna 

(Cieslak o.fl., 2011), en greint hefur verið frá því að MITF virkji yfir 25 gen í litfrumum 

(Vachtenheim og Borovanský, 2010). Samkvæmt skrifum Eiríks Steingrímssonar, Copeland 

og Jenkins (2004) eru mýs sem skortir MITF ófærar um að mynda litfrumur. Béjar, Hong og 

Schartl (2003) fundu það einnig út að viðbót litfrumu-sértækra ísóforma MITF próteinsins inn 

í fósturstofnfrumur japanskra hrísgrjónafiska (Oryzias latipes) nægir til að framkalla 

aðgreiningu téðra stofnfrumna yfir í litfrumur. Stökkbreytingar í MITF eru ábyrgar fyrir 

margvíslegum útþynntum, hvít-doppóttum eða alhvítum svipgerðum í húsdýrum (Cieslak 

o.fl., 2011). T.a.m. staðfestu Karlsson o.fl. (2007) í rannsókn sinni að innsetning SINE 

stökkuls (e. short interspersed nucleotide element) 3000 basapörum 5‘ frá upphafstákna MITF 

tengist hvít-doppóttu litafari í ýmsum hundakynjum. Tengsl MITF við litafar í sauðfé hafa 

hingað til lítið verið rannsökuð, en greining Han o.fl. (2015) á sameindaerfðafræðilegum 

breytileika MITF og KIT í tíbetsku fé gaf til kynna að þar væri ekki að finna breytileika í 

MITF sem hefði áhrif á litafar, en hins vegar reyndist tjáning gensins meiri í húð svartra 

einstaklinga en hvítra, sem gæti verið tilkomið vegna trans áhrifa á virkni MITF gensins. 

KIT kóðar fyrir tyrósín kínasa frumuhimnuviðtaka sem hefur áhrif á vöxt, lifun og flutning 

sortukímfrumna (e. melanoblasts) á fósturskeiði í músum (Mackenzie, Jordan, Budd og 

Jackson, 1997; Mort o.fl., 2015). Virkjun viðtakans fyrir tilstilli vaxtarþáttarins KITL, leiðir 

m.a. til umbreytinga á MITF umritunarþættinum og virkjunar ýmissa boðleiða sem ýta undir 

lifun sortukímfrumna (Wehrle-Haller, 2003). Sýnt hefur verið fram á sterk tengsl KIT gensins 

við litafar í hrossum, en alls hafa fundist 12 stökkbreytingar í geninu sem valda ýmist alhvítu 

eða hvít-blettóttu litafari (Brooks og Bailey, 2005; Haase o.fl., 2007, 2009). Sömuleiðis hefur 

fundist stökkbreyting í KIT í tíbetsku fé en sú stökkbreyting reyndist ekki geta skýrt hvítt 

litafar fjárins í þeirri rannsókn (Han o.fl., 2015). Stökkbreytingar í bindlinum KITL hafa að 

sama skapi verið tengdar við hvítt litafar, þá sérstaklega í músum (Mort o.fl., 2015). 

EDNRB genið kóðar fyrir öðrum viðtaka sem tjáður er í sortukímfrumum (Mort o.fl., 2015). 

Um er að ræða G-prótein tengdan frumuhimnuviðtaka sem er ásamt bindli sínum, EDN3, 

nauðsynlegur fyrir flutning og lifun bæði sortukímfrumna í húð og iðratauga á degi 10,5 til 

12,5 á tímabili fósturvaxtar í músum (Mus musculus) (Sviderskaya, Easty og Bennett, 1998; 

Lee, Levorse og Shin, 2003). Stökkbreytingar í geninu hafa fyrir vikið verið tengdar við 

breytileika í litafari ásamt ýmis konar lífeðlisfræðilegum kvillum í músum (Matsushima o.fl., 

2001), mönnum (McCallion og Chakravarti, 2001) og hrossum (Metallinos, Bowling og Rine, 
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1998). Rannsóknir á sauðfé, nánar tiltekið Cameroon fé, hafa leitt í ljós ~110 kílóbasa 

úrfellingu á litningi 10 sem nær m.a. yfir EDNRB í heild sinni. Í arfhreinu ástandi er 

úrfellingin banvæn en í rannsókn Lühken, Fleck, Pauciullo, Huisinga og Erhardt (2012) 

fæddust fimm hvít, bláeygð lömb sem dóu skömmu eftir burð.    

1.3 Gen sem stýra framleiðslu litarefna 
Litarefnið melanin, sem framleitt er í litfrumum, er stórsameind sem í grunninn er mynduð úr 

amínósýrunni týrósín í gegnum lífefna-hvarfleiðir litarefnamyndunar (Mort o.fl., 2015). 

Upphafskref litarefnamyndunar felst í umbreytingu týrósíns yfir í díhýdroxýfenýlalanín 

(DOPA) og því næst yfir í dopaquinone, en efnahvörfin eru hvött af ensíminu týrósínasa 

(TYR) (Mynd 1). Fyrir vikið gerir skortur þessa tiltekna ensíms það að verkum að ekkert 

litarefni myndast í litfrumunum og annað form litleysis (hvítt) kemur fram (albinismi) (Spritz 

o.fl., 1997; Mort o.fl., 2015; Cieslak o.fl., 2011). Ásamt TYR geninu sem kóðar fyrir ensíminu 

TYR eru genin DCT og TYRP1 áhrifamikil við myndun litarefna, en bæði kóða þau fyrir 

samskonar ensím-hvötum sem koma við sögu í lífefna-hvarfleiðum litarefnamyndunar (Katz, 

Thompson og Hopwood, 1983; Yokoyama, Yasumoto, Suzuki og Shibahara, 1994; Box o.fl., 

1998; Cieslak o.fl., 2011). Rannsóknir á tengslum breytileika í TYR geninu við litabreytileika í 

húsdýrum hafa verið umfangsmiklar í gegnum tíðina (Cieslak o.fl., 2011), en t.a.m. hafa verið 

greind tilfelli um albinisma sökum núllbreytinga í TYR geninu í nautgripum og sauðfé 

(Schmutz o.fl., 2004; Stefán Aðalsteinsson, 1977). 

Spendýr og fuglar framleiða tvenns konar litarefni, annars vegar eumelanin sem er ýmist svart 

eða dökkbrúnt og hins vegar pheomelanin sem er ýmist gult eða rautt (Thody o.fl., 1991; 

Cieslak o.fl., 2011). Í dýraríkinu gegna téð litarefni margvíslegum hlutverkum, t.d. sem hluti 

af samskiptafyrirkomulagi viðkomandi tegundar, sem felu- eða hermilitir og loks sem vörn 

gegn neikvæðum áhrifum sólargeislunar (Slominski, Tobin, Shibahara og Wortsman, 2004). 

Eumelanin er óhvarfgjarnt og veitir einstaklega góða ljósvörn, þar sem það gleypir útfjólubláa 

geislun (Scherer og Kumar, 2010) og oxandi efni með skilvirkum hætti (Hoogduijn o.fl., 

2004). Pheomelanin er aftur á móti ekki eins skilvirkt þegar kemur að því að hindra aðgang 

útfjólublárra geisla að húðfrumum og getur sem slíkt ýtt undir myndun stakeinda með 

tilheyrandi hættu á oxunarskemmdum í frumum (Thody o.fl., 1991; Mitra o.fl., 2012).  

Lífefnamyndunar-hvarfleiðir þessara tveggja litarefna skiljast að eftir að myndun 

dopaquinone fyrir tilstilli TYR (Mynd 1) hefur átt sér stað, en hvor leiðin er farin þar á eftir 

ræðst af boðvirkni frumuhimnuviðtakans MC1R (Mort o.fl., 2015). 
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Í tilfelli eumelanin myndunar koma genin TYRP1 og DCT við sögu (Cieslak o.fl., 2011). 

Ensím DCT gensins hvatar umbreytingu dopachrome yfir í 5,6-díhýdroxýindólkarboxýlsýru 

frekar en 5,6-díhýdroxýindól (Tsukamoto, Jackson, Urabe, Montague og Hearing, 1992). Eins 

og fram kemur í skrifum Vachtenheim og Borovanský (2010) er TYRP1 ensímið síðan 

nauðsynlegt til að umbreyta hinu brúnleita 5,6-díhýdroxýindól yfir í svart eumelanin. Því 

þykir ljóst að stökkbreytingar í TYRP1 geninu geti valdið brúnu litafari og sýnt hefur verið 

fram á það m.a. í hundum, nautgripum og sauðfé (Schmutz, Berryere og Goldfinch, 2002; 

Berryere, Schmutz, Schimpf, Cowan og Potter, 2003; Gratten o.fl., 2007). Nýlega voru borin 

kennsl á einbasabreytileika í DCT geninu í fimm asískum andakynjum sem þykir tengjast 

breytileika í lit fjaðrahams (Sultana o.fl., 2018) en fram að því hefur einungis verið sýnt fram 

á tengsl stökkbreytinga í DCT geninu við litabreytileika í músum (Guyonneau, Murisier, 

Rossier, Moulin og Beermann, 2004). 

Framleiðsla á pheomelanin er aftur á móti síður háð magni ensímanna DCT og TYRP1 og á 

sér jafnframt helst stað í fjarveru TYR (að uppfylltum áðurnefndum upphafsskrefum 

hvarfleiðarinnar), þar sem dopachrome sameindir hvarfast við cysteine amínósýrur til 

myndunar hins ljósleita litarefnis (Cieslak o.fl., 2011; Wolf Horrell, Boulanger og D’Orazio, 

2016).  

MC1R er G-próteintengdur frumuhimnuviðtaki sem eins og áður segir virkjar þá boðleið sem 

ræður framleiðsluhlutföllum eumelanin og pheomelanin í litfrumum og er sem slíkur megin 

áhrifavaldur litarefnaframleiðslunnar (Valverde, Healy, Jacskon, Rees og Thody, 1995; Wolf 

Horrell o.fl., 2016). Þó svo að fleiri þættir hafi áhrif á hlutföll litarefnanna, svo sem magn 

týrósínasa, sýrustig og innra umhverfi litfrumnanna sjálfra (Ancans o.fl., 2001), þá er virkur 

MC1R viðtaki engu að síður megin skilyrði eumelanin myndunar (Wolf Horrell o.fl., 2016). 

Samkvæmt skrifum Wolf Horrell o.fl. (2016) hefur MC1R boðleiðin jákvæð áhrif á virkjun og 

starfsemi MITF sem síðan eykur umritun genanna TYR , DCT og TYRP1 sem eins og áður 

segir er nauðsynlegt fyrir skilvirka myndun eumelanin (Mynd 1). Hormónið α-MSH binst 

MC1R til að virkja boðleiðina en téð hormón á í samkeppni um bindiset viðtakans við 

próteinið ASIP (Cieslak o.fl., 2011). ASIP próteinið er skammdrægt boðefni sem eins og sjá 

má á mynd 1 kemur í veg fyrir að boðleið MC1R virkjist með þeim afleiðingum að 

pheomelanin er myndað frekar en eumelanin, þar sem tilætluð áhrif MC1R boðleiðarinnar á 

virkjun eumelanin sértækra ensíma ná ekki fram að ganga. Fyrir vikið má segja að 

framleiðsluhlutföll litarefnanna ráðist í gegnum viðtakann MC1R út frá jafnvæginu á milli α-

MSH og ASIP (Suzuki o.fl., 1997; Cieslak o.fl., 2011). MC1R genið er heldur fjölbreytilegt í 
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þeim skilningi að núllbreytingar í geninu hafa greinst í mörgum dýrategundum (Cieslak o.fl., 

2011), þ.m.t. mannfólki, þar sem núllsamsætur gensins eru taldar höfuðástæða rauðs hárlitar 

(Wolf Horrell o.fl., 2016). Ásamt því hafa fundist dæmi um ríkjandi samsætur MC1R þar sem 

viðtakinn virðist sívirkur og óháður ytri þáttum (Lu, Vage og Cone, 1998). Litatengdar 

stökkbreytingar í ASIP geninu hafa jafnframt verið greindar innan fjölda dýrategunda. Þá hafa 

bæði fundist ríkjandi og víkjandi samsætur gensins, þar sem ríkjandi samsætur valda ljósu 

litafari sökum sívirkni próteinsins, en víkjandi samsætur í arfhreinu ástandi valda dökku 

litafari (Cieslak o.fl., 2011). 

1.4 Litaerfðir sauðfjár 
Litaerfðir sauðfjár hafa verið til skoðunar um áratugaskeið en litafar sauðfjár er nytsamlegt til 

aðgreiningar einstaklinga innan hjarðar og aðgreiningar á milli mismunandi sauðfjárkynja 

(Fontanesi, Dall’Olio, Beretti, Portolano og Russo, 2011). Enn fremur hefur ullarlitur 

efnahagslegt gildi, þar sem mismunandi litir eru mismeðfærilegir þegar kemur að litun 

(Fontanesi o.fl., 2011) ásamt því að hérlendis hafa hinir náttúrulegu íslensku sauðalitir 

löngum verið nýttir til prjónaskapar (Elsa E. Guðjónsson, 2011).  

Eins og áður segir ályktaði Stefán Aðalsteinsson (1970) eftir rannsókn sína á litaerfðum 

íslensks sauðfjár að litafar íslenskra kinda réðist af a.m.k. þremur erfðavísum. Þar kom fram 

að B-sætið réði hvort einstaklingur væri í grunninn svartur (ríkjandi) eða mórauður (víkjandi) 

og hefði a.m.k. tvær samsætur. S-sætið hefði einnig minnst tvær samsætur og réði því hvort 

einstaklingur væri flekkóttur (víkjandi) eða ekki og téð A-sæti ákvarðar hvaða litur kemur 

fram í viðkomandi einstaklingi. A-sætið hefur í seinni tíð verið auðkennt sem ASIP genið en 

þar greindi Stefán Aðalsteinsson (1970) minnst fimm samsætur: Aa sem veldur einlitu (svart/ 

mórautt; eumelanin alls staðar), Ab sem veldur golsóttu (pheomelanin á baki og síðum), At 

sem veldur botnóttu (pheomelanin á kvið og útlimum), Ag sem veldur gráu og loks Awt sem 

veldur því hvítu/gulu (pheomelanin alls staðar). Ríkni samsætanna var nánar tiltekið 

skilgreind á þann veg að Awt væri ríkjandi yfir öllum hinum, Ab, At og Ag væru jafnríkjandi 

og Aa væri víkjandi fyrir öllum öðrum (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Líkt og fram kemur í 

skrifum Cieslak o.fl. (2011) getur tjáning ASIP gensins verið mismunandi milli líkamshluta 

sem gæti skýrt það hvernig mismunandi samsætur gensins orsaka mismunandi dreifingu 

litarefna eftir líkamshlutum eins og sést t.d. í botnóttu og golsóttu fé. Leiða má út yfirstöðu 

ASIP yfir B-sætinu, en eins og Stefán Aðalsteinsson (1970) komst að koma áhrif erfðavísa í 

B-sæti einungis fram þegar ASIP arfgerð inniheldur ekki ríkjandi samsætuna Awt. 
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Erfðareglur þær sem Stefán Aðalsteinsson (1970) leiddi út á sínum tíma hafa staðist tímans 

tönn og eru enn þann dag í dag í fullu gildi. Í seinni tíð hefur sameindaerfðafræðilegum 

aðferðum við greiningu á litagenum sauðfjár hins vegar fleygt fram, en genin MC1R, ASIP, 

TYRP1, MITF og KIT hafa þar hlotið sérstaka athygli, en breytileiki meðal þeirra hefur þegar 

verið tengdur við litabreytileika í sauðfé (Våge, Klungland, Lu og Cone, 1999; Norris og 

Whan, 2008; Gratten o.fl., 2007; Hepp, Gonçalves, Moreira og de Freitas, 2016; Li, Tiirikka 

og Kantanen, 2014). 

1.4.1 MC1R  

Árið 1999 lýstu Våge o.fl. tveimur stökkbreytingum í MC1R geninu (p.M73K og p.D121N) í 

norsku Dala fé sem í sameiningu orsaka sívirkni MC1R viðtakans eins og lýst hefur verið hér 

að framan. Tvær samsætur MC1R gensins voru þar með skilgreindar í sauðfé, annars vegar 

villigerðin E+ (p.73M og p.121D) og hins vegar samsætan ED (p.73K og p.121N), sem veldur 

ríkjandi dökkum lit (Våge o.fl., 1999). Í kjölfarið hefur ríkjandi samsætan ED verið greind í 

margvíslegum sauðfjárkynjum þar sem ríkjandi dökkur litur hefur fyrirfundist á annað borð, 

t.d. í kynjum á borð við Merino, Damara og Corriedale (Våge o.fl., 2003), Manchega (Calvo, 

Bouzada, Jurado og Serrano, 2006), Massese (Fontanesi o.fl., 2011) og Creole (Hepp o.fl., 

2012). Árið 2010 greindu Fontanesi o.fl. þriðju samsætu MC1R gensins í sauðfé, Ee (p.67C), 

en rannsóknin var gerð á níu ítölskum fjárkynjum og fannst stökkbreytingin í einu þeirra. Sú 

samsæta er talin víkjandi en Fonatanesi o.fl. (2010) taka fram að stökkbreytingin sem um 

ræðir (p.R67C) tengist víkjandi ljósu litafari í öðrum dýrategundum. Árið 2019 greindu 

Rochus, Westberg Sunesson, Jonas, Mikko og Johansson frá tveimur áður óþekktum 

ósamhljóða einbasabreytileikum (c.452G>A og c.785C>T) í MC1R geninu í sauðfé. 

Breytileikarnir greindust í nokkrum sænskum sauðfjárkynjum en þeir virtust þó ekki hafa 

áhrif á litafar nema e.t.v. í Gotland kyninu, þar sem ályktað var að í arfblendnu ástandi geti 

c.452G>A mögulega tengst svörtum höfuð- og fótalit sem allt mislitt Gotland fé á 

sameiginlegt (Rochus o.fl., 2019). Auk þess greindist vísbending um mögulega tvöföldun 

MC1R gensins í Gotland fé, en þar sem eintakafjöldi gensins var ekki greindur var ekki hægt 

að álykta frekar um það (Rochus o.fl., 2019).    

Loks þykir ljóst að mörg litskrúðug sauðfjárkyn bera ekki ED samsætuna en sýna engu að 

síður margvíslegar dökkleitar svipgerðir. Sem dæmi má þar nefna sauðfjárkynin Xalda og 

Soay (Royo o.fl., 2008; Beraldi o.fl., 2006), en það þykir sýna fram á að fleiri gen en MC1R 

eitt og sér ákvarði litafar sauðfjár. 
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1.4.2 ASIP 

Eins og fram hefur komið geta genin MC1R og ASIP unnið afar náið saman og sú virðist 

raunin þegar sauðfé er annars vegar. Norris og Whan kortlögðu ASIP genið í Merino fé árið 

2008 en þar uppgötvaðist 190 kílóbasa tvöföldun sem spannar bæði genin ASIP og AHCY 

ásamt því að innihalda stýril (e. promoter) ITCH gensins framan við auka eintak ASIP. 

Tvöföldunin er talin meginforsenda ríkjandi hvítrar og/eða gulrar svipgerðar í sauðfé, en 

stýrill ITCH gensins er talinn gera það að verkum að tjáning auka eintaks ASIP verði 

yfirgengileg og afleiðingin verði í raun sívirkt ASIP prótein sökum fjölda þess við 

viðkomandi litfrumur (Norris og Whan, 2008). Með því að beita ABI3130x1 eintakaprófi (e. 

copy number test) staðfestu Norris og Whan einmitt að hvítt Merino fé innihaldi mörg eintök 

ASIP gensins (3 til 6 innan hvers erfðamengis í tilfelli Merino). Hepp o.fl. (2016) rannsökuðu 

virkni tvöföldunarinnar í hinu brasilíska Creole sauðfjárkyni, en niðurstöður þeirra komu 

heim og saman við niðurstöður Norris og Whan (2008), mun hærra mRNA magn í berum 

ríkjandi Awt samsætunnar af Creole kyni. Hin eiginlega villigerð gensins, þ.e. eitt virkt ASIP 

eintak með virkan stýril (A+), virðist hins vegar valda hinu náttúrulega botnótta litafari innan 

Barbary kynsins, sem borið var saman við Merino fé í rannsókn Norris og Whan (2008).  

Tvær úrfellingar og tvö tilfelli einbasabreytileika (SNP) voru einnig greind í Merino fé í 

rannsókn Norris og Whan (2008). Úrfellingarnar voru báðar í annarri útröð gensins; annars 

vegar 5 basapara úrfelling (g.100-105delAGGAA; D5) og hins vegar 9 basapara úrfelling 

(g.10-19delAGCCGCCTC; D9) sem ekki hafði greinst áður í sauðfé (Norris og Whan, 2008). 

Af einbasabreytileikunum tveimur reyndist annar þeirra samhljóða (g.5051G>C) og hafði því 

ekki áhrif á amínósýruröð ASIP próteinsins, en hinn reyndist hins vegar ósamhljóða 

(g.5172T>A). Norris og Whan (2008) töldu ljóst að bæði D5 og g.5172T>A hefðu áhrif á 

virkni próteinsins, þar sem að D5 riðlar opna lesramma ASIP með þeim afleiðingum að 

stopptákni myndast aðeins 63 amínósýrum frá upphafstákna gensins, en það verður til þess að 

próteinið skortir starfsháttarlega mikilvægt boðhneppi sem samanstendur annars af 

amínósýrum nr. 91-130. Einbasabreytileikinn g.5172T>A veldur amínósýrubreytingu í téðu 

boðhneppi, nánar tiltekið breytist amínósýra nr. 123 úr cysteine í serine (Norris og Whan, 

2008). Breytingin er talin líkleg til að raska starfsemi boðhneppisins en allar cysteine afurðir á 

3‘ enda ASIP amínósýruraðarinnar eru einstaklega vel varðveittar meðal spendýra, sem þykir 

vera til marks um mikilvægi þeirra fyrir starfsemi próteinsins (Norris og Whan, 2008; Gratten 

o.fl., 2010). Úrfellingin D5 og SNP g.5172T>A hafa hvor um sig verið tengd við víkjandi 

svartan lit, og hafa ekki fundist í arfhreinu ástandi meðal hvítra einstaklinga (Norris og Whan, 

2008; Gratten o.fl., 2010; Rochus o.fl., 2019). Norris og Whan (2008) greindu frá því að í 
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hvítu Merino fé hafi tjáning ASIP samsæta sem innihéldu úrfellinguna D5 reynst lítil eða 

jafnvel engin í samanburði við aðrar samsætur gensins, þegar tjáning þeirra var metin í húð 

hvítra kinda með RT-PCR aðferð.  

Á meðan sameindaerfðafræðilegar greiningar á breytileika í ASIP geni sauðfjár hafa fram til 

þessa fyrst og fremst staðfest tilvist tvöföldunar gensins sem og tilvist ýmist D9, D5, 

g.5051G>C og/eða g.5172T>A innan ýmissa sauðfjárkynja, þá ríkir ekki fullt samhengi á 

milli stökkbreytinganna og litabreytileika þegar kemur að dökku litafari (Rochus o.fl., 2019; 

Fontanesi o.fl., 2011; Royo o.fl., 2008; Han o.fl., 2015). Norris og Whan (2008) greindu frá 

því í áðurnefndri rannsókn sinni að einungis ~60% Merino kinda sem sýndu víkjandi svarta 

svipgerð reyndust arfhreinar fyrir D5 og aðeins 11% reyndust arfhreinar fyrir g.5172T>A. Í 

rannsókn Fontanesei o.fl. (2011) á Massese kyninu var svo ályktað að grá svipgerð tengdist 

arfgerð sem inniheldur tvöfölduð eintök ASIP gensins, en á sama tíma fundust gráir 

einstaklingar í rannsókninni sem báru aðeins eitt eintak þess. 

Royo o.fl. (2008) greindu einnig frá svörtum einstaklingum innan Xalda kynsins sem voru 

einungis arfblendnir fyrir D5 og voru þess að auki ekki með ríkjandi samsætu MC1R, ED. 

Fyrir vikið væri líklegt að óvirk, víkjandi ASIP samsæta ein og sér sé ekki eina mögulega 

skýringin á víkjandi svörtu litafari í sauðfé (Royo o.fl., 2008). Royo o.fl. (2008) greindu 

einnig frá því að mikill munur væri á tjáningu ASIP gensins eftir litafari, en tjáningin reyndist 

mun minni í svörtum kindum en hvítum innan Xalda kynsins. 

Svipaða sögu höfðu Rochus o.fl. (2019) að segja, en innan sænsku sauðfjárkynjanna Klövsjö 

og Roslag fundust dæmi um víkjandi svartar svipgerðir sem tengdust beint D5 og g.5172T>A, 

ýmist í arfhreinu (D5/D5 eða A/A) eða arfblendnu ástandi (D5/A). Hins vegar voru dæmi um 

að einstaklingar af kynjunum Gute, Värmland og Helsinge sýndu víkjandi svartar svipgerðir 

án þess að hægt væri að útskýra það með ASIP eða MC1R arfgerðum þeirra. 

Han o.fl. (2015) greina sömuleiðis frá því að innan tíbetskra sauðfjárkynja finnist bæði svartar 

svipgerðir tengdar fjölda ASIP eintaka og/eða D5 sem og svartar svipgerðir sem eru að því er 

virðist ótengdar ASIP arfgerð. Loks er vert að minnast á rannsókn Fontanesi, Rustempašić, 

Brka og Russo (2012) á litaerfðum Pramenka fé, þar sem hliðstæð erfðamynstur og lýst hefur 

verið m.t.t. ASIP gensins og litafars komu í ljós. Hvít svipgerð virtist háð tvöföldum ASIP 

samsætum og víkjandi svört/grá svipgerð reyndist að mestu háð fjarveru tvöfaldra ASIP 

samsæta, en þó fannst ein undantekning þar sem dökk kind reyndist arfblendin fyrir 

tvöfölduninni (Fontanesi o.fl., 2012). Að auki var litafar allflestra Pramenka einstaklinganna 
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mynstrað með svörtum blettum/doppum en ASIP arfgerðir þóttu ekki tengjast mynstrinu að 

neinu ráði (Fontanesi o.fl., 2012). Rétt er að taka fram að í téðri rannsókn var MC1R genið 

einnig raðgreint og staðfest var að einungis villigerð gensins, þ.e. E+, væri að finna í téðum 

fjárkynjum. Því er talið líklegt að fleiri þættir, t.a.m. aðrar áður ógreindar ASIP samsætur, 

aðrir erfðavísar eða yfirstöðu samspil við önnur gen, kunni að koma við sögu við ákvörðun á 

ríkjandi ljósu eða víkjandi dökku litafari sauðfjár (Fontanesi o.fl., 2012). 

Hið ófullkomna samhengi sem greint hefur verið frá hér að ofan á milli víkjandi dökkra 

svipgerða og ASIP arfgerða þykir renna stoðum undir niðurstöður Smit, Shay, Beever, Notter 

og Cockett (2002) sem greindu frá því að í erfðamengi sauðfjár væri mögulega að finna annan 

erfðavísi með hliðstæða virkni og ASIP. Sömuleiðis þykir líklegt að óþekkt stökbreyting á 

stýrilsvæði ASIP gensins kunni að liggja á bak við víkjandi dökkar svipgerðir, fyrst tjáning 

ASIP í víkjandi dökkum einstaklingum reynist eins lág og raun ber vitni (Norris og Whan, 

2008; Royo o.fl., 2008). 

1.4.3 Samspil MC1R og ASIP 

Yfirstaða er skilgreind sem samspil milli gena sem hafa áhrif á svipgerðir út frá skýrt 

afmörkuðum þáttum. Þeir þættir geta m.a. verið virknitengd samskipti gena eða 

stökkbreytingar innan sömu boðleiðar (Phillips, 2008). Ljóst þykir að yfirstaða sé á milli 

genanna MC1R og ASIP í sauðfé, en dæmi eru þess að svipgerðaráhrif MC1R komi fram án 

tillits til ASIP arfgerðar (allir einstaklingar sem bera ED reynast dökkir). Fyrir vikið er talið 

öruggt að svipgerðaráhrif ASIP komi ekki fram nema að því gefnu að kindin sé arfhrein fyrir 

villigerð MC1R (E+/E+) (Hepp o.fl., 2016).  

1.4.4 Möguleg fjölvirkni ASIP 

Ljóst þykir að litfrumur deili boðleiðum með taugafrumum, en fyrir vikið hafa fundist mörg 

dæmi um atferlistengda fjölvirkni litagena meðal spendýra (Jacobs, Staiger, Albright og 

Brooks, 2016). Þar af hafa núllsamsætur ASIP gensins verið tengdar við aukna ró, minna 

stress og minni óttaviðbrögð (Jacobs o.fl., 2016). Að auki virðist skyndileg yfirtjáning ASIP 

gensins geta aukið streituviðbrögð í músum (Harris o.fl., 2001). Fjölvirkni ASIP gensins er 

talin stafa af getu próteinsins til að bindast fleiri MC-R viðtökum en MC1R eingöngu, en 

ASIP próteinið virðist t.a.m. hafa álíka mikla sækni til MC4R og MC1R. MC4R er aftur á 

móti tjáður í heila og eru samskipti ASIP við þennan viðtaka talin geta haft áhrif á holdafar og 

þannig tengst offitu í gulum músum (Harris o.fl., 2001).  

Vísbendingar eru þess efnis að ASIP genið geti einnig haft áhrif á skapferli hrossa en Jacobs 

o.fl. (2016) lögðu í rannsókn sinni mat á ýmsa atferliseiginleika hrossa af Tennessee Walking 
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kyni og mátu fylgni atferlissvipgerðar við ASIP og MC1R arfgerðir þeirra. Þar kom í ljós að 

svört hross voru marktækt sjálfsöruggari en önnur (P=0,0063) (Jacobs o.fl., 2016). Svört hross 

eru arfhrein fyrir víkjandi ASIP samsætu (a), sem er í raun núllsamsæta sökum 11 basapara 

úrfellingar sem riðlar opna lesramma gensins og gerir það óvirkt (Rieder, Taourit, Mariat, 

Langlois og Guérin, 2001).   

Teikn um áhrif ASIP gensins á frjósemi íslensks sauðfjár komu fram í rannsókn Stefáns 

Aðalsteinssonar (1970) en hvítar ær (með Awt samsætuna) eignuðust að meðaltali færri lömb 

en mislitar. Guðrún Eik Skúladóttir kannaði aftur mismuninn á frjósemi hvítra og mislitra áa í 

BS verkefni sínu árið 2013. Þar ályktaði hún að Awt samsæta ASIP gensins hefði bæði áhrif á 

fanghlutfall og lambafjölda. Mislitar ær urðu oftar fleirlembdar heldur en arfblendnar hvítar 

ær (Awt/-) og arfhreinar hvítar ær (Awt/Awt). Að auki reyndust mislitar ær eignast marktækt 

fleiri lömb að meðaltali en arfhreinar hvítar ær, en munurinn var 0,12 lömb eftir ána að 

meðaltali (Guðrún Eik Skúladóttir, 2013). 

1.5 Markmið 
Sauðfé eru meðal mikilvægustu ullarframleiðsludýra í heimi (Fan o.fl., 2013). Vinsældir 

sauðalita hafa farið vaxandi á heimsvísu undanfarin misseri samhliða aukinni eftirspurn 

neytenda eftir náttúrulegum afurðum (Fan o.fl., 2013). Jafnframt gagnast litafar vel við að 

aðgreina gripi innan hjarða og greining þekktra litagena getur nýst við að staðfesta ætterni 

gripa og greina á milli sauðfjárkynja (Fontanesi o.fl., 2010). Litaerfðir íslensks sauðfjár voru 

fyrst rannsakaðar í ræktunartilraun sem hófst árið 1957. Þar voru valdir gripir paraðir saman 

út frá litasvipgerð með það að markmiði að greina erfðareglur litasvipgerðar í sauðfé út frá 

afkvæmahópunum (Stefán Aðalsteinsson, 1970). Sameindaerfðafræðilegar greiningar á 

litafari hinna ýmsu húsdýrategunda þykja jafnframt benda til þess að litaerfðirnar séu mun 

flóknari en ætla mætti út frá svipgerðunum einum saman og er sauðfé þar engin undantekning 

(Cieslak o.fl., 2011). Því væri skynsamlegt ef ekki nánast nauðsynlegt að skilgreina litafar 

gripa ekki síður út frá arfgerð, ásamt svipgerð, ef takast á að varðveita þann erfðabreytileika 

sem fyrirfinnst meðal húsdýra m.t.t. litafars (Cieslak o.fl., 2011). 

Varðveisla erfðabreytileika og jafnframt litabreytileika innan íslenska sauðfjárkynsins er eitt 

af yfirlýstum markmiðum íslenskrar sauðfjárræktar (Fagráð í sauðfjárrækt, 2018, 27. apríl). 

Til að vinna að því markmiði er nauðsynlegt að auka þekkingu okkar á stjórnun og virkni 

litagena, hvaða gen það eru sem mestu ráða um litafar íslensks sauðfjár og í hverju 

breytileikinn í þeim er fólginn. Rannsókn þessi er hluti af sameindaerfðafræðilegri greiningu 



13 

 

erfðabreytileika í íslenska sauðfjárkyninu, en markmið þess verkefnis er m.a. að leiða betur í 

ljós hvaða erfðabreytileiki orsakar mismunandi litafar í íslensku sauðfé. 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga erfðabreytileika innan opna lesramma ASIP 

gensins í kindum af íslenska sauðfjárkyninu með þekkta litasvipgerð og greina hvort og að 

hvaða leyti téður erfðabreytileiki geti útskýrt litabreytileika. ASIP genið var raðgreint í tíu 

völdum sauðkindum og tengsl erfðabreytileika við svipgerð þeirra athuguð.   
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2. Efni og aðferðir 

Rannsóknin var framkvæmd á tilraunastofu Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti. 

2.1 Einstaklingar 
Tíu kindur úr sýnasafni sem Landbúnaðarháskólinn býr yfir voru valdar til raðgreiningar. 

Umræddum sýnum var upphaflega safnað og erfðaefni þeirra einangrað fyrir mastersverkefni 

Ólafar Óskar Guðmundsdóttur (2015) við Landbúnaðarháskóla Íslands. Valið fór fram á 

grundvelli litar en einnig á því magni DNA sem til var af viðkomandi sýni. Þannig voru valdir 

einstaklingar með það að markmiði að hafa fjölbreytta litasamsetningu í úrtakinu að uppfylltu 

því skilyrði að nóg væri til af DNA af hverjum einstaklingi fyrir rannsóknina. Með þessum 

hætti völdust þær tíu kindur til verkefnisins er sjá má í töflu 1. Í töflunni má einnig sjá 

upplýsingar um litasvipgerð einstaklinga, uppruna þeirra, tímasetningu sýnatöku sem og 

tilhögun hennar.  

Tafla 1. Yfirlit yfir raðgreinda einstaklinga auk tímasetningar sýnatöku, uppruna, 

ástæðu og tilhögun sýnatöku ásamt litasvipgerð einstaklinga.    

 

2.2 Hönnun vísa 
Til að framkvæma kjarnsýrumögnun þurfti að hanna sérstaka fram- og afturvísa (e. forward 

and reverse primers) sem afmarka það bil erfðaefnisins sem til stendur að magna upp. Vísarnir 

voru hannaðir í forritinu Geneious Prime 2019.2.2 (Biomatters Ltd., 

https://www.geneious.com) og framleiddir af Eurofins MWG Operon. Alls voru hönnuð 6 

vísapör (12 vísar í heild) fyrir ASIP genið, tvö pör fyrir hverja útröð. Í töflu 2 má sjá yfirlit 

yfir þá vísa sem voru hannaðir fyrir verkefnið ásamt bráðnunarhitastigi (e. melting 

temperature) þeirra. Vísarnir voru hannaðir eftir leiðbeiningum á heimasíðu Genome 

Compiler Corporation (Ruty Alfandri, 2015, 26. október), þar sem eftirfarandi atriði voru 

höfð að leiðarljósi: Lengd á bilinu 18-25 núkleótíð; munur á bráðnunarhitastigi ekki meiri en 

5°C; G/C hlutfall vísis sé á bilinu 40-60%; forðast að hafa samliggjandi endurtekningar með 4 

Nr. Gripur Tekið Uppruni Vegna Sýnataka Litasvipgerð

Oa178 5014 2013-03-14 Hestur Blóð Hvít

Oa202 0152 2013-03-14 Hestur Blóð Mórauð

Oa203 7564 2013-03-14 Hestur Blóð Svört

Oa206 6271 2013-03-14 Hestur Blóð Svört

Oa218 - 2013-04-16 Gunnarsstaðir Forystufé Blóð Móflekkótt

Oa221 1001 2013-04-16 Gunnarsstaðir Forystufé Blóð Mórauð

Oa243 08295 2013-04-16 Presthvammur Forystufé Blóð Svartflekkótt

Oa280 0458 2013-04-17 Heydalsá I Kollótt Strandafé Blóð Svartflekkótt

Oa287 8742 2013-04-17 Miðdalsgróf Kollótt Strandafé Blóð Hvít

Oa209 8816 2013-03-14 Hestur Blóð Grá
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basa eða fleiri; vísar í sama pari skuli ekki falla að hver öðrum (e. complementary); lágmarka 

líkur á að vísar taki á sig hvers kyns annars stigs byggingu og að 3‘-endi vísis innihaldi 

minnst einn  C eða G basa meðal 5 síðustu basa sinna.  

2.2.1 Prófun vísa 

Vísar voru prófaðir með kjarnsýrumögnunarhvarfi (sjá kafla 2.3) við mismunandi hitastig, 

mismunandi magn af 0,0025 M MgCl2 lausn (0, 1, 2 eða 4 µL) og DNA úr sýni Oa059 úr 

sýnasafni Landbúnaðarháskólans. Markmiðið var að finna út kjörhitastig þeirra til bindingar 

við DNA, sem hér eftir verður kallað bindingarhitastig (e. annealing temperature), sem og til 

að ákvarða hæfilega viðbót MgCl2, sé slík viðbót nauðsynleg til að vísarnir virki sem best. 

Ákveðið var að nota þau pör er sýndu besta virkni fyrir sína tilheyrandi útröð hverju sinni út 

frá sýni Oa059. 

Við prófunina voru vísarnir prófaðir við 6 mismunandi hitastig. Það hæsta var 2°C fyrir neðan 

lægra bráðnunarhitastig vísanna í hverju pari fyrir sig. Bil milli prófunarhitastiga var 1°C. 

Sem dæmi var lægra bráðnunarhitastig meðal vísapars 1 fyrir útröð 1 58,9°C (Tafla 2) og var 

það fyrir vikið prófað við hitastigin 56,9°C; 55,9°C; 54,9°C; 53,9°C; 52,9°C og 51,9°C.    

2.3 Kjarnsýrumögnun 
Kjarnsýrumögnun (e. polymerase chain reaction) var framkvæmd á opna lesramma ASIP 

gensins, sem skiptist niður á 3 útraðir, sem héðan af verður vísað til sem útröð 1, 2 og 3. 

Nota þurfti annað par af vísum (F2 og R2) fyrir einstakling Oa243 til að magna upp útröð 3 

sökum þess að vísar F1 og R1 fyrir útröð 3 virkuðu ekki sem skyldi. Þurrir vísarnir voru í 

upphafi þynntir í svokallaða geymslulausn með afjónuðu vatni í hlutföllunum 1 nmól vísir: 

100 µL afjónað vatn. Til notkunar var geymslulausn þynnt 1:10 með afjónuðu vatni svo úr 

yrði 10 µM vinnslulausn.  

Tafla 2. Fram- og afturvísar sem notaðir voru og bráðnunarhitastig þeirra. 

Nr. raðar Vísir* Basaröð Bráðnunarhitastig (°C)

Útröð 1 ASIP_cds1_F1 5'-TCTCCTTCCATGTCCTAAGCC-3' 58,9

ASIP_cds1_R1 5'-AGGAATGAGCACAAAGGAGCT-3' 59,6

Útröð 2 ASIP_cds2_F1 5'-GTCCCAAGATATGATCTATCCAACCA-3' 60,0

ASIP_cds2_R1 5'-TCTGTTTCTCTGGGCATGCA-3' 59,6

Útröð 3 ASIP_cds3_F1 5'-TAGTCCGAGGAGTTCCCAGG-3' 60,0

ASIP_cds3_R1 5'-CCCTCCGACCAGAGCTCT-3' 60,0

ASIP_cds3_F2 5'-GACATGAGTCGAGCGGGC-3' 60,6

ASIP_cds3_R2 5'-CGTTCTCGGAAGCCCCTC-3' 59,8

*F stendur fyrir framvísi og R fyrir afturvísi
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Við framkvæmd kjarnsýrumögnunar hverju sinni var 100 µL hvarflausn blönduð í 1,5 mL 

Eddendorf túpur. Innihaldsefni og magn þeirra í hvarflausninni eru sem hér segir: 10x 

Standard Taq reaction buffer (10 µL), 10 µM framvísir (4 µL), 10 µM afturvísir (4 µL), 10 

mM Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix (4 µL), 100 ng DNA (rúmmál 100 ng DNA í lausn 

hverju sinni reiknað út fyrir hvert sýni út frá magngreiningu DNA sýna í NanoDrop Lite 

Spectrophotometer), Taq DNA Polymerase (2,5 U) og afjónað vatn (fyllt upp í 100 µL). 

Hvarflausninni var svo deilt niður í fjórar 0,2 mL 4titude PCR túpur þannig að í hverri túpu 

væru 25 µL samtals. Í hverja túpu hafði verið bætt 0, 1, 2 eða 4 µL af 0,0025 M MgCl2 lausn. 

Því fóru ýmist 25, 24, 23 eða 21 µL af hvarflausn í hverja PCR túpu eftir því hver MgCl2 

viðbótin var. Því næst var túpunum komið fyrir í Applied Biosystems Veriti 96 Well Thermal 

Cycler PCR vél sem keyrði ákveðið hitunarferli er sjá má lýst á mynd 2. Hitunarferlið skiptist 

í þrjú stig. Á fyrsta stigi á sér stað eðlissvipting á DNA sameindum lausnarinnar við 95°C í 5 

mínútur. Á öðru stigi á sér stað eðlissvipting DNA sameinda við 95°C í 30 sekúndur, binding 

(e. annealing) vísa við sérstakt bindingarhitastig í 45 sekúndur og loks lenging DNA við 72°C 

í 30 sekúndur. Annað stigið er endurtekið 45 sinnum í heild sinni áður en þriðja stigið getur 

hafist. Á þriðja stigi á sér stað lenging DNA við 72°C í 7 mínútur, því næst eru sýnin kæld 

niður í 4°C. 

 

Mynd 2. Hitunarferli kjarnsýrumögnunar. 

Kjörhitastig vísapara til bindingar var mismunandi á milli para. Sömuleiðis var sú viðbót 

MgCl2 er gaf bestan árangur mismunandi milli vísapara. Hver keyrsla af 

kjarnsýrumögnunarhvörfum var því mismunandi m.t.t. bindingarhitastigs og MgCl2 viðbótar 

eftir því hvaða vísar voru í notkun. Í töflu 4 má sjá yfirlit yfir þessi mismunandi skilyrði. 
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Tafla 3. Kjörskilyrði fyrir virkni vísa við kjarnsýrumögnun. 

 

Ávallt var viðmiðunarsýni án DNA haft með í hverri keyrslu, til að ganga úr skugga um að 

ekkert DNA smit hafi átt sér stað við undirbúning hvarflausna. Ef viðmiðunarsýni sýndu vott 

um slíkt eftir rafdrátt var gelinu hent ásamt öllum þeim afurðum sem í því voru.  

2.4 Rafdráttur og gelhreinsun 
Til að meta árangur kjarnsýrumögnunar var afurðin dregin á agarósageli. Gelið var útbúið 

með því að blanda 1 grammi af agarósa saman við 100 mL af TAE lausn. Lausnin var því 

næst hituð upp að suðumarki og hrist inn á milli þar til allur agarósinn var orðinn uppleystur. 

Lausnin var því næst kæld niður í um 30 mínútur við stofuhita eða þar til hitastig hennar var 

orðið um 40°C, þá var 10 µL SYBR® Safe DNA Gel Stain (Fisher Scientific Inc.) bætt saman 

við lausnina og henni komið fyrir í rafdráttarformi sem var 20 x 10 cm/20 x 20 cm. Brunnar 

voru mótaðir í gelið með þar til gerðum brunnkömbum sem hver um sig var með 22 1 mm x 1 

cm þykka brunnenda. 

Til að lita DNA sameindir í afurðum kjarnsýrumögnunar var 5 µL af Gel Loading Dye, 

Purple (6X) blandað saman við afurðirnar. 25 µL af téðum blöndum var komið fyrir í 

brunnum gelsins eftir að það hafði storknað. Til að miða út stærð kjarnabútanna var notast við 

Quick-Load® Purple100 bp DNA Ladder (BioLabs) og 1 kb DNA Ladder (BioLAbs) til 

viðmiðunar. Sá fyrrnefndi var settur í fyrsta brunn gelsins en sá seinni í seinasta brunninn. 

Gelinu var komið fyrir í EC-330 Midicell® PrimoTM Electrophoretic Gel System og EC-340 

Midicell® PrimoTM Electrophoretic Gel System (Thermo Electron Corporation), ásamt 

1xTAE vökva. Við rafdráttinn var 60 V spenna og 84 milliampera straumur frá EC135-90 

(Thermo Electron Corporation) spennugjafa leitt í gegnum gelið í 40 mínútur. 

Til að athuga framdrátt rafdráttar og árangur kjarnsýrumögnunar var útfjólubláu ljósi lýst í 

gegnum gelið. Til þess var gelið sett á GE Healthcare útblámatæki sem lýsti upp DNA sýnin. 

Ef árangur kjarnsýrumögnunar reyndist góður var gelbútur með tilheyrandi DNA skorinn úr 

gelinu og settur í merkta 1,5 mL Eppendorf túpu.  

Gelhreinsun til að ná DNA úr rafdráttargelinu var framkvæmd með efnum og leiðbeiningum 

úr NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel). Hver gelbútur var vigtaður og 

Vísapar MgCl2 (µL) Bindingarhitastig (°C)

AISP_cds1_1 1-2-4 53,9-56,9

ASIP_cds2_1 0-1-2 55

ASIP_cds3_1 0 56

ASIP_cds3_2 1 52,8-57,8
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settur í Buffer NTI í hlutföllunum 2:1. Túpurnar voru settar í Bio TDB-100 Dry Block 

hitablokk við 50°C í 10 mínútur og hristar í Multi-vortex V-32 á þriggja mínútna fresti. Ef 

gelbúturinn var ekki fullkomlega uppleystur að þessu loknu var ferlinu haldið áfram þangað 

til því var náð. Allt að 700 µL af sýninu var sett í NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up 

Column sem síðan var sett í 2 mL söfnunartúpu og sett í skilvindu við 11.000 snúninga/mín í 

30 sekúndur. Affall safnaðist fyrir í söfnunartúpunni en DNA var bundið í himnu Column. 

Affallinu var hellt niður og ferlið endurtekið tvisvar nema í stað sýnis var 700 µL af Buffer 

NT3 sett í túpurnar (í staðinn). Auka hreinsunarskrefi var bætt við til að auka hreinleika DNA, 

þar sem 250 µL af Buffer NT3 var sett í túpurnar í stað 700 µL. Að því loknu var himnan 

þurrkuð með því að setja túpurnar tómar í skilvindu í eina mínútu við 11.000 snúninga/mín í 

eina mínútu og í framhaldinu voru þær færðar í Bio TDB-100 Dry Block við 70°C í fimm 

mínútur. 

Að lokum varð að losa DNA úr himnunni. Til þess var NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up 

Column sett í 1,5 mL Eppendorf túpu og 30 µL af Buffer NE við 70°C bætt í túpurnar. 

Túpurnar voru því næst hitaðar við 70°C í 3 mínútur og svo settar í skilvindu við 500 

snúninga/mín í eina mínútu og svo 11.000 snúninga/mín í eina mínútu. Þetta ferli var 

endurtekið einu sinni. Gæði kjarnsýrumögnunar voru loks metin í NanoDrop Lite 

Spectrophotometer með ljósgleypnimælingu. Til að teljast nothæft þurfti sýni að innihalda 

minnst 5 ng DNA/µL sýnis. 

Raðgreiningarsýni voru útbúin í 1,5 mL Eppendorf túpur með 15 µL af DNA auk 2 µL af 

fram- eða afturvísi. Sýnin voru loks send til fyrirtækisins Eurofins Genomics til raðgreiningar. 

2.5 Gagnaúrvinnsla 
 Unnið var úr gögnum í forritinu Geneious Prime 2019.2.2 (Biomatters Ltd., 

https://www.geneious.com). Farið var yfir raðgreininganiðurstöður, endar þeirra snyrtir, 

niðurstöðum raðað saman með raðgreint ASIP gen úr gagnagrunni UCSC (UCSC_oviAri4 

NM_001134303) til viðmiðunar. Skimað var eftir arfblendnum sætum og breytileika hvers 

kyns sem væri. Viðmiðunargenið var loks fjarlægt og concensus röð mynduð sem fól í sér 

heildstæða röð basanna sem mynda genið hjá hverjum einstaklingi. Einstaklingarnir 10 voru 

bornir saman m.t.t. concesus raða þeirra til að sjá hvort einhvern breytileika væri að finna í 

opnum lesramma ASIP gensins.  
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3. Niðurstöður 

Markmið verkefnisins var að raðgreina opinn lesramma ASIP gensins  í tíu kindum af íslenska 

sauðfjárkyninu. Framkvæmd verkefnisins og raðgreiningar gengu heilt yfir vel og skiluðu 

áreiðanlegum niðurstöðum í flestum tilfellum, en raðgreiningarniðurstöður fyrir Oa218 útröð 

3 mættu vera betri að gæðum (Mynd 3). Í öðrum tilfellum þar sem gæði niðurstaðna reyndust 

ófullnægjandi í fyrstu tilraun gáfu endurteknar raðgreiningar áreiðanlegar niðurstöður. Á 

mynd 3 má sjá samanburð á gæðum raðgreiningar á sama svæði útraðar 3 í lakasta tilfellinu 

og öðru tilfelli sem valið var af handahófi.   

 

Mynd 3. Gæði raðgreiningar á hluta af útröð 3 hjá Oa218 (t.h.) annars vegar og Oa243 

(t.v.) hins vegar. 

Tafla 4. Raðgreindur breytileiki miðað við viðmiðunargenið UCSC_oviAri4 

NM_001134303. 

 
* Staðsetning utan opins lesramma, tilskilins fjölda basapara ofan (3‘) við téða útröð (Ex). Litir gefa 

til kynna eðli breytileika og gæði raðgreininga, blár: Breytileiki arfhreinn og gæði fullnægjandi; 

grænn: Breytileiki arfblendinn og gæði fullnægjandi; gulur: Breytileiki arfblendinn og gæði 

ófullnægjandi. Úrfelling táknuð með bandstrikum, samsvarandi fjölda basapara sem vantar.   
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*
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5

3
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6

UCSC_oviAri4 NM_001134303 AGGAA/AGGAA G/G A/A G/G T/T

Oa178 AGGAA/AGGAA G/G A/A G/G T/T

Oa202 -----/----- G/G A/A G/G T/T

Oa203 AGGAA/----- G/T A/C G/C T/A

Oa206 AGGAA/----- G/T A/C G/C T/A

Oa209 -----/----- G/G A/A G/G T/T

Oa218 -----/----- G/T A/A G/G T/T

Oa221 -----/----- G/G A/A G/G T/T

Oa243 AGGAA/AGGAA T/T C/C C/C A/A

Oa280 AGGAA/AGGAA T/T C/C C/C A/A

Oa287 AGGAA/AGGAA G/T A/C G/C T/A

Breytileiki
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Niðurstöðurnar gefa til kynna að raðbreytileika sé að finna á minnst fimm stöðum (Tafla 4), 

þar af fjögur tilfelli einbasabreytileika (SNP) og ein fimm basapara úrfelling. Tveir 

einbasabreytileikanna falla hins vegar utan opna lesrammans (Ex3-60 og Ex3-38), en vítt bil á 

milli fram- og afturvísa gaf kost á að raðgreina nærliggjandi svæði innraða. Af þessum fimm 

raðbreytileikum hafa aðeins tveir þeirra áhrif á amínósýruafurðir umritunar. Sjá má í töflu 5 

amínósýrubreytingar vegna SNP í sæti 376 (c.376T>A) eftir einstaklingum úrtaksins. 

Tafla 5. Amínósýrubreyting sökum einbasabreytileika miðað við viðmiðunargenið 

UCSC_oviAri4 NM_001134303. 

 
* Sjá skýringar á litakóðum í töflu 4. 

Fimm basapara úrfelling í útröð 1 í sæti 100-105 (c.100-104delAGGAA) riðlar opnum 

lesramma gensins sem verður til þess að stopptákni myndast í útröð 2. Fyrir vikið verður 

afurð umritunar 195 basa mRNA sameind sem þýdd er yfir í 63 amínósýru langt peptíð af 

annarri amínósýrusamsetningu en venjulegt ASIP prótein líkt og sjá má í töflu 6. 

Tafla 6. Amínósýrubreytingar af völdum úrfellingar miðað við viðmiðunargenið 

UCSC_oviAri4 NM_001134303. 

 

Út frá niðurstöðunum var hægt að greina fjórar mismunandi setraðir (e. haplotypes) í úrtakinu 

eins og sjá má í töflu 7. 

Einstaklingur Amínósýrubreyting

1
2

6

UCSC_oviAri4 NM_001134303 C/C

Oa178 C/C

Oa202 C/C

Oa203 C/S

Oa206 C/S

Oa209 C/C

Oa218 C/C

Oa221 C/C

Oa243 S/S

Oa280 S/S

Oa287 C/S

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

AGGAA R N L K N N S S M N L L D F P S V S I V A L N K K S K K I S R N E

g.100-105delAGGAA - - P E E Q F F H E P V G F P F C L Y R G T E Q E I Q K D Q Q K *

Amínósýruröð
Arfgerð í sæti 100-105
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Tafla 7. Séðar setraðir einstaklinga í úrtaki. 

 

         + táknar villigerð. 

Mögulegt er að ein setröð til viðbótar sé til staðar skv. niðurstöðum fyrir einstakling Oa218, 

þ.e. setröðin „----; +; TAGT“ en gæði téðra niðurstaðna þóttu ekki nógu áreiðanleg til að hægt 

væri að fullyrða um það. Svipgerð og arfgerð einstaklinganna í úrtakinu má loks sjá í töflu 8. 

Tafla 8. Svipgerðir og arfgerðir einstaklinga. 

 

 

 

  

Setröð Útröð 1 Útröð 2 Útröð 3

1 + + TCCA

2 + + GAGT

3 ----- + GAGT

4 ----- + TCCA

Arfgerð

Einstaklingur Svipgerð Arfgerð

Oa178 Hvít 2/2

Oa287 Hvít 1/2

Oa203 Svört 2/4

Oa206 Svört 2/4

Oa209 Grá 2/3

Oa202 Mórauð 3/3

Oa221 Mórauð 3/3

Oa218 Móflekkótt 3/3

Oa243 Svartflekkótt 1/1

Oa280 Svartflekkótt 1/1
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4. Umræður 

Líkt og fram hefur komið eru gæði raðgreininga góð og niðurstöðurnar því nokkuð 

áreiðanlegar þó að í flestum tilfellum sé einungis um fáar raðgreiningar fyrir hverja útröð að 

ræða. Eina útröðin sem verður að teljast vafasöm er útröð 3 hjá Oa218 en þar er ekki hægt að 

fullyrða um breytileika með vissu. 

Allir þrír breytileikanna sem komu í ljós innan opna lesramma ASIP gensins í þessari 

rannsókn virðast vera þeir sömu og áður hefur verið lýst í öðrum sauðfjárkynjum, t.d. í 

rannsóknum Norris og Whan (2008). Úrfellingin c.100-105delAGGAA sem lýst hefur verið 

hér er líkast til sama stökkbreyting og fjallað hefur verið um undir heitinu D5 og verður vísað í 

hana sem slíka héðan af. Einbasabreytileikarnir c.255G>C og c.376T>A eru jafnframt líklega 

af sama meiði og g.5051G>C og g.5172T>A sem Norris og Whan (2008) lýstu upphaflega. 

Þó Norris og Whan (2008) tilgreini amínósýrubreytingu í sæti 123 en ekki 126 eins og kemur 

fram hér, er talið að það stafi af kerfisbundnu misræmi milli rannsókna, t.d. þegar kemur að 

skráningu. Í grein Fontanesi o.fl. (2011) er t.d. vísað í þessa sömu stökkbreytingu sem ýmist 

g.5172T>A eða p.126C>S en seinni nafngiftin vísar til þess að amínósýra nr. 126 taki 

breytingum úr cysteine yfir í serine, samkvæmt því fagheitakerfi sem notast er við þegar 

stökkbreytingar eru nefndar (Ogino, Gulley, den Dunnen og Wilson, 2007). Hins vegar varð 

hvergi vart við 9 basapara úrfellinguna g.10-19delAGCCGCCTC og því talið sennilegt að svo 

stöddu að hana sé ekki að finna í íslenska sauðfjárkyninu. 

Tilvist D5, g.5051G>C og g.5172T>A í eins víðfeðmum og fjölbreyttum hópi sauðfjárkynja, 

líkt og raun ber vitni samkvæmt fyrri umfjöllun, gefur til kynna að stökkbreytingarnar hafi átt 

sér stað tiltölulega snemma í þróunarsögu hinnar tömdu sauðkindar, jafnvel í villtum forföður 

hennar.  

Líkt og komið hefur fram veldur úrfellingin D5 óvirku próteini og virðist tengjast dökkum 

grunnlit í þessari rannsókn, en allar mórauðar kindur í úrtakinu voru arfhreinar fyrir 

úrfellingunni og gæti víkjandi dökkur grunnlitur þeirra mögulega skýrst af henni. 

Athygli vekur hins vegar að svartar kindur voru arfblendnar fyrir úrfellingunni og c.376T>A, 

en stökkbreytingarnar virtust báðar staðsettar á sama litningi á meðan kindurnar bera setröð 2 

á móti, sem er óbreytt og að því er virðist virkt ASIP gen m.t.t. opna lesrammans. Hliðstæð 

dæmi um svarta arfblendna einstaklinga koma einnig fram í erlendum sauðfjárkynjum m.a. í 

rannsóknum Rochus o.fl. (2019) og Royo o.fl. (2008). Fyrir vikið er ekki hægt að slá því föstu 

að ASIP genið standi eitt og sér á bak við dökkan grunnlit svörtu kindanna og í raun vekur 
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þetta upp álíka spurningar og viðraðar hafa verið erlendis um frekari breytileika, ýmist 

tengdan ASIP eða jafnvel öðrum erfðavísi, sem geti orsakað víkjandi dökkan grunnlit. 

Í tilfelli svartflekkóttu kindanna eru þær báðar arfhreinar fyrir c.376T>A. Eins og Stefán 

Aðalsteinsson (1970) lýsir flekkóttu litafari sauðfjár þá einkennist það af hvítum svæðum á 

líkama kinda sem annars eru dökkar að grunnlit. Þykir það renna frekari stoðum undir þá 

tilgátu að c.376T>A tengist víkjandi dökku litafari og geti því legið á bak við dökkan grunnlit 

flekkóttu kindanna. Sú móflekkótta er aftur á móti arfhrein fyrir D5 og er dökkur litur hennar 

talinn skýrast af því á sama hátt og þeirra mórauðu.  

Athygli vekur einnig að gráa kindin, Oa209, virðist arfblendin fyrir D5 og með villigerð  

gensins á móti m.t.t. opna lesrammans (setröð 2). Samkvæmt erfðareglum Stefáns 

Aðalsteinssonar (1970) erfist grár litur með sér samsætu ASIP gensins, Ag. Hér eru hins vegar 

engar vísbendingar um breytileika sem gæti aðgreint opinn lesramma ASIP gensins hjá Oa209 

frá hinum einstaklingum úrtaksins. Setraðir Oa209 eru þær sömu og finnast í svörtum, 

mórauðum og hvítum kindum í þessari rannsókn. Betri svipfarsupplýsingar hefðu komið að 

gagni í þessu tilfelli til að leggja mat á líkur þess að kindin væri arfblendin grá eða ekki, en 

samkvæmt lýsingum Stefáns Aðalsteinssonar (1970) eru arfblendnar gráar kindur með svartan 

grunnlit (Ag/Aa og BB/BB) dökkgráar að lit en arfhreinar (Ag/Ag) ljósgráar, óháð arfgerð þeirra 

í B-sæti.  

Út frá því sem hér hefur komið fram varðandi möguleg tengsl stökkbreytinganna D5 og 

c.376T>A við litafar íslensks sauðfjár er erfitt að leggja öruggt mat á tengsl setraðanna við 

þekktar samsætur gensins. Út frá arfgerð mórauðra, svartflekkóttra og móflekkóttra kinda í 

úrtakinu væri hægt að áætla að setraðir 1 og 3 geti báðar orsakað víkjandi dökkan grunnlit og 

fyrir vikið verið samsætan Aa. Á sama tíma mætti einnig færa rök fyrir því að svo stöddu að 

setröð 4 standi fyrir sömu samsætu, þar sem að úrfellingin D5 myndar stopptákna framarlega í 

opna lesrammanum, löngu áður en komið er að c.376T>A. Um setröð 2 er svo jafnvel erfiðara 

að álykta. Ekki er hægt að fullyrða um samsætuna Awt út frá setröð 2 þar sem eintakafjöldi 

ASIP gensins var ekki greindur. Því er ekki hægt að útiloka að það sem hér er kallað setröð 2 

sé í raun nokkrar mismunandi setraðir sem fela í sér óþekkta breytileika utan opna 

lesrammans. Slíkur breytileiki gæti t.d. verið áðurnefnd tvöföldun gensins eða breytileiki í 

stýrilsvæði þess, sem gæti þá skýrt hvers vegna einstaklingar sem talið er að hafi kirfilega 

mismunandi arfgerðir m.t.t. ASIP gensins (hvítar (Awt/-), svartar (Aa/Aa) og gráar kindur 

(Ag/Ag eða Ag/Aa) í þessu tilfelli) feli allar í sér þessa „sömu“ setröð eins og hún kemur fram 

hér. Ef setraðir 1 og 3 geta báðar orsakað víkjandi dökkan grunnlit líkt og tilfelli mórauðra, 
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móflekkóttra og svartflekkóttra kinda í úrtakinu gefa til kynna og geta þá talist vera víkjandi 

samsætan Aa, er líklegt að í íslensku sauðfé aðgreinist samsæturnar Ag og Awt út frá 

breytileikum sem liggja utan opna lesrammans. Um það verður þó ekki fullyrt að svo stöddu.  

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar og niðurstöður erlendra rannsókna mætti því áætla 

að rannsaka verði ASIP genið betur og með víðtækari hætti innan íslenska sauðfjárkynsins. 

Erlendar niðurstöður á borð við þær sem Smit o.fl. (2002), Norris og Whan (2008), Royo o.fl. 

(2008), Fontanesi o.fl. (2012) og Rochus o.fl. (2019) hafa birt benda til þess að mögulega geti 

fleiri þættir en genin ASIP og MC1R staðið á bak við dökkt litafar í sauðfé.  

Rannsóknir á MC1R geninu í íslensku sauðfé gefa til kynna að þar sé einungis villigerðina E+ 

að finna en ekki ED og því ætti samspil ASIP próteinsins og viðtakans MC1R að verða 

eðlilegt. Því má ætla að áhrif ASIP gensins séu greinileg í öllum tilfellum innan íslenska 

sauðfjárkynsins (Jón Hallsteinn Hallsson, Þorbjörg Helga Sigurðardóttir, Sóley Erna 

Sigurgeirsdóttir og Teitur Sævarsson, 2020). 

Hér birtast eingöngu upplýsingar um opinn lesramma ASIP. Til að ná fram stærri mynd af 

áhrifum gensins á litafar í íslensku fé væri rétt að rannsaka eintakafjölda gensins og tjáningu 

þess í hvítum og mislitum kindum líkt og gert hefur verið m.a. í Merino fé og tíbetskum 

sauðfjárkynjum (Norris og Whan, 2008; Han o.fl., 2015), til að staðfesta eða hrekja tilvist 

tvöföldunar ASIP gensins í hvítu/gulu fé og sömuleiðis til að kanna betur hvort tilgátur 

varðandi tengsl tvöföldunarinnar við gráan lit eigi við rök að styðjast í íslensku sauðfé. Hvað 

tjáningu gensins varðar væri athyglivert að rannsaka hvort sami munur á tjáningu D5 samsæta 

og annarra samsæta ASIP gensins komi fram í íslensku sauðfé og greint hefur verið frá í 

erlendum sauðfjárkynjum, því ef svo ber undir þá er ekki hægt að útiloka að undirliggjandi sé 

óþekktur breytileiki t.d. í stýrilsvæði gensins sem geti orsakað víkjandi dökkan grunnlit í 

íslensku fé líkt og grunur leikur á í tilfelli Merino og Xalda fjár (Norris og Whan, 2008; Royo 

o.fl., 2008). 

Þrátt fyrir sennileg áhrif stökkbreytinganna D5 og c.376T>A á virkni próteinsins virðast tengsl 

þeirra við víkjandi dökkan grunnlit vera ófullkomin líkt og fjallað hefur verið um. Því væri 

einnig vert að skoða fleiri möguleg litagen ásamt ASIP geninu innan stærra úrtaks svo tengsl 

arfgerða og svipgerða geti verið metin með vissari hætti. Ekki er hægt að fullyrða með svo 

litlu úrtaki sem hér er lýst að stökkbreytingarnar D5 og c.376T>A standi einar á bak við 

dökkan grunnlit í íslensku fé. Dæmi sem benda til þess að téðar stökkbreytingar geti orsakað 

víkjandi dökkan grunnlit eru hér til staðar ásamt dæmum um að aðrir og óþekktir þættir geti 
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einnig haft svipuð áhrif. Því miður reyndist ekki mögulegt að hafa einstaklinga af öllum 

litaafbrigðum með í rannsókninni og verður sú yfirsýn sem hún veitir frekar takmörkuð fyrir 

vikið. Verður það að teljast einn helsti ágalli rannsóknarinnar að í hana vantaði t.d. botnótta 

og golsótta einstaklinga. Eins og komið hefur fram reyndist framboð mismunandi litaafbrigða 

misjafnt innan sýnasafnsins og sýni voru valin m.a. á grundvelli þess að örugglega væri nóg 

DNA til svo að það dygði í rannsóknina, sem var hluti af stærra verkefni. Engu að síður mætti 

færa rök fyrir því að prófa hefði átt fleiri litaafbrigði þrátt fyrir það og er höfundur alfarið 

ábyrgur fyrir því að það var ekki gert.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til þess að fleiri þættir, ásamt breytileika í útröðum 

ASIP gensins, geti valdið víkjandi dökkum grunnlit í íslensku sauðfé. Eftir sem áður veita 

niðurstöðurnar sem fyrir liggja góðar vísbendingar um það hvaða breytileiki liggur innan 

útraða ASIP gensins og hver möguleg áhrif þess eru á ákvörðun grunnlitar í íslensku sauðfé. 
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5. Ályktanir 

Í þessari rannsókn fannst mögulegur erfðabreytileiki á fimm stöðum í ASIP geninu í íslensku 

sauðfé miðað við viðmiðunargen UCSC (UCSC_oviAri4 NM_001134303). Fjögur dæmi um 

einbasabreytileika fundust, þar af tveir innan opna lesrammans (c.255G>C og c.376T>A) en 

þar af veldur annar þeirra (c.376T>A) amínósýrubreytingu. Fimm basapara úrfelling (D5) 

fannst í útröð 1 sem hliðrar opnum lesramma gensins og veldur stopptákna í sæti amínósýru 

nr. 64. Stökkbreytingarnar D5 og c.376T>A virðast báðar tengjast víkjandi dökkum grunnlit 

með sama hætti í íslensku sauðfé ef marka má rannsókn þessa. Mórauðar, móflekkóttar og 

svartflekkóttar kindur voru arfhreinar fyrir annarri hvorri stökkbreytingunni. Svartar og gráar 

kindur voru arfblendnar ýmist fyrir annarri eða báðum stökkbreytingum með villigerð gensins 

á móti. Hvítar kindur voru ýmist arfhreinar fyrir villigerð gensins eða arfblendnar fyrir 

villigerð annars vegar og c.376T>A hins vegar. Möguleg tengsl D5 og c.376T>A á litafar eru í  

samræmi við erlendar rannsóknir. Áhrifin virðast óljós og niðurstöður benda til þess að frekari 

breytileiki liggi að baki víkjandi dökkum grunnlit í íslensku sauðfé en komið hefur fram í 

þessari rannsókn. 
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9. Viðaukar 

Tafla 9. Nöfn og  

bókstafs tákn amínósýra 

 

 

 

Amínósýra Tákn

Alanine    A

Cysteine    C

Aspartic Acid    D

Glutamic Acid    E

Phenylalanine    F

Glycine    G

Histidine    H

Isoleucine    I

Lysine    K

Leucine    L

Methionine    M

Asparagine    N

Proline    P

Glutamine    Q

Arginine    R

Serine    S

Threonine    T

Valine    V

Tryptophan    W

Tyrosine    Y


