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Útdráttur 

Rhodothermus marinus er hitakær baktería sem fyrst var einangruð úr neðansjávarhver í 

Ísafjarðardjúpi en kjörhitastig bakteríunnar er 65°C. R. marinus hefur vakið athygli fyrir 

hitaþolin ensím sem hún framleiðir en slík ensím eru eftirsótt til notkunar í iðnaði af ýmsu 

tagi og í rannsóknum. Þar að auki framleiðir bakterían karótenóíð litarefni sem eru eftirsótt 

í iðnaði. Markmið þessa verkefnis var að kanna getu R. marinus til að vaxa á ýmsum 

kolefnisgjöfum, meðal annars sellulósa, xylósa og xylani. Xylósi er algeng einsykra í 

náttúrunni og sellulósi og xylan eru jafnframt algengar fjölliður. Samtals var prófað að rækta 

bakteríuna á  13 kolefnisgjöfum. R. marinus óx best á æti með xylani en óx lítillega á 

uppleysanlegum sellulósa (CMC). Enginn vöxtur kom fram á öðrum sellulósaætum. Að auki 

voru bakteríurnar Acidothermus cellulolyticus, Caldicellulosiruptor bescii og Thermobifida 

fusca ræktaðar og erfðaefni úr þeim einangrað en þessar bakteríur brjóta allar niður sellulósa. 

Í framhaldi af þessu verkefni væri hægt að rækta R. marinus á sífellt vaxandi xylósastyrk og 

athuga hvort bakterían gæti aðlagast að því að nýta xylósa sem kolefnisgjafa. Enn fremur 

mætti skeyta sellulasagenum úr A. cellulolyticus, C. bescii og T. fusca inn í erfðamengi R. 

marinus og gera henni þannig kleift að brjóta niður og vaxa á sellulósa. Þar með væri hægt 

að rækta bakteríuna á kolefnisgjöfum sem eru algengir í náttúrunni en það gæti stuðlað að 

áframhaldandi nýtingu bakteríunnar og afurða hennar í iðnaði og rannsóknum af ýmsu tagi. 

Abstract 

The thermophilic bacterium Rhodothermus marinus was originally isolated from a 

submarine hot spring in Ísafjarðardjúp bay in Iceland. The optimum temperature for growth 

of the bacterium is 65°C and  R. marinus has caught researchers‘ interest because of its 

production of thermostable enzymes and carotenoids. Both thermostable enzymes and 

carotenoids are important in the industry. The objective of this project was to examine the 

ability of R. marinus to grow on different carbon sources. Three of the carbon sources were 

cellulose, xylose and xylan, which are all common in nature. R. marinus grew best on 

medium with xylan and grew slightly on carboxymethylcellulose (CMC) but not at all on 

other cellulose media. Cellulolytic bacteria of the species Acidothermus cellulolyticus, 

Caldicellulosiruptor bescii and Thermobifida fusca were also cultivated and DNA was 

isolated from their cells. Subsequently, R. marinus can be cultivated on media with 

increasing xylose concentrations to try to adapt it to using xylose as a carbon source. As A. 

cellulolyticus, C. bescii and T. fusca grow on cellulose, it would be interesting to obtain their 

cellulase genes and insert them into the genome of R. marinus. This could enable  R. marinus 

to grow on cellulose. The ability to grow on both xylose and cellulose, which are common 

in nature, could contribute to the use of R. marinus and its products in further research and 

as well as in the industry. 
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1 Inngangur 

1.1 Rhodothermus marinus 

Hitakæra bakterían Rhodothermus marinus var fyrst einangruð úr neðansjávarhver í 

Ísafjarðardjúpi (Guðni A. Alfreðsson o.fl., 1988). R. marinus er miðlungsseltukær, loftháð 

baktería sem hefur kjörhitastigið 65°C en getur vaxið á bilinu 54-77°C. Frumurnar  eru Gram 

neikvæðar og staflaga og mynda rauðar, lágkúptar þyrpingar. Bakterían er ekki með svipu 

og myndar hvorki fitukorn né gró. R. marinus er skyld Flexibacter-Cytophaga-Bacteroides 

hópnum og tilheyrir nú fylkingunni Rhodothermaeota (Munoz o.fl., 2016 og Ólafur S. 

Andrésson o.fl., 1994). R. marinus er önnur tveggja baktería innan ættkvíslarinnar 

Rhodothermus, sem skilgreind var með fundi R. marinus í Ísafjarðardjúpi, en hin bakterían 

er R. profundi (Viggó Þór Marteinsson o.fl., 2010). R. profundi fannst í djúpsjávarhver í 

Kyrrahafi og kjörhitastig hennar er 70°C. Bakterían er staflaga eins og R. marinus en myndar 

hins vegar litlausar þyrpingar á agar, ólíkt R. marinus (Viggó Þór Marteinsson o.fl., 2010). 

 

R. marinus býr yfir nokkrum afar hitaþolnum ensímum sem brjóta niður fjölsykrur. Slík 

ensím eru mikilvæg og eftirsótt í iðnaði en þau er til dæmis hægt að nota í ferlum sem krefjast 

hás hitastigs án þess að ensímin tapi virkni sinni. Kostir þess að nota háan hita í iðnaði eru 

meðal annars þeir að þá er komið í veg fyrir mengun óæskilegra örvera auk þess sem 

efnahvörf ganga hraðar við hærra hitastig (Zamost o.fl., 1991). R. marinus hefur til að mynda 

sellulasann CelA sem genið celA skráir fyrir. Ensímið er mjög hitaþolið og virkni þess eykst 

eftir því sem það er í hærra hitastigi, að minnsta kosti að 100°C. CelA er endo-1,4-β-

glúkanasi og rýfur β-1,4 tengi í uppleysanlegum sellulósa og β-glúkani en getur hvorki brotið 

niður kristallaðan sellulósa né xylan úr birkitrjám. (Guðmundur Óli Hreggviðsson o.fl., 1996 

og Sólveig Halldórsdóttir o.fl., 1998). R. marinus hefur einnig β-glúkanasa en hann rýfur 

bæði β-1,3 tengi og β-1,4 tengi og vinnur á β-glúkani, lichenan og laminarin en getur hvorki 

brotið niður uppleysanlegan sellulósa né xylan. β-glúkanasinn er eins og CelA mjög 

hitaþolinn því hann heldur allri virkni sinni í 16 klukkustundir við 80°C (Spilliaert o.fl., 

1994). R. marinus hefur líka amýlasa og pullulanasa sem báðir eru hitaþolnir. Bakterían 

framleiðir þessi ensím í auknum mæli þegar hún er ræktuð á maltósa (Gomes, I. o.fl., 2003). 

Þá hefur R. marinus genið xyn1 sem skráir fyrir xylanasanum Xyn10A (Karlsson o.fl., 1997). 

R. marinus getur vaxið á xylani en ensímið vatnsrýfur xylan úr birki, lerki og spelti niður í 

xylotetraósa, xylotríósa og xylobíósa, en ekki frekar niður. Xylanasinn brýtur ekki niður 

sellulósa þrátt fyrir að ensímið bindist ókristölluðum sellulósa (Dahlberg o.fl., 1993, 

Karlsson o.fl., 1998a og Karlsson o.fl., 1998b). Xylanasinn er hitaþolinn og kjörhitastig hans 

er 80°C en almennt hafa hitaþolnir xylanasar verið notaðir í ýmsum iðnaði (Mhiri o.fl., 2020, 

Shrinivas o.fl., 2010 og Shekhar o.fl., 2010) og Xyn10A úr R. marinus hefur verið notaður í 

pappírsiðnaði (Pfabigan o.fl., 2002). 

 

Það er vert að veita R. marinus athygli þar sem hún framleiðir bæði mikilvæg hitaþolin ensím 

og eftirsótt litarefni. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á bakteríunni sem leiða í ljós nýjar 

aðferðir til að erfðabreyta bakteríunni og geta því stuðlað að frekari nýtingu hennar. Tekist 
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hefur að hanna genaferju sem flytur gen úr öðrum bakteríum í R. marinus. Þannig hafa genin 

agaT og bgaT, sem skrá fyrir α- og β-galaktósíðasa, verið flutt úr Thermus brockianus í R. 

marinus með genaferju (Snædís H. Björnsdóttir o.fl., 2007). Rauður litur þyrpinga R. 

marinus stafar af karótenóíð litarefnum sem bakterían framleiðir. Karótenóíð eru mikilvæg 

uppspretta β-karótína fyrir menn en eru einnig notuð sem fæðulitarefni og eru því mikilvæg 

í matvælaiðnaði (Dembitsky, 2005). Karótenóíð sem R. marinus framleiðir eru sjálf ekki 

notuð í iðnaði en þau eru samt sem áður undanfaraefni annarra efna sem eru mikilvæg í 

iðnaði, svo sem lycopene sem er andoxunarefni og er til dæmis litarefni í tómötum og er 

notað í lyfjaiðnaðinum (Heber og Lu, 2002). Með erfðaumbreytingum hefur tekist að búa til 

R. marinus stökkbrigði sem myndar lycopene í stað sinna náttúrulega karótenóíða og þannig 

er hægt að hagnýta afurðir bakteríunnar (Þórdís Kristjánsdóttir o.fl., 2020). 

1.2 Acidothermus cellulolyticus 

Acidothermus cellulolyticus er loftháð og hitakær baktería sem fyrst var einangruð úr 

Yellowstone þjóðgarðinum og við fund bakteríunnar var nýja ættkvíslin Acidothermus 

skilgreind (Mohagheghi o.fl., 1986). Bakterían hefur kjörhitastigið 60-70°C en getur vaxið 

á bilinu 37-70°C. A. cellulolyticus er sýrukær baktería og kjörsýrustig hennar er pH 5 en hún 

getur vaxið við pH 3,5-7. Bakterían vex meðal annars á sellulósa, cellóbíósa, glúkósa, xylani, 

galaktósa, maltósa, súkrósa, raffinósa, mannósa og mannitoli (Mohagheghi o.fl., 1986). 

Megin xylanasi A. cellulolyticus er Xyn10A sem genið xyn10A skráir fyrir. Genið er meira 

tjáð þegar bakterían er ræktuð á xylani (Barabote o.fl., 2010). A. cellulolyticus hefur 

endóglúkanasann E1 sem brýtur niður örkristallaðan sellulósa sem og uppleysanlegan 

sellulósa. Ensímið er mjög hitaþolið og kjörhitastig þess er um 83°C (Baker o.fl., 1994 og 

Himmel o.fl., 1994). Sé E1 úr A. cellulolyticus klónaður í bakteríuna Caldicellulosiruptor 

bescii eykst geta C. bescii til þess að brjóta niður sellulósa (Chung o.fl., 2015). 

1.3 Caldicellulosiruptor bescii 

Hitakæra bakterían Caldicellulosiruptor bescii hefur kjörhitastig á bilinu 78-80 °C en getur 

vaxið á bilinu 42°C-90°C. C. bescii er loftfirrt og vex meðal annars á kristölluðum sellulósa, 

uppleysanlegum sellulósa, cellóbíósa, xylani og xylósa. Þegar bakterían var fyrst einangruð 

var hún flokkuð í nýju ættkvíslina Anaerocellum og fékk tegundarheitið Anaerocellum 

thermophilum en eftir 16S rRNA raðgreiningu og greiningu á lífeðlisfræðilegum einkennum 

bakteríunnar var hún flokkuð í ættkvíslina Caldicellulosiruptor og fékk núverandi 

tegundarheiti (Yang o.fl., 2010). Ensímið sem C. bescii seytir mest af er CelA (Lochner o.fl., 

2011) sem er bakteríunni nauðsynlegt til þess að brjóta niður sellulósa og sé genið sem skráir 

fyrir sellulasanum slegið út verður veruleg minnkun á niðurbroti bakteríunnar á sellulósa. 

Það stafar af því að exóglúkanasahluti sellulasans virkar ekki og sá hluti hefur megin 

hlutverk í niðurbroti sellulósa (Young o.fl., 2014). Tekist hefur að gera C. bescii kleift að 

nýta hríshirsi og framleiða etanól (Chung o.fl., 2014). 
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1.4 Thermobifida fusca 

Thermobifida fusca hét áður Thermomonospora fusca en var flokkuð sem Thermobifida 

fusca árið 1998 eftir að samanburður var gerður á 16S rRNA röðum bakteríunnar við 16S 

rRNA raðir nokkurra geislabakteríuættkvísla. Þá kom í ljós að bakterían væri í raun mjög 

skyld Thermomonospora alba og Thermomonospora mesouviformis en að þessar þrjár 

bakteríur væru fjarskyldari öðrum bakteríum innan Thermomonospora en 16S rRNA 

samvörun var undir 90%. Sýnt var fram á að Thermomonospora fusca og hinar tvær 

bakteríurnar væru skyldari tegundum innan ættkvíslarinnar Nocardiopsis. Þetta var einnig 

sýnt með smíð þróunartrjáa. Thermomonospora fusca var því flutt í nýja ættkvísl, 

Thermobifida, og heitir því nú Thermobifida fusca (Zhang o.fl., 1998). T. fusca er loftháð 

baktería sem hefur kjörhitastig á bilinu 45-50°C og kjörsýrustig pH 7,5-11,0. Bakterían 

myndar ljósgular þyrpingar og er grómyndandi (McCarthy og Cross, 1984). T. fusca býr yfir 

ýmsum hitaþolnum ensímum en þar á meðal eru sex sellulasar og bakterían er þekkt sem 

sellulósaniðurbrjótandi baktería og finnst gjarnan í rotnandi lífrænu efni (Wilson, 2004). 

1.5 Lignósellulósi 

Lignósellulósi er megin uppistöðuefni frumuveggja plantna og er það lífræna efni sem mest 

er af í heiminum. Lignósellulósi er flókinn að uppbyggingu og samanstendur af sellulósa, 

ligníni og hemisellulósa.  

 

Sellulósi er fjölsykra sem samsett er úr glúkósaeiningum sem tengdar eru saman með β-1,4-

glýkósíðtengjum og mynda langa línulega keðju. Sellulósi hefur byggingarlegt hlutverk og 

gefur plöntum styrk (Chen, 2014). Lífverur sem brjóta niður sellulósa finnast aðallega meðal 

baktería og sveppa. Það eru aðeins fáar bakteríur sem geta brotið niður kristallaðan sellulósa 

en algengara er að bakteríur séu með hluta af þeim ensímum sem þarf til að brjóta niður 

kristallaðan sellulósa og geta því aðeins brotið niður ókristallaðan sellulósa (Béguin o.fl., 

1994). Bakteríur sem brjóta niður sellulósa finnast víða, til dæmis í jarðvegi, sjó og 

meltingarvegi dýra eins og nautgripa og termíta en einnig þar sem umhverfisaðstæður eru 

öfgakenndar  eins og á Suðurskautslandinu (Haichar o.fl., 2007, Ji o.fl., 2012, Sari o.fl., 2017, 

Soares o.fl., 2012 og Wenzel o.fl., 2002). 

 

Hemisellulósi gefur aftur á móti ekki mikinn styrk eins og sellulósi og samanstendur ekki af 

eins mörgum einliðum, eða aðeins um 200 á móti yfir 1000 einliðum hjá sellulósa. 

Hemisellulósi er glúkankeðja með einsykruhliðarkeðju og er oft greinóttur. Xylósi er sú 

einsykra sem myndar yfirleitt stærstan hluta hemisellulósa en aðrar einsykrur í hemisellulósa 

eru arabinósi, mannósi, galaktósi og rhamnósi. Hemisellulósum er skipt í flokka xylana, 

xyloglúkana, mannana og β-glúkana eftir því hvernig bygging þeirra er (Barsett o.fl., 2005 

og Chen, 2014).  

 

Lignín er arómatísk fjölliða sem samanstendur af þremur mismunandi lignólum. Samsetning 

lignólanna er mismunandi eftir trjágerð. Lignólin þrjú eru coumaryl-alkóhól, conifer-alkóhól 

og sinapyl-alkóhól. Lignín í harðviðarplöntum inniheldur um það bil jafn mikið af conifer-

alkóhóli og sinapyl-alkóhóli en það inniheldur mjög lítið af coumaryl-alkóhóli. Lignín í 

mjúkviðarplöntum inniheldur aðallega coniferyl-alkóhól og minna af coumaryl-alkóhóli 

(Chen, 2014 og Faravelli o.fl., 2010). 
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Lignósellulósi er eftirsótt hráefni vegna þess að hægt er að nota hann sem lífeldsneyti. 

Lífeldsneyti getur komið í staðinn fyrir jarðefnaeldsneyti og er sjálfbær lausn við orkuþörf 

heimsins og losar minni koltvísýring (Fatma o.fl., 2018). Lignín er hins vegar fyrirstaða í 

myndun lífeldsneytis úr lignósellulósa þar sem það hindrar myndun gerjanlegs glúkósa úr 

lignósellulósanum. Þó er mögulegt að minnka magn ligníns í frumuveggjum plantna með 

stökkbreytingum á genum sem taka þátt í myndun ligníns. Þannig er hægt að stuðla að meiri 

myndun glúkósa úr sellulósa (Van Acker o.fl., 2013). 

1.6 Markmið 

Hér verður R. marinus ræktuð á nokkrum kolefnisgjöfum og geta bakteríunnar til að vaxa á 

þeim könnuð. Þá verða bakteríurnar A. cellulolyticus, C. bescii og T. fusca ræktaðar og 

erfðaefni úr þeim einangrað með það fyrir augum að hægt verði að klóna sellulasagen úr 

þeim inn í R. marinus. Þannig mætti mögulega þróa R. marinus stofn sem yxi á sellulósa. 

 

 

 



5 

2 Aðferðir 

2.1 Ræktun A. cellulolyticus 

2.1.1 Ætisgerð 

Æti fyrir A. cellulolyticus var útbúið samkvæmt leiðbeiningum um æti 1433 frá DSMZ. 

Eftirfarandi þrjár lausnir voru blandaðar í fjórum bikarglösum. Tveir skammtar af 

sellulósalausn voru blandaðir hvor í sitt bikarglasið og cellóbíósalausnin og glúkósalausnin 

voru blandaðar hvor í sitt bikarglasið: 

• Sellulósalausn: 1,25 g Sigmacell alpha Type 50 (Sigma S5504) sellulósi og 25 mL 

vatn. 

• Cellóbíósalausn: 0,5 g cellóbíósi og 100 mL vatn. 

• Glúkósalausn: 1,0 g glúkósi og 50 mL vatn. 

 

Lausnirnar voru hafðar á segulhræru með hita til þess að blanda þær. Sellulósalausnirnar 

voru síðan autóklafaðar en cellóbíósalausnin og glúkósalausnin voru dauðhreinsaðar með 

síun. 

Agaræti 

Agaræti var útbúið á eftirfarandi hátt. Eftirfarandi efnum var blandað í tvær 0,5 L flöskur: 

 

• 0,25 g NH4Cl 

• 0,25 g KH2HPO4 

• 0,013 g Na2HPO4 

• 0,05 g MgSO4 x 7 H2O 

• 0,005 g CaCl2 x 2 H2O 

• 0,25 g yeast extract 

• 5 g agar 

• 200 mL dH2O 

 

Efnunum var blandað saman á segulhræru með hita. Sýrustig var stillt í báðum flöskunum 

og þær síðan settar í örbylgjuofn til að ná upp suðu í þeim. Flöskurnar voru því næst settar í 

65°C heitan hitaskáp í 3 klukkustundir og síðan í autóklafa. 

 

Sýrustig blöndunnar í annarri flöskunni var pH 5,28. 25 mL af sigmacell alpha 

sellulósalausninni og 25 mL af cellóbíósalausninni var blandað í þessa flösku. Sýrustig 

blöndunnar í hinni flöskunni var stillt að pH 5,20. 25 mL af glúkósalausninni og 25 mL af 

cellóbíósalausninni var blandað í þessa flösku.  

 

Agarætinu með glúkósalausninni og cellóbíósalausninni var hellt á 10 agarskálar og 

agarætinu með sigmacell alpha sellulósalausninni og cellóbíósalausninni var hellt á 10 skálar. 
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Skálarnar voru látnar standa á borði þar til ætið storknaði. Skálarnar voru því næst settar í 

ísskáp. 

Vökvaæti 

Vökvaæti var útbúið á eftirfarandi hátt. Í tvær 0,5 L flöskur var eftirfarandi efnum blandað: 

• 0,25 g NH4Cl 

• 0,25 g KH2HPO4 

• 0,013 g Na2HPO4 

• 0,05 g MgSO4 x 7 H2O 

• 0,005 g CaCl2 x 2 H2O 

• 0,25 g yeast extract 

• 200 mL dH2O 

 

Efnunum var blandað saman á segulhræru með hita. Sýrustig var stillt í báðum flöskunum 

og þær settar í autóklafa. Sýrustig annars vökvaætisins var pH 5,26. 25 mL af sigmacell 

alpha sellulósalausn og 25 mL af cellóbíósalausn var blandað í þessa flösku. Sýrustig hins 

vökvaætisins var pH 5,27. 25 mL af glúkósalausn og 25 mL af cellóbíósalausn var blandað 

í þessa flösku. 

2.1.2 Ræktun 

Ræktun í vökvaæti 

A. cellulolyticus stofn var fenginn frá DSMZ. Stofninn kom í glasi sem var inni í lokuðu 

glerhylki. Glerhylkið var opnað samkvæmt leiðbeiningum frá DSMZ og eins og hér á eftir 

segir. Annar endi glerhylkisins var hitaður í nokkrar sekúndur yfir gasloga. Nokkrum 

dropum af afjónuðu og eimuðu vatni var sprautað á sama enda og þá var bankað í hylkið 

með töngum til þess að brjóta glerið. Ofan á bakteríuglasinu í glerhylkinu var einangrun sem 

var fjarlægð. Bakteríuglasið var lokað með bómullartappa og tangir voru notaðar til þess að 

fjarlægja hann úr glasinu. 1 mL af A. cellulolyticus vökvaæti var settur með pípettu í 

bakteríuglasið. Bómullartappinn var settur aftur í glasið og bakteríuköggullinn var látinn 

leysast upp í ætinu í 30 mínútur. Að þeim tíma liðnum var ætið pípettað upp og niður til þess 

að blanda frumunum betur við ætið.  

 

10 mL af glúkósa- og cellóbíósavökvaæti voru settir hvor í sína Erlenmeyer flöskuna. 100 

µL af bakteríulausninni úr bakteríuglasinu var blandað í aðra Erlenmeyer flöskuna og 200 

µL af bakteríulausn var blandað í hina Erlenmeyer flöskuna. 

 

10 mL af cellóbíósa- og sellulósavökvaæti voru settir hvor í sína Erlenmeyer flöskuna. 100 

µL af bakteríulausninni var blandað í aðra Erlenmeyer flöskuna og 200 µL af 

bakteríulausninni var blandað í hina Erlenmeyer flöskuna með cellóbíósa- og sellulósaætinu. 

 

Erlenmeyer flöskurnar voru settar í hristiskáp við 60°C og 170 rpm hristing. 4 dögum eftir 

að ræktun hófst voru flöskurnar færðar í 55°C. 8 dögum eftir að ræktun hófst voru 2 mL af 

æti og frumum teknir úr annarri glúkósa- og cellóbíósaræktinni og sett í Eppendorf glas. 

Þetta var endurtekið fyrir 4 önnur Eppendorf glös. Glösin voru sett í skilvindu og ætið 

pípettað ofan af frumunum í Eppendorf glasinu. Eppendorf glösin voru geymd í -20°C frysti 

þar til erfðaefni var einangrað úr frumunum. 
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Ræktun á agarskálum 

Tvær agarskálar með glúkósa og cellóbíósa og tvær agarskálar með cellóbíósa og sellulósa 

voru þurrkaðar í þurrkskáp í 20 mínútur. A. cellulolyticus var strikað með málmlykkju á tvær 

agarskálar með glúkósa- og cellóbíósaæti og á tvær agarskálar með cellbíósa- og 

sellulósaaæti. Skálarnar voru settar í 60°C heitan ræktunarskáp. 10 dögum eftir að ræktun 

hófst voru skálarnar færðar í 55°C heitan ræktunarskáp. 

 

Afgangurinn af bakteríustofninum var pípettaður upp úr bakteríuglasinu og settur í 

Eppendorf glas. Eppendorf glasið var sett í skilvindu í 5 mínútur með 11000 rcf snúningi. 

Ætið var pípettað ofan af frumunum og frumurnar geymdar í -20°C frysti þar til erfðaefni 

var einangrað úr þeim. 

2.2 Einangrun á DNA úr A. cellulolyticus 

DNA var einangrað úr frumum frá DSMZ samkvæmt leiðbeiningum frá Monarch. 

 

1) Frumurnar frá DSMZ, sem voru í 2 mL Eppendorf glasi, voru teknar úr frysti og 

þær látnar þiðna við stofuhita. 

2) 90 µL af PBS lausn var bætt út í Eppendorf glasið með frumunum og frumurnar 

leystar upp í lausninni. Eppendorf glasið var síðan vortexað. 

3) 10 µL af leysiensími var bætt við frumulausnina og frumurnar vortexaðar í stutta 

stund. 

4) 100 µL af Tissue Lysis Buffer var bætt við og frumurnar vortexaðar rækilega. 

5) Frumurnar voru settar í hitablokk við 37°C í 9 mínútur. 

6) 10 µL af próteinasa K var bætt við og frumurnar vortexaðar. 

7)  Frumurnar voru settar í hitablokk við 56°C með 1400 rpm hristingi í hálftíma. 

8) 3 µL af RNasa A var bætt við og frumurnar vortexaðar. Eppendorf glasið var síðan 

sett í hitablokk í 5 mínútur við 56°C og með 1400 rpm hristingi. 

9) 400 µL af gDNA binding buffer var bætt við og glasið vortexað í stutta stund í 

einu. 

10) Blandan var flutt í súlu sem var í safnglasi. 

11) Safnglasið með súlunni í var sett í skilvindu í 3 mínútur við 1000 rcf. 

12) Hraði skilvindunnar var aukinn í 16100 rcf  í 1 mínútu. 

13) Súlan var flutt í nýtt safnglas og 500 µL af gDNA wash buffer voru settir í hana. 

Safnglasinu var snúið nokkrum sinnum á hvolf. 

14) Safnglasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 16100 rcf. 

15) Safnglasið var tæmt og afgangsdropar fjarlægðir. 

16) Súlan var sett aftur í safnglasið og 500 µL af gDNA wash buffer voru settir í 

súluna. Safnglasinu var snúið nokkrum sinnum á hvolf. 

17) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 16100 rcf. 

18) Súlan var sett í 1,5 mL Eppendorf glas. 

19) 55 µL af gDNA elution buffer voru settir í annað 1,5 mL Eppendorf glas og 

búfferinn hitaður í hitablokk í 1 mínútu við 60°C. 

20) 50 µL af gDNA elution búffernum voru settir á súluna og Eppendorf glasið með 

súlunni látið standa við stofuhita í 1 mínútu. 

21) Eppendorf glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 16100 rcf. 
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22) DNA styrkur var mældur með NanoDrop. 2 µL af blank voru settir á NanoDrop 

tækið til að núllstilla það. 2 µL af DNA voru settir á NanoDrop tækið og styrkurinn 

mældur. 

2.3 Ræktun C. bescii 

2.3.1 Ætisgerð 

Agaræti 

Agaræti fyrir C. bescii var útbúið á eftirfarandi hátt samkvæmt leiðbeiningum um æti 516 

frá DSMZ. Eftirfarandi innihaldsefnum, nema Na-resazurin lausninni (0,1% w/v), var 

blandað í glerflösku: 

 

• 0,17 g NH4Cl 

• 0,17 g KH2PO4 

• 0,17 g KCl 

• 0,17 g MgCl2 x 6H2O 

• 0,17 g CaCl2 x 2H2O 

• 0,25 g yeast extract 

• 10,0 g agar 

• 400 mL vatn 

• Nokkrir dropar af Na-resazurin lausn (0,1% w/v) 

 

Blandan var látin standa á segulhræru með hita og sýrustig hennar var stillt í pH 7,22. 

Nokkrum dropum af Na-resazurin lausn (0,1% w/v) var því næst bætt í blönduna. Blandan 

var hituð í örbylgjuofni og suðu náð upp. Blandan var síðan sett í 65°C heitan hitaskáp í 3 

klukkustundir og því næst sett í autóklafa. 

 

Í Erlenmeyer flösku var blandað 

• 0,75 g Na2CO3 

• 50 mL vatn 

 

Í aðra Erlenmeyer flösku var blandað 

• 2,50 g cellóbíósi 

• 50 mL vatn 

 

Na2CO3 lausnin var autóklöfuð og cellóbíósalausnin var dauðhreinsuð með síun. 5 mL af 

Wolfe‘s vítamínlausn (sjá viðauka A) og 0,5 µL af snefilefnalausn SL-10 (sjá viðauka A) 

var blandað í Erlenmeyerflöskuna með cellóbíósalausninni. Báðum lausnum var því næst 

hellt í blönduna í glerflöskunni þegar hún hafði verið autóklöfuð. 
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Vökvaæti 

Vökvaæti fyrir C. bescii var útbúið á eftirfarandi hátt samkvæmt leiðbeiningum um æti 516 

frá DSMZ. Eftirfarandi efnum, nema Na-resazurin lausn (0,1% w/v), var blandað í glerflösku: 

 

• 0,17 g NH4Cl 

• 0,17 g KH2PO4 

• 0,17 g KCl 

• 0,17 g MgCl2 x 6H2O 

• 0,17 g CaCl2 x 2H2O 

• 0,25 g yeast extract 

• 400 mL vatn 

• Nokkrir dropar af Na-resazurin lausn (0,1% w/v) 

 

Hrært var í blöndunni með segulhræru og sýrustig stillt í pH 7,29. Nokkrum dropum af Na-

resazurin lausn (0,1% w/v) var bætt í blönduna. Ætið var autóklafað. 

 

Í Erlenmeyer flösku var blandað 

• 0,75 g Na2CO3 

• 50 mL vatn 

 

Lausnin var autóklöfuð. 

 

Í aðra Erlenmeyer flösku var blandað 

• 2,50 g cellóbíósa 

• 50 mL vatn 

 

Lausnin var dauðhreinsuð með síun. 5 mL af vítamínlausn (sjá viðauka A) og 0,5 µL af 

snefilefnalausn SL-10 (sjá viðauka A) var blandað í Erlenmeyerflöskuna með 

cellóbíósalausninni. Na2CO3 lausninni og cellóbíósalausninni var hellt ofan í ætið í 

glerflöskunni. 

2.3.2 Ræktun 

C. bescii stofn (DSM 6725) var fenginn frá DSMZ. Stofninn kom í glasi sem var inni í 

lokuðu glerhylki. Glerhylkið var opnað samkvæmt leiðbeiningum frá DSMZ og eins og hér 

á eftir segir. Annar endi glerhylkisins var hitaður í nokkrar sekúndur yfir gasloga. Nokkrum 

dropum af afjónuðu og eimuðu vatni var sprautað á sama enda og bankað í hylkið með 

töngum til þess að brjóta glerið. Ofan á bakteríuglasinu í glerhylkinu var einangrun sem var 

fjarlægð og bakteríuglasið var tekið úr glerhylkinu. 

 

Na2S var notað til þess að fjarlægja súrefni úr fjórum loftþéttum ræktunarglösum. 5 mL af 

vökvaæti 516 voru settir í hvert ræktunarglas. 1,0 mL af vökvaæti 516 var settur í 

bakteríuglasið með C. bescii og það látið standa í 30 mínútur. 50 µL af frumuætisblöndunni 

úr bakeríuglasinu voru settir í eitt ræktunarglasið, 100 µL voru settir í annað ræktunaglasið 

og 200 µL í þriðja ræktunarglasið. Í fjórða ræktunarglasinu var einungis æti. Ræktunarglösin 

fjögur voru sett í hristikistu við 75°C án hristings. Eftir að bakterían ræktaðist voru 

ræktunarglösin geymd í ísskáp.  
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500 µL af frumuætisblöndunni úr bakteríuglasinu voru settir í 1,5 mL Eppendorf glas. 

Ræktin var sett í skilvindu í 5 mínútur með 11.000 rcf. Ætið var pípettað ofan af 

frumukögglinum og hann settur í -20°C frysti. 

 

Úr einu ræktunarglasi voru pípettaðir 2 mL af C. bescii frumurækt og hún sett í Eppendorf 

glas. Eppendorf glasið var sett í skilvindu í 5 mínútur við 11000 rcf og ætið pípettað ofan af 

frumunum. Frumurnar í Eppendorf glasinu voru síðan settar í -20°C frysti. Fjögur önnur 

Eppendorf glös með frumum voru fryst á sama máta. Ef lítið reyndist vera af frumum á botni 

Eppendorf glassins eftir að frumurnar höfðu verið skildar frá ætinu var meiri frumurækt sett 

í Eppendorf glasið, glasið sett aftur í skilvindu og ætið pípettað ofan af frumunum. 

2.4 Einangrun á DNA úr C. bescii 

Erfðaefni var annars vegar einangrað úr C. bescii frumum sem komu á beint frá DSMZ og 

hins vegar úr frumum sem höfðu vaxið í vökvarækt. Notast var við DNA einangrunarsett frá 

Monarch og fór fram eins og hér á eftir segir. 

 

1) Frumurnar, sem voru í 2 mL Eppendorf glasi, voru teknar úr frysti og þær látnar 

þiðna við stofuhita. 

2) Frumurnar voru leystar upp í 90 µL af PBS og þær vortexaðar. 

3) 10 µL af leysiensími var bætt við frumulausnina og frumurnar vortexaðar í stutta 

stund. 

4) 100 µL af Tissue Lysis Buffer var bætt við og frumurnar vortexaðar rækilega. 

5) Frumurnar voru settar í hitablokk við 37°C í 5 mínútur. 

6) 10 µL af próteinasa K var bætt við og frumurnar vortexaðar. 

7) Frumurnar voru settar í hitablokk við 56°C með 1400 rpm hristingi í hálftíma. 

8) 3 µL af RNasa A var bætt við og frumurnar vortexaðar og settar í hitablokk í 5 

mínútur við 56°C og með 1400 rpm hristingi. 

9) 400 µL af gDNA binding buffer var bætt við og glasið vortexað í stutta stund í einu. 

10) Blandan var flutt í súlu sem var í safnglasi. 

11) Glasið var sett í skilvindu í 3 mínútur við 1000 rcf. 

12) Hraði skilvindunnar var aukinn í 16100 rcf í 1 mínútu. 

13) Súlan var flutt í nýtt safnglas og 500 µL af gDNA wash buffer voru settir í hana. 

Glasinu var snúið nokkrum sinnum á hvolf. 

14) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 16100 rcf. 

15) Súlan var fjarlægð úr safnglasinu og safnglasið tæmt. 

16) Súlan var flutt aftur í safnglasið og 500 µL af gDNA wash buffer voru settir í hana. 

Glasinu var snúið nokkrum sinnum á hvolf. 

17) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 16100 rcf. 

18) Súlan var sett í 1,5 mL Eppendorf glas. 

19) 55 µL af gDNA elution buffer voru settir í 1,5 mL Eppendorf glas og búfferinn 

hitaður í hitablokk í 1 mínútu við 60°C. 

20) 50 µL af gDNA elution búffernum voru settir á súluna og glasið látið standa við 

stofuhita í 1 mínútu. 

21) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 16100 rcf. 

22) DNA styrkur var mældur með Nanodrop. 2 µL af blank voru settir á NanoDrop tækið 

til að núllstilla það. 2 µL af DNA voru settir á NanoDrop tækið og styrkurinn mældur. 
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2.5 Ræktun T. fusca 

2.5.1 Ætisgerð 

Agaræti 

Agaræti fyrir T. fusca var útbúið með eftirfarandi hætti samkvæmt leiðbeiningum um æti 

83 frá DSMZ. 

• 15 g súkrósi 

• 1,5 g NaNO3 

• 0,5 g K2HPO4 

• 0,25 g MgSO4 x 7 H2O 

• 0, 25 g KCl 

• 0,005 g FeSO4 x 7 H2O 

• 1 g yeast extract 

• 2,5 g peptón 

• 7,5 g agar 

• 500 mL eimað vatn 

 

Ofantöldum innihaldsefnum var blandað í flösku og þeim blandað saman á segulhræru og 

lítill hiti hafður undir. Sýrustig lausnarinnar var stillt að pH 7,28 með 1 M HCl. Ætið var því 

næst sett í örbylgjuofn og suðu náð upp í því. Ætið var sett í hitaskáp við 65°C í 3 

klukkustundir og síðan í autóklafa. Þar sem að ætið var ekki notað strax storknaði það og því 

var það hitað í örbylgjuofni í 10 mínútur til þess að bræða það. Því næst var það kælt aðeins 

niður og síðan hellt á agarskálar þannig að agarinn væri nokkuð þykkur á skálunum. 

Agarskálarnar voru látnar storkna á borði en þær voru síðan geymdar í kæli. 

Vökvaæti 

Vökvaæti fyrir T. fusca  var útbúið með eftirfarandi hætti samkvæmt leiðbeiningum frá 

DSMZ um æti 83. 

• 15 g súkrósi 

• 1,5 g NaNO3 

• 0,5 g K2HPO4 

• 0,25 g MgSO4 x 7 H2O 

• 0, 25 g KCl 

• 0,005 g FeSO4 x 7 H2O 

• 1 g yeast extract 

• 2,5 g peptón 

• 500 mL eimað vatn 

 

Ofantöldum innihaldsefnum var blandað í flösku og segulhræra notuð til þess að blanda 

efnunum saman. Sýrustig var stillt að pH 7,3 með 1 M HCl. Ætið var því næst sett í autóklafa. 

2.5.2 Ræktun 

T. fusca stofn (DSM 43792) var fenginn frá DSMZ. Stofninn kom í glasi sem var inni í 

lokuðu glerhylki. Glerhylkið var opnað samkvæmt leiðbeiningum frá DSMZ og eins og hér 
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á eftir segir. Annar endi glerhylkisins var hitaður í nokkrar sekúndur yfir gasloga. Nokkrum 

dropum af afjónuðu og eimuðu vatni var sprautað á sama enda og bankað í hylkið með 

töngum til þess að brjóta glerið. Ofan á bakteríuglasinu í glerhylkinu var einangrun sem var 

fjarlægð. Í bakteríuglasinu var bómullartappi og tangir voru notaðar til þess að fjarlægja hann 

úr glasinu. 1 mL af T. fusca vökvaæti 83 var settur með pípettu í bakteríuglasið. 

Bómullartappinn var settur aftur í glasið og stofninn látinn bíða í ætinu í 30 mínútur. 

Ræktun T. fusca í vökvaæti 

10 mL af  vökvaæti voru settir hvor í sína Erlenmeyer flöskuna með pípettu. 100 µL af T. 

fusca og æti úr bakteríuglasinu voru settir í aðra Erlenmeyer flöskuna og 200 µL af T. fusca 

og æti voru settir í hina Erlenmeyer flöskuna. Erlenmeyer flöskurnar voru síðan settar í 

hristikistu við 45°C og 200 rpm hristing í tvo sólarhringa. 

Ræktun T. fusca á agarskálum 

T. fusca úr bakteríuglasinu var strikað á tvær agarskálar með málmlykkju. Málmlykkjan var 

notuð til þess að strika á tvær agarskálar. Agarskálarnar voru settar í ræktun við 45°C í tvo 

sólarhringa og síðan í ísskáp. 

 

Afgangurinn af T. fusca úr bakteríuglasinu var settur í Eppendorf glas með pípettu. 

Eppendorf glasið var sett í skilvindu í 5 mínútur með 10000 rcf. Vökvaætið var pípettað ofan 

af pelletnum. T. fusca frumurnar í Eppendorf glasinu voru svo geymdar í -20°C frysti þar til 

DNA einangrun fór fram. 

 

Eftir að vöxtur kom fram í vökvaætinu voru frumur frystar í fimm Eppendorf glösum. 2 mL 

af vökvaræktinni voru settir í hvert Eppendorf glas. Eppendorf glösin voru sett í skilvindu í 

5 mínútur með 11.000 rcf. Vökvaætið var pípettað ofan af frumunum og Eppendorf glösin 

geymd í frysti þar til DNA einangrun fór fram. 

2.6 Einangrun á DNA úr T. fusca 

Annars vegar var DNA einangrað úr frumum sem komu beint frá DSMZ og hins vegar úr 

frumum sem höfðu vaxið í vökvarækt. Tvær aðferðir voru notaðar við einangrun 

erfðaefnisins. Annars vegar var gerð DNA einangrun án leysiensíms og hins vegar DNA 

einangrun með leysiensími. 

DNA einangrun án leysiensíms 

DNA var einangrað úr T. fusca frumum sem komu beint frá DSMZ og úr frumum sem komu 

úr vökvarækt. Frumur frá DSMZ og úr vökvarækt voru þíddar við stofuhita þar sem þær 

höfðu verið í frysti. 

 

Því næst var 200 µL af PBS lausn blandað við frumurnar frá DSMZ og frumuköggullinn 

leystur upp. 100 µL af frumublöndunni voru færðir í annað Eppendorf glas og það sett í 

skilvindu í 5 mínútur við 11000 rcf, vökvinn pípettaður ofan af frumunum og Eppendorf 

glasið sett í geymslu í frysti. Hinir 100 µL af frumublöndunni voru notaðir í DNA 

einangruninni.  
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100 µL af PBS lausn var blandað við frumurnar sem kom úr vökvaræktinni. Að þessu loknu 

var verklagi frá Monarch fylgt í DNA einangruninni og eftirfarandi skref voru framkvæmd 

fyrir bæði frumurnar frá DSMZ og frumurnar úr vökvaræktinni: 

 

1) 1 µL af próteinasa K og 3 µL af RNasa A var blandað í frumublönduna og glösin 

vortexuð. 

2) 100 µL af cell lysis buffer var blandað við og glösin vortexuð. 

3) Eppendorf glösin voru sett í hitablokk við 56°C með 1400 rpm hristing. 

4) 400 µL af gDNA binding buffer var bætt við og glösin vortexuð í stutta stund í einu. 

5) Blandan var flutt í súlu sem var í safnglasi. 

6) Glösin voru sett í skilvindu í 3 mínútur við 1000 rcf. 

7) Glösin voru sett í skilvindu í 1 mínútu við 13500 rcf. 

8) Súlan var flutt í nýtt safnglas og 500 µL af gDNA wash buffer voru settir í hana. 

Glasinu var snúið nokkrum sinnum á hvolf. 

9) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 13500 rcf. 

10) Safnglasið var tæmt og afgangsdropar fjarlægðir. 

11) Súlan var aftur sett í safnglasið og 500 µL af gDNA wash buffer voru settir í hana. 

Glasinu var snúið nokkrum sinnum á hvolf. 

12) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 13500 rcf. 

13) Súlan var sett í 1,5 mL Eppendorf glas. 

14) 50 µL af gDNA elution búffer voru settir á súluna og glasið látið standa við stofuhita 

í 1 mínútu. 

15) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 13500 rcf. 

16) DNA styrkur var mældur með NanoDrop. 2 µL af blank voru settir á NanoDrop tækið 

til að núllstilla það. 2 µL af DNA voru settir á NanoDrop tækið og styrkurinn mældur. 

DNA einangrun með leysiensími 

Notast var við DNA einangrunarsett frá Monarch við einangrun á DNA úr T. fusca. Frumur 

úr vökvarækt voru notaðar í DNA einangrunina. 

 

1) Frumurnar úr vökvarækt, sem voru í 2 mL Eppendorf glasi, voru teknar úr frysti og 

þær látnar þiðna við stofuhita. 

2) Frumurnar voru leystar upp í 90 µL af PBS og þær vortexaðar. 

3) 10 µL af leysiensími var bætt við frumulausnina og frumurnar vortexaðar stutta stund. 

4) 100 µL af Tissue Lysis Buffer var bætt við og frumurnar vortexaðar rækilega. 

5) Frumurnar voru settar í hitablokk við 37°C í 5 mínútur. 

6) 10 µL af próteinasa K var bætt við og frumurnar vortexaðar. 

7) Frumurnar voru settar í hitablokk við 56°C með 1400 rpm hristingi í hálftíma. 

8) 3 µL af RNasa A var bætt við og frumurnar vortexaðar og settar í hitablokk í 5 

mínútur við 56°C og með 1400 rpm hristingi. 

9) 400 µL af gDNA binding buffer var bætt við og glasið vortexað í stutta stund í einu. 

10) Blandan var flutt í súlu sem var í safnglasi. 

11) Glasið var sett í skilvindu í 3 mínútur við 1000 rcf. 

12) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 13500 rcf. 

13) Súlan var flutt í nýtt safnglas og 500 µL af gDNA wash buffer voru settir í hana. 

Glasinu var snúið nokkrum sinnum á hvolf. 

14) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 13500 rcf. 

15) Súlan var tekin úr safnglasinu og safnglasið tæmt. 
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16) Súlan var aftur sett í safnglasið og 500 µL af gDNA wash buffer voru settir í hana. 

Glasinu var snúið nokkrum sinnum á hvolf. 

17) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 13500 rcf. 

18) Súlan var sett í 1,5 mL Eppendorf glas. 

19) 55 µL af gDNA elution buffer voru settir í 1,5 mL Eppendorf glas og búfferinn 

hitaður í hitablokk í 1 mínútu við 60°C. 

20) 50 µL af gDNA elution búffernum voru settir á súluna og glasið látið standa við 

stofuhita í 1 mínútu. 

21) Glasið var sett í skilvindu í 1 mínútu við 13500 rcf. 

22) DNA styrkur var mældur með NanoDrop. 2 µL af blank voru settir á NanoDrop tækið 

til að núllstilla það. 2 µL af DNA voru settir á NanoDrop tækið og styrkurinn mældur. 

2.7 Ræktun R. marinus 

2.7.1 Ætisgerð 

Fjórtán mismunandi æti voru útbúin fyrir R. marinus. Í þrettán ætum voru mismunandi 

kolefnisgjafar en fjórtánda ætið var notað sem samanburðaræti og innihélt því engan 

kolefnisgjafa. Agarlausn, fosfatbúfferlausn og grunnlausn voru notaðar í öll ætin en gerð 

þeirra er lýst fremst í þessum kafla. Í kjölfarið er ætisgerð ætanna 14 lýst. 

Agarlausn 

5 g af NaCl og 8 g af agar var blandað í tvær glerflöskur. 310 mL af eimuðu vatni voru settir 

í hvora flösku. Flöskurnar voru settar í örbylgjuofn og suðu náð upp. Flöskurnar voru því 

næst settar í 65°C heitan hitaskáp í þrjár klukkustundir og því næst í autóklafa. 

Fosfatbúffer 

5,44 g KH2PO4 og 11,33 g Na2HPO4 voru vigtuð í glerflösku og 1000 mL af eimuðu vatni 

bætt við. Hrært var í lausninni á segulhræru og sýrustig lausnarinnar var stillt í pH 7,18 með 

1 M NaOH. Lausnin var að lokum sett í autóklafa. 

Grunnlausn 

195 mL af grunni (sjá viðauka A), 97,5 mL af fosfatbúffer, 19,5 mL af 1 M NH4Cl voru 

mæld með mæliglasi og sett í 1 L glerflösku. 1,95 mL af Wolfe‘s vítamínlausn (sjá viðauka 

A) voru mældir með pípettu og bætt út í. 

Glúkósaæti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku og 15,47 mL af sterílu 

vatni var bætt við. 50 mL af eimuðu vatni voru mældir í glerflösku. Flaskan var sett á 

segulhræru og 2,00 g af glúkósa voru sett ofan í flöskuna í litlum skömmtum. Lausnin var 

autóklöfuð. 13 mL af glúkósalausninni voru mældir og settir í Erlenmeyer flöskuna. 

Mannitolæti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku og 15,47 mL af sterílu 

vatni var bætt við. 50 mL af eimuðu vatni voru mældir í glerflösku. Flaskan var sett á 
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segulhræru og 2,00 g af mannitol voru sett ofan í flöskuna í litlum skömmtum. Lausnin var 

autóklöfuð. 13 mL af mannitollausninni voru mældir og settir í Erlenmeyer flöskuna. 

Cellóbíósaæti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku og 15,47 mL af sterílu 

vatni var bætt við. 50 mL af eimuðu vatni voru settir í bikarglas. Bikarglasið var sett á 

segulhræru og 2 g af cellóbíósa var bætt út í vatnið í litlum skömmtum. Lausnin var 

dauðhreinsuð með síun. 13 mL af cellóbíósalausninni voru mældir og settir í Erlenmeyer 

flöskuna. 

Xylósaæti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku og 15,47 mL af sterílu 

vatni var bætt við. 50 mL af eimuðu vatni voru mældir í bikarglas. Bikarglasið var sett á 

segulhræru og 2 g af xylósa var bætt út í vatnið í litlum skömmtum. Lausnin var 

dauðhreinsuð með síun. 13 mL af xylósalausninni voru mældir og settir í Erlenmeyer 

flöskuna. 

Beechwood og birchwood xylanæti með xylanasa 

28,47 mL af sterílu vatni voru settir hvor í sína Erlenmeyer flöskuna. 0,52 g af beechwood 

xylan voru settir í aðra Erlenmeyer flöskuna og 0,52 g af birchwood xylan voru settir í hina 

flöskuna. Flöskurnar voru látnar standa á segulhræru með 60°C hita á meðan xylanið var sett 

ofan í þær í litlum skömmtum. 20,93 mL af grunnlausn voru mældir hvor í sína 250 mL 

Erlenmeyer flöskuna. Beechwood xylanlausnin var sett í aðra Erlenmeyer flöskuna og 

birchwood xylanlausnin var sett í hina flöskuna. Flöskurnar tvær voru því næst settar í 55°C 

heita hristikistu með 50 rpm hristingi í 15 mínútur. Þá voru flöskurnar teknar úr hristikistunni 

og 400 µL af pHG209 xylanasa bætt út í hvora Erlenmeyer flösku. pHG209 xylanasinn er 

framleiddur af Matís og var klónaður úr hitakærri bakteríu. Þegar ensímið var komið í 

flöskurnar voru þær hafðar í hristikistu í 30 mínútur við 55°C og 50 rpm hristing. 

Beechwood xylanæti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku. Í Erlenmeyer flöskuna 

var bætt 28,47 mL af sterílu vatni. Erlenmeyer flaskan var því næst sett á segulhræru með 

60°C hita og 0,52 g af beechwood xylani voru sett í litlum skömmtum í flöskuna. 

Birchwood xylanæti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku. Í Erlenmeyer flöskuna 

var bætt 28,47 mL af sterílu vatni. Erlenmeyer flaskan var því næst sett á segulhræru með 

60°C hita og 0,52 g af birchwood xylani voru sett í litlum skömmtum í flöskuna. 

Sigmacell sellulósa 20 æti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku. Í Erlenmeyer flöskuna 

var bætt 28,47 mL af sterílu vatni. Erlenmeyer flaskan var því næst sett á segulhræru með 

60°C hita og 0,52 g af sigmacell sellulósa 20 voru sett í litlum skömmtum í flöskuna. 
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Sigmacell sellulósa 50 æti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku. Í Erlenmeyer flöskuna 

var bætt 28,47 mL af sterílu vatni. Erlenmeyer flaskan var því næst sett á segulhræru með 

60°C hita og 0,52 g af sigmacell sellulósa 50 voru sett í litlum skömmtum í flöskuna. 

Sigmacell sellulósa 101 æti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku. Í Erlenmeyer flöskuna 

var bætt 28,47 mL af sterílu vatni. Erlenmeyer flaskan var því næst sett á segulhræru með 

60°C hita og 0,52 g af sigmacell sellulósa 101 voru sett í litlum skömmtum í flöskuna. 

CMC æti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku. Í Erlenmeyer flöskuna 

var bætt 28,47 mL af sterílu vatni. Erlenmeyer flaskan var því næst sett á segulhræru með 

60°C hita og 0,52 g af CMC voru sett í litlum skömmtum í flöskuna. 

Sellulósaæti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku. Í Erlenmeyer flöskuna 

var bætt 28,47 mL af sterílu vatni. Erlenmeyer flaskan var því næst sett á segulhræru með 

60°C hita og 0,52 g af sellulósa voru sett í litlum skömmtum í flöskuna. 

Neikvætt samanburðaræti 

20,93 mL af grunnlausn voru mældir í 250 mL Erlenmeyer flösku. Í Erlenmeyer flöskuna 

var bætt 28,47 mL af sterílu vatni. 

 

Þegar öll fjórtán ætin í Erlenmeyer flöskunum voru tilbúin voru þau sett í hristikistu við 

65°C og 55 rpm hristing þangað til þeim var blandað við agarlausnina. Agarlausnin var 

brædd í örbylgjuofni og geymd við 65°C á milli þess sem hún var notuð til þess að koma í 

veg fyrir að agarinn storknaði. Ein Erlenmeyer flaska var tekin út úr hristikistunni í einu og 

80 mL af agarlausn var blandað vel við ætið í Erlenmeyer flöskunni. Hverju æti var síðan 

hellt á fimm agarskálar, þær látnar standa á borði þar til agarinn hafði storknað og þá voru 

þær settar í ísskáp. 

2.7.2 Ræktun 

R. marinus stofni 493 var strikað á 166+1% NaCl æti og bakterían ræktuð við 65°C. Að 

tveimur dögum liðnum var full lykkja af frumum leyst upp í 1,5 mL af sterílu milliQ vatni. 

Því næst var 50 µL af frumulausninni valtað á agarskálar og bakterían ræktuð við 65°C. 

Bakterían var ræktuð á tveimur agarskálum með hverju æti og auk þeirra var ein agarskál 

með hverju æti án R. marinus höfð við 65°C til þess að athuga hvort að mengun kæmi upp 

á skálunum. Vöxtur á skálunum var athugaður tveimur og fimm dögum eftir að ræktun hófst.
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3 Niðurstöður 

3.1 Ræktun A. cellulolyticus, C. bescii og T. 

fusca 

Þremur dögum eftir að ræktun á bakteríunni hófst var vökvaæti úr þremur ræktunarglösum 

af fjórum gufað upp þannig að ræktunin stöðvaðist. Í fjórða ræktunarglasinu sem innihélt 

glúkósa og cellóbíósa var enn æti. 7 dögum eftir að ræktun í vökvaæti hófst sást vöxtur í 

ætinu með glúkósa og cellóbíósa. Í þetta æti höfðu verið settir 100 µL af frumum. 16 dögum 

eftir að ræktun á A. cellulolyticus á agarskálum hófst, og 6 dögum eftir að þær voru færðar í 

hitaskáp við 55°C, sást enginn vöxtur á skálunum og hætt var að rækta bakteríuna. 

 

Fjórum dögum eftir að ræktun á C. bescii hófst sást vöxtur í vökvaætinu. Svartar flyksur 

sáust í vökvaætinu. 

 

Þremur dögum eftir að ræktun á T. fusca hófst sáust margar rjómagular þyrpingar á agarætinu 

og einnig sást mikill vöxtur í vökvaætinu. Í vökvaætinu mynduðu bakteríurnar rjómagular 

kúlur og þræði. 

3.2 Einangrun á DNA úr A. cellulolyticus, C. 

bescii og T. fusca 

Heimtur úr DNA einangrun úr A. cellulolyticus, C. bescii og T. fusca má sjá í töflu 3.1. 

Einangrun á DNA úr T. fusca tókst betur þegar leysiensím var notað heldur en þegar það 

var ekki notað. 215,5 ng/µL af erfðaefni fengust með notkun leysiensíms. 

 

Tafla 3.1 Heimtur úr DNA einangrun. 

Baktería Uppruni DNA styrkur (ng/µL) 

A. cellulolyticus DSMZ 36,3 

C. bescii DSMZ 61,2 

C. bescii Vökvarækt -0,2 

T. fusca DSMZ 1 

T. fusca Vökvarækt 13,7 

T. fusca Vökvarækt 215,5 
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3.3 Ræktun R. marinus 

R. marinus var ræktuð á 13 mismunandi kolefnisgjöfum.  Í töflu 3.2 sjást niðurstöður úr 

ræktun bakteríunnar á mismunandi ætum. Enginn vöxtur sást á ætum sem innihéldu xylósa, 

mannitol, sellulósa og Sigmacell sellulósa 20, 50 og 101. Mismikill vöxtur var á hinum 

ætunum en mestur vöxtur sást í ætunum sem innihéldu xylan. Rauður litur R. marinus var 

mjög áberandi á xylanætunum (myndir 3.1 og 3.2). Einnig kom fram bakteríuþekja á 

xylanætum sem höfðu verið meðhöndluð með xylanasa en karótenóíðin voru ekki eins 

áberandi á þeim ætum eins og á ætunum sem innihéldu xylan án xylanasa (myndir 3.3 og 

3.4). Þyrpingar baktería komu fram á glúkósaætinu og á ætinu með uppleysanlegum 

sellulósa en meiri litur sást í þyrpingum á fyrrnefnda ætinu en því síðarnefnda (myndir 3.5 

og 3.6). Ekki var kominn fram vöxtur á cellóbíósaætið tveimur dögum eftir að ræktun hófst, 

eins og á hin ætin þar sem vöxtur kom fram, en eftir fimm daga var kominn vöxtur á 

cellóbíósaætið og sáust þá 30-40 þyrpingar á hvorri skál (myndir 3.7 og 3.8). Engin mengun 

sást á þeim skálum sem voru settar í ræktun án R. marinus. 

 

Tafla 3.2 Niðurstöður úr ræktun á R. marinus eftir ræktun í fimm daga. 

Æti Vöxtur 

Glúkósi Næstum þekja. Litlar, stakar og rauðar 

þyrpingar. 

Xylósi 

Cellóbíósi 

Sellulósi 

Uppleysanlegur sellulósi (CMC) 

 

Mannitol 

Sigmacell sellulósi 20 

Sigmacell sellulósi 50 

Sigmacell sellulósi 101 

Megazyme beechwood xylan 

Megazyme beechwood xylan 

+ xylanasi 

Sigma birchwood xylan 

Sigma birchwood xylan 

+ xylanasi 

Neikvætt samanburðaræti 

Enginn vöxtur. 

Stakar og rauðar þyrpingar. 

Enginn vöxtur. 

Þekja en mjög litlar þyrpingar. Ekki mikill 

litur í þyrpingum. 

Enginn vöxtur. 

Enginn vöxtur. 

Enginn vöxtur. 

Enginn vöxtur. 

Þekja og mikill vöxtur. 

Þekja 

 

Þekja og mikill vöxtur. 

Þekja 

 

Enginn vöxtur. 
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Mynd 3.1 Vöxtur R. marinus á Megazyme beechwood xylanæti. Mikill vöxtur kom fram og 

rauðar þyrpingar voru áberandi. 

 
Mynd 3.2 Vöxtur R. marinus á Sigma birchwood xylanæti. Mikill vöxtur kom fram og rauðar 

þyrpingar voru áberandi. 
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Mynd 3.3 R. marinus myndaði þekju á Megazyme beechwood xylanæti sem meðhöndlað 

hafði verið með xylanasa. 

 

Mynd 3.4 R. marinus myndaði þekju á Sigma birchwood xylanæti sem meðhöndlað hafði 

verið með xylanasa. 
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Mynd 3.5 Litlar þyrpingar komu fram á CMC æti en lítill litur sást í þyrpingunum. 

 
Mynd 3.6 Rauðar og litlar þyrpingar komu fram á glúkósaætinu. 
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Mynd 3.7 R. marinus þyrpingar á cellóbíósaæti. 

 
Mynd 3.8 R. marinus þyrpingar á cellóbíósaæti. 
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4 Umræður 

R. marinus og afurðir hennar eru eftirsóttar vegna hitaþolinna ensíma og karótenóíða sem 

hún framleiðir. Bakterían gæti því nýst í ýmsum rannsóknum sem krefjast hitaþolinna 

ensíma og í ýmsum iðnaði. Það er því mikilvægt að komast að því á hvaða kolefnisgjöfum 

R. marinus getur vaxið og einnig að finna nýjar leiðir til þess að rækta hana og fjölga þeim 

kolefnisgjöfum sem hún getur nýtt sér. Hagkvæmast væri ef bakterían gæti vaxið á 

kolefnisgjöfum sem eru algengir í náttúrunni og auðvelt er að afla. 

 

R. marinus óx ekki á sellulósa en lítill vöxtur kom fram á æti með uppleysanlegum sellulósa 

(CMC). Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem búist var við enda R. marinus  með 

sellulasa sem brýtur niður CMC (Sólveig Halldórsdóttir o.fl., 1998). Vöxtur kom fram á 

cellóbíósaætinu en mestur vöxtur R. marinus var á ætunum sem innihéldu xylan. Greinileg 

þekja kom fram á báðum ætunum sem innihéldu xylan og rautt litarefnið var áberandi. Vænta 

mátti mikils vaxtar R. marinus á xylani enda hafa fyrri rannsóknir sýnt fram á að R. marinus 

vex vel á því (Dahlberg o.fl., 1993). Einnig kom fram þekja á báðum xylan ætunum sem 

höfðu verið meðhöndluð með xylanasa en karótínmyndun var ekki eins áberandi á þeim 

ætum eins og hjá bakteríunum sem uxu á ómeðhöndluðu xylani. R. marinus óx ekki á 

xylósaæti sem er í samræmi við aðrar rannsóknir (Gomes, o.fl., 2000).  

 

Ræktun tókst á C. bescii og T. fusca og á A. celluloyticus í glúkósa- og cellóbíósaæti. Ekki 

tókst að rækta A. cellulolyticus á sellulósa- og cellóbíósavökvaæti en áður hefur þó verið 

sýnt að A. cellulolyticus geti meðal annars vaxið á sellulósa, cellóbíósa og glúkósa 

(Mohagheghi o.fl., 1986). DNA var einangrað úr öllum framangreindum bakteríum og því 

væri í framhaldi mögulegt að magna upp sellulasagen úr bakteríunum og flytja yfir í R. 

marinus og athuga hvort bakterían yxi þá á æti með sellulósa sem aðal kolefnisgjafa. 

 

Í framhaldi af þessu verkefni væri einnig hægt að athuga hvort hægt væri að aðlaga R. 

marinus að því að nýta xylósa sem kolefnisgjafa með því að rækta bakteríuna á sífellt 

vaxandi xylósastyrk. Tækist að rækta R. marinus á xylósa væri fundinn nýr kolefnisgjafi 

fyrir R. marinus en xylan er algengasti hemisellulósinn og önnur algengasta fjölliðan í 

plöntum og xylósi myndar stærstan hluta hemisellulósa (Ebringerová og Hromádková, 1999).   

 

Með því að gera R. marinus kleift að vaxa á algengum kolefnisgjöfum eins og sellulósa og 

xylósa væru komnar nýjar ræktunaraðferðir á bakteríunni sem gætu nýst í frekari 

rannsóknum á bakteríunni sjálfri sem og í rannsóknum á hitaþolnum ensímum og í 

rannsóknum sem krefjast notkunar á hitaþolnum ensímum en einnig í iðnaði af ýmsu tagi.
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Viðauki A 

Grunnur 

990 mL H2O 

1,32 g Titriplex I 

20 mM MgSO4 

2 mM CaCl2 

 

Sýrustig stillt að pH 7,2 og lausnin sett í autóklafa. Þá er 5 mL af járnsítratlausn og 5 mL af 

snefilefnalausn bætt við. 

Snefilefnalausn SL-10 

10,00 mL HCl (25% ; 7,7 M) 

1,50 g FeCl2 x 4 H2O 

70,00 mg ZnCl2  

100,00 mg MnCl2 x 4 H2O 

6,00 mg H3BO3 

190,00 mg CoCl2 x 6 H2O 

2,00 mg CuCl2 x 2 H2O 

24,00 mg NiCl2 x 6 H2O 

36,00 mg Na2MoO4 x H2O 

990 mL eimað vatn 

 

FeCl2 er leyst upp í HCl og eimuðu vatni bætt út í. Hinum innihaldsefnunum er bætt út í og 

þau leyst upp. 

 

Wolfe's vítamínlausn 

1. Eftirfarandi efni eru leyst upp í 900 mL af eimuðu vatni: 

10 mg pyridoxine hydrochloride 

5,0 mg thiamine-HCl 

5,0 mg Riboflavin 

5,0 mg Nikótínsýra 

5,0 mg Calcium D-(+)-pantothenate 

5,0 mg p-Aminobensósýra 

5,0 mg Thioctic sýra 

2,0 mg Biotin 

2,0 mg Fólinsýra 

0,1 mg B12 vítamín 

2. Fyllt upp að 1000 mL með eimuðu vatni. 

3. Lausnin dauðhreinsuð með síun. 
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