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Ágrip 
Eitt af því sem einkennir íslenska sauðfjárkynið er litafjölbreytileiki. Litafar ræðst af flóknu 

samspili fjölmargra gena og er KIT-genið eitt þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl KIT 

við litafar meðal annars í svínum, nautgripum, hrossum og refum. Rannsóknir á tengslum KIT 

við litafar í sauðfé eru misvísandi þar sem sumar rannsóknir benda til að genið geti haft áhrif á 

litafar en aðrar að engin tengsl séu þar á milli. 

Í þessari rannsókn var markmiðið að greina hvort einhver breytileiki í KIT-geninu tengdist 

litafari í íslensku sauðfé. Úr sýnasafni Landbúnaðarháskóla Íslands voru 19 einstaklingar 

valdir út frá því að litafar hópsins væri sem fjölbreytilegast og erfðaefni þeirra raðgreint. 

Skoðaðar voru útraðir 10-13 og 17-21 í KIT-geninu og raðgreiningarniðurstöður bornar saman 

við Ramboullet Merino viðmiðunargen í forritinu Geneious Prime. 

Töluverður breytileiki fannst meðal annars einkirnabreytileiki (SNP), þriggja basa innsetning, 

auk eins basa úrfellingar og innsetningar. Breytingar fundust bæði í arfhreinum og 

arfblendnum einstaklingum. Þrátt fyrir þennan mikla breytileika sem fannst voru niðurstöður 

rannsóknarinnar þær að ekki væru bein tengsl á milli breytileika í útröðum 10-13 og 17-21 í 

KIT-geninu og litafars í íslensku sauðfé. 

Lykilorð: Sauðfé, erfðabreytileiki, litafar, KIT 
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1. Inngangur 
1.1 Sauðfjárrækt 
Ræktað sauðfé tilheyrir ættkvíslinni Ovis og tegundinni Ovis aries (Cottle, 2010). Sauðfé er 

ein þeirra tegunda sem maðurinn hefur ræktað í sína þágu og er nú ein útbreiddasta ræktaða 

(e. domesticated) dýrategundin (Rocha, Chen og Beja-Pereira, 2011). Fyrsta dýrið sem menn 

tömdu er talið vera hundurinn (Perri o.fl., 2021) sem að öllum líkindum hefur reynst vel í að 

aðstoða manninn við að temja sauðfé (Árni Brynjar Bragason, 2013). Sauðfé var meðal fyrstu 

tegundanna sem menn hófu að rækta (Rocha o.fl., 2011; Kijas o.fl., 2012) en talið er að menn 

hafi fyrst farið að rækta sauðfé fyrir um 11.000 árum á svæðinu sem kallað er Frjósami 

hálfmáninn í Vestur-Asíu (Kijas o.fl., 2012). Líklegast nýttu menn sauðfé upphaflega aðalega 

til kjötframleiðslu en síðar einnig til mjólkur- og ullarframleiðslu (Rocha o.fl., 2011; Kijas 

o.fl., 2012). Þannig benda fornleifarannsóknir á styttum í Íran til þess að menn hafi farið að 

velja fyrir ullarmiklu sauðfé um 6.000 fyrir Krist (Cottle, 2010). 

Ræktun mannsins og val á ólíkum svipgerðum á mismunandi stöðum varð til þess að 

mismunandi kyn þróuðust um allan heim (Kijas o.fl., 2012) ásamt því að sauðféð þurfti að 

aðlagast ólíkum umhverfisaðstæðum í mismunandi löndum (Árni Brynjar Bragason, 2013). Í 

flestum löndum eru ræktuð mörg sauðfjárkyn (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980) og er sauðfé nú 

það spendýr sem telur mestan fjölda kynja (Cottle, 2010). Á seinustu árum hefur hraði 

erfðaframfara í sauðfjárrækt aukist til muna og má það meðal annars rekja til aukinnar 

þekkingar, ræktunarmarkmiða, sæðinga og betra úrvals (Kijas o.fl, 2012). 

1.1.1 Sauðfjárrækt á Íslandi 
Sauðfé kom til Íslands með landnámsmönnum sem ræktuðu það og með tíð og tíma þróaðist 

það og varð að íslenska sauðfjárkyninu sem er í landinu í dag. Íslenska kynið er stuttrófufé 

sem var algengt í Norðvesturhluta Evrópu en finnst nú eingöngu í litlum mæli í nokkrum 

löndum í Evrópu (Dýrmundsson og Niżnikowski, 2009). Á fyrstu öldum búsetu í landinu voru 

nautgripir aðalbústofn landsmanna en með eyðingu skóganna fylgdi skjólleysi og knöpp 

fóðrun sem nautgripirnir þoldu síður en sauðfé. Auðveldara var að koma upp sauðfé en 

nautgripum og hægt var að búa með það nánast hvar sem var þar sem einhvern gróður var að 

hafa. Menn fengu einnig fjölbreyttari afurðir af sauðfé heldur en nautgripum og má þar nefna 

mjólk, kjöt, mör, innmat, ull og gærur. Þessar ástæður leiddu til þess að sauðfé tók við af 

nautgripum sem aðalbústofn Íslendinga (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

Tilraunir hafa verið gerðar með að flytja inn sauðfé af öðrum kynjum til landsins til að 

kynbæta íslenska stofninn. Þessar tilraunir gengu ekki sem skyldi þar sem erlenda féð bar 
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hingað ýmsa sjúkdóma og var innflutta féð því skorið niður ásamt stórum hluta af innlenda 

stofninum. Árið 1882 var sett innflutningsbann á búfénað sem var í gildi í hálfa öld. Eftir að 

bannið var fellt niður voru á ný gerðar tilraunir með innflutning sem ollu því að sjúkdómarnir 

mæðiveiki, þurramæði og garnaveiki bárust til landsins sem hafði gríðarlega alvarlegar 

afleiðingar fyrir íslenska sauðfjárrækt (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980). 

Fjárfjöldi á Íslandi hefur rokkað mikið frá árinu 1700 þar sem náttúruhamfarir, slæmt 

veðurfar, sölubönn og sjúkdómar hafa orðið til þess að fé kækkaði mikið á ákveðnum 

tímabilum (Árni Brynjar Bragason, 2013). Ísland er það Evrópuland þar sem flest sauðfé er á 

hvern íbúa (Ólafur R. Dýrmundsson, 1980) 

Á árum áður var sauðamjólk mikilvægur hluti af fæðu manna hérlendis og var hún notuð til 

að framleiða smjör, skyr, sýru, mysuosta og mjólkurosta. Nýting sauðamjólkur til manneldis 

lagðist hratt af hérlendis upp úr 1900 eins og sums staðar erlendis en þó er hún enn nýtt víða 

um lönd. Í mörgum löndum þar sem sauðamjólkina er enn nýtt henta landkostir illa til að 

rækta mjólkurkýr en sauðfé er harðgerðara og þolir betur hrjóstug landsvæði og úthagabeit 

(Árni Brynjar Bragason, 2013). 

Allt frá því að sauðfé kom til landsins með landnámsmönnum hefur ullin verið nýtt til 

fatagerðar (Árni Brynjar Bragason, 2013). Sauðkindin átti líka stóran þátt í því að 

landnámsmenn komust til landsins því ull var notuð í segl víkingaskipanna sem fluttu þá 

hingað (Cooke, Christiansen og Hammarlund, 2002).  

1.1.2 Sérstaða íslenska sauðfjárkynsis 
Íslenska sauðfjárkynið býr yfir nokkurri sérstöðu miðað við önnur sauðfjárkyn. Má þar fyrst 

nefna ullarfarið þar sem ullin skiptist í tog og þel. Ólíkt öðrum sauðfjárkynjum er mikill 

munur á þessum tveimur gerðum hára. Þelhárin eru mjög fín, frekar stutt og létt, eru mjúk 

viðkomu, fjaðurmögnuð og hafa óreglulega liði (Stefán Aðalsteinsson, 1981). Þessir 

óreglulegu liðir gefa íslensku ullinni nokkra sérstöðu miðað við ull af öðrum sauðfjárkynum. 

Liðirnir valda því að hárin falla ekki þétt hvert að öðru í þræði og verður þráðurinn því meiri 

um sig, inniheldur meira loft og einangrar því betur. Þelhárin eru að meðaltali um 5,7 sm að 

lengd og eru í innanverðu reyfinu (Magnús Guðmundsson, 1988). Toghárin eru fremur gróf, 

löng, með litlum bylgjum, þau eru oft gljáandi (Stefán Aðalsteinsson, 1981) og mjúk viðkomu 

en geta þó einnig verið laus við gljáa og snörp viðkomu. Toghárin eru að meðaltali 21 sm 

löng og vaxa á milli þelháranna (Magnús Guðmundsson, 1988). Einnig finnst þriðja tegund 
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hára í íslenskri ull en það eru illhærur sem eru mjög gróf hár yfirleitt rauðgul að lit (Stefán 

Aðalsteinsson, 1981). 

Annað sérkenni íslenska sauðfjárkynsins er margbreytilegt litafar. Á 19. öldinni voru mörg 

erlend sauðfjárkyn ræktuð fyrir ákveðnum lit þannig að stofninn yrði sem einsleitastur (Stefán 

Aðalsteinsson, 1981). Þessi ræktunarstefna náði aldrei fótfestu hérlendis og því er 

litafjölbreytileiki íslenska sauðfjárkynsins meiri heldur en þekkist víða annars staðar (Stefán 

Aðalsteinsson, 1981). Þess ber að geta að eitt af ræktunarmarkmiðum í íslenskri sauðfjárrækt í 

dag er að rækta hreina sauðaliti, draga úr gulum illhærum og útrýma hvítum illhærum 

(Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, 2019). 

Skyldleikarækt í íslenska fjárstofninum er lítil og erfðabreytileiki mikill (Árni Brynjar 

Bragason, 2013). Jón Viðar Jónmundsson (1977) gerði rannsókn á skyldleikarækt á 

tilraunabúum þar sem kom í ljós að skyldleikaræktarstuðullinn árið 1970 var 1,28±0,22% en 

var kominn upp í 3,22±0,30% árið 1975 (Jón Viðar Jónmundsson, 1977). Þegar skoðaðar eru 

skráningar frá 1970 kemur í ljós að árleg aukning skyldleikaræktar hérlendis í hyrndu fé er 

metin 0,53% og 0,42% í kollóttu fé. Þetta er ekki mikil aukning og fellur innan þeirra marka 

sem FAO hefur mælt með (Eyjólfur Ingvi Bjarnason og Þorvaldur Kristjánsson, 2012).  

Ef íslenska kynið er borið saman við önnur sauðfjárkyn kemur í ljós að það er nokkuð 

frjósamt, ærnar mjólka vel og eru góðar mæður. Kjötgæðaeiginleikar íslenska stofnsins eru 

lakari en hjá bestu erlendu holdasöfnunarkynjunum en hafa þó tekið miklum framförum á 

seinustu árum. Lítil sem engin merki um blöndun við önnur kyn finnast í íslenska stofninum 

og hafa erfðavísar þeirra erlendu kynja sem flutt hafa verið inn nánast horfið úr stofninum 

vegna sjúkdóma og niðurskurða (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

Forystufé hefur verið hluti af íslenska sauðfjárkyninu um langa tíð (Stefán Aðalsteinsson, 

2002) og fjallað er um það bæði í Jónsbók (Sveinn Skúlason, 1858) og Grágás (Ólafur 

Lárusson, 1959), fornum lögbókum Íslendinga. Forystufé er þekkt fyrir þann eiginleika að 

vilja leiða hópinn og finna bestu mögulegu leiðina við rekstur (Jón Viðar Jónmundsson og 

Ólafur Rúnar Dýrmundsson, 2019). Forystufé er léttbyggt, þunnvaxið og háfætt fé sem oft er 

áberandi hraust og endingargott. Það er reist, kvikt, hefur stór augu, er léttstígt og hefur 

göngulag sem er frábrugðið öðru fé (Árni Brynjar Bragason, 2013). Forystufé hefur einungis 

fundist á Íslandi en á seinustu árum hafa forystukindur verið fluttar út til annarra landa. Árið 

2017 var forystufé samþykkt sem sérstakt kyn. Eitt af sérkennum forystufjár er 
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litafjölbreytileiki þeirra en um 99% forystufjárs er mislitt á meðan einungis um 17% íslenska 

sauðfjárkynsins er mislitt (Jón Viðar Jónmundsson og Ólafur Rúnar Dýrmundsson, 2019).  

1.2 Ull, skinn og gærur 
Ull og ullarlitir er stór þáttur í textílframleiðslu. Litarefni hafa verið notuð til að fá fjölbreytta 

liti á ull en margir þessara lita geta valdið ofnæmisviðbrögðum (Sun o.fl., 2020). Náttúrulegir 

litir eru því dýrmætir í framleiðslunni þar sem þeir valda engum skaða á mönnum eins og 

litun getur gert (Sun o.fl., 2020). Litafar er því mikilvægur efnahagslegur þáttur í ræktun 

sauðfjár (Koseniuk o.fl, 2018).  

Heildarvirði ullarframleiðslu í heiminum jókst nánast stöðugt á árunum 2001-2014 en féll um 

rúman helming á árunum 2014-2018 þrátt fyrir að heildarfjöldi sauðfjár í heiminum hafi 

aukist stöðugt á sama tíma. Árið 2018 var heildarvirði ullarframleiðslu á Íslandi um 4,75 

milljónir bandaríkjadala eða 608 milljónir íslenskra króna (FAO, e.d.).  

Dagana 25.-29. mars 2021 héldu Textílmiðstöð Íslands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

nýsköpunarkeppnina Ullarþon. Keppnin er hugsuð til þess að ýta undir vöruþróun og 

nýsköpun í notkun íslensku ullarinnar ásamt því að auka verðmæti hennar þar sem sérstök 

áhersla er lögð á verðminnstu ullarflokkana. Öllum var frjálst að taka þátt og var keppt í 

fjórum flokkum (Textílmiðstöð Íslands, 2021):  

„1. Þróun á vinnslu textíls úr óunninni ull,  

2. Blöndun annarra hráefna við ull, 

3. Ný afurð 

4. Stafrænar lausnir og rekjanleiki.“ (Textílmiðstöð Íslands, 2021). 

16. apríl var tilkynnt um fimm efstu hugmyndirnar í hverjum og flokki og þann 20. maí 

næstkomandi verða úrslit keppninnar kynnt (Textílmiðstöð Íslands, 2021). Áhugavert verður 

að fylgjast með þessu og óskandi er að með keppninni takist að skapa meiri verðmæti úr 

íslensku ullinni. 

Skinn er talið aukaafurð af kjöt- og ullarframleiðslu sem sauðfjárræktin byggist á. Skinn er þó 

dýrmæt verslunarvara fyrir flest þau lönd sem stunda sauðfjárrækt. Skinn af kindum er 

aðallega notað í leðurframleiðslu. Árið 1999 var áætlað að skinn væru um 7-8% af 

heildarvirði sláturlamba (Emma Eyþórsdóttir, 1999). Landnámsmenn nýttu líklega sauðaskinn 

í skó og voru skinnskór aðalskóbúnaður manna fram að upphafi 20. aldarinnar (Árni Brynjar 

Bragason, 2013). 
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Gærur voru mikilvæg afurð sauðfjárræktarinnar og voru seinustu aldir fluttar óunnar út. Það 

var ekki fyrr en um 1920 að sútunarverksmiðjur voru stofnaðar hérlendis og um tíma 

blómstraði skinniðnaðurinn og mikið var um útflutning á unnum gærum. Í lok 20. aldar dalaði 

skinnmarkaðurinn mikið og í upphafi 21. aldarinnar lögðust allar sútunarverksmiðjurnar af 

hérlendis en óunnar gærur voru enn fluttar út í einhverjum mæli. Árið 2009 hófst aftur verkun 

á íslenskum gærum sem hefur farið vaxandi síðan og eru íslenskar gærur sérstaklega 

eftirsóknarverðar bæði innanlands og utan vegna litafjölbreytileika þeirra (Árni Brynjar 

Bragason, 2013).  

Upp úr 1950 varð mikil eftirspurn eftir gráum gærum sem varð til þess að áhersla var lögð á 

hérlendis að reyna að rækta grátt fé. Mikið af gráum gærum var flutt úr landi og þá 

sérstaklega til Svíþjóðar þar sem gott verð fékkst fyrir þær. Mest var eftirspurnin eftir dökk 

gráum gærum þó svo að sumar ljós gráar gærur væru verðmætar en þær þurftu þá að vera með 

mörgum dökkum hárum við skinnið (Halldór Pálsson, 1960). 

1.3 Litafar og litaerfðir 
Svipgerð tamdinna dýra (e. domesticated animals) er töluvert fjölbreyttari en villtra dýra af 

sömu tegund. Einn augljósasti munurinn á svipgerð villtra og tamdinna dýra er 

litafjölbreytileiki tömdu dýranna en litafar ræðst bæði af erfðum og umhverfi. Villtar tegundir 

hafa yfirleitt mjög einsleitt litafar enda getur það ráðið miklu um hæfni þeirra til að lifa af. 

Litir sem falla vel að umhverfinu virka sem felulitir og draga úr líkum á að verða rándýrum að 

bráð. Þannig veldur náttúruvalið því að ákveðnir litir veljast úr fram yfir aðra, yfirleitt dökkir 

litir. Tamin dýr lifa hins vegar í mun verndaðra umhverfi þar sem lítil hætta stafar af 

rándýrum og því hefur fjölbreyttara litafar þróast meðal þeirra (Koseniuk, Ropka-Molik, 

Rubiś og Smolucha, 2018). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli litafars og frjósemi áa. Stefán Aðalsteinsson var 

fyrstur til að skoða það á Íslandi í doktorsritgerð sinni árið 1970. Niðurstöður hans voru að 

frjósemi væri marktækt (p < 0,01) meiri hjá mislitum ám heldur en hvítum og var munurinn 

0,15 fleiri lömb á hverja mislita á samanborið við þær hvítu (Stefán Aðalsteinsson, 1975). 

Guðrún Eik Skúladóttir skoðaði þetta einnig í BS-verkefni sínu árið 2013. Niðurstöður hennar 

voru í samræmi við niðurstöður Stefáns en munurinn reyndist þó örlítið minni en hjá Stefáni, 

eða 0,12 (Guðrún Eik Skúladóttir, 2013). Ástæðu þessa má rekja til þess að samsætan Awh, 

sem veldur hvítum lit í sauðfé, hefur neikvæð áhrif á frjósemi áa (Stefán Aðalsteinsson, 1975) 

þar sem hún er talin draga úr fjölda egglosa (Malher og Chère, 1998).  
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1.3.1 Litaerfðir sauðfjár 
Á árum áður töldu menn að litafar sauðfjár tengdist veðurfari á fengitíð. Ef jörðin var hvít 

táknaði það að flest lömbin yrðu hvít en ef jörðin var flekkótt yrðu flest lömbin mislit (Stefán 

Aðalsteinsson, 1981). Rannsóknir hafa hins vegar leitt í ljós að litafar sauðfjár, sem og 

annarra tegunda, er háð erfðum. Sauðfé hefur 54 litninga í frumum sínum og fær hver 

einstaklingur helming þeirra frá móður sinni og helming frá föður (Stefán Aðalsteinsson, 

1960). 

Skipulegar rannsóknir á litaerfðum sauðfjár á Íslandi hófust árið 1957 á tilraunabúinu á Hesti í 

Borgarfirði (Stefán Aðalsteinsson, 1986). Á þessum tíma var mikil eftirspurn eftir gráum 

gærum og var upphaflegt markmið rannsóknarinnar að reyna að átta sig á því hvernig grái 

liturinn erfðist til þess að geta svarað aukinni eftirspurn eftir gráu gærunum (Stefán 

Aðalsteinsson, 1970). Svörtum og hvítum ám, sem áður höfðu átt svört lömb, var haldið undir 

grágolsóttan lambhrút. Undan þeim komu 11 mislit lömb og voru sex þeirra svartgolsótt og 

fimm þeirra grá. Þessar niðurstöður bentu til þess að erfðavísarnir að baki gráa og golsótta 

litarins væru í sama sæti. Á næstu árum héldu rannsóknir á litaerfðum sauðfjár áfram og 

fundust fleiri erfðavísar sem tilheyra sama sæti, en þetta sæti er nú nefnt A-sætið (Stefán 

Aðalsteinsson, 1986). Rannsóknirnar sem tóku við voru viðameiri og miðuðu að því að reyna 

að fá sem heilstæðasta mynd af hinum flóknu litaerfðum í íslensku sauðfé (Stefán 

Aðalsteinsson, 1970). 

Árið 1970 setti Stefán Aðalsteinsson setti fram grunnlögmál litaerfða hjá sauðfé sem hafa 

staðist tímans tönn. Hann skilgreindi þrjú erfðavísasæti sem skýra litaerfðirnar. Þessi sæti eru 

kölluð A-, B- og S-sætið. Samsætur í A-sætinu ráða mestu um litafar og ríkja oft yfir hinum 

tveimur sætunum. Þegar einstaklingur er arfhreinn um hlutlausa samsætu í A-sætinu er það B-

sætið sem tekur við og ræður litafarinu. S-sætið stjórnar því svo hvort einstaklingar með 

dökkan grunnlit verða einlitir eða tvílitir (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 

2013). 

Í A-sætinu, þar sem finna má genið ASIP, eru nokkrar samsætur sem hafa áhrif á litafar. Fyrst 

ber að nefna samsætuna sem kölluð er Awh en hún veldur hvítum eða gulum lit og er ríkjandi 

yfir öllum öðrum litum. Samsætan veldur því að engin framleiðsla verður á eumelanín í 

húðinni, einungis feómelanín þannig að einstaklingar sem bera þessa samsætu verða alltaf 

hvítir/gulir. Samsætan Ag veldur gráum lit (Stefán Aðalsteinsson, 1983) og einstaklingar sem 

eru arfhreinir um samsætuna verða ljósgráir (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 

2013). Samsætan Ab veldur golsóttum lit þar sem feómelanín er til staðar á baki og síðum á 
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meðan samsætan Aw veldur því að feómelanín er ekki til staðar á kvið og liturinn því 

botnóttur. Að lokum má nefna samsætuna Aa en hún er hlutlaus og víkur fyrir öllum öðrum 

samsætum og litur einstaklinganna ræðst þá af arfgerðum í B-sætinu (Stefán Aðalsteinsson, 

1983).  

TRP1 genið er í B-sætinu og geta breytingar í því geni haft áhrif á hlutfall eumelaníns og 

feómelaníns í húðinu og valdið mórauðum lit í sauðfé (Sponenberg, 1997). Í B-sætinu 

skilgreindi Stefán Aðalsteinsson tvær samsætur sem hafa áhrif á litafar en þetta eru 

samsæturnar B+ og Bb. Samsætan B+ er ríkjandi og gefur svartan lit á meðan Bb er víkjandi og 

gefur mórauðan lit (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). Bb samsætan 

dregur úr virkni TRP-1 sem veldur því að svörtu litarefni er skipt út fyrir mórautt en mórauði 

liturinn er mismunandi milli einstaklinga. Mórauði liturinn heldur sér ekki eins vel og sá 

svarti og dofnar með aldri og vegna sólarljóss (Sponenberg, 1997). Í S-sætinu er genið MITF 

(Andersson, 2009) og einnig tvær samsætur sem ráða því hvort einstaklingar verða einlitir eða 

tvílitir. Samsætan S+ er ríkjandi og gefur einlitt á meðan Ss er víkjandi og gefur tvílitt ef 

einstaklingar eru arfhreinir um samsætuna (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 

2013).  

Hvítur litur er mjög algengur í sauðfé en erfðafræðilegur bakgrunnur litarins er enn ekki að 

fullu skilgreindur (Bosman og Grobler, 2015). Þrátt fyrir að ríkjandi samsætan Awh sé 

algengasta orsök hvíta litarins í flestum kynjum þá geta aðrar samsætur eða stökkbreytingar 

einnig orsakað litinn (Sponenberg, 1997). 

1.3.2 Gen sem hafa áhrif á litafar 
Litaerfðir eru flóknar og hafa yfir 150 gen verið skilgreind sem hafa áhrif á litafar. Þessi gen 

hafa annað hvort áhrif á framleiðslu litarefna eða dreifingu þeirra (Cieslak, Reismann, 

Hofreiter og Ludwig, 2011). Bosman og Grobler (2015) skipta þessum genum í fjóra flokka. Í 

fyrsta flokknum eru gen sem hafa áhrif á dreifingu litar um líkamann, í öðrum flokki eru gen 

sem hafa áhrif á eumelanín og feómelanín framleiðslu í húðinni, í þriðja flokknum eru gen 

sem hafa áhrif á styrkleika litanna og í fjórða og seinasta flokknum eru gen sem hafa áhrif á 

dreifingu litaðra og ólitaðra svæða í líkamanum (Bosman og Grobler, 2015). 

Sami litur getur stafað af breytingum í nokkrum genum, fyrirbæri sem í erfðafræði er kallað 

erfðafræðileg misleitni (e. genetic heterogeneity). Ef hvítur er tekinn sem dæmi þá getur hann 

komið fram vegna breytileika í genunum EDNRB, TYR, KIT eða STX17 (Cieslak o.fl., 2011).  
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ASIP, TYRP1, MITF og KIT eru meðal þeirra fjölmörgu gena og ensíma sem hafa áhrif á 

litafar. Breytingar í ASIP- og MC1R-genunum geta haft áhrif á hlutfall eumelaníns og 

feómelaníns í húðinni (Cieslak o.fl., 2011). Eumelanín og feómelanín eru melanín sem eru 

framleidd í húð spendýra. Eumelanin er brúnleitt eða svart að lit en feómelanín rauðleitt eða 

gult (Thody o.fl., 1991).  

TYRP1 er ensím sem gegnir mikilvægu hlutverki við nýmyndun eumelaníns. Stökkbreytingar 

í því geta valdið því að umbreyting brúnleits 5,6-díhýdroxýindóls í svartleitt eumelanin er 

ekki möguleg sem veldur brúnu litafari. Stökkbreytingar í KIT-geninu hafa valdið hvítu eða 

hvítflekkóttu litafari í hestum, svínum, köttum og nautgripum (Cieslak o.fl., 2011) 

1.3.2.1 ASIP og MC1R 
Genin ASIP og MC1R hafa eins og áður kom fram áhrif á hlutfall eumelaníns og feómelaníns 

í húðinni. Samspil er á milli þessara tveggja gena þar sem ASIP-genið eykur framleiðslu 

eumelaníns í húðinni með því að hindra boðleið sem stjórnað er af MC1R-geninu sem dregur 

þannig úr framleiðslu feómelaníns (Cieslak o.fl., 2011). Á mynd 1 hér að neðan má sjá 

uppbyggingu ASIP- og MC1R-genanna í sauðfé. 

 
Mynd 1: Uppbygging ASIP- og MC1R-genanna 

Rochus, Sunesson, Jonas, Mikko og Johannsson (2019) skoðuðu ASIP- og MC1R-genin í níu 

sænskum sauðfjárkynjum. Niðurstöður þeirra voru að áður þekkt stökkbreyting í ASIP-geninu 

tengdist svörtu litafari í Klövsjö og Roslag sauðfjárkynjunum og stökkbreytingar í bæði ASIP-

geninu og MC1R tengdust svörtu litafari í sænskum Finewool kindum. Sambandið reyndist 

vera flóknara í hinum sauðfjárkynjunum og ályktuðu rannsakendur að orsökin gæti verið súað 
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í þessum kynjum finnst grár litur sem er talinn stafa af stökkbreytingum í ASIP-geninu sem 

gæti valdið þessu flókna sambandi (Rochus o.fl., 2019). 

Massese sauðfjárkynið er ítalskt mjólkurkyn þar sem einungis koma fram tveir litir, svart og 

grátt. Árið 2010 var gerð rannsókn þar sem erfðamengi ASIP- og MC1R-genanna var kortlagt 

í 161 kind af þessu kyni. Í ljós kom að breytingar í báðum þessum genum tengdust gráa 

litnum. Fé sem hafði stökkbreytingu í ASIP-geninu var grátt og fé sem ekki hafði þessa 

stökkbreytingu var svart. Þarna voru þó sjö undantekningar þar sem fjórar svartar kindur báru 

stökkbreytinguna og þrjár gráar sem báru hana ekki. Tvær af þessum fjórum svörtu kindum 

voru arfblendnar í MC1R-geninu með ríkjandi svarta samsætu sem er yfirstæð gráu 

stökkbreytingunni í ASIP-geninu og að öllum líkindum útskýrir það svarta litinn. Ekki var 

hægt að greina mun á því hvort svarti litur kindanna stafaði af ASIP-geninu eða MC1R-

geninu. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að litafar Massese sauðfjárkynsin stafi að mestu 

af samspili stökkbreytinga í ASIP og MC1R (Fontanesi, Dall‘Olio, Beretti, Portolano og 

Russo, 2010).  

Norris og Whan (2008) gerðu rannsókn á áströlsku Merino sauðfé þar sem þeir beindu sjónum 

sínum að ASIP-geninu og kortlögðu það. Rannsóknin leiddi í ljós 190 kílóbasa tvöföldun sem 

nær yfir bæði ASIP-genið og AHCY-genið. Fyrir framan auka eintakið af ASIP er stýrill 

ITCH-gensins og er þessi tvöföldun talin valda ríkjandi hvítum lit í sauðfé. Í þessari sömu 

rannsókn var gerður samanburður á Merino sauðfé og Barbary kyninu. Í Barbary kyninu 

virtist botnóttur litur orsakast af einu virku ASIP-eintaki sem hafði virkan stýril (Norris og 

Whan, 2008). 

Teitur Sævarsson (2020) skoðaði erfðabreytileika ASIP-gensins í íslensku sauðfé í BS-

verkefni sínu. Hann raðgreindi genið og athugaði hvort ákveðnir breytileikar innan gensins 

gætu útskýrt litabreytileika. Hann fann þrjá breytileika í opna lesramma ASIP-gensins og 

virðast þeir tengjast víkjandi dökkum lit í íslensku sauðfé (Teitur Sævarsson, 2020). 

Í rannsókn sem gerð var á kínverska Tan sauðfjárkyninu komu í ljós tvær stökkbreytingar í 

MC1R-geninu sem valda að öllum líkindum hvítu litafari. Í ályktun höfunda kemur þó fram að 

önnur gen geti spilað inn í. Í þessari sömu rannsókn kom einnig fram að tjáning MC1R var 

marktækt hærri í þeim einstaklingum sem höfðu svart höfuð miðað við hvíta einstaklinga og 

gæti genið því einnig tengst svarta litnum í kínverska Tan sauðfjárkyninu (Gebreselassie o.fl., 

2020). 
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1.3.2.2 TYRP1 
TYRP1-genið er staðsett á litningi 2 á svokölluðum brúnu svæði (e. Brown locus). TYRP1 

gegnir mikilvægu hlutverki í nýmyndun eumelaníns í húðinni sem eins og áður kom fram er 

brúnt að lit (Paris o.fl., 2019). Rannsóknir á erfðabreytileika gensins hafa tengt það við brúnt 

litafar í hundum, kúm, köttum og kindum (Cieslak o.fl., 2011). Á mynd 2 hér að neðan má sjá 

uppbyggingu TYRP1-gensins í sauðfé. 

 
Mynd 2: Uppbygging TYRP1-gensins 

Í rannsókn Wu o.fl. (2021) sem gerð var á erfðamengi tíbesks sauðfjár kom í ljós að tjáning 

TYRP1-gensins var margfalt meiri í svartri húð en hvítri. Gratten o.fl. (2007) fundu sterk 

tengsl á milli stökkbreytingu í TYRP1-geninu við dökkt litafar í Soay sauðfjárkyninu. Í 

rannsókn Paris o.fl. (2019) sem gerð var á Svissneska Valais Red sauðfjárkyninu komu í ljós 

þrjár samsætur í TYRP1-geninu sem tengjast mórauða litnum í sauðfjárkyninu. Ein þessara 

samsæta finnst eingöngu í Svissneskum sauðfjárkynjum en hinar samsæturnar hafa fundist 

sauðfjárkynjum víða um Evrópu (Paris o.fl., 2019).  

1.3.2.3 KIT 
KIT-genið var fyrst skilgreint í mönnum árið 1987. Það spannar 90 kb af DNA og inniheldur 

21 útröð og hefur margþætt áhrif á líkamsstarfsemina (Roberts og Govender, 2015). Á mynd 

3 hér að neðan má sjá uppbyggingu KIT-gensins í sauðfé. 

 
Mynd 3: Uppbygging KIT-gensins 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að KIT-genið gegni lykilhlutverki í myndun melatóníns í húðinni 

og vexti blóðmyndandi frumna og kímfrumna (Linderholm og Larson, 2013). Stökkbreytingar 

í þessu geni geta því haft mikil og alvarleg áhrif. Meðal þeirra alvarlegu afleiðinga sem 

stökkbreytingar í KIT-geninu hafa haft í ólíkum tegundum eru blóðleysi, ófrjósemi, 

ótímabærir brestir í eggjastokkum og langvarandi magasár. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram 

á að stökkbreytingar í KIT-geninu geti valdið hvítum lit og hafa þessar stökkbreytingar meiri 

áhrif en í öðrum genum sem einnig hafa áhrif á litafar (Linderholm og Larson, 2013).  

Wei o.fl. (2015) gerðu rannsókn á tíu kínverskum sauðfjárkynjum þar sem þeir skoðuðu 

erfðamengi 140 einstaklinga. Rannsókn þeirra náði til margra þátta og meðal annars til KIT-

gensins þar sem þrjú kyn voru skoðuð. Niðurstöður þeirra voru að svæðið á 44,6-45,6 (Mb), 

sem inniheldur KIT-genið, benti til sterks úrvals í tveimur sauðfjárkynjanna sem bæði 

einkennast af dökku litafari (Wei o.fl., 2015). 

Í rannsókn Kijas o.fl. (2012) sem gerð var á erfðamengi 2.819 kinda af 74 sauðfjárkynjum 

víðs vegar um heiminn kom í ljós að flest sauðfjárkynin búa yfir meiri SNP breytileika en 

flest nauta- og hundakyn sem bendir til þess að erfðabreytileiki sauðfjár sé meiri en annarra 

tamdra dýrategunda. Rannsóknin benti einnig til að stökkbreytingar á svæði 76,38-76,86 (Mb) 

í KIT-geninu gætu tengist litafari í sauðfé og líklegt að ræktun hafi spilað stóran þátt í þeirri 

þróun (Kijas o.fl., 2012). 

Han o.fl. (2015) gerðu rannsókn á sauðfé í Tíbet þar sem erfðabreytileiki genanna KIT og 

MITF var skoðað. Rannsóknin var gerð á 18 kindum af tíbesku kyni, þar af voru sex svartar, 

sex hvítar og 12 svart- og móflekkóttar. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að tjáning 

KIT-gensins hafi ekki áhrif á úfellingu melaníns í ull tíbesks fjár (Han o.fl., 2015). Í annarri 

rannsókn á tíbesku fé kom í ljós að tjáning á KIT-geninu var marktækt hærri í svörtu fé en 

hvítu. Einnig bentu niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að KIT-genið gegndi mikilvægu 

hlutverki í fjölgun sortufrumna (e. melanocytes) í húð tíbesks fjár (Wu o.fl., 2021). 

1.4 Markmið 
Þegar horft er til rannsókna á öðrum dýrategundum hefur komið í ljós að KIT-genið gegnir 

mikilvægu hlutverki varðandi litafar. Í hestum hafa rannsóknir sýnt fram á að stökkbreytingar 

í útröðum 4, 12, 13 og 15 tengist ríkjandi hvítum lit (Haase o.fl., 2007) og stökkbreytingar í 

útröðum 14, 20 og 21 og innsetning á innröð 13 tengist litföróttum lit í íslenskum hestum en 

ber ekki saman við stökkbreytingar tengdar sama lit í erlendum kynum (Voß, Tetens, Thaller 

og Becker, 2020). Í sænskri rannsókn á litföróttum hestum kom fram stökkbreyting á útröð 19 
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sem talin er tengjast litförótta litnum (Marklund, Moller, Sandberg og Andersson, 1999). Í 

hestum og refum hefur fundist úrfelling á útröð 17 sem tengist litafari í þessum tegundum 

(Brooks og Bailey, 2005; Johnson o.fl. 2015). 

Rannsóknin er hluti af stærri sameindaerfðafræðilegri rannsókn sem miðar að því að greina 

erfðabreytileika innan íslenska sauðfjárkynsins. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða 

erfðabreytileika innan KIT-gensins í íslensku sauðfé til þess að reyna að greina betur hvort 

ákveðinn erfðabreytileiki innan gensins tengist ákveðnu litafari. Niðurstöður ofangreindra 

rannsókna voru hafðar að leiðarljósi þegar ákvörðun var tekin um hvaða útraðir KIT-gensins 

ætti að skoða í þessari rannsókn. Ákveðið var að skoða útraðir 10-13 og 17-21. 
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2. Efni og aðferðir 
Rannsóknin var framkvæmd á Keldnaholti á tilraunastofu Landbúnaðarháskóla Íslands. 

2.1 Einstaklingar 
Valdir voru 19 einstaklingar úr sýnasafni sem Landbúnaðarháskóli Íslands á. Ólöf Ósk 

Guðmundsdóttir safnaði sýnunum og einangraði erfðaefnið þegar hún vann í mastersverkefni 

sínu við Landbúnaðarháskólann árið 2015. Einstaklingar voru valdir út frá því að 

rannsóknarhópurinn hefði sem fjölbreyttast litafar. Í töflu 1 hér að neðan má númer sýna, 

númer gripa, uppruna og litasvipgerð valinna einstaklinga. 

Tafla 1: Númer sýnis og upplýsingar um einstaklinga 

Nr. sýnis Númer grips Uppruni Litasvipgerð 

Oa166 8735 Hestur Hvítur 

Oa186 8797 Hestur Hvítur 

Oa207 0172 Hestur Svartflekkótt 

Oa209 8816 Hestur Grá 

Oa227 10001 Ytra-Áland Gráblesótt leistótt 

Oa230 1101 Ytra-Áland Gráflekkótt 

Oa231 09002 Presthólar Grámórauð flekkótt 

Oa238 11646 Vestra-Land Móhosótt 

Oa240 Arni Vestra-Land Gráblesótt 

Oa241 04500 Vestra-Land Móflekkótt 

Oa243 08295 Presthvammur Svartflekkótt 

Oa245 09105 Presthvammur Svört m/hvíta krúnu og leist á h/a 

Oa246 0070 Rauðbarðaholt Móbíldótt 

Oa247 10202 Gróustaðir Svartkrúnótt leistótt 

Oa249 11101 Gróustaðir Mógolsótt 

Oa250 07798 Gróustaðir Golsótt 

Oa251 01100 Gróustaðir Svartkrúnótt m/smá blesu og leista 

Oa280 0458 Heydalsá I Svartflekkótt 

Oa300 9756 Tröllatunga Hvít 

  

2.2 Fram- og afturvísar 
Kjarnsýrumögnun (PCR) er ferli sem felst í því að magna upp það svæði sem á að raðgreina. 

Byrjað var á að hanna fram- og afturvísa (e. forward and reverse primers). Þessir vísar 
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afmarka það svæði erfðamengisins sem magna á upp. Vísarnir voru hannaðir í forritinu 

Geneious Prime og vísarnir framleiddir af Eurofins MWG Operon. Samtals voru 12 vísar 

hannaðir, tvö pör fyrir úrtraðir 17 og 21 og eitt par fyrir útraðir 10-13 og 18-20. Þar sem tveir 

vísanna náðu yfir fleiri en eina útröð voru þeir auðkenndir með stöfunum X, W, Z, og Q. 

Vísarnir fyrir útraðir 10-13 fengu stafinn X, útröð 17 fékk stafinn W, útraðir 18-20 fengu 

stafinn Z og útröð 21 fékk stafinn Q. Þessir auðkennisstafir verða notaðir í umfjölluninni 

héðan í frá. Leiðbeiningar á heimasíðu Genome Compiler (Alfandary, 2015) voru nýttar við 

hönnun vísanna en þar kemur fram að lengd vísanna á að vera á bilinu 18-25 núkleótíð, 

hlutfall G/C í vísi þarf að vera 40-60%, ekki má vera meiri en 5°C munur á bráðnunarhitastigi 

vísaparanna, vísar eiga helst ekki að innihalda fjórar eða fleiri samliggjandi endurtekningar af 

sama basanum og að minnsta kosti einn C eða G basi þarf að vera í seinustu fimm bösum á 3‘ 

enda vísis. Í töflu 2 hér að neðan má sjá númer útraða, vísana sem voru hannaðir og basaraðir 

þeirra. 

Tafla 2: Basaraðir fram- og afturvísa (F=framvísir, R=afturvísir) 

Nr. Raða/r Vísir Basaröð 

Útraðir 10-13 KIT_X_F1 5‘-AAGATAATAGCCAAGGCAGGG-3‘ 

 KIT_X_R1 5‘-TCCTGCAATGAGCTTATAATCAAG-3‘ 

Útröð 17 KIT_W_F1 5‘-GGCTCTATATAACATAAGCGGC-3‘ 

 KIT_W_F2 5‘-GGAGGGGTCAAATTCAAG-3‘ 

 KIT_W_R1 5‘-CTGTTTCCTTCACATGCC-3‘ 

 KIT_W_R2 5‘-CTGTTTCCTTCACATGCC-3‘ 

Útraðir 18-20 KIT_Z_F1 5‘-AGAAGGTCTTTGTGAGGTGC-3‘ 

 KIT_Z_R1 5‘-AGATGCAAACTCCCATGACC-3‘ 

Útröð 21 KIT_Q_F1 5‘-GTCAGTGTGGTTCAGTTCTTGG-3‘ 

 KIT_Q_F2 5‘-GCTTATCCTTGGTCAGTGTGG-3‘ 

 KIT_Q_R1 5‘-GGAACATAGGCAGCTCGATGG-3‘ 

 KIT_Q_R2 5‘-GGCTAGTGTGCTATTAGGAAC-3‘ 

Þegar vísarnir voru tilbúnir voru þeir prófaðir með kjarnsýrumögnunarhvarfi. Mismunandi 

hitastig og magn MgCl2 lausnar (0,0025 M) voru prófuð til að finna bestu virkni vísanna. 

Magn MgCl2 sem var prófað var 0, 1, 2 og 4 μL og hitastig voru prófuð með 1°C mun. 
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2.3 Kjarnsýrumögnun 
Kjarnsýrumögnunin var framkvæmd á fjórum svæðum á KIT-geninu, það er útraðir 10-13, 17, 

18-20 og 21. F1 og R1 vísarnir voru notaðir fyrir öll svæðin nema útröð 21 en þá voru F2 og 

R2 vísarnir notaðir þar sem virkni þeirra var betri en F1 og R1 vísanna. Vísarnir koma sem 

þurrar lausnir sem þurfti að þynna í geymslulausn en það var gert með því að blanda 100 μL 

af afjónuðu vatni við 1 nmól af vísi. Til þess að geta notað vísana voru þeir þynntir enn meira 

með afjónuðu vatni í hlutföllunum 1:10. Þá var 10 μM lausn vísanna tilbúin til notkunar. 

Sýni fyrir kjarnsýrumögnun voru útbúin á eftirfarandi hátt í 1,5 mL Enddendorf-glös. 10 μL 

10x Standard Taq reaction buffer, 4 μL af framvísalausn (10 μM), 4 μL af afturvísalausn (10 

μM), 4 μL af 10 mM Deoxynucleotide Solution Mix, 100 ng DNA, 0,5 μL Taq DNA 

Polymerase og fyllt upp í 100 μL með afjónuðu vatni. Magn DNA (μL) var reiknað fyrir hvert 

DNA-sýni eftir magngreiningu DNA-sýnis með ljósgleypnimælingu í NanoDrop Lite 

Spectophotometer. 

Þessari 100 μL lausn var svo skipt í fjögur 0,2 mL 4titude PCR-glös, samtals 25 μL í hverju 

glasi. Réttu magni af MgCl2 hafði verið bætt í glösin (0, 1, 2 eða 4 μL) eftir niðurstöðum eftir 

prófun vísanna. Því voru frá 25-29 μL af lausn í hverju PCR-glasi. Glösunum var þá komið 

fyrir í PCR-vélinni Applied Biosystem Veriti 96 Well Thermal Cycler sem hitaði lausnirnar 

eftir ákveðnu ferli sem skiptist í þrjú stig. Á fyrsta stigi verður eðlissvipting á DNA-

sameindum í lausninni. Á öðru stigi heldur eðlissvipting DNA-sameinda áfram í 30 sekúndur, 

þá tekur við binding vísa í 45 sekúndur og að lokum lenging DNA í 30 sekúndur. Þetta stig er 

endurtekið 45 sinnum áður en þriðja stigið hefst. Á þriðja stigi verður lenging DNA í 7 

mínútur og sýnin að lokum kæld niður í 4°C. 

Vísapörin höfðu mismunandi kjörhitastig til bindingar og mismunandi magn MgCl2 og þar af 

leiðandi var keyrsla hvarfanna mismunandi eftir þeim vísapörum sem notuð voru hverju sinni. 

Í töflu 3 hér að neðan má sjá þessi skilyrði fyrir mismunandi vísapör. 

Tafla 3: Bestu skilyrði fyrir virkni vísapara 

Vísapar μL MgCl2 Bindingarhitastig, °C 

KIT_X 1 55,6 

KIT_W 1 51,2 

KIT_Z 1 54,3 

KIT_Q 0 58,3 
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Í hverri kjarnsýrmögnun var viðmiðunarsýni keyrt með sem innihélt ekkert DNA. Það var gert 

til þess að sjá hvort DNA-smit hefði átt sér stað við gerð sýnanna. Ef í ljós hefði komið í 

rafdrætti að DNA-smit hefði átt sér stað hefði þurft að henda öllu gelinu og afurðum sem í því 

voru. 

2.4 Rafdráttur 
Árangur kjarnsýumögnunar var metinn með því að rafdraga sýnin í agarósageli. Gelið var 

búið til með því að blanda 1 grammi af agarósa út í 100 mL 1XTAE-lausn. Lausnin var þá 

hituð upp að suðumarki og hrist reglulega inn á milli þar til agarósinn leystist upp. Lausnin 

var þá látin standa við stofuhita í um 30 mínútur þar til hún náði hitastigi í kringum 40°C. 10 

μL af SYBR® Safe DNA Gel Stain var þá bætt út í lausnina og lausn sett í rafdráttarform (20 x 

10 cm/20 x 20 cm). Brunnkömbum var komið fyrir til þess að mynda brunna í gelinu. Lausnin 

var látin standa í 15-20 mínútur á meðan hún storknaði og varð að geli. Brunnkambar voru þá 

fjarlægðir og gelinu var komið fyrir ofan í EC-330 Midicell® PrimoTM Electophoretic Gel 

System með 1xTAE vökva. 

5 μL af Gel Loading Dye, Purple (6X) voru settir út í hvert sýni úr kjarnsýrumögnuninni áður 

en 25 μL af sýnunum var komið fyrir í brunnum gelsins. Til viðmiðunar voru Quick-Load® 

Purple100bp DNA Ladder og 1 kb DNA Ladder notaðir til að áætla stærð kjarnabútanna. 

Þeim fyrri var komið fyrir í fyrstu brunnum gelsins og þeim síðari í seinustu brunnunum. 

Þetta var svo rafdregið við ýmist 60 V spennu í 60 mínútur eða 90 V spennu í 40 mínútur. 

Að rafdrættinum loknum var gelið sett Bio Rad Gel DocTM EZ Imager myndavél sem tekur 

mynd af gelinu og þeim böndum sem í því eru. Því næst var gelinu komið fyrir á GE 

Healthcare tæki sem lýsti útfjólubláu ljósi í gegnum gelið. Þar sem kjarnsýrumögnunin 

heppnaðist sáust bönd í gelinu (sjá mynd 4 hér að neðan) sem skorin voru út. Gelbútnum var 

þá komið fyrir í 1,5 mL Eppendorf-glasi sem var merkt með þeim einstakling sem sýnið var 

úr og hvaða svæði á KIT-geninu sýnið tilheyrði. 

 
Mynd 4: Böndin sem skorin eru úr agarósageli eftir rafdrátt 
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2.5 Gelhreinsun 
Gelhreinsun var framkvæmd til þess að hreinsa gelið frá DNA-inu í bútunum. Gelhreinsunin 

var framkvæmd með leiðbeiningum og efni frá NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up. Byrjað 

var á því að vigta gelbútana og Buffer NTI settur í glasið í hlutföllunum 2:1. Glösunum var þá 

komið fyrir í Bio TDB-100 Dry Block sem hitaði sýnin í 10 mínútur við 50°C. Þegar gelið 

hafði leyst upp að fullu voru sýnin sett í NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up Column sem 

var komið fyrir í 2 mL söfnunarglasi. Glösin voru því næst sett í skilvindu sem stillt var á 

11.000 snúninga á mínútu í 30 sekúndur. Við þetta þá fór affallið í söfnunarglasið en DNA sat 

eftir í himnu Column. Affallinu í söfnunarglasinu var hellt niður og 690 μL af Buffer NT3 var 

sett í glösin og sama ferli endurtekið tvisvar sinnum. Þriðja hreinsunarskrefinu var síðan bætt 

við en þá voru 270 μL af Buffer NT3 notaðir í stað 690 μL. Eftir þriðja hreinsunarskrefið var 

himnan þurrkuð með því að koma glasinu tómu fyrir í skilvindunni við 11.000 snúninga á 

mínútu í eina mínútu. Glösunum var þá komið fyrir í Bio TDB-100 Dry Block og hituð í fimm 

mínútur við 70°C. 

Næsta skref var að losa DNA úr himnunni en það var gert með því að NucleoSpin® Gel and 

PCR Clean-up Column var komið fyrri í 1,5 mL Eppendorf-glösum. Út í þessi glös voru settir 

15-30 μL af Buffer NE og þær settar í Bio TDB-100 Dry Block við 70°C í 2-3 mínútur. Að því 

loknu voru glösin sett í skilvinduna á 500 snúninga á mínútu í eina mínútu og í framhaldi af 

því á 11.000 snúninga á mínútu í eina mínútu. Þetta ferli var framkvæmd samtals tvisvar 

sinnum og úr því fengust 30-60 μL af sýni. Til að meta gæði kjarnsýrumögnunarinnar var 

ljósgleypnimæling notuð en 2 μL sýnis var komið fyrir í NanoDrop Lite Spectrophotometer 

sem sagði til um hversu mörg ng DNA væru í hverjum μL af sýni. Til þess að hægt væri að 

senda sýnin til raðgreiningar þurftu KIT_W og KIT_Q sýnin að innihalda að minnsta kosti 5 

ng DNA í hverjum μL af sýni og KIT_X og KIT_Z þurftu að innihalda minnst 10 ng DNA/ 

μL. 

2.6 Raðgreining og úrvinnsla gagna 
Úr þeim sýnum sem innihéldu nægilegt magn af DNA voru útbúin raðgreiningarsýni. Þá voru 

15 μL af sýni sett í 1,5 mL Eppendorf-glös ásamt 2 μL af annaðhvort fram- eða afturvísi. Að 

lokum voru raðgreiningarsýnin send út til fyrirtækisins Eurofins Genomics sem sá um 

raðgreininguna. 

Forritið Geneios Prime var notað við úrvinnslu gagna. Raðgreiningarniðurstöður voru settar 

inn í forritið þar sem endar voru snyrtir og niðurstöður bornar saman við Ramboullet Merino 
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viðmiðunargen úr gagnagrunni UCSC. Leitað var eftir breytileika milli 

raðgreiningarniðurstaðna miðað við áður tilgreint viðmiðunargen. 
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3. Niðurstöður 
Raðgreiningarnar gengu misvel eftir svæðum. Raðgreiningar heppnuðust vel fyrir þau svæði 

sem innihéldu einungis eina útröð (svæði W og Q) og nokkuð vel fyrir útraðir 18-20 en þó 

vantaði raðgreiningarniðurstöður fyrir útröð 18 hjá einstakling Oa241. Niðurstöður fyrir 

útraðir 10-13 komu ekki nægilega vel út þar sem ekki fengust niðurstöður fyrir útraðir 10 og 

11 hjá flestum einstaklingum. Í töflu 4 hér að neðan má sjá hvernig raðgreiningar heppnuðust 

fyrir hvert svæði hjá öllum einstaklingum. Græni liturinn merkir að raðgreining hafi heppnast, 

sá guli að raðgreining hafi heppnast að hluta og sá rauði að raðgreining hafi ekki heppnast. 

Tafla 4: Sýnir valda einstaklinga og fyrir hvaða svæði raðgreiningarniðurstöður fengust hjá hverjum einstakling. Græni 
liturinn táknar að niðurstöður hafi fengist, guli að niðurstöður hafi fengist að hluta, rauði að engar niðurstöður hafi fengist 
og sá hvíti að raðgreining hafi ekki farið fram. 

   KIT X KIT Z KIT W KIT Q 

  Útr. 10-13 Útr. 18-20 Útr. 17 Útr. 21 
Oa166 Hvítur V útr. 10       
Oa186 Hvítur V útr. 10-11       
Oa207 Sv. Flekkótt V útr. 10-11       
Oa209 Grá V útr. 10-11       
Oa227 Gráblesótt leistótt V útr. 10       
Oa230 Gráflekkótt         
Oa231 Grámórauð flekkótt         
Oa238 Móhosótt V útr. 10-11       
Oa240 Gráblesóttur V útr. 10-11       
Oa241 Móflekkótt V útr. 10 V útr. 18     
Oa243 Svarflekkótt V útr. 10-11       
Oa245 Svört m/hvíta krúnu og leist á h/a V útr. 10-11       
Oa246 Móbíldótt V útr. 10-11       
Oa247 Svarkrúnótt leistótt V útr. 10-11       
Oa249 Mógolsótt V útr. 10-11       
Oa250 Golsótt         
Oa251 Svarkrúnótt m/smá blesu og leista V útr. 10       
Oa280 Svarflekkótt V útr. 10-11       
Oa300 Hvít V útr. 10-11       

Töluverður breytileiki fannst í raðgreiningarniðurstöðunum þegar þær voru bornar saman við 

Ramboullet Merino viðmiðunargenið. Um var að ræða þriggja basa innsetningu, eins basa 

innsetningar, eins basa úrfellingar, SNP ásamt arfhreinum og arfblendnum sætum. Í töflu 5 

hér að neðan má sjá þann breytileika sem fannst þar sem að minnsta kosti tveir einstaklingar 

höfðu breytileika á sama stað. Grái liturinn í töflunni táknar að ekki hafi tekist að fá 

raðgreiningarniðurstöður fyrir það svæði og sá hvíti að niðurstöður hafi fengist en 

einstaklingur beri engan breytileika á tilgreindu svæði. Spurningarmerkin tákna að 
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raðgreiningarniðurstöður hafi fengist en þær hafi ekki verið nægilega góðar til að fullyrða um 

að breytileikinn sé til staðar. 
Tafla 5: Sýnir breytileika sem fannst hjá a.m.k. tveimur einstaklingum á sama stað. Grái liturinn táknar að engar 
raðgreiningarniðurstöður hafi fengist fyrir það svæði.  

 

Eins og sést í töflunni fannst enginn breytileiki í þeim útröðum sem raðgreindar voru en 

töluverður breytileiki var í innröðum. Allir einstaklingar sem tókst að raðgreina fyrir svæði 

g.69.589-g.69.591 báru þriggja basa innsetninguna AAG. Fjórir einstaklingar (Oa186, Oa249, 

Oa251 og Oa280) höfðu einsbasa úrfellingu (A) á g.74.838 en raðgreiningarniðurstöður voru 

ekki nægilega áreiðanlegar til að hægt sé að fullyrða að þessi úrfelling sé til staðar. Einnig 

voru þrír einstaklingar (Oa186, Oa241 og Oa243) með einsbasa úrfellingu (T) á g.79.241 og 

einn (Oa249) með sömu úrfellingu á g.79.245. Það var eins með þessa úrfellingu eins og þá 

fyrrnefndu að raðgreiningarniðurstöður voru ekki nægilega góðar til að fullyrða um að 

úrfellingin sé til staðar. 

Nokkur arfblendin sæti fundust í innröðum. Fjórir einstaklingar (Oa241, Oa249, Oa251 og 

Oa280) voru allir arfblendnir G/A á g.74.926. Tveir einstaklingar (Oa245 og Oa300) voru 

arfblendnir A/C á g.74.838 og einn einstaklingur (Oa186) var arfblendinn C/T á g.75.311 og 

annar (Oa209) var arfblendinn C/T á g.75.314. Tveir einstaklingar (Oa249 og Oa280) voru 

með eins basa innsetningu T á g.78.160 og voru báðir einstaklingar arfhreinir í þessu sæti.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að engin tengsl séu á milli breytileika í útröðum 

10-13 og 18-21 í KIT-geninu og litafars hjá íslensku sauðfé. 
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4. Umræður 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ekki séu tengsl á milli litafars í íslensku sauðfé 

og breytileika í útröðum 10-13 og 17-21 í KIT-geninu. Hins vegar hefðu niðurstöðurnar verið 

áreiðanlegri ef hægt hefði verið að fá niðurstöður fyrir alla einstaklinga fyrir öll svæði. Eins 

og fram kom hér að ofan er þessi rannsókn hluti af stærri sameindaerfðafræðilegri rannsókn 

þar sem verið er að greina erfðabreytileika innan íslenska sauðfjárstofnsins. Stóra rannsóknin 

fékk rannsóknarstyrk sem kláraðist við vinnu þessa verkefnis og varð til þess að ekki var hægt 

að klára raðgreiningar fyrir öll svæði hjá öllum einstaklingum (hvítur litur í töflu 4).  

Einnig væri áhugavert að skoða breytileika í öðrum útröðum í KIT-geninu og athuga hvort að 

breytileiki í þeim tengist litafari í íslensku sauðfé eða hvort breytileiki í KIT-geninu hafi engin 

áhrif á litafar í íslenska sauðfjárkyninu eins og rannsóknir benda til að sé raunin með tíbeskt 

sauðfé (Han o.fl., 2015). 

Þær raðgreiningarniðurstöður sem fengust fyrir svæðið g.69.589-g.69.591 sýndu allar þriggja 

basa innsetningu AAG. Þessi breytileiki kemur fram þegar raðgreiningarniðurstöðurnar eru 

bornar saman við Ramboullet Merino viðmiðunargenið. Hins vegar kemur þessi breytileiki 

ekki fram þegar raðgreiningarniðurstöður eru bornar saman við Texel viðmiðunargenið þar 

sem það hefur þessa innsetningu. 

Erfiðlega gekk að fá raðgreiningarniðurstöður fyrir útraðir 10 og 11 en ástæðuna má að öllum 

líkindum rekja til þess að framvísarnir sem hannaðir voru fyrir X-svæðið virkuðu ekki 

nægilega vel. Áhugavert væri að athuga hvort betri niðurstöður myndu fást með því að hanna 

nýja framvísa fyrir þetta svæði til að geta fullyrt um að ekki séu nein tengsl milli litafars í 

íslensku sauðfé og breytileika á þessu svæði í KIT-geninu. 

Eins og áður kom fram tókst ekki að fá neinar niðurstöður fyrir einstakling Oa231. Mögulega 

má ástæðuna rekja til þess að verið er að notast við sýni sem tekin voru árið 2015 og því gæti 

erfðaefnið verið farið að skemmast. Hugsanlega hefði gengið betur að fá 

raðgreiningarniðurstöður ef unnið hefði verið með nýrri sýni. 

Það var ekki fyrr en farið var að vinna úr raðgreiningarniðurstöðum að höfundur tók eftir því 

að enginn einstaklingur sem valinn var í rannsóknina var alveg svartur. Allir einstaklingar 

sem voru svartir voru annað hvort svarflekkóttir eða svartir með krúnu, blesu og/eða leista. 

Niðurstöður hefðu verið áreiðanlegri ef þessi mistök hefðu ekki verið gerð. 
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Töluverður breytileiki kom fram í raðgreiningarniðurstöðunum þar sem mikið var um eins 

basa innsetningu, úrfellingu og SNP. Þetta samræmist niðurstöðum Kijas o.fl. (2012) en 

rannsókn þeirra á erfðamengi sauðfjár leiddi í ljós að flest sauðfjárkyn hafa mikinn SNP 

breytileika í erfðamengi sínu.   
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5. Ályktanir / lokaorð 
Rannsóknir hafa bent til þess að breytileiki í KIT-geninu tengist litafari til að mynda í 

nautgripum, hestum og svínum. Í rannsókninni kom í ljós mikill breytileiki í KIT-geninu í 

íslensku sauðfé sem þó var ekki hægt að tengja við ákveðið litafar. Þrátt fyrir að þessi 

rannsókn bendi til þess að ekki séu tengsl milli breytileika í útröðum 10-13 og 17-21 í KIT-

geninu og litafars í íslensku sauðfé er frekari rannsókna þörf til þess að skera úr um það hvort 

breytileiki í öðrum hlutum KIT-gensins geti haft áhrif á litafar í íslensku sauðfé. Einnig hefði 

verið gott að fá raðgreiningarniðurstöður fyrir öll svæðin hjá öllum einstaklingum til að 

fullyrða um að ekki séu tengsl milli litafars og breytileika á umræddum svæðum í KIT-geninu. 
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