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Ágrip 
Hlutverk sjálfsáts er mikilvægt fyrir heilbrigði frumna. Enn er þó margt á huldu en talið er að  

efnasambönd sem koma að þessu flókna niðurbrotsferli sem stuðlar að eðlilegum vexti og 

þroska gætu verið lykilinn að meðferð og lækningu ýmissa sjúkdóma eins og 

taugahrörnunarsjúkdóma og krabbameina. Þekking á hópi gena (Atg) sem kóða fyrir 

sjálfsátstengdum próteinum hefur ýtt undir áhuga vísindasamfélagsins á sjálfsátsferlinu og 

frekari rannsóknum tengdum þessu flókna líffræðilega ferli. 

Þetta rannsóknarverkefni var hugsað til stuðnings við  frekari rannsóknir á sjálfsáti og 

markmið þess að útbúa nýja stofna tilraunalífveru (Drosophila melanogaster) til frekari 

greiningar á flæði sjálfsáts í taugafrumum. Annarsvegar með því að slá út Atg7 genið í 

ávaxtaflugu og hinsvegar með því að setja upp æxlanir til að ná saman tjáningu D42Gal4 og 

flúrmerkts LC3 (Atg8)  í taugakerfi ávaxtaflugunnar.  Að auki voru gerðar mótefnalitanir á 

lirfuflökum með bælda tjáningu genanna pontin og reptin til að kanna áhrif breyttrar tjáningar 

próteinanna á sjálfsát í hreyfitaugafrumum.  

 

Lykilorð: Sjálfsát, prótein, Atg7,  LC3 (Atg8), Drosophila melanogaster, tilraunalífvera. 
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Abstract 

The role of autophagy is important for normal growth and development. However, much 

remains unknown. Compounds involved in this complex degradation process are believed to 

be the key to treat and cure various diseases such as neurodegenerative diseases and cancer. 

The complex biological process of autophagy has attracted much attention from the scientific 

community since a group of genes (Atg) that express autophagy related proteins were 

identified, and further research related to the process are important.  

This research project was designed to support further research on autophagy. The main 

objective of the project was to prepare new strains of model organism (Drosophila 

melanogaster) for further analysis of autophagy flux in neurons by knocking out the Atg7 gene 

in Drosophila melanogaster and by setting up crosses to link the expression of Gal4 and 

fluorescent LC3 (ATG8) in the nervous system of the fruit fly. In addition, antibody staining of 

larval fillets with suppressed expression of two genes was performed to investigate the effect 

of altered protein expression on autophagy in motor neurons. 

 

Keywords: Autophagy, protein, Atg7, LC3 (Atg8), Drosophila melanogaster, model organism.  
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1 Inngangur 

1.1 Um sjálfsát og hlutverk þess 
Sjálfsát (e. autophagy) er flókið niðurbrotsferli í frumum sem viðheldur heilbrigði þeirra og gerir 

þeim kleift að aðlagast streitu betur, einskonar gæðaeftirlit fruma. Hlutverk sjálfsáts hefur vakið 

aukna athygli vísindasamfélagsins síðustu ár eftir uppgötvun sjálfsátstengdra gena (Atg) sem 

kóða fyrir próteinum sem koma að ferlinu (Dyshlovoy, 2020). Sjálfsátsferlið er margþætt og 

mikilvægt fyrir eðlilegan vöxt og þroska ásamt því að gegna hlutverkum í ýmsum sjúkdómum 

og krabbameinum. Enn er margt á huldu en efnasambönd sem koma að sjálfsáti gætu verið 

lykillinn að meðferð og lækningu ýmissa sjúkdóma eins og taugahrörnunarsjúkdóma og 

krabbameina (Glick, Barth og Macleod, 2010; Komatsu o.fl., 2007).  

Þegar talað er um sjálfsát er vísað til sjálfsniðurbrotsferla sem eiga sér stað í öllum 

heilkjarna frumum með flutningi sameinda til leysikorna þar sem niðurbrot fer fram. Þrjú form 

sjálfsáts eru þekkt en munurinn felst í mismunandi lífeðlisfræðilegri virkni þeirra og 

flutningsaðferðum farmsins til leysikorna (Jacomin o.fl., 2020).  Það form sem fjallað er um hér 

er stórsjálfsát (e. macroautophagy) en hér eftir verður einungis talað um það sem sjálfsát.   

Ferli sjálfsáts hefst með myndun tvöfaldrar himnu (e. Phagophore) sem myndar 

sjálfsátsbólu (e. autophagosome) utan um innihald umfrymis,  sjálfsátsbólan rennur svo saman 

við leysikorn þar sem niðurbrot fer fram (Komatsu o.fl., 2007). Þannig losar fruman sig við  

óþarfa, gölluð prótein og skemmd frumulíffæri og stuðlar að stöðugleika innan frumunnar.  

Niðurbrotnar aukaafurðir og amínósýrur eru endurnýttar til efnaskipta og smíði stórsameinda 

(e. Macromolecules). Þetta ferli getur bæði verið sértækt og  ósértækt. Sértækt sjálfsát beinist 

þá t.d að skemmdum innan frumunnar eða örverum en ósértækt sjálfsát fer í gang við álag eins 

og við svelti (Feng, He, Yao og Klionsky, 2014). 
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1.1.1 Atg7 og  LC3 

mTORC1 og AMPK eru mikilvæg fyrir virkjun sjálfsáts og myndun sjálfsátsbólunnar en 

próteinflókarnir gefa merki sem virkjar ferli sjálfsáts (David-Morrison o.fl., 2016). Þegar ferlið 

hefur verið virkjað er því stjórnað af próteinum úr Atg fjölskyldunni. Meðal þessara próteina 

eru E1 ensímið Atg7 og LC3 (Atg8) en próteinin eru mikilvæg fyrir myndun sjálfsátsbólunnar. 

Atg7 binst LC3 (Atg8) sem er lykilskref í myndun sjálfsátsbólunnar. E2 ensímið Atg3 auðveldar 

þessa tengingu. LC3 er svo partur af ferlinu allt þar til niðurbrot er afstaðið (Komatsu o.fl., 2007) 

Mynd 1 sýnir lykilskref í ferli sjálfsáts frá virkjun þess að niðurbroti farms.  

 

 

Mynd 1: Einfölduð mynd af ferli sjálfsáts. Atg9 flytur himnuhluta frá Golgi kerfinu að frymisneti þar sem Lípíð 
(e. Omegasomes) mynda tvöfalda himnu (e. Phagophores). Virkjun ULK1/2, með hömlun á mTORC1, leiðir til 
virkjunar á ferlinu. Lenging himnunnar verður vegna ubiquitin-líkra próteina sem miðlað er af nokkrum Atg  
próteinum. LC3 binst tvöföldu lípíðhimnunni og myndar þannig LC3-II sem stuðlar að lengingu himnunnar. 
Sjálfsátsbólan rennur svo saman við leysikorn þar sem niðurbrot fer fram. (Mynd:Valgerður Jakobína Hjaltalín, 
2020 með BioRender.com). 
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1.2 Pontin og Reptin 
Pontin (einnig þekkt sem RUVBL1, RVB1, Tip49a, ECP-54, Tih1, p50 og Tap54β) og Reptin (einnig 

þekkt sem RUVBL2, RVB2, Tip49b, ECP-51, Tih2, p47 og Tap54α) uppgötvuðust undir lok tíunda 

áratugarins í mörgum heilkjarna lífverum og útskýrir það margar mismunandi nafngiftir þeirra. 

Próteinin eru náskyld, þróunarlega vel varðveitt prótein sem tilheyra AAA+ ATPasa 

fjölskyldunni. Margir mikilvægir frumuferlar eru háðir próteinunum vegna aðkomu þeirra að 

myndun ýmissa próteinflóka sem gegna m.a. hlutverki við stjórnun á orkuefnaskiptum í 

frumum, umritunarstjórnun og viðgerðum á DNA.  Leiða má líkur að því að tjáning próteinanna 

hafi áhrif á sjálfsátsferlið en Pontin og Reptin bindast TTT flókanum til að stjórna orkuháðri 

virkjun mTORC1. Samsetning TTT-Pontin / Reptin flókans er breytileg eftir orkustöðu en við 

orkuríkar aðstæður stuðlar flókinn að tvenndamyndun mTORC1 og víxlverkun við mTORC1-Rag 

sem er mikilvægt fyrir virkjun mTORC1 (David-Morrison o.fl., 2016)  

Enn er margt á huldu varðandi virkni próteinanna en ljóst er að þau eru mikilvæg fyrir 

eðlilega frumuskiptingu og lifun frumna. Þannig hefur óeðlileg virkni þeirra verið tengd við 

sjúklegt ástand eins og æxlisvöxt (Machado-Pinilla, Liger, Leulliot og Meier, 2012; Rosenbaum 

o.fl., 2013) 

1.3 Drosophila melanogaster sem tilraunalífvera 
Þekking okkar á erfðamengi mannsins tekur sífelldum framförum. Bylting hefur orðið eftir að 

þúsundir gena sem spila hlutverk í sjúkdómum voru uppgötvuð. Dýpri þekking á virkni gena og 

hvernig þau valda sjúkdómum er þó enn ábótavant. Með rannsóknum á flóknum líffræðilegum 

ferlum í fjölfrumu samhengi má efla þekkingu á heilsu manna og skilning á því hvernig má 

meðhöndla sjúkdóma (Mohr og Perrimon, 2019). 

In vivo rannsóknir á tilraunallífverum hafa skilað gríðarlegri þekkingu á virkni gena og 

próteina sem tjáð eru í lífverum. Þar hefur Drosophila melanogaster eða ávaxtaflugan spilað 

stórt hlutverk. Á þeim rúmlega hundrað árum sem liðin eru frá því að Thomas Hunt Morgan 

notaði fluguna til að sanna litningakenninguna um erfðir hefur hún orðið ómissandi í 

grunnrannsóknum. Morgan sýndi fram á stökkbreytingu á X litningi sem olli hvítum augnlit hjá 

ávaxtaflugum og tengsl erfðabreytileikans við kyn. Rannsóknir Morgans sýndu fram á að 

erfðabreytileikinn sem olli hvítum augnlit erfðist með víkjandi hætti og var bundinn X litningi. 

Hann fékk Nóbelsverðlaun fyrir uppgötvanir sínar árið 1933. Síðan þá hafa rannsóknir með 
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ávaxtaflugur sem tilraunalífveru leitt til aukinnar þekkingar á ýmsum sameinda- og 

lífeðlisfræðilegum ferlum og hlutverkum þeirra í fjölda erfðatengdra sjúkdóma og krabbameina 

(Roberts, 2006; Yamaguchi og Yoshida, 2018). 

Lítill kostnaður, hraður kynslóðartími ásamt framúrskarandi erfðarfræðilegum verkfærum 

gera ávaxtafluguna að hentugri tilraunalífveru fyrir rannsóknir. Erfðamengi hennar hefur 60% 

samsvörun við erfðamengi mannsins og 75% gena hennar hafa samsvörun við þekkt gen í 

mönnum sem tengd eru sjúkdómum (Roberts, 2006). Erfðamengi ávaxtaflugunnar 

samanstendur af 4 litningapörum, X og Y kynlitningum og  3 pörum af almennum litningum (e. 

Autosomes). Fjórði litningurinn er mjög smár og ber ekki mikilvæg gen og því yfirleitt ekki tekið 

tillit til hans við rannsóknir (Mohr og Perrimon, 2019). Mynd 2 sýnir lífsferil ávaxtaflugunnar og 

þau stig sem flugan fer í gegnum frá fóstri til fullorðinnar flugu.  

 

 

Mynd 2: Lífsferli ávaxtaflugunnar við 25°C. Frá frjóvguðu eggi til fullorðinnar flugu. Þrjú stig lirfustigsins og 
eitt púpustig tekur ∼10 daga við 25°C (Weigmann o.fl., 2003). 
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1.3.1  Jafnvægislitningar 

Jafnvægislitningar bera ríkjandi stökkbreytingar sem valda sýnilegri ytri 

svipgerðarbreytingu á flugum, ásamt víkjandi banvænni breytingu. Þannig má koma í veg fyrir 

endurröðun á samstæðum litningum og viðhalda stofnum í jafnvægi. Þetta mikilvæga 

erfðafræðilega verkfæri er einnig notað til að þekkja í sundur arfgerðir útfrá svipgerð 

jafnvægislitninganna. Í Töflu 1 má sjá yfirlit yfir helstu jafnvægislitninga sem notaðir eru í 

rannsóknum á D. Melanogaster (Miller, Cook og Hawley, 2019). 

Tafla 1: Helstu jafnvægislitningar. Flugur sem eru arfhreinar e- verða mjög dökkar. Enginn áhrif  eru á 

svipgerð í arfblendnu ástandi.   

Heiti Litningur Merkigen  Einkenni merkigens 

FM6 X Bar Kommulaga augu 

FM7 X Bar Kommulaga augu  

CyO 2 Cy Krullaðir vængir 

TM2 2 Ubx130,  e- Aukabroddar og stækkun á halteres 

TM3 Ser 3 Ser, e-  Sagarblaðsvængir 

TM3 Sb 3 Sb, e-  Styttri burstahár 

TM6 (Tb) 3 AntpHu, Tb1, e-  Aukaburstahár. Tb eru styttri (Stubbar) 

MKRS 3 Sb  Stutt burstahár 

 

1.3.2 Gal4/UAS kerfið 

Eitt af þeim erfðatólum sem nýtast við rannsóknir þar sem ávaxtaflugan er notuð sem 

tilraunalífvera og gerir mögulegt að ná fram sértækri tjáningu í vefjum hennar er Gal4-UAS 

kerfið. Kerfið sem upphaflega kemur úr gersvepp bíður upp á marga möguleika til að stjórna 

tjáningu próteina á mismunandi svæðum innan ávaxtaflugunnar. Með kerfinu má tjá gen úr 

hvaða lífveru sem er og þannig hefur skilningur á ýmsum mikilvægum ferlum aukist og kennsl 

verið borin á gen sem gegna mikilvægum hlutverkum (Cho, Bang og Toh, 2014). 
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Mynd 3: Skýringarmynd af UAS-GAL4 kerfinu. Sértæk tjáning gensins X er virkjuð með því að æxla saman flugu 
sem ber UAS stýrilröð ásamt markgeni við flugu sem ber Gal4 ásamt vefjasértækum stýrli (Cho, Bang og Toh, 
2014). 

 

1.3.3 Flúrljómun lífsýna 

Algengt er að nota merkigen til að merkja prótein í rannsóknum í tilraunalífverum. GFP og 

mCherry eru vinsæl merkigen en með þeim má auðkenna prótein sjónrænt með flúrljómun við 

ákveðna bylgjulengd ljóss. Uppruni GFP gensins er úr marglyttu af tegundinni Aequorea victoria.  

Sé tjáning gensins tengd ákveðnu próteini má sjá tjáningu próteinsins sem græna flúrljómun við 

509 nm. mCherry er rautt flúrljómandi prótein svipað að stærð og eiginleikum og GFP. Uppruni 

mCherry er úr dsRed geni diskakóralla af ættkvíslinni Discosoma (Carter og Shieh, 2015). 

1.4 Umbreyting erfðamengis með CRISPR-Cas9  
Mikil framþróun hefur orðið í erfðatækni síðustu ár og tilkoma CRISPR-Cas9 kerfisins markaði 

byltingu, en CRISPR-Cas9 kerfið er einstök tækni sem gerir kleift að framkvæma markvissar 

basabreytingar í erfðamengi. Kerfið, sem er upprunið úr Streptococcus pyogenes byggist á 

tveimur þáttum en það eru ensímið Cas9 (endónúkleasi) og virk RNA sameind sem kallast gRNA 

(Jinek o.fl., 2012).  Cas9 ensímið klippir á tvíþátta DNA röð á ákveðnum stað sé það tengt gRNA. 

gRNA röðin leiðir Cas9 próteinið að markröðinni sem klippa á út úr erfðamenginu. Klipping 
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verður einungis ef gRNA markröðin er aðlæg s.k. PAM seti (NGG röð) (Jinek o.fl., 2012). Í 

frumum heilkjörnunga er gert við slík tvíþátta brot með endalímingu (Non-Homologous End 

Joining, NHEJ) eða endurröðunarviðgerð (Homology Directed Repair, HDR). 

 CRISPR-Cas9 kerfið hefur því umbylt möguleikum vísindamanna til rannsókna á ýmsum 

erfðaþáttum og hlutverki gena með möguleikanum á að útbúa markvissar erfðabreytingar í nær 

hvaða lífveru sem er (Bortesi o.fl., 2016). Í ávaxtaflugu þýðir þetta að það sem áður var nánast 

ómögulegt er nú tiltölulega auðvelt í framkvæmd. 

Til þess að slá út geni með CRISPR-Cas9 kerfinu er mögulegt að reiða sig á annaðhvort 

NHEJ eða HDR. Lykilmunurinn felst í framkvæmdinni og því hvort viðgerðargjafi sé til staðar eða 

ekki. Ef enginn viðgerðargjafi er til staðar og valið er að stóla á að gatið þar sem útslegið gen var 

áður lokist með NHEJ er genið slegið út með einu eða tveimur gRNA sameindum. Með því að 

nota tvær saman má valda klippingu á tveimur stöðum í upphafi og enda gensins sem slá á út. 

Hvor leiðin sem er valin krefst alltaf að Cas9 sé til staðar til að klipping geti orðið. Í ávaxtaflugum 

hefur gefist vel að nota erfðabreytta stofna sem tjá Cas9 í kímlínu Slíkir stofnar eru til í 

stofnasafni Bloomington og þaðan má panta stofna til að nota í CRISPR tilraunir (Gratz, 

Rubinstein, Harrison, Wildonger og O'Connor-Giles, 2015). 

1.5 Markmið verkefnis 
Markmið þessa verkefnis var að útbúa nýja stofna tilraunalífvera til greiningar á flæði sjálfsáts í 

taugafrumum og rannsókna á hlutverkum Atg7 gensins. Annarsvegar með því að slá út Atg7 

genið í ávaxtaflugu (Drosophila melanogaster) og hinsvegar með því að setja upp æxlanir til að 

ná saman Gal4 tjáningu í taugakerfinu og tjáningu flúrmerkts LC3 (Atg8). Útsláttur Atg7 var 

gerður með því að sprauta tveimur gRNA sameindum gegn endum Atg7 gensins inn í fóstur 

flugu sem tjáir Cas9. PCR skimun var í kjölfarið beitt til að finna flugur þar sem genið var slegið 

út og nýjum stofnum komið upp útfrá þeim.  Að auki voru gerðar mótefnalitanir á lirfuflökum 

með bælda tjáningu pontin og reptin til að kanna áhrif breyttrar tjáningar próteinanna á sjálfsát 

í hreyfitaugafrumum. 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Efni 

2.1.1 D. melanogaster stofnar 

Fyrir þetta verkefni voru eftirfarandi D. melanogaster stofnar notaðir (sjá Töflu 2). Uppruni 

stofnanna er frá Bloomington stofnasafninu. 

Tafla 2: D. melanogaster stofnar. Í töflunni má sjá þá stofna sem notaðir voru við verkefnið.  

Nr. Stofns Heiti Arfgerð Einkenni 

#3704 DB3704 w-/Dp(1;Y)y; Bl/CyO; 
TM2/TM6B 

Jafnvægistofn með banvænum 
víkjandi breytingum 

#76357 DB76357 Sp/CyO ; MKRS/TM6B, 
Tb   

Jafnvægistofn með banvænum 
víkjandi breytingum 

#8816 D42-Gal4 w*; P{GawB}D42 Tjáning Gal4 í hreyfitaugafrumum 

 D42-nsyb, 
UAS-GFP/TM6 
B 

w*; P{GawB}D42, P{UA 
S-nSybGFP.E}3/T M6, 
Sb1 

Tjáning Gal4 í hreyfitaugafrumum, 
tjáning á GFPmerkingu stjórnað af 
Gal4/UAS 

#5905 w1118 Bl w[1118] Villigerð  

#54591 Nanos Cas9  (y[1] M{w[+mC]=nos-
Cas9.P}ZH-2A w[*] 

Tjáning Cas9 í Kímlínu  

#52005 UAS-Atg8a-
GFP; 
TM2/TM6B 

(P{ry[+t7.2]=hsFLP}1, y[
1] w[1118];P{w[+mC]=U
AS-Atg8a.GFP}2 

GFP-merkt Atg8 til tjáningar undir 
Gal4/UAS stjórn 

# UAS-mCherry-
Atg8 

UAS-mCherry-
Atg8/(Cyo) ; TM2/TM6B 

mCherry-merkt Atg8 til tjáningar 
undir Gal4/UAS stjórn  

#19021/GD reptin^dsRNA; 
+/+ 19021/GD 

UAS-reptin^dsRNA; +/+ Tjáning Reptin bæld undir 
Gal4/UAS stjórn 

#103483/KK reptin CG9750 
dsRNA 

UAS-reptin^dsRNA Tjáning Reptin bæld undir 
Gal4/UAS stjórn 
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2.1.2 Plasmíð 

 pCFD4 plasmíð (pCFD4-U6:1_U6:3tandemgRNAs (Simon Bullock, Addgene plasmid # 

49411 ; http://n2t.net/addgene:49411 ; RRID:Addgene_49411) með tveimur gRNA röðum var 

notað í innsprautanir á nanos-Cas9 D. melanogaster flugufóstrum til að slá út Atg7. Plasmíðið 

var útbúið af Clémence Larat fyrir MS verkefni hennar. 

 

gRNA raðirnar eru eftirfarandi: 

gRNA-1: 5’-GAACGTTTGAACGTAAACAAC-3’ 

gRNA-2: 5’-CAATAAGCTGAATTTCATATC-3’ 

 

2.1.3 Skimunarvísar 

Notaðir voru tveir ytri (dAtg7_ext_F og dAtg7_ext_R) og tveir innri vísar (dAtg7_int_F og 

dAtg7_int_R) til að skima fyrir flugum með útslegið Atg7. PCR afurð með ytri vísum fyrir flugu 

með útslegið Atg7 verður 509 bp en 4319 bp ef um villigerð er að ræða. PCR afurð með innri 

vísum verður annarsvegar 657bp og hinsvegar 895bp ef um villigerð er að ræða en engin afurð 

fæst í flugu með útslegið Atg7.  

 

Mynd 4: PCR afurð fyrir WT flugu. Myndin sýnir hvernig dAtg7_ext_F og dAtg7_ext_R  vísarnir magna upp 
4319 bp afurð ef um WT flugu er að ræða. Ef dAtg7_ext_F og dAtg7_int_R  vísarnir eru notaðir magnast upp 
657 bp afurð  en 895 bp afurð magnast upp ef dAtg7_int_F og dAtg7_ext_R  vísarnir eru notaðir til skimunar.  

 

Mynd 5: PCR afurð fyrir Atg7 KO flugu. Myndin sýnir hvernig dAtg7_ext_F og dAtg7_ext_R  vísarnir magna 
upp 509 bp afurð ef um flugu með útslegið Atg7 er að ræða.  
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Tafla 3: Skimunarvísar fyrir flugur með útslegið Atg7. Taflan sýnir bræðsluhitastig vísanna (Tm) ásamt 

basaröð.  

 Vísar Tm (°C)  Basaröð  

dAtg7_ext_F  59  TCCAAGAACTACAGTGTAACTTGAC  

dAtg7_int_R  60  AGCAGTTCCTTGCCCTCATC  

dAtg7_int_F  60  AACAGTGCACAGTGACACGA  

dAtg7_ext_R  59  CGGAAATACATTTGTTCCCGTACT  

 

 

2.1.4 Mótefni 

 Eftirfarandi mótefni voru notuð við mótefnalitanir (sjá Töflu 4 og 5). Mótefnum var blandað út 

í blocklausn (10% geitarsermi í PBT). 500µl voru blandaðir fyrir hvert sýnaglas. 

Tafla 4: 1° Mótefni fyrir mótefnalitanir 

1° mótefni Lífvera ísoform Lokastyrkur 

anti-GFP 4C9 Mús IgG1 1:50 

anti-Atg8 ab128025 Kanína IgG 1:100 

anti-HRP-Alexa 647 Geit IgG 1:200 

 

Tafla 5: 2° Mótefni fyrir mótefnalitanir 

2° mótefni Lífvera ísoform Lokastyrkur 

anti-mús-Alexa 488 Geit  IgG 1:1000 

anti-rab-Alexa555 Geit  IgG 1:1000 
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2.2 Mögnun flugustofna og viðhald þeirra 
Flugustofnar voru magnaðir upp með því að færa flugur stofns í nýtt söfnunarglas með 

staðalfæðu (sjá Viðauka 2)  þar sem þær voru látnar fjölga sér við herbergishita. Þegar nóg var 

af lirfum og púpum í söfnunarglasinu  voru fullorðnu flugurnar færðar í nýtt glas og hæfilega 

mörgum glösum viðhaldið yfir tímabil rannsóknarinnar.  

2.3 Plasmíð 

2.3.1 Mögnun plasmíðs  

pCFD4 gRNA plasmíð var magnað upp með því að ummynda DH5α E.coli frumur. 1µl 

plasmíð var pípettað upp og niður í eppendorfglasi með frumunum og haft á ís í 30mín. 

Eppendorfglasið með frumunum var því næst sett í hitablokk við 42°C í 30sek áður en það var 

sett aftur á ís í 2mín. Næst var 950µl af SOC lausn bætt út í eppendorfglasið og það sett í 

hitablokk í 60mín við 37°C. Annað eppendorfglas með óummynduðum DH5α E.coli frumum var 

meðhöndlað á sama hátt og haft sem viðmið fyrir virkni ampicillíns.  

50µl af hvorri rækt var dreift jafnt yfir LB agarskál með ampicillíni (sjá Viðauka 3) og ræktað 

yfir nótt við 37°C.  

Vökvarækt fyrir midiPrep plasmíðeinangrun var útbúin með því að velja staka kólóníu 

ummyndaðra frumna og rækta yfir nótt við 37°C og 200rpm í kolbu með 75mL af LB vökvaæti 

með ampicillíni (1:1000).  

2.3.2 Einangrun plasmíð DNA 

Til að einangra plasmíð DNA var notað einangrunarkitt frá MACHEREY-NAGEL (NucleoBond 

Xtra plasmid purification 7,1 high copy plasmid purification) farið var eftir leiðbeiningum fyrir 

high copy plasmíð midi prep. Vökvarækt var spunnin niður í tveimur áföngum í  50mL falkon 

glasi og floti hellt af. Ráðlagt magn frumna samkvæmt leiðbeiningum er 0,75 g fyrir midi prep. 

Falkon glasið var því vegið með og án frumna og þyngd botnfallsins efir spunaskrefin tvö 

reiknuð. 

2.3.3 Undirbúningur fyrir innsprautanir 

Eplaagarskálar voru útbúnar samkvæmt uppskrift (sjá Viðauka 2). Söfnunarbúr (plastglös 

með örsmáum loftgötum) sem pössuðu ofan á agar skálarnar voru svo undirbúin 2 dögum fyrir 

innsprautanir. Gerþykkni var sett á miðja eplaagar skálina og því dreift jafnt yfir hana. Nanos-
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Cas9 flugum sem tjá Cas9 próteinið í kímlínu var svo komið fyrir í búrunum, um 100+ flugur í 

hvert búr.  

Þrjú búr voru sett upp. Skipt var um eplaagarskál einu sinni á sólahring á undirbúningstíma.  

 Daginn fyrir innsprautun voru þekjugler þakin með heptan lími (lím af Tesa límbandi 

leyst upp í Heptan). Dropi af líminu var settur á gler og annað gler sett ofaná þannig að lím fór 

jafnt yfir bæði gler. Glerin voru svo tekin í sundur og látin þorna. 

2.3.4 DNA innsprautunarlausn  

DNA Innsprautunarlausn var útbúin samkvæmt uppskrift (sjá Viðauka 1). Lausnin var svo 

spunnin niður í skilvindu í 15 mín við 12000 rpm til að draga úr hættu á að stífla nálina með 

örkekkjum. Lausnin var geymd í kæli við 4°C þar til glernál með lausninni var gerð tilbúin fyrir 

innsprautanir. Innsprautunarnálin var fyllt með 3 µl af DNA lausn áður en söfnun flugufóstra 

hófst.  

2.3.5 Söfnun flugufóstra  

2 tímum áður en innsprautanir hófust var skipt á eplaagarskálum með fersku geri. Þannig 

var hægt að treysta á að meirihluti fóstra væri á réttu þroskastigi þegar söfnun fyrir 

innsprautanir hófst. Skálum var svo safnað á 20 mínútna fresti og flugufóstur undirbúin fyrir 

innsprautun. 

2.3.6 Undirbúningur flugufóstra 

Flugufóstrum var safnað af eplaagarskálunum með því að hella vatni ofaní skálina og losa 

fóstrin varlega með pensli frá agarnum. Þeim var svo hellt ofaní örfínt net þar sem þau voru 

skoluð vel með vatni. Passað var að þau lægju ekki í klumpum í netinu heldur væru vel dreifð. 

Næst voru flugufóstrin skoluð stuttlega með 96% etanóli. Etanólið fer á milli chorion og vitelline 

himnanna og gerir fóstrið hálf gegnsætt.  Etanólið var svo hreinsað aftur með vatni og fóstrum 

raðað eftir beinni línu þannig að þau snéru öll eins á 3% agarbút sem komið hafi verið fyrir undir 

víðsjá. Fóstrin voru látin þorna í 1-2 mínútur áður en þau voru færð. Gler með heptanlími sem 

útbúið hafði verið áður var sett ofaná fóstrin þannig að þau festust við glerið, dropi af Voltalef 

olíu var svo settur þannig að hann fór vel yfir fóstrin. Glerið með flugufóstrunum var svo fært 

undir smásjá fyrir innsprautanir.  
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2.3.7 DNA innsprautun 

Innsprautunarnál var fyllt með 3µl af DNA lausn áður en söfnun flugufóstra hófst. Glerinu 

með flugufóstrunum var svo komið fyrir þannig að afturhluti þeirra vísaði í átt að nálinni. 

Smásjáin var stillt þannig að nálaroddurinn væri í sama brennipunkti og afturhluti fósturvísisins.  

Horft var á fósturþroska hvers fósturs áður en þau voru innsprautuð og metið hvort þau væru 

á réttu fósturstigi og frumuhimnur ekki teknar að myndast. Best er að sjá hvort enn sé tómarúm 

aftan við chorion himnuna en eftir að pólfrumur hafa vaxið að chorion himnunni er orðið of 

seint að framkvæma innsprautun. Hvert fóstur var svo sprautað með dropa af 

innsprautunarlausn (sjá Viðauka 1).  Eðlilegt er að lítið magn af vökva leki út eftir innsprautun 

en mikið magn gæti þýtt að nálin sé að valda of miklum skaða og gott að skipta um nál.  

 

 

Mynd 6: Fósturþroski fyrir innsprautun (Nicolas Gompel og Eva Ayla Schröder, 2015). 

 

Þegar búið var að sprauta öll fóstur á glerinu sem voru á réttu þroskastigi var stungið í þau 

fóstur sem ekki voru talin í lagi og þau þar með ekki lífvænleg lengur. Glerið var svo skolað með 

96% etanóli til að skola í burtu olíu og glerinu svo dýft í skál með vatni. Glerinu var að lokum 

komið fyrir ofaní glas með staðalfæðu þannig að flugufóstrin væru í beinni línu á glerinu og 

framendi þeirra snerti fæðuna. Glasið var merkt og komið fyrir í rakaboxi við 25°C. 
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Mynd 7: Ferlið eftir innsprautun (Nicolas Gompel og Eva Ayla Schröder, 2015). 

Eftir innsprautun var fylgst vel með hvort einhver flugufóstur hefðu lifað af innsprautun. Þegar 

flugur skriðu úr púpum voru þær færðar í sér glas með staðalfæðu. Hver í sitt glas.  

2.4 Æxlanir 
Settar voru upp æxlanir í þeim tilgangi að fá afkvæmi með ákveðna arfgerð. Áður en æxlanir 

voru settar upp var byrjað á að safna hreinum meyjum úr þeim stofnum sem kvk flugur voru 

notaðar úr og kk flugur á móti úr þeim stofnum sem æxla átti kvk flugunum við. Söfnunarglös 

voru vöktuð og flugur flokkaðar eftir kyni eftir að þær höfðu skriðið úr púpum sínum. Flugurnar 

voru svæfðar með CO2  gasi og skoðaðar undir víðsjá. Kyn var greint með því að horfa á kvið 

flugnanna en kynfæri kk flugna sjást vel og eru dökk að lit (sjá Mynd 4). Til að vera viss um að 

kvk fluga hafi ekki náð kynþroska og sé hrein mey var útlit hennar skoðað frekar. Flugur sem 

ekki hafa náð kynþroska eru ljósari að lit og einnig má sjá fóstursaur (e. meconium) inní kvið 

þeirra sem lítinn dökkan blett. Ef fóstursaur er sjáanlegur hjá kvk flugu er öruggt að um hreina 

mey er að ræða. Fluga sem ekki hefur breitt úr vængjum sýnum og er með blauta krumpaða 

vængi er nýskriðin úr púpu og öruggt að hún hafi ekki náð kynþroska.  

 

Mynd 8: Drosophila melanogaster, Kvk vs kk. Myndin sýnir útlitslegan mun á kvk og kk ávaxtaflugu. 
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2.4.1 Jafnvægisstilling stofna 

Nokkrar æxlanir voru settar upp til að jafnvægisstilla stofnana fyrir frekari æxlanir. Þannig 

má velja fyrir ákveðnum svipgerðum sem nauðsynlegar eru í frekari æxlanir. Fyrir þessar æxlanir 

voru notaðar kvk flugur úr stofni DB #3704 (sjá Töflu 2).    

2.4.2 Stofnar til greiningar á flæði sjálfsáts í taugafrumum  

Æxlanir til að ná saman tjáningu D42-Gal4 og D42-Gal4-GFP við flúrmerkt LC3 voru settar 

upp. Byrjað var á að jafnvægisstilla Stofnana D42-Gal4 og D42-Gal4, UAS-GFP/TM6 B með því 

að æxla kk flugum úr hvorum stofni við kvk flugur úr stofni DB #3704 (sjá Töflu 2). Þegar F1 

flugur komu upp u.þ.b 10 dögum seinna voru KK flugur og hreinar meyjar aðskildar í sitthvort 

glasið fyrir næstu æxlun.  

D42-Gal4-UASmCherry 

Kk Flugur úr stofni D42-Gal4  voru valdar eftir svipgerð (+/CyO;D42-Gal4/Bal) og þeim æxlað 

við hreinar meyjar af stofni  UAS-mCherry-Atg8 (UAS-mCherry-Atg8/(Cyo) ; TM2/TM6B). Þegar 

F1 flugur komu upp u.þ.b 10 dögum seinna voru KK flugur og hreinar meyjar aðskildar í sitthvort 

glasið fyrir næstu æxlun.  

Að lokum voru kk flugur og hreinar meyjar valdar úr hópi afkomanda (F1) og æxlað saman 

þannig að jafnvægisstilltur stofn varð til. Flugur voru valdar eftir svipgerð (UAS-mCherry-

Atg8/(Cyo) ; D42-Gal4/TM6B ) Þannig er stofninn jafnvægisstilltur með tveimur banvænum 

víkjandi breytum.  

D42-Gal4-GFP-UASmCherry 

Kk Flugur úr stofni D42-Gal4-GFP  voru valdar eftir svipgerð (+/CyO;D42-nsyb, UAS-GFP/Bal) 

og þeim æxlað við hreinar meyjar af stofni  UAS-mCherry-Atg8 (UAS-mCherry-Atg8/(Cyo) ; 

TM2/TM6B). Þegar F1 flugur komu upp u.þ.b 10 dögum seinna voru KK flugur og hreinar meyjar 

aðskildar í sitthvort glasið fyrir næstu æxlun.  

Að lokum voru kk flugur og hreinar meyjar valdar úr hópi afkomanda (F1) og æxlað saman 

þannig að jafnvægisstilltur stofn varð til. Flugur voru valdar eftir svipgerð (UAS-mCherry-

Atg8/(Cyo);D42-nsyb,UAS-GFP/TM6B) Þannig er stofninn jafnvægisstilltur með tveimur 

banvænum víkjandi breytum.  
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2.4.3 Æxlanir eftir innsprautanir og undirbúningur fyrir skimun 

G0 Flugur 

Þeim flugum (G0) sem klöktust úr púpum eftir innsprautanir var æxlað við DB stofn áður en 

þær voru skimaðar. Einstaklings æxlanir voru settar upp þannig að hver G0 Kvk fluga var sett 

saman með 2 KK flugum af DB #76357 stofni (sjá Töflu 2). Hver G0 KK fluga var sett saman með 

2 KVK flugum af stofni DB #3704stofni (sjá Töflu 2). Hvert æxlunarglas var merkt með bókstaf 

til að aðgreina G0 flugurnar og svo hvort um KK eða KVK flugu væri að ræða og við hvaða stofn 

flugunni var æxlað. Flugunum var æxlað saman í nokkra daga áður en þær voru fjarlægðar og  

og G0 flugurnar undirbúnar fyrir skimun fyrir útslegnu Atg7. G0 flugurnar voru frystar við -20°C 

hver í sýnu eppendorf glasi. Hvert glas var merkt G0 + bókstafurinn sem auðkenndi þá flugu 

ásamt kyni. 

F1 flugur 

Þegar F1 flugur skriðu úr púpum. Voru þær aðskildar og hver fluga skoðuð undir víðsjá til 

að greina svipgerð hennar. Hver fluga var sett í sér glas merktu með svipgerð hennar ásamt 

bókstaf + kyni G0 foreldris að viðbættu kyni F1 flugunnar.  Einstaklingsæxlanir voru svo settar 

upp þannig að F1 KK fluga var sett saman með 1-2 KVK flugum af stofni DB #3704stofni (sjá 

Töflu 2) og  F1 KVK  fluga var sett saman með 1-2 KK flugum af stofni  DB #76357 stofni (sjá 

Töflu 2). 

2.5 Skimun fyrir flugum með útslegið Atg7 
Fyrir hverja G0 flugu voru 50µl af  af Squish buffer  (sjá Viðauka 1). með próteinasa K sett í 

eppendorfglas. Flugan var svo sett í glasið og kramin með pípettuoddi ofan í bufferinn. Lausnin 

var svo sett í hitablokk við 37°C í 30 mín og beint á eftir við 95°C í 2 mín til að óvirkja 

próteinasann. Lausnin var svo spunnin niður við 11000 x g í 7 mínútur. Ofanflotið var svo fært 

yfir í nýtt glas og merkt. Sýni geymt við -20°C.   

Sama aðferð var notuð við skimun á F1 flugum.  
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2.5.1 PCR hvarf  

PCR skimun var gerð á G0 flugum með ytri vísum (dAtg7_ext_F og dAtg7_ext_R) og einnig 

með innri og ytri vísum saman ( dAtg7_int_F og dAtg7_ext_R). Master mix var útbúið fyrir öll 

sýni sem skimuð voru í einu með sömu vísum. Þannig var eitt Master Mix útbúið fyrir skimun 

með ytri vísum og annað fyrir skimun þar sem innri og ytri vísar voru notaðir saman. Uppskrift 

af Master Mix-i má sjá í Töflu 6. PCR prógram sem notað var má sjá í Töflum 7 og 8. 

Tafla 6: Uppskrift af Master Mix-i fyrir PCR skimun. Magn í uppskrift er fyrir 1 sýni.   

   25 μL hvarf  

High Fidelity Q5 Master mix  12,5 μL  

Forward primer (10 μM)  1,25 μL  

Reverse primer (10 μM)   

DNA 

1,25 μL  

0,25 μL   
Nuclease-free Water  9,75 μL eða upp að 25 μL  

 

Tafla 7: PCR prógramm fyrir skimun með ytri vísum.  

98°C 1 mín 

98°C 30 sek 

55°C 1 min 

72°C 4 mín 

72°C 7 mín 

15°C BiÐ 

 

Tafla 8: PCR prógramm fyrir skimun með innri og ytri vísum.  

98°C 30 sek 

98°C 15 sek 

55°C 30 sek 

72°C 40 sek 

72°C 2 mín 

15°C BiÐ 
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2.5.2 Rafdráttur á agarósageli 

0,8 % agarósagel var útbúið með því að vigta 0,4 g af agarósa og 50 mL af 1xTBE buffer út í 

gler kolbu. Eftir hitun í örbylgjuofni og kælingu í kjölfarið voru 3 µL af EB bætt útí og blandað vel 

saman með því að velta kolbunni til og frá. Gelinu var svo hellt í lítinn gelbakka og brunnagreiða 

sett út í. Gelið var látið stirðna og því svo komið fyrir í rafdráttarbúri með 1x TBA buffer fljótandi 

yfir gelinu.  

2 µL af hleðslulit var blandað saman við 5 µL af hverju sýni að loknu PCR hvarfi og komið 

fyrir í brunnum í agarósagelinu. 7 µL af 1kb DNA kvarða var settur í fyrsta brunn gelsins og sýnin 

svo í röð á eftir. lok var svo sett á rafdráttarbútrið og gelið að lokum keyrt við 100 V í 40 mínútur. 

Að lokum var gelið tekið úr bakkanum og myndað undir útfjólubláu ljósi. 

Fyrir rafdrátt á PCR afurðum F1 sýna var stórt gel útbúið á sama hátt með tvöfaldri uppskrift. 

2.6 Mótefnalitanir fyrir LC3 (Atg8) 

2.6.1 Krufning (e. Dissection) 

Lirfur á 3 stigi með bælda tjáningu á pontin og reptin ásamt viðmiði (WT lirfur) voru krufðar 

og flök (e. Fillet) útbúin.  

Framkvæmdin var eftirfarandi: 

1. Hreinum sylgard krufningar disk var komið fyrir undir víðsjá. 

2. Dropi af HL3.1 lausn var settur á plötuna.  

3. Lirfa á 3 stigi var sett í dropann þannig að bakhlið hennar snéri upp. 

4. Lirfan var pinnuð niður með tveimur pinnum, annar settur rétt undir munnkróka og hinn 

settur aftan við búkinn. 

5. Næst var klippt þvert yfir lirfuna með smáskærum frá neðri pinna og að þeim efri og svo 

þvert til hliðanna.  

6. Fliparnir 4 sem myndast við skurðinn voru svo pinnaðir niður. 1 pinni í hvert horn. 

7. Buffer lausn var fjarlægð og ný sett á flakið.  

8. Flakið var þá tilbúið fyrir fixeringu. 

Fleiri lirfur voru krufðar og flök útbúin innan 20-30 mínútna Frá því fyrsta lirfa var krufin. 

Flökunum var raðað hlið við hlið á hvorum enda disksins. Ekki voru látnar líða meira en 30 mín 

fram að fixeringu til að takmarka þann tíma sem lirfurnar voru opnar.  
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2.6.2 Fixering (e. Fixation)  

Sylgard disknum var komið fyrir í (e. fume hood) fyrir fixeringu. 

Framkvæmdin var eftirfarandi: 

1. Formalín lausn var útbúin úr PBS og formalíni (36-40%) lokastyrkur var um 4%. 

2. HL3.1  lausn var fjarlægð og 4% formalín lausn sett á sýnin. 

3. Lausnin var látin vera á sýnunum í 20 mínútur við stofuhita og undir stöðugri hreyfingu. 

4. Formalín lausnin var fjarlægð og sýnin þvegin tvisvar með PBS 

5. Sylgard diskurinn var settur aftur undir víðsjá þar sem sýnin voru snyrt og pinnar teknir.  

6. Næst voru sýnin sett í merkt eppendorf glös með PBS lausn og í kæli við 4°C. 

2.6.3 Litun (e. Staining)  

Mótefnalitun var gerð á lirfuflökum  

Framkvæmdin var eftirfarandi: 

1. 2 snöggir PBT þvottar og eftir það 2x 10-15 minútna PBT þvottur undir stöðugri 

hreyfingu. 

2. Blokklausn (10% geitarsermi í PBT) var útbúin og sýni blokkeruð í 1 klst. við stofuhita 

undir stöðugri hreyfingu. 

3. Blokklausn fjarlægð. 

4. Fyrsta stigs mótefnum var blandað út í blokklausn og sett út á sýnin (sjá Töflu 4). 

5. Sýnin voru látin snúast í snúningshjóli yfir nótt við  4°C. 

6. Fyrsta stigs mótefni voru fjarlægð og geymd til frekari notkunar. 

7. 3 snöggir PBT þvottar og eftir það 3x 15-20 mínútna PBT þvottar undir stöðugri 

hreyfingu. 

8. Annars stigs mótefnum var blandað út í blokklausn og sett út á sýnin (sjá Töflu 5). 

9. Eppendorfglös með sýnunum voru hulin með álpappír.  

10. Sýnin voru látin snúast í 2-3klst við herbergishita.     

11. Annars stigs mótefni voru fjarlægð.     

12. 3 snöggir PBT þvottar og eftir það 3x 15-20 mínútna PBT þvottar undir stöðugri 

hreyfingu. 

13. PBT lausn fjarlægð og vectashield lausn sett yfir sýnin.  

14. Sýni geymd í kæli í eppendörfglösum hulin með álpappír við 4°C. 
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2.6.4  Undirbúningur sýna fyrir skönnun með lagsjá 

Áður en farið var með sýni í skönnun í lagsjá voru sýnin undirbúin. 

Framkvæmdin var eftirfarandi: 

1. Sýni voru sett á smásjárgler með dropa af vectashield. 

2. Sýni voru snyrt ef þurfa þótti og  þeim snúið þannig að öll sýni snéru eins. 

3. Vectashield lausn var sett yfir sýnin þannig að lausnin huldi sýnin að öllu leyti. 

4. Gler var sett yfir sýnin og þau geymd í myrkri við 4°C. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Útsláttur Atg7 

3.1.1 Mögnun og einangrun plasmíð DNA 

pCFD4 gRNA plasmíð var magnað upp og einangrað og notað í innsprautunar lausn til að 

slá út Atg7 í ávaxtaflugu. Nanodrop mæling var gerð á sýni sem sýndi topp við 260nm sem 

stemmir við DNA. Hlutfall gleypni við 260nm/280 nm  var 1,85 en hreint DNA hefur gildi í 

kringum 1,8. Sýni mældist 3605,8 ng/µl.  

3.1.2  Innsprautanir og skimun 

Innsprautanir voru gerðar á Nanos-Cas9 flugum sem tjá Cas9 próteinið í kímlínu. Markmiðið 

var að slá út Atg7. Nokkrar tilraunir til innsprautana voru gerðar en hér fyrir neðan má sjá 

niðurstöður er varða innsprautuð fóstur og lifun (skráning var einungis gerð á þeim fóstrum 

sem talið var að gætu mögulega verið lífvænleg). 

Tafla 9: Lifun eftir innsprautun. Fóstur af gleri 1 og 2 voru sett í lítinn plastbakka með Voltalef olíu, boxið var 
svo sett í rakabox og inn í 18 °C, ekkert fóstur lifði af innsprautun.  Önnur gler voru meðhöndluð eins og 
kemur fram í aðferðum. 51 fóstur var talið á réttu þroskastigi og innsprautuð með þeirri aðferð, einungis 3 
lifðu af eða 6 %. 

Gler Fóstur á gleri  Fóstur eftir innsprautun Lifun 

1 5 1 0 

2 10 10 0 

3 10 8 0 

4 13 8 1 

5 16 13 1 

6 9 5 0 

7 19 17 1 
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G0 Flugur 

3 flugur skriðu úr púpu eftir innsprautanir og var þeim æxlað við DB stofn áður en þær voru 

skimaðar. G0 flugurnar bera allar Cas9 á X litningi.  Æxlanir voru settar upp með það í huga að 

losna við Cas9 úr stofninum. Einstaklingsæxlanir voru settar upp með eftirfarandi hætti:  

 

G0 karlfluga x  2 hreinar meyjar af DB #3704stofni (sjá Töflu 2).   

Allir karlkyns afkomendur væru lausir við Cas9  

G0 kvenfluga x  2 karlflugur af DB #76357 stofni (sjá Töflu 2). 

 Allir afkomendur væru arfblendnir um Cas9.   

 

F1 Flugur 

Þegar F1 flugur skriðu úr púpum. Voru þær aðskildar og settar hvert í sitt glas. 

Einstaklingsæxlanir voru svo settar upp með eftirfarandi hætti (?atg7 stendur fyrir mögulega 

úrfellingu sem skima á fyrir): 

 

Ef G0 var KK var F1 flugum æxlað með eftirfarandi hætti: 

F1 karlflugum  ( Xw-/Y ; ?atg7/CyO eða Sp ; TM2 eða TM6 / +  ) var æxlað við 1-2 hreinar 

meyjar af DB #3704stofni (Xw-/ Xw- ; Bl/CyO;TM2/TM6B). 

F1 kvenflugum  (Xw-/ XCas9 ; ?atg7/CyO ; TM2 eða TM6 / + ) var æxlað við 2 karlflugur 

af DB #76357 stofni (w-/ Y ; Sp/CyO;MKRS/TM6B ). 

 

Ef G0 var KvK var F1 flugum æxlað með eftirfarandi hætti: 

F1 karlflugum  ( XCas9/Y ;?atg7/CyO eða Sp ; TM2 eða TM6 / +) var æxlað við 1-2 hreinar 

meyjar af DB #3704stofni (Xw-/ Xw- ; Bl/CyO;TM2/TM6B). 

F1 kvenflugum  (XCas9/ Xw- ; ?atg7/CyO; TM2 eða TM6 / +) var æxlað við 2 karlflugur 

af DB #76357 stofni (w-/ Y ; Sp/CyO;MKRS/TM6B ). 
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3.1.3 PCR skimun 

Niðurstöður PCR skimun á G0 flugum benda ekki til að útsláttur á Atg7 hafi heppnast (sjá 

Mynd 9). Ef innsprautun hefði heppnast og útsláttur á Atg7 orðið væri flugan með mósaík 

arfgerð, þ.e. hún bæri tilviljanakenndar breytingar á Atg7 í bæði kímlínu og líkamsfrumum. Þær 

F1 flugur sem búið var að æxla við DB stofn og hægt var að skima voru einnig skimaðar. 

Niðurstöður benda ekki til að útsláttur á Atg7 hafi orðið (sjá Mynd 10 og 11).  

 

Mynd 9: Niðurstöður rafdráttar á 0,8% agarósageli fyrir útslegnu Atg7 hjá G0 flugum. Í brunni 1 er 1kb DNA 
ladder. Í Brunni 2,3 og 4 voru sýni þeirra þriggja G0 flugna sem lifðu af innsprautun, PCR gert með ytri vísum  
sem magna upp 4319bp afurð ef fluga er með heilt Atg7 en 509bp afurð ef fluga er með útslegið Atg7. Í 
brunni 6,7 og 8 voru sýni sömu þriggja G0 flugna þar sem notaðir voru innri og ytri vísar saman sem magna 
upp 895bp afurð fyrir flugu með heilt Atg7, ekkert band ætti að birtast ef fluga er með útslegið Atg7. 

 

 

Mynd 10:  Niðurstöður rafdráttar  á 0,8% agarósageli fyrir útslegnu Atg7 hjá F1 flugum. PCR var gert með ytri 
vísum. Í brunni 1 er 1kb DNA ladder. Í Brunni 2-17 voru sýni F1 flugna. Enginn bönd komu fram. PCR var gert 
með ytri vísum en 509bp band hefði átt að birtast fyrir flugu með útslegið Atg7. 

 

 

  1      2     3      4      5     6     7     8 
 

  1      2     3     4     5    6     7     8    9    10   11   12  13  14  15  16  17 
 

3000bp 

 

1000bp 

500bp 

3000bp 

 

1000bp 

500bp 
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Þar sem enginn bönd birtust þegar skimað var með ytri vísum var einnig skimað með innri_R 

og ytri_F vísum fyrir F1 flugur. Innri vísir bindast ekki ef fluga er með útslegið Atg7.   

 

Mynd 11 Niðurstöður rafdráttar  á 0,8% agarósageli fyrir útslegnu Atg7 hjá F1 flugum. Innri og ytri vísar 
notaðir sem magna upp 657 bp afurð úr flugu með heilt Atg7. Í brunni 1 er 1kb DNA ladder. Í Brunni 2-17 
voru sýni F1 flugna.  

 

3.2 Samsetning stofna til greiningar á sjálfsátsvirkni in 
vivo  

Röð æxlana voru gerðar til að ná saman tjáningu Gal4 í hreyfitaugafrumum við flúrmerkt 

LC3 (Atg8). Í tilfelli mCherry-Atg8 var annarsvegar útbúinn stofn með samhliða GFP tjáningu til 

að merkja alla frumuna og hinsvegar stofn án GFP. Stofnarnir eru tilbúnir og jafnvægisstilltir. 

Nýju stofnana má sjá í Töflu 10. 

Tafla 10: Nýjir D. melanogaster stofnar til greiningar á sjálfsáti.  

Heiti Arfgerð Einkenni 

D42-Gal4- 
UASmCherry 

(UAS-mCherry-Atg8/(Cyo);D42-
Gal4 /TM6B) 

Tjáning Gal4 í hreyfitaugafrumum stýrir 
tjáningu mCherry-merkts Atg8 vísigens 

D42-Gal4-GFP-
UASmCherry 

(UAS-mCherry-Atg8/(Cyo);D42-
Gal4-,UAS- nsyb-GFP/TM6B) 

Tjáning Gal4 í hreyfitaugafrumum stýrir 
tjáningu mCherry-Atg8 og GFP vísigena 
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3.3 Litanir fyrir sjálfsátsblöðrum í hreyfitaugafrumum. 
Samkvæmt reynslu úr öðrum tegundum og óbirtum niðurstöðum rannsóknarhópsins veldur 

bæling annaðhvort pontin eða reptin jafnframt bælingu á tjáningu hins gensins. Sýni sem 

meðhöndluð voru með mótefnalitun voru mynduð í lagsjá. Þrjár arfgerðir 3. stigs lirfa voru 

litaðar með mótefni gegn manna LC3 sem á einnig að virka fyrir ávaxtaflugur, skv. upplýsingum 

frá framleiðanda.  

Útkoma fyrstu tilraunar með mótefnin var sú að lítil litun sést í sjálfri hreyfitaugafrumunni 

meðan sterk litun sést í vöðva í villigerð en ekki reptin-bældu sýnunum (sjá Mynd 12). Á 

Myndinni er Rautt LC3 og hvítt HRP sem merkir taugakerfið. Grænn litur var notaður fyrir 

merkingu GFP en lítil litun varð á GFP. 

Mynd 12: Mótefnalitun fyrir LC3 (Atg8). Myndirnar sýna hreyfitaugafrumu þriggja arfgerða. Mikil litun sést í 
vöðva villigerðar sem ekki sést í sýnum með bælda tjáningu á Reptin.  

 

  

 

Reptin KKK Villigerð (WT) Reptin GDK 
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4 Umræður 
Sjálfsát er merkilegt og mikilvægt niðurbrotsferli sem þörf er á að rannsaka frekar á ýmsum 

sviðum frumurannsókna. Ferlið er flókið og þó skilningur hafi aukist síðustu ár og ný þekking 

stöðugt að koma í ljós þá er enn margt óljóst. Í þessu verkefni var farið af stað með það í huga 

að stuðla að frekari rannsóknum á sjálfsáti með því að útbúa nýja stofna Drosophila 

melanogaster sem tilraunalífveru. Ekki tókst að slá út Atg7 innan þessa verkefnis en niðurstöður 

skimunar sýndu ekki merki um útslátt á Atg7. PCR fyrir F1 flugur hefði þurft að endurtaka og 

skoða PCR prógramm þar sem mikið af auka böndum komu fram. Ný aðferð sem ekki hefur 

verið prófuð áður innan flugu rannsóknarhópsins var reynd við innsprautanir. Fóstrin voru 

sprautuð án þess að fjarlægja chorion himnuna. Þegar fóstrin voru sprautuð virtist nálin fara illa 

með þau og oft lak mikill vökvi út. Eðlilegt er að lítill vökvi leki út en of mikið getur þýtt að fóstrið 

hafi orðið fyrir of miklum skaða. Innan verkefnisins voru gerðar nokkrar tilraunir með 

innsprautanir og aðferðir prófaðar sem reyndust misvel. Prófað var að færa fóstrin í lítinn bakka 

með voltalef olíu sem svo var settur í rakabox og fylgst með hvort einhver lifun væri eftir 

innsprautun. Engin lifun var eftir þá aðferð en aðferðin hefur verið notuð með ágætum árangri 

innan hópsins þegar chorion himna hefur verið fjarlægð. Ný aðferð var því reynd og voru fóstrin 

höfð áfram á innsprautunarglerinu, olía skoluð af með etanóli og vatni og fóstrin svo sett á 

glerinu ofaní söfnunarglas með mat. Lifun var lítil en 3 flugur skriðu úr púpu, enginn þeirra 

reyndist þó með útslegið Atg7. Þó aðferðin hafi ekki skilað tilskildum árangri er hún mjög 

áhugaverð og gæti aukið lifun ef mögulegt er að gera innsprautun án þess að skadda himnuna 

of mikið. Miller, Holtzman og Kaufman (2002) birtu mjög gagnlegar leiðbeiningar um hönnun á 

hentugum nálum sem henta sérstaklega fyrir innsprautanir á Drosophila melanogaster fóstrum 

í chorion himnunni. 

Líkt og talað var um í inngangi má leiða líkur að því að tjáning próteinanna Pontin og Reptin 

hafi áhrif á sjálfsátsferlið vegna aðkomu þeirra að virkjun sjálfsáts. Merki um taugahrörnun hafa 

sést eftir bælingu próteinanna (óbirtar niðurstöður rannsóknahópsins) en  rannsóknir Komatsu 

o.fl, (2007) sýndu fram á að bæling á Atg7 leiddi til taugahrörnunar í bæði mús og flugu og því 

rökrétt að kanna hvort tengsl séu þarna á milli. Stofnar til greiningar á sjálfsáti voru ekki tilbúnir 

innan tímaramma verkefnisins svo unnt væri að gera greiningar á þeim en fyrstu athuganir voru 

gerðar á því hvort mótefni sem binst LC3 (Atg8) sýndi nægilega sértæka litun á sjálfsátsbólum 
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til notkunar í tilraunum. Mótefnalitanir á 3 stigs lirfum með bælda tjáningu á Pontin og Reptin í 

hreyfitaugafrumum voru gerðar ásamt villigerð. Niðurstöður þeirra litanna sýndu í raun lítið. 

Litun á sjálfum taugavöðvamótunum var ekki til staðar. Mun sterkari litun varð í vöðva 

villigerðar en erfitt að álykta frekar um orsakasamhengi ef eitthvað óeðlilegt er í gangi. Þó er 

mögulegt að bæling reptin í hreyfitaugafrumum hafi neikvæð áhrif á samskipti við 

vöðvafrumuna en slíkt þyrfti að kanna með markvissum tilraunum. Prófa þarf mótefnið aftur og 

þá í samlitun gegn flúrmerktu LC3 en þeir stofnar voru útbúnir innan þessa verkefnis og einu af 

markmiðum verkefnisins því lokið, klára þarf að magna stofnana upp áður en hægt er að nota 

þá í rannsóknir. Þegar allt hefur verið tekið saman þá kom heilmargt útúr verkefninu þó aðal 

markmiðið hefði ekki gengið eftir, heilmikil vinna er að baki sem mun nýtast til frekari rannsókna 

á sjálfsáti í hreyfitaugafrumum og á hlutverkum Atg7. 

4.1 Annmarkar rannsóknar 
Tími var helsti annmarki rannsóknarinnar. Vitað var strax í upphafi að tímarammi verkefnis væri 

mjög stífur og í raun ljóst þá og þegar að ólíklegt væri að allir verkhlutar yrðu kláraðir. 

Rannsakandi vildi samt sem áður fara af stað með verkefnið og var markmiðið að komast sem 

lengst. Ýmsar hindranir komu upp og ollu seinkunum á að verkhlutar gætu hafist. Plasmíð sem 

notað var til innsprautunnar var talið vera tilbúið til að nota í innsprautanir en það reyndist svo 

ekki vera. Nauðsynlegt var því að byrja á því að magna upp og einangra plasmíðið. Einangrun 

plasmíð DNA misheppnaðist ítrekað án augljósrar skýringar en líklegt er að einangrunar kittið 

sem notast var við í upphafi (Thermo Scientific Gene JET Plasmid MidiprepKit #K0481) hafi eftir 

allt verið gallað. Mikill tími fór í að kanna hvað gæti hafa farið úrskeiðis ásamt því að endurtaka 

þurfti bæði ummyndun, ræktun og einangrun nokkrum sinnum áður en líkleg niðurstaða þess 

að kittið væri sennilega gallað varð niðurstaða. Upphaflega var markmið einnig að útbúa gjafa 

DNA plasmíð með Atg7 úr manni en það náðist ekki innan tímaramma þessa verkefnis. 

Þó lífshringur ávaxtaflugu sé stuttur þá setur vinna með tilraunalífveru strik í reikninginn 

þegar tímaskortur verður vandamál og tafir verða á að verkhlutar hefjist. Rannsakandi hafði ekki 

áður komið að innsprautunum en innsprautanir krefjast mikillar vandvirkni þar sem samt þarf 

að vinna hratt og skilvirkt þannig að náist að sprauta flugufóstrin á réttu þroskastigi. Gaman 

hefði verið að komast lengra með verkefnið en lærdómurinn á bakvið alla vinnuna er engu að 

síður mikil.
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5 Lokaorð 
Svo flókið ferli eins og sjálfsát er verður ekki rannsakað yfir nótt, rannsaka þarf marga þætti þess 

með ólíkum aðferðum og áhrif á ólíkar frumutegundir. Með endurteknum rannsóknum öðlumst 

við svo staðfestu og skilning sem á endanum gæti skilað sér í meðferð og/eða lækningu ýmissa 

sjúkdóma. Þó ekki hafi tekist að klára alla verkhluta eins og upphaflega var planað þá munu 

partar verkefnisins nýtast í önnur verkefni sem vonandi munu skila sér í stórkostlegum 

uppgötvunum.    
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Viðauki/ar 

Viðauki 1 

Innsprautunar buffer  
 Innsprautunar buffer var blandaður samkvæmt uppskrift hér að neðan.  

77µl 1M Na2HPO4 

22µl 1M NaH2PO4 

90mL  ddH2O 

0,3728 g KCl (=50mM final) 

-  pH stillt á 7,4 

-  ddH20 að 100mL 

Innsprautunar lausn 
Innsprautunar lausn var blönduð samkvæmt uppskrift hér að neðan. 

 

10µl pCFD4 gRNAs plasmíð (≈2µg) 

3µl Innsprautunar buffer 

17µl ddH2O 

Samtals: 30 µl 

Squish buffer  
Squish buffer var útbúin eftir uppskrift hér að neðan: 

9.8 mL ddH2O  

100 μL 1 M Tris pH 8.0  

20 μL 0.5 M EDTA  

50 μL 5 M NaCl  

Fyrir hverja skimun var 1 µl af próteinasa K bætt útí hverja 50 µl af squish buffer. 
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Viðauki 2 

Staðalfæða 
Staðalfæða var útbúin samkvæmt eftirfarandi uppskrift: 

Innihaldsefni:  Magn:   

Maísmjöl 385 g 
Ger  90 g 
H2O  5 L 
Agar  42.5 g 
Malt extract  410 g 
Sojamjöl 50 g 
H2O  1.5 L 
Sýróp  205 g 
Nipagin  75 mL 
Proprionic acid   22.5 mL 

  
Skref 1: 
Agar, þurrgeri og 1/3 af maísmjöli blandað vel saman ásamt 3,5 lítrum af 
Vatni og sett í mediaclave. Blandan látin ná suðu á meðan næsta skref er undirbúið. 
Þegar blandan hefur náð suðu er hún kæld niður í 80°C. 
Skref 2:  
Sojamjöli, malt extrakt, sýrópi og restinni af vatninu blandað vel saman og hrært þannig að 
lausnin verði einsleit.  Restinni af maísmjölinu er hrært vel saman við. Allri blöndunni er svo 
bætt út í mediaclave og öll blandan látin sjóða.  
Skref 3: 
Blandan kæld niður í 60°C. Nipagin og Propionic sýru  er að lokum bætt út í áður en matnum 
er skammtað í glös. 
 

Eplaagarskálar 
Eplaagarskálar voru útbúnar samkvæmt eftirfarandi uppskrift: 

700 ml H2O  

27g Agar  

300 ml eplasafi  

30 g sykur  

Hreinn agar var útbúin úr vatni og agar og soðið. Epladjús var svo blandaður og hitaður með 

sykri. Epladjús blöndunni var svo hellt í bráðinn agarinn. Eplaagarnum var síðan hellt í petriskálar 

og agarinn látin storkna. Skálarnar voru svo geymdar við 4°C.  


