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Ágrip 
Örtungl eða einfaldar raðir endurtekninga (SSR) eru svæði í erfðamenginu af  endurteknum 

niturbösum þar sem að ákveðin mótíf eru endurtekin. Endurtekningarnar geta verið allt frá 5-

50 sinnum og eru um 1-10 núkleótíð að lengd. SSR er að finna allsstaðar um erfðamengið í 

lífverum, upp í þúsundir eintaka. Þessi svæði hafa meiri tíðni stökkbreytinga en önnur svæði í 

erfðamenginu sem leiðir til mikillar fjölbreytni og breytilegra merkja meðal einstaklinga í þýði. 

SSR henta því mjög vel til t.d. stofnerfðafræðirannsókna allt að einstaklingsgreiningu í 

réttarrannsóknum. Í þessari rannsókn höfum við staðsett og auðkennt öll örtungl úr hágæða 

erfðamengi rjúpunnar (Lagopus muta). GMATA hugbúnaðurinn staðsetti alla 168,789 

stuttraðaendurtekningar. Algengi fyrir tvíkirna-endurtekningar var 53,2%, þrí-endurtekningar 

11,8 %, fjór-endurtekningar 9,6 %, fimm-endurtekningar 21,4 % og sex-endurteknignar 4,0%. 

Algengustu endurekningamynstrin voru AT, TA, TCGTC, TG og CA. 

Til þess að finna fjölbreytilegar endurteknar raðir þá notuðuðum við valdar kenniraðir til að 

skima fyrir með in silico aðferð, í fimm nýsamsettum erfðamengjum rjúpunnar. Niðurstöður 

sýndu fram á það að fýsilegra sé að að framkvæma og þróa SSR greiningar með in silico aðferð, 

frekar en að notast við tímafrekt og dýrt ferli með PCR og raðgreiningu. 

 Lykilorð: örtungl, SSR, erfðamengi, stofnerfðafræði, GMATA. 
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Abstract 

Microsatellite or simple sequence repeat (SSR) is a tract of repetitive DNA in which certain DNA 

motifs are repeated. The repeats are 1-10 nucleotides in length and typically repeated 5–50 

times. The SSR occur at thousands of locations within an organism's genome. They have a 

higher mutation rate than other areas of DNA leading to high genetic diversity and variable 

markers among individuals in a population. SSRs are therefore suitable in population genetic 

studies and identifying individuals in forensic studies. In this study we have extracted and 

characterized all microsatellites from a high quality genome assembly of rock ptarmigan 

(Lagopus muta).  In total the GMATA softvare localized 168,789 SSR´s. The frequency for di-

repeats was 53,2%, tri-repeats 11,8 %, tetra-repeats 9,6 %, penta-repeats 21,4 % and hexa- 

repeats 4,0%. The most common repeat motives were AT, TA, TCGTC, TG and CA. 

To identify polymorphic microsatellites we used an in silico analysis, where we blasted five re-

sequenced rock ptarmigans with a subset of SSR amplicons. The results demonstrated the 

usefulness of in silico methods to develop SSR assays, eliminating the time consuming and 

expensive testing by PCR and sequencing. 

Key  words: microsatellites, SSR,  genome, population genetics , GMATA.
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1 Inngangur 
Erfðarannsóknir gera mönnum kleift að rannsaka villt dýra- og plöntulíf mjög nákvæmt sem 

annars væri nær ómögulegt. Erfðamengi getur sagt manni margt um einstaklinginn og eru 

örtungl engin undantekning þar. Það að skoða örtungl er tiltölulega ný aðferð en lofar góðu fyrir 

framtíð vistfræðirannsókna ásamt stofnerfðafræðirannsókna. Hægt er að lesa mikið út með 

örtunglum sem er mjög hentugt þar sem þau eru að finna í líklegast öllum lifandi lífverum.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Örtungl 
Útlitslega séð þá eru örtungl stuttar raðir af endurteknum bösum en þeir geta verið allt frá 

einum upp í sex niturbasar og er mismunandi hve þéttar raðirnar eru, þessar raðir finnast í 

erfðamengi einstaklinga og getur það verið bæði í dreif- og heilkjörnungum. Flestir innihalda 

örtungl í sínu erfðamengi hvort sem það sé á annaðhvort kóðaða eða ókóðaða svæðinu í 

erfðamenginu og geta örtunglin verið mjög mismunandi. Talið er að mismunur sé á magni og 

lengd örtungla eftir tegundum á borð við hryggdýr, plöntur og hryggleysingja. Hryggdýrin eru 

talin hafa bæði flest og lengstu örtunglin en þó er vert að skoða það að þau örtungl sem 

byggja á þriggjabasa endurtekningum sem eru einnig þau algengustu, eru algengust hjá 

plöntustofnum en hjá spendýrum og nagdýrum er mest af tveggja basa endurtekningum en 

endurtekningin ATT í introns kemur til dæmis oft fyrir í öllum tegunda lífvera. Ef borin eru 

saman spendýr og aðrar lífverur þá hafa þau einnig meira af fjórendurtekninga- og 

fimmendurtekningaröðum miðað við eins og segir aðrar lífverur. (Abdurakhmonov, Ibrokhim 

Y., 2016).  

Lengi hefur verið talið að örtungl hafi engin áhrif á einstaklinginn þar sem að þau eru óstöðug 

en aftur á móti er það undantekning hvað varðar suma taugahrörnunarsjúkdóma en talið er  

að þau koma þar inn og spili þátt sem þýðir að örtunglin geta haft afleiðingar sem verður að 

svipgerðarbreytingu.  

Breytileg örtungl hafa reynst nytsamleg við einstaklingsgreiningar og í stofnerfðarannsóknum. 

FBI notar þrettán erfðmörk á jafnmörgum lókusum dreift yfir allt erfðamengi mannsins til að 

byggja upp gagnagrunninn “Core loci for the Combined DNA Index System (CODIS) til að nota í 

réttarfarsrannsóknum sínum. Auðkennning einstaklingsgreining með örtunglagreiningu er 

gjarnan kölluð DNA fingraförun (DNA fingerprinting). 

Örtungl hafa verið stór partur af erfðafræðirannsóknum en hvað varðar líffræðilegt hlutverk 

þeirra þá er nokkuð mikið sem bendir til þess að ef að mikill breytileiki er í 5‘-UTR kóðaða 
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svæðinu hefur það mögulega ráðandi áhrif á genatjáningu en ef að aftur á móti stækkun 

verður á 3‘-UTR kóðaða svæðinu þá getur það haft áhrif á stöðugleika mRNA með þeim 

afleiðingum að truflun verður á splæsingu ásamt annarri frumustarfsemi. Einnig getur orðið 

heterochromatin genaþöggun af völdum örtungla sem eru í UTR eða introns en svona 

breytingar geta valdið svipgerðabreytingum. Þríkirnaendurtekningar, sem samsvarar þriggja 

basa táknum fyrir amínósýrur hafa fundist í kóðandi exónum gena. Ofurfjölföldun þríkirna 

tákna leiðir til myndunar amínósýrukeðju sem eyðileggur virkni prótínsins. (Diniz, A. L., et al. 

2016). En þekkt er að örtungl eigi þátt í um 40 taugasjúkdómum sem oftast einkennist í 

stækkun á endurtekningu sem gerist um endurtekningu 35-40 á þriggja basa örtunglum, sem 

þar af leiðandi verður sjúkdómsvaldur. Í þeim frumum sem sýktar eru þá er algengt að 

endurtekningarnar nái hundruðum endurtekninga. Eituráhrif koma svo fram sem 

sjúkdómsvaldur en þessi eituráhrif gerast vegna þess að örtunglin stækka polyglutaminsvæði 

frumunnar mjög mikið, til þess að örtunglin hafi sjúkdómsvaldandi áhrif þá er ekki þörf fyrir 

þau að kóða í próteini. Í Huntington sjúkdómnum framleiðir CAG endurtekningin stökkbreytta 

próteinið HTT sem eru staðbundin áhrif en það getur gerst vegna þess að splæsing gena 

kemur fram á röngum stað vegna truflunar. (Bagshaw A.,2017).    

Ásamt því að örtunglin geti valdið svipgerðarbreytingum, þá geta þau haft mikil áhrif á 

þróunarsögu lífvera og eiginleika þeirra til þess að aðlaga sig að breyttu umhverfi. 

(Abdurakhmonov, Ibrokhim Y., 2016).  

Bergrjúpan (Lagopus muta) hefur síðustu ár orðið fyrir aðkasti vegna þess að tegundin er 

villibráð ýmsa rándýra í skandinavíu, rjúpan heldur sig til að mestu á hálendinu. Þegar að 

tegundastofnar hrynja skyndilega er mikilvægt að rannsakaðar séu þær ástæður fyrir því með 

erfðarannsóknum, til þess eru örtungl hentug og nýtast í ýmsar vistfræðilegar rannsóknir.  

Gerð var rannsókn á rjúpunni, tekin voru sýni á tveimur mismunandi stöðum með um 324 km 

fjarlægð í Noregi. Sýnin voru öfluð með fjöðrum af veiddum rjúpum ásamt saur þeirra sem 

fannst á jörðinni, ástæðan fyrir því að sýni voru tekin í svona mikilli fjarlægð var aðallega til 

þess að kanna hvort örtungl myndu sýna fram á fjölbreytni en sýnin voru alls af 63 rjúpum. 

Sýnin voru unnin í Cornell háskólanum í New York, þar voru sýnin raðgreind og skimað var eftir 

öllum þeim endurtekningum sem örtungl sýndu en þar var hugbúnaðurinn BLASTn til að 

athuga hvort raðirnar væru líkar. Niðurstöðurnar urðu góðar og tókst að greina alla fuglana 

nema tveir þeirra sýndu arfblendni sem getur verið af nokkrum ástæðum en rannsóknin leiddi 
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til þess að augljós þörf var á hágæða og tegundasérhæfðum örtunglum sem þar af leiddi að 

nýju upplýsingasafni fyrir rjúpuna. (Costanzi, J. M., Bergan, F., Sæbø, M. et al., 2018).  

Breytileikar örtungla geta sagt til um dreifingu stofnsins, hvort hann sé að blandast mikið á 

milli landshluta til dæmis eða hvort hann sé mjög einangraður. Ef að stofnar eru ekki að 

blandast þá augljóslega fer erfðamengið ekki á milli og er þá ólíklegra að þeir innihaldi eins 

örtungl. Hægt er að meta hættu á því að stofninn útrýmist með því að skoða örtungl sem eru 

mikilvægar upplýsingar fyrir vistkerfið en þá væri hægt að grípa inn í útrýminguna með 

viðeigandi aðgerðum. Mikilvægt er fyrir erfðarannsóknir að búa til gagnasafn af örtungla 

gögnum þar sem að þau eru mjög hentug fyrir stofnerfðafræði rannsóknir sérstaklega fyrir 

sjaldgæfar eða einangraðar tegundir. (Kikuchi, S., Isagi, Y., 2002). 

Bergrjúpan (Lagopus muta) 
Rjúpan heldur sig til á veturna í gróðursömum hálendissvæðum til þess að fá skjól en á sumrin 

eru þær á mun opnari og grýttari svæðum þar sem þær safnast oft saman. Rjúpan fer í feluliti 

og verður hvít á veturna en eru brúnar og svartar á sumrin og eru litir kvenfuglsins mun grófari 

en á karlinum. Fætur rjúpunnar eru fiðraðir sem  gerir 

þeim kleift að ganga um í snjó og eru einangrun fyrir 

kuldanum. Á sumrin verpa kvenfuglarnir í grýttu svæði 

og verpir hún um 7-10 eggjum og situr á þeim í um 21 

dag. (Hejna, M., e.d).  

Á myndinni má sjá hvar rjúpan heldur sig til, fjólublái 

liturinn gefur til kynna að rjúpan er þar allt árið í kring. 

(Holder, K. og Montgomerie, R., 2020) 

 

Mynd  1 Staðir þar sem að rjúpan heldur 
sig til 
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Stofninn hér á landi hefur 

minnkað til muna síðustu 

tvo áratugi, á fyrri hluta 20. 

aldar var stofninn um 3-5 

milljónir einstaklinga á bestu 

árum stofnsins. Til þess að 

mæta þessari fækkun þá var 

stofninn friðaður árið 2003 

og 2004. Hér til hliðar má sjá 

línurit sem sýnir fjölda 

einstaklinga sem taldir voru 

við Kvísker í öræfum frá árinu 1963 til ársins 2019 en augljóst er að hann hefur minnkað til 

muna. 

Þar sem að rjúpan er bráð hjá sumum rándýrum þá er mjög eðlilegt að stofnsveifla myndist, 

en aðallega er það fálkinn sem er þar að verki en einnig geta rjúpurnar smitast af iðrasjúkdómi 

sem hefur ekki góð áhrif á stofninn. Einnig stækkar stofninn til muna eftir sumarið þegar að 

ungu fuglarnir teljast með en þá getur stofninn stækkað um allt að fjórum sinnum meira en 

fyrir sumarið. Einnig til margra ára hafa menn veitt rjúpur sér til matar, en bannað er að 

stunda viðskipti með rjúpur og hefur það staðið frá árinu 2005. (Ólafur Karl Nielsen og Haukur 

Skarphéðinsson, 2021) 

Stofnerfðafræðirannsóknir 
Með stofnerfðafræði er hægt að rannsaka breytingar stofna til dæmis hvað varðar náttúruval, 

þróun stofna og einnig erfðasamsetningu stofna. Við þessar rannsóknir er oft sett upp líkön 

genatíðnar sem svo eru dregnar ályktanir af hvað varðar erfðabreytileika í raunverulegum 

þýðum sem verið er að rannsaka (Okasha, Samir, 2016), erfðabreytileiki er sú fjölbreytni sem er 

í samsætum og arfgerðum ákveðins þýðis.(OER services. e.d.). Það sem að getur haft gríðarleg 

áhrif á erfðasamsetningu einstaklinga á ákveðnum stað er náttúruvalið, þeir sem að eru hæfustu 

einstaklingarnir eru líklegri til þess að vera ráðandi hvað varðar erfðasamsetningu íbúa vegna 

þess að líklegast er að þeir nái lengst, til þess að skoða og áætla þróun stofnanna er oft litið til 

líkana og þróunartilgátna þeirra. (Okasha, Samir, 2016).  Þegar verið er að rannsaka heilu 

stofnana með tilliti til sögu og þróunar þeirra þá er mikilvægt að rannsaka fjölbreytileikana, 

Mynd  2 Stofn rjúpunnar frá 1963-2019 
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mesta nákvæmni er að finna í röðum erfðamengis svo að vænlegra er að nota röð erfðamengis 

í stað próteinraðar. (Cavalli, S., og Luca, L., 1998). 

2.2 PCR og in silico PCR 
Polymerase chain reaction, PCR, er notuð til þess að 

magna upp eða búa til afrit af ákveðnum DNA bútum, 

aðferðin var fundin upp árið 1983 af lífefnafræðingnum 

Kary B. Mullis. Aðferðin byggir endurtekningu þriggja 

skrefa sem eru hitun, kæling, hitun. Í fyrsta skrefinu þá 

er DNAið eðlissvift í 95°C , í næsta skrefi er svo lækkað 

hitastigið niður í ca 60°C sem hentar prímerbindingu og 

í þriðja skrefinu er svo hækkað hitastigið í um það bil 

72°C sem er kjörhitastig DNA pólymerasa. Í fyrsta skrefinu þá eru allir þræðirnir sniðmát sem að 

mun svo bætast nýjir þræðir á, í öðru skrefinu þá geta primerarnir tengst upphafsþráðunum og 

í því þriðja byrjar DNA polymerasinn að bæta við núkleótíðum við endana á prímerunum. Eftir 

þessi þrjú skref þá er ferlið endurtekið og þau eintök sem myndast hafa, verða tvöfölduð en 

oftast er framkvæmt um 25-30 endurtekningar til þess að magn DNA sem við viljum sé nægilegt. 

(Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, 2021). Í heilkjörnunga frumum er aðallega að finna DNA 

í kjarnanum í frumum líkamans, þó eru nokkur í hvatberunum, DNA er inn í litningunum okkar 

sem að gerðir eru úr próteini. DNA geymir erfðaupplýsingar einstaklingsins og einstaklingur fær 

erfðaefni sitt jafnt úr báðum foreldrum. DNA samanstendur af niturbösum sem tengjast saman 

og mynda þannig tvöfalda helixinn sem DNAið er en þeir niturbasar eru A sem tengist T og G 

sem tengist C, en niturbasarnir eru tengdir síðan við fosfatsameind og sykursameind sem eru 

lóðréttu hliðar helixins. Þegar að frumur skipta sér þá getur DNAið afritað sig sem er mjög 

mikilvægt svo að nýjar frumur fái nákvæmlega sama erfðamengi og upphaflega fruman. 

(National Library of Medicine., 2021). In silico PCR gengur út á að notað er prímerpar til að skima 

eftir mótsvarandi svæðum í erfðmengjagrunnum og auðkenna röðina á milli þeirra. Þannig er 

hægt að veiða með kerfisbundnum hætti raðir úr erfðamengjum ólíkra einstaklinga og bera þær 

saman. (Kalendar, R., et al, 2013). 

 

Mynd  3 PCR rafdráttur á geli 
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2.3 GMATA 
Hér á myndinni fyrir neðan má sjá vinnsluflæði forritsins GMATA sem notað var við örtungla 

gagnavinnsluna. Hugbúnaðurinn GMATA samanstendur af sex mismunandi leiðum, þær leiðir 

eru að forvinna DNA raðirnar, SSR leit, SSR skoðun, tölfræði SSR, merking og hönnun prímera 

og rafræn kortlagning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMATA hugbúnaðurinn samanstendur úr þremur hugbúnaðarforritum sem eru Perl, R og Java 

svo að áður en hægt er að nota GMATA þá þarf að setja upp forritin í tölvunni. Forritin gegna 

ólíkum hlutverkum innan GMATA hugbúnaðarins, Pearl sér um það að klumpa hráar DNA raðir 

og forsníða þær, ásamt því að greina örtungl, það hannar einnig prímera og merki ásamt því að 

framkvæma rafræna kortlagningu. Java hannar graphical user interface (GUI) og bæði R og Pearl 

sjá um að framkvæma tölfræðilegar greiningar og plotta tölfræðilega grafík. (Wang, X., & Wang, 

L, 2016). Þegar borið er saman GMATA hugbúnaðinn við önnur forrit sem leita af örtunglum 

eins og til dæmis MISA og SSRLocator þá var GMATA langt um hraðasta og skilvirkasta forritið, 

athugað á mismunandi tölvum og stýrikerfum eins og Windows, Mac OS og Linux og virkaði það 

best á þeim öllum. GMATA notar minnsta plássið í tölvunni sem gerir forritinu kleift að leita í 

heilum erfðamengisröðum af örtunglum. Nákvæmustu vinnuna gaf GMATA þar sem að hin 

greindu auka staðsetningar í erfðamenginu sem voru að skarast á við niðurstöðurnar.  Í þessari 

rannsókn tók GMATA einungis 3-19 mínútur til þess að hanna prímera og markera í þeim 

Mynd  4 Vinnuflæði GMATA 
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erfðamengisröðum sem notaðar voru sem er mjög hröð vinnsla miðað við í hinum forritunum 

var það meira mál að hanna prímera og markera og var því GMATA eina forritið sem það tókst 

í. (Wang, L. og Wang, X., 2016). 

 

2.4 De novo samsetning erfðamengja 
Heilerfðamengjaraðgreining (Whole Genome Sequencing) er framkvæmd með þeim hætti að 

erfðamengið er bútað niður og raðgreint. Í dag er notast mest við næstu kynslóðar raðgreingar 

aðferðir (Next gerneration Sequencing). Í aðalatriðum eru tvær aðferðir notaðar, stuttraða 

raðgreingar og langraða raðgreiningar (long read sequencing). Með snjöllum forritum má setja 

saman framandi erfðamengi án þess að nota viðmiðunarerfðamengi skyldrar tegundar.  

Í mynd 5 má sjá vinnsluferli De novo 

samsetningar en byrjað er á reads 

sem eru DNA raðir sem verða svo 

contigs en það eru sett raða sem að 

skarast við annað contig í lestri og 

eitt contig er samansett af tveimur 

eða fleiri röðum sem skarast í 

aflestri. Næst eru það scaffolds sem 

að eru lengri raðir og eru úr 

samsettum contigs, semsagt tvö eða 

fleiri contigs en þau geta einnig 

skarast en þó líka verið án skarana. 

Þegar að scaffoldin, tvö eða fleiri eru svo sett saman verður til einn heill litningur (chromosome) 

að lokum. (The Sequencing Center., e.d.). Í þessari rannsókn notuðum við hágæða erfðamengi 

sem var sett saman úr PacBio og HiC raðgreiningum til að leita af örtunglum með GMATA. Til 

þess að skoða einstaklingsbreytileika í rjúpunni setti ég saman fimm erfðamengi úr Illumina 

stuttröðum, í CLC genomics workbench 22. Erfðamengin eru með 30X þekju (coverage) sem 

tryggir nokkuð góðar heimtur á röðum sem leitað er eftir.  

 

Mynd  5 De novo vinnsluferli. Stuttum röðum eða löngum röðum er 
raðað saman í contig og scaffold og jafnvel heila litninga. 
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2.5 Markmið og  rannsóknarspurning 
Markmiðið með þessari rannsókn var að skilgreina og staðsetja allar stuttraðir, örtungl (SSR) í 

hágæða erfðamengi íslensku rjúpunnar (Lagopus muta). Aðeins hluti stuttraða er breytilegur 

m.t.t. fjölda endurtekninga og því mikilvægt að finna þær. Þannig vildum við prófa hvort að hægt 

væri að nota in silico PCR til að skima eftir breytilegum stuttraðaerfðamörkum í fimm 

rjúpnaerfðamengjum.  
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3 Efni og aðferðir 
Aðferð 
Skimað var eftir örtunglum í rjúpunni með því að nota lífupplýsingatækniforritið GMATA, notað 

var erfðamengi rjúpunnar L_muta_Hifiasm sem leiðbeinandinn hafði raðgreint og sett saman 

úr PacBio og HiC raðgreiningu. Næst var sett saman erfðamengi fimm rjúpna með forritinu CLC 

Genomics Workbench 22 með de novo aðferðinni svo að hægt væri að bera saman raðirnar 

með tilliti til breytilegra örtungla á milli einstaklinga. 

GMATA 
Sett var upp hugbúnaðinn GMATA sem samastendur af þremur öðrum forritum, inn í forritið 

var sett fasta skrá sem innihélt erfðamengi rjúpunnar. Hágæðaerfðamengið var síðan keyrt í 

GMATA í SSR identification og tók það um það bil 10 mínútur að verða klárt, einnig var notað 

SSR statistical plotting og marker design, forritið hálpaði til við alla þá forvinnslu sem þurfti áður 

en hægt var að skoða erfðamengið sjálft.  

In silico PCR 
Næst var notað CLC genomics og búinn var til blast gagnagrunnur úr þessum fimm 

erfðamengjum, prímerar sem voru hannaðir af forritinu GMATA voru notaðir til að skima 

erfðamengin í CLC genomics hjá hverri rjúpu og komu þá niðurstöður um breytileika og tekið 

var þá röðina ásamt prímerunum og búið til nýtt skjal sem merkt var með því á hvaða contigi 

þeir fundust ásamt því hvaða rjúpu var verið að skoða. Prímeraparið og endurtekna röðin voru 

auðkennd (annotated), og röðin þar á milli, örtunglin skilgreind eftir mismunandi formum, fjöldi 

endurtekninga talinn og borinn saman á milli einstaklinga. Því miður þurfti að framkvæma in 

silico PCR með blast leit, því að in silico leit svipuð því sem er að finna í UCSC og NCBI vöfrunum 

er ekki að finna í CLC genomics workbench. Okkur gafst ekki tími til að kanna fjölbreytileika tuga 

stuttraðaerfðamarka í rjúpunum fimm þar sem aðferðin var of hægvirk. Þess vegna er mikilvægt 

að finna hraðvirkari aðferðir í framhaldinu.



 

 11 

 

4 Niðurstöður 

4.1 GMATA 
Niðurstöðurnar sem fengust voru með því að framkvæma SSR identification gaf niðurstöður um 

upphafsstöður og lokastöður örtunglanna ásamt endurtekningar og mótíf þeirra. 

Genome-wide SSR markera hönnun hannar forward og reverse prímera úr DNA röðinni og SSR 

loci. Niðurstöðurnar hér fyrir neðan (tafla. 1) sýna að tveggja basa mótíf eru þau algengustu og 

koma fyrir allt að 89.741 sinnum og er yfir 53% örtungla úr tveggja basa mótífum. í töflu 2 má 

sjá að AT kemur fyrir oftast eða tæplega 12% örtunglanna eru AT basar og næst mest er af TA 

eða rúmlega 9%.  

Tafla 1 dreifing á prósentu milli mótífa 

Motif(-mer) Total Percentage DWF_expect 
2 89741 53.16 486.66539 
5 36133 21.40 1.48E-07 
3 19938 11.81 0.53149583 
4 16223 9.61 0.00039938 
6 6754 4.00 2.16E-10 

total_above total_above total_above  
5 168789 100  

 

Tafla 2 prósenta algengustu örtunglanna 

Alls komu 1165 örtungl en tafla 2 sýnir þau allra 

algengustu sem komu fyrir ásamt því hversu oft 

þau komu fyrir í erfðamenginu. 

     

 

 

 

Motif Total Percentage 
AT 19996 11.84 
TA 15641 9.26 
TCGTC 13836 8.19 
TG 10964 6.49 
CA 8556 5.06 
AC 7648 4.53 
AG 5858 3.47 
TC 5843 3.46 
GA 5158 3.05 
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Þessi tafla hér fyrir neðan sýnir niðurstöður úr GMATA og segir til um hvaða röð er að ræða, 

lengd raðarinnar ásamt upphafsstöðu og lokastöðu, endurtekningum og gerð örtunglsins. 

Þessar upplýsingar eru mjög nákvæmar og birtast fyrir hvert einasta contig. Seq_Len segir til 

um lengdina á röðinni sjálfri en ef við tökum fyrsta contigið til dæmis þá byrjar staðsetning 

örtunglsins frá basa 3732 og nær til basa 3741 sem passar því að fimm endurtekningar af TG 

eru 10 basar og það passar. 

Tafla 3 upplýsingar örtungla fyrir hvert contig fyrir sig 

Name Seq_Len StartPos EndPos Repetitions Motif 
>ptg000001l 55832956 3732 3741 5 TG 
>ptg000001l 55832956 3744 3755 6 TG 
>ptg000001l 55832956 9949 9958 5 AT 
>ptg000001l 55832956 21757 21788 8 GTTT 
>ptg000001l 55832956 23021 23034 7 AT 
>ptg000001l 55832956 24335 24346 6 AT 
>ptg000001l 55832956 26984 27025 7 AAGGGA 
>ptg000001l 55832956 27028 27123 16 GGGAAA 
>ptg000001l 55832956 27165 27200 6 AAGGGG 
>ptg000001l 55832956 27201 27308 18 AAGGAA 
>ptg000001l 55832956 28684 28698 5 AAC 
>ptg000001l 55832956 39827 39836 5 TA 
>ptg000001l 55832956 52413 52422 5 CA 

 

4.2 Breytileiki örtungla fimm einstaklinga 
Miðað við þær niðurstöður úr GMATA þá segir það okkur að tveggja basa mótífin eru þau 

algengustu, ákveðið var að athuga fjögurra og þriggja basa mótífin, fjögurra basa mótífin voru 

rúmlega 9,6% af öllum örtunglum og þriggja basa mótífin rúmlega 11,8%. 

Niðurstöðurnar voru unnar úr fimm rjúpum, notað var prímera sem GMATA hannaði fyrir bæði 

örtunglin, annað prímerparið markar af örtunglið GTTT með átta endurtekningum og hitt 

prímerparið markar af örtunglið AAC með fimm endurtekningum.  

Þegar skoðað er niðurstöður hjá GTTT þá eru rjúpur eitt, tvö og fimm eru með eins raðir en 

annars eru hinar raðirnar ekki eins, rjúpa þrjú (ICE3) er sú eina sem innihélt allar átta 

endurtekningarnar af GTTT, rjúpur eitt, tvö og fimm voru með sjö endurtekningar og rjúpa 

fjögur var með fjórar endurtekningar (sjá viðauka 1).  
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Tafla 4 Breytileiki örtungla GTTT á milli einstaklinga 

Markerheiti HiFi 
ICE1 contig 
3521 

ICE2 contig 
13439 

ICE3 contig 
45152 

ICE4 contig 
33013 

ICE5 contig 
30795 

SSR 
(GTTT) 
x 8 (GTTT) x 7 (GTTT) x 7 (GTTT) x 8 (GTTT) x 4 (GTTT) x 7 

 

Þrjár rjúpnanna innihalda sjö endurtekningar, ein inniheldur allar þær átta sem leitast var eftir 

og ein er með aðeins fjórar endurtekningar. 

Raðirnar voru skoðaðar með left prímernum ACCTCCATTTCAGGCAAGTG og right primernum 

GTGGAGCAATTCAATGAGCA. Mismunandi lengd var á röðunum en þær raðir sem að innihéldu 

sjö endurtekningar voru allar 182 basar á lengd og eru þær allar alveg eins, sú sem var lengst 

eða 186 basar var með allar átta endurtekningarnar en sú sem var styst var einungis 179 basar 

og aðeins fjórar endurtekningar.  

Þó svo að meiri hlutinn af þeim rjúpum sem skoðaðar voru eða um 60% voru með eins raðir þá 

eru 40% sem eru ekki lík hinum röðunum og þá er kominn fram sýnilegur breytileiki.  

 
Önnur prófun var gerð nema með annarri tegund örtungla, þau örtungl voru þriggja basa 

endurtekningin AAC og áttu að endurtakast fimm sinnum, sem og það gerði. Ólíkt fyrri 

niðurstöðunum þá voru allar fimm rjúpurnar með allar fimm endurtekningarnar af AAC og þá 

líka alveg eins röð á milli prímeranna, þær raðir voru 362 basar. Hvað varðar þetta prímerpar, 

örtunglin og þessar fimm rjúpur þá er breytileikinn enginn á milli þeirra. Sjá má töflu 4. 

Tafla 5 Breytileiki örtungla AAC á milli einstaklinga 

Markerheiti HiFi 
ICE1 contig 
65586 

ICE2 contig 
31378 

ICE3 contig 
29254 

ICE4 contig 
72333 

ICE5 
contig 
2144 

SSR 
(AAC) 
x 5 (AAC) X 5 (AAC) X 5  (AAC) X 5 (AAC) X 5 (AAC) X 5 
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Myndin hér fyrir neðan sýnir línurit af magni þeirra endurtekninga sem fundust hjá hverri rjúpu, 

bláa línan sýnir breytileika á milli einstaklinganna og ná þar endurtekningarnar frá fjórum upp í 

átta á meðan appelsínugula línan sýnir beina línu þar sem að einstaklingarnir voru allir með 

fimm endurtekningar, þar að segja engan breytileika á milli einstaklinga. 

 

 

Mynd  6 Breytileiki fjölda örtungla 5 rjúpna 
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5 Umræður 
Hægt er að finna hina ýmsu hugbúnaði, til dæmis GMATA, MISA og SSRlocator til þess að lesa 

örtungl úr DNA röðum en þó skarar GMATA fram úr. Til þess að skoða SSR staðsetningar og 

SSR markera uppslýsingar ásamt fleirum upplýsingum þá var GMATA fyrsta forritið sem bauð 

upp á niðurstöður úr öllu þessu í einu. Hugbúnaðurinn er virkilega hraðvirkur og tekur ekki 

nema nokkrar mínútur að lesa í stór erfðamengi og er hægt að nota hann í flestum tölvum. 

(Wang, X., & Wang, L, 2016).   

Þörfin á gögnum um niðurstöður örtungla í erfðamengi rjúpna er mjög mikil til þess að geta 

rannsakað hana sem nákvæmast með tilliti til fjöldauppbyggingu stofnsins ásamt því hvernig 

hún dreifir sér. (Costanz, JM. et al., 2018). 

Þær niðurstöður (4.2) sem fengnar voru úr því að skoða fimm rjúpur með tilliti til breytileika 

þegar notað er ákveðna prímera fyrir ákveðin örtungl þá sýndu fyrri niðurstöðurnar þar sem 

skimað var eftir örtunglinu GTTT með átta endurtekningum breytileika á milli einstaklinganna 

en þrír einstaklingar voru með eins raðir. Niðurstöður númer tvö voru hinsvegar mjög ólíkar 

þeim fyrri þar sem að skimað var eftir örtunglinu AAC með fimm endurtekningar og allar fimm 

rjúpurnar voru með allar þær endurtekningar og alveg eins raðir á milli prímerparsins, svo þar 

var ekki breytileika að finna eins og í fyrri niðurstöðunum. Rjúpurnar voru með 362 basa langar 

raðir á milli prímeranna sem mörkuðu AAC af, það eru heldur lengri raðir en þær sem fundust 

fyrir GTTT. 

Upplýsingar sem þessar geta nýst í tilgangi til vistfræðilegra og stofnerfðafræðilegra rannsókna, 

með möguleika um það að skoða bæði náttúruval, þróanir og erfðasamsetningar stofnanna. 

Mikilvægt er að þeir stofnar sem verða fyrir aðkasti vegna rándýra og sjúkdóma séu verndaðir 

og fylgst sé með þeim svo að útrýming eigi sér ekki stað. (Kikuchi, S., Isagi, Y., 2002). 

Ekki er vitað með vissu hvort að örtungl dreifast um erfðamengið tilviljunakennt eða 

ótilviljunakennt en þó hafa margar rannsóknar niðurstöður á örtunglum bent til þess að þau 

dreifast ótilviljunakennt. Það sem styður þá skoðun er að örtunglin hafa áhrif innan 
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erfðamengisins til dæmis hvað varðar litningaskipan, afritun og endurröðun á erfðaefninu 

DNA, hefur áhrif á stjórnun genavirknis og starfsemi frumuhrings en þó geta tegundir verið 

með mis mikla tíðni á örtunglunum og er það mjög mismunandi milli tegunda en þetta er 

meðal ástæðna þess að þau eru virkilega sterk tól í erfðarannsóknir.  

Þegar notað er prímera til þess að afmarka örtungl þá þarf að nota prímera sem virka hvergi 

annarsstaðar á erfðamenginu, það stóðst við þessa rannsókn þar sem að örtunglin fundust 

innan prímeranna í öllum rjúpunum en í mismiklu magni þó sem segir okkur þá til um 

breytileika á þeim einstaklingum. (Gonthier, P. et al., 2015). 

Ef tekin er saman tafla 2 og sett hana í myndrænt form þá lýtur hún svona út, línan fer frekar 

hratt niður á við og er prósenta AT endurtekningarinnar áberandi mest, ekki kemur það að óvart 

að í efstu prósentunum eru næstum því bara tveggja basa örtungl, öll nema eitt, þar sem að 

eins og sjá má í töflu 1 eru tveggja basa örtunglin langt um algengust eða rúmlega 53% af öllum 

öðrum örtunglum.  

 

Mynd  7 línurit af dreifingu algengustu örtunglanna 
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Athyglisvert væri að bera saman stuttraðir og umfang þeirra á milli Lagopus muta rjúpunnar og 

annarra fuglategunda, jafnvel annarra rjúpnategunda. Með því að skoða örtungl í öðrum rjúpna 

tegundum væri hægt að sjá hvort tegundir væru með svipaða útbreiðslu, skoða hæfniseiginleika 

og aðrar erfðafræðilegar uppbyggingar. Til eru fleiri hundruð tegundir fugla og gæti það komið 

sér til góðs að skoða mismun örtungla á milli þeirra til þess að skilja erfðasamsetningu enn betur 

ásamt hegðun og dreifingu. Einnig geta völd manna haft áhrif á fuglastofna til dæmis hvað 

varðar loftslagsbreytingar, þar af leiðandi hækkun eða kólnun hitastigs, með því að skoða 

örtungl og almenna erfðaeiginleika er hægt að skoða hvernig tegundir taka því og hvort að 

einhverjir stofnar séu í bráðri hættu vegna þess en einnig geta menn haft mikil áhrif á stofna ef 

ekki er sett takmörk á leyfilegar veiðar. (Langin, Kathryn. M., et al., 2018). 

Þegar að örtungl eru staðsett inn í genum í kóðandi röðum þá hafa þau mikilvægt hlutverk þar 

fyrir eðlilegri virkni þess gens, svipgerðarbreytingar geta komið fram ef að örtunglin breytast, 

styttast eða stækka þar sem það hefur bein áhrif á genaafurðir. Áhugavert væri að skoða það í 

rjúpunni hvort að örtungl séu að finna innan gena í kóðandi röðum, en flestar rannsóknir á 

þessu hafa verið einungis unnar á genum manna sem hefur sýnt fram á það að mikil tengsl eru 

á milli taugasjúkdóma og krabbameins. (Fahima, T., et al., 2004).
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6 Samantekt 
Í þessari rannsókn höfum við staðsett og auðkennt öll örtungl í nýsamsettu hágæða erfðamengi 

rjúpunnar (Lagopus muta). GMATA hugbúnaðurinn staðsetti allar 168,789 

stuttraðaendurtekningarnar. Algengi fyrir tvíkirna-endurtekningar var 53,2%, þrí-

endurtekningar 53,2%, fjór-endurtekningar 53,2%, fimm-endurtekningar 9,6% og sex-

endurteknignar 4,0%. Algengustu endurekningamynstrin voru AT, TA, TCGTC, TG og CA. 

Til þess að finna fjölbreytilegar endurteknar raðir þá notuðum við valdar kenniraðir til að skima 

fyrir með in silico aðferð, í fimm nýsamsettum stuttraða erfðamengjum rjúpunnar. Niðurstöður 

sýndu fram á það að fýsilegra sé að að framkvæma og þróa SSR greiningar með in silico aðferð, 

frekar en að notast við tímafrekt og dýrt ferli með PCR og raðgreiningu.
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Viðauki/ar 
Dæmi um niðurstöðurnar sem komu úr GMATA 

Hér má sjá hluta af niðurstöðum sem komu úr GMATA sem sýna upphafs- og endastöður. 

Tafla 6 GMATA uphafs og endastöður 

seqID 
range_st
art 

range_e
nd 

featureLst
art 

featureRe
nd 

relat_featureS
tart 

relat_feature
End 

>ptg0000
01l 3332 4141 3732 3741 401 410 
>ptg0000
01l 3344 4155 3744 3755 401 412 
>ptg0000
01l 9549 10358 9949 9958 401 410 
>ptg0000
01l 21357 22188 21757 21788 401 432 
>ptg0000
01l 22621 23434 23021 23034 401 414 
>ptg0000
01l 23935 24746 24335 24346 401 412 
>ptg0000
01l 26584 27425 26984 27025 401 442 
>ptg0000
01l 26628 27523 27028 27123 401 496 
>ptg0000
01l 26765 27600 27165 27200 401 436 
>ptg0000
01l 26801 27708 27201 27308 401 508 
>ptg0000
01l 28284 29098 28684 28698 401 415 
>ptg0000
01l 39427 40236 39827 39836 401 410 
>ptg0000
01l 52013 52822 52413 52422 401 410 
>ptg0000
01l 57083 57892 57483 57492 401 410 
>ptg0000
01l 73686 74500 74086 74100 401 415 
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Þessi mynd sýnir dreyfingu á prósentu flestra örtunglanna sem fengið var úr GMATA. 

 

Mynd  8 Dreifing % örtungla 
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Hér má sjá contigin ásamt primerunum, örtunglin GTTT finnast á milli þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  12 ICE1 GTTT Mynd  11 ICE2 
GTTT 

Mynd  10 ICE3 
GTTT 

Mynd  9 ICE4 
GTTT 

Mynd  13 ICE5 
GTTT 
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Grænu örvarnar tákna prímerana á contigunum og þær rauðu tákna örtunglin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  16 ICE1 AAC Mynd  15 ICE2 AAC Mynd  14 ICE3 AAC 
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Mynd  18 ICE5 AAC Mynd  17 ICE4 AAC 


