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Abstract 
 

In this research project the ability of non-phototrophic bacteria, 

associated with Icelandic lichens, to produce bioactive compounds was 

evaluated. A collection of strains isolated in a previous project was 

screened for antimicrobial activity against six known human pathogens 

using several methods. Phenotypic characteristics of several strains 

were also examined. Two strains were selected based on screening 

results and sequenced using 16S rDNA-specific primers. 

  In general the non-phototrophic bacteria associated with lichens 

have not been widely studied and their identity, abundance and roles in 

the symbiosis have not been well characterized. Nevertheless, it is clear 

that many of these lichen associated bacteria are able to produce 

substances that inhibit the growth of other microorganisms and 

therefore this area of research raises many questions and provides a 

basis for other projects.  

  The results of this research show that four of the 104 tested 

strains displayed pronounced activity against one or more types of 

pathogens. Other strains also showed minor activity. One of the four 

positive srains was sequenced and identified as Bacillus pumilus 

species. Cases where strains of this species have showed pronounced 

antimicrobial activity have been recorded. Also, one of the strains that 

exhibited minor activity against one pathogen, was sequenced and is 

probably also of the genus Bacillus. The results of the phenotype 

analysis indicate that despite the diversity of the strains, many of them 

have similar characteristics in terms of polysaccharide degradation 

products and more. 
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Útdráttur 
 

Í rannsókn þessari voru kannaðir hæfileikar ljósóháðra 

sambýlisbaktería íslenskra fléttna til að framleiða örveruhemjandi efni. 

Safn stofna sem einangraðir voru í fyrra verkefni var skimað fyrir 

framleiðslu lífvirkra efna með nokkrum aðferðum. Skimað var gegn 

sex þekktum sýklum í mönnum. Einnig voru svipgerðareiginleikar 

valdra stofna kannaðir og út frá niðurstöðum skimunar voru tveir 

stofnar raðgreindir með 16S rDNA raðgreiningu.   

  Almennt hafa ljósóháðar sambýlisbakteríur fléttna ekki verið 

mikið rannsakaðar og tegundir þeirra, fjöldi og hlutverk í sambýlinu 

eru lítt þekkt atriði. Ljóst er þó að margir þessara stofna framleiða efni 

sem hamla vexti annarra örvera og vekur þetta rannsóknarsvið því upp 

ótal spurningar og verkefni.  

  Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að fjórir stofnar af þeim 

104 sem prófaðir voru, sýndu áberandi virkni gegn einum eða fleiri 

tegundum sýkla. Nokkrir stofnar til viðbótar sýndu minniháttar áhrif. 

Einn fjögurra jákvæðra stofna var raðgreindur til tegundar og reyndist 

vera Bacillus pumilus. Skráð hafa verið tilfelli þar stofnar af þessari 

tegund hafa framleitt öflug örveruhemjandi efni. Einnig var 

raðgreindur stofn sem sýndi minniháttar áhrif gegn einum sýkli og er 

hann líklega af Bacillus ætt. Niðurstöður svipgerðargreiningar á 

völdum stofnum gefur til kynna að þrátt fyrir að vera ólíkir hafi margir 

þeirra svipaða eiginleika hvað varðar niðurbrot efna og fleira.  

 

 

 

Lykilorð: Umhverfisörverufræði, sambýlisbakteríur fléttna, 

samkeppni í örverusamfélögum, lífvirk efni, 16S rDNA 

raðgreining 
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Markmið 
 

Markmið rannsóknar er að skima safn ljósóháðra bakteríustofna,  sem 

einangraðir voru úr íslenskum fléttum, eftir framleiðslu lífvirkra efna 

sem hafa örveruhemjandi virkni á valda sýkla. Þeir stofnar sem gefa 

jákvæða svörun á einu eða fleiri skimunarprófum verða greindir til 

tegundar eða ættkvíslar eftir því sem unnt er með 16S rDNA 

raðgreiningu. Einnig verða svipgerðareiginleikar valdra stofna 

skoðaðir, svo sem hæfileikar til að brjóta niður ýmsar líffræðilegar 

fjölliður.   

 

Í verkefninu verður reynt að afla svara við þessum 

rannsóknarspurningum:  

 

• Geta stofnar úr eða af íslenskum fléttum framleitt lífvirk efni með 

örveruhemjandi virkni? 

• Henta skimunaraðferðir á agarskálum til að nema þessa virkni? 

• Hvaða tegundir fléttubaktería sýna örveruhemjandi virkni? 

• Standast fyrri ályktanir um framleiðslu á örveruhemjandi efnum 

(Aðalsteinsson, 2008)? 

• Hafa sambýlisbakteríur ákveðinna flétta frekar örveruhamlandi 

virkni en aðrar? 
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1 Inngangur 

1.1 Undirstöður/bakgrunnur rannsóknar 
Ljósóháð bakteríubíóta fléttna hefur almennt verið lítið rannsökuð þar 

til á allra síðustu áratugum (Grube, Cardinale, de Castro Jr., Müller og 

Berg, 2009; Grube og Berg, 2010) og er því mjög áhugavert og 

fjölbreytt viðfangsefni þar sem af mörgu er að taka, bæði við 

grunnrannsóknir sem og hagnýtar rannsóknir. 

  Verkefnið myndar hluta af stærra rannsóknarverkefni sem 

unnið hefur verið að við Háskólann á Akureyri (HA) undanfarin þrjú 

ár. Yfirskriftin er Ljósóháðar sambýlisbakteríur fléttna og 

samstarfsaðilar HA í  verkefninu eru Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ) 

og Karl-Franzens háskólinn í Graz í Austurríki. Umsjónarmaður hjá 

HA er Oddur Vilhelmsson, dósent við auðlindadeild, en rannsókn þessi 

er jafnframt unnin undir hans handleiðslu.  

  Þrjár skýrslur hafa verið birtar um verkefnið (Aðalsteinsson, 

Heiðmarsson og Vilhelmsson, 2008; Aðalsteinsson, 2008; Jónsdóttir, 

Ólafsdóttir, Heiðmarsson og Vilhelmsson, 2009) og hafa í allt verið 

einangraðir á fjórða hundrað ljósóháðra bakteríustofna sem lifa í 

sambýli með fléttum. 

  Í rannsókn þessari verður unnið áfram með þá ljósóháðu 

bakteríustofna sem einangraðir hafa verið og þeir skoðaðir út frá nýju 

sjónarhorni. Lífvirk efni sem greinast í verkefninu mætti skoða frekar í 

komandi rannsóknum og er þar til mikils að vinna. 

 

 

1.1.1  Almennt um fléttur 

Fléttur eru sambýli milli ljóstillífandi örvera, hvort sem það eru 

grænþörungar eða blábakteríur, og sveppa. Þær birtast sem hrúður á t.d. 

steinum, trjáberki og jarðvegi. Báðar lífverurnar græða á 

fléttusambýlinu og geta á þennan hátt lifað við harðneskjulegar 

aðstæður þar sem hvorugur aðilinn kæmist af einn. Fléttur lifa gjarnan 
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á steinum og geta vaxið ýmist ofan á þeim (epilithic), í rifum á þeim 

(casmolithic), undir þeim (ef nægilegt ljós kemst í gegn um steininn 

eða endurkastast undir hann, og kallast þá hypolithic) auk þess að geta 

vaxið innan í steinum (endolithic). Ljóst er að þær síðastnefndu eru 

einar mestu jaðaraðstæður sem hægt er að finna líf við á þurrlendi 

jarðar, þá sérstaklega þegar slíkan fléttugróður er að finna á stöðum 

eins og Suðurheimskautinu. Náin sambýli svepps og blábakteríu eða 

þörungs eru yfirleitt flokkuð sem sérstakar heildir útaf fyrir sig í 

flokkunarfræðinni. Þetta er sökum þess að hvert fléttusambýli tveggja 

ákveðinna tegunda er það stöðugt og einsleitt að hægt er að flokka það 

sérstaklega alla leið niður í tegund. 

  Í flestum fléttum er sveppurinn asksveppur (ascomycete) en 

getur einnig verið kólfsveppur (basidomycete). Ef flétta er skilin í 

sundur, það er að segja í ljóstillífandi- og sveppahluta sinn, vex 

sveppurinn yfirleitt illa og mjög erfitt reynist að sameina tegundirnar 

aftur til að mynda hina upprunalegu fléttu. Fléttur vaxa yfirleitt hægt en 

geta lifað mjög lengi. 

 Í sambýlinu myndar sveppurinn mýslis-byggingu sem gerir fléttunni 

kleift að vaxa á hörðum yfirborðum svo sem steinum. (Perry, Staley og 

Lory, 2002, bls. 549, 585 og 600).  

  Ljóstillífandi hluti fléttunnar er frumframleiðandi sem sér 

sveppahlutanum fyrir lífrænum efnum sem hinn fyrri framleiðir með 

því að nýta sér ljósorku. Sveppahlutinn leggur einnig sitt til í 

sambýlinu og sér til þess að þörungurinn fái þau steinefni sem hann 

þarf auk þess að veita honum skjólfestu. Bygging fléttna getur verið 

þrennskonar; Hrúðurkenndar (crustose) sem loða þétt við það yfirborð 

sem þær vaxa á, laufkenndar (foliose) sem tengjast lausar við yfirborð 

sitt og loks runnkenndar (fruticose) sem geta myndað upprétta stöngla 

og tengjast yfirborði sínu lausast af þessum þremur gerðum.  

  Sumar fléttur hafa þann hæfileika að geta bundið köfnunarefni 

úr andrúmsloftinu sem lífverur í vistkerfinu í kringum þær geta svo 

nýtt sér þegar það dreifist með jarðvegi og er tekið upp af ýmsum 

plöntum. Líkt og áður var nefnt geta fléttur lifað við ýmsar 

jaðaraðstæður þar sem annað líf þrífst illa, en þrátt fyrir þetta eru þær 
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mjög viðkvæmar fyrir breytingum í umhverfi sínu. Sérstaklega eru þær 

viðkvæmar fyrir loftmengun og hafa nánast horfið úr stórborgum þar 

sem mengun er mikil (Atlas og Bartha, 1993, bls. 50-51). 

 

 

1.1.2 Sambýlisbakteríur fléttna 

Þrátt fyrir að hefðbundin skilgreining á fléttum sé sú sem greint var frá 

í kaflanum hér fyrir ofan, það er að segja að þær séu sambýli svepps og 

ljósbýlings, eru mun fleiri örverur sem lifa í sambandi við fléttuna. 

Stundum eru fleiri sveppir en einn í sambýlinu og eru þessir 

sníkjusveppir ágætlega vel þekktir og rannsakaðir. Sambýlisbakteríur 

fléttna, aðrar en þær blágrænu, eru hinsvegar lítt þekktar og hingað til 

hefur lítið farið fyrir þeim þegar rætt er um fléttur. Til að byrja með 

voru þessar bakteríutegundir rannsakaðar með því að einangra þær og 

rækta með hefðbundum hætti og greindust þá aðeins meðlimir úr fimm 

ættkvíslum. Nýlegri sameindalíffræðilegar aðferðir hafa hinsvegar gert 

mönnum kleift að greina tegundir sem ekki eru ræktanlegar með 

venjulegum hætti og hafa þá komið í ljós mun fjölbreytilegri mynstur 

(Grube, Cardinale, de Castro Jr., Müller og Berg, 2009).  

  Dæmi um fjölbreytileika þeirra bakteríutegunda sem finnast í 

fléttusambýlum kemur fram í rannsókn Cardinale, Puglia og Grube 

(2006). Þar skoða þau bakteríutegundir ýmist utan af eða innan úr 8 

mismunandi fléttutegundum. 25 tegundir voru greinar sem tilheyrðu 

fylkingunum Firmicutes, Actinobacteria og Proteobacteria. Hinsvegar 

fundust ekki ættkvíslir svo sem Clostridium eða Pseudomonas sem 

áður hafa fundist í fléttum. Álykta þau því að bakteríubíóta fléttna sé 

misjöfn eftir tegund fléttu, landfræðilegum aðstæðum, vaxtarskilyrðum 

og öðrum þáttum sem geta haft áhrif á viðurværi mismunandi 

bakteríutegunda. Í annarri rannsókn voru tekin sýni úr og af 4 

mismunandi fléttutegundum sem vaxa á suðurheimskautinu. 30 

mismunandi bakteríutegundir greindust úr þeim sýnum sem tókst að 

einangra úr. Bæði var um að ræða tegundir svipaðar og í rannsókn 

Cardinale et al. (2006), en einnig aðrar. Nýstárleg tegund af 
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ættkvíslinni Deinococcus fannst í fléttu af steini og er það fyrsta skráða 

tilfellið um þessa ættkvísl úr slíku sýni. Athyglisvert var að sjá að 

margir þeir stofnar sem einangruðust við þessar jaðaraðstæður finnast 

einnig í tempruðu loftslagi um allan heim. Margir sömu stofna voru hér 

einangraðir bæði utan af og innan úr fléttunni (Selbmann, Zucconi, 

Ruisi, Grube, Cardinale og Onofri, 2010) .  

  Hlutverk sambýlisbaktería fléttna eru líklega margvísleg og er 

eitt dæmi um hlutverk þeirra að binda köfnunarefni, líkt og sýnt var 

fram á í rannsókn Liba et al. (2006). Þar rannsaka þeir fléttur sem ekki 

hafa blábakteríur í sambýli sínu og einangra úr þeim bakteríur. Með því 

að rækta stofnana á köfnunarefnisfríu æti var sýnt fram á að margir 

þeirra gátu bundið N2 úr andrúmslofti og hugsanlegt er því að hlutverk 

þeirra í fléttusambýlinu sé að sjá sveppinum fyrir bundnu köfnunarefni.  

  Annað mögulegt hlutverk sambýlisbaktería fléttna kemur fram í 

ýmsum rannsóknum, en hugsanlegt er að þær sjái um að halda sýkjandi 

örverum í burtu með því að framleiða annars stigs lífefni. Nánar í kafla 

1.1.3. 

 

    

1.1.3 Lífefnaleit og framleiðsla á lífvirkum efnum 

 Allt frá fornöld hafa hin ýmsu náttúrulegu efni verið mikilvæg 

mannkyninu til lækninga og eru það sannarlega enn í dag. Talið er að 

um helmingur allra þeirra lyfja sem voru til notkunar árið 2001 eigi 

uppruna sinn í náttúrunni. Í dag eru þó einnig notuð efnafræðilega 

framleidd efni sem lyf en þrátt fyrir þá tækni er mikilvægt að halda 

áfram að rannsaka það sem náttúran hefur upp á að bjóða (Vlietinck og 

Apers, 2001, bls. 3). Ýmsar aðferðir eru notaðar til að kanna virkni 

náttúrulegra efna/lífefna, sbr. heimild og það er ljóst að mikið af okkar 

umhverfi er enn ókannað og því möguleikar á því að finna ný, lífvirk 

efni.  

  Ein helsta hindrun við þróun nýrra lyfja og annarra lífvirkra 

efna úr náttúrunni er sú að oft er ekki mikið magn til af þeim og 

sýnataka getur einnig verið erfið. Bæði getur þá verið torsótt að fá sýni 
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til að rannsaka auk þess sem margar lífverur eru ekki það útbreiddar að 

unnt sé að framleiða efnið í stórum stíl úr þeirri lífveru sem það finnst 

í. Gætilega skal fara að því að klára ekki auðlindir jarðar og útrýma 

ekki tegundum (Vilhelmsson, Gunnarsson og Þorkelsson, 2007).  

  Bent hefur verið á að líklegt sé að bakteríur og sveppir verði 

helsta uppspretta nýrra lífvirkra efna í framtíðinni, meðal annars vegna 

einstakra efnaskiptahæfileika þeirra ( Tan, Gyllenhaal, og Soejarto, 

2006). Einnig eru menn farnir að hallast á þá skoðun að mörg þeirra 

lífvirku efna sem hafa verið einangruð í dag, þá sérstaklega úr 

sjávarlífverum, séu í raun afurðir sambýlisbaktería þeirra (Haefner, 

2003).  

  Lífefnaleit hefur verið lýst á margan hátt og hefur enn ekki 

hlotið formlega skilgreiningu (Allsopp, Page, Johnston, og Santillo, 

2009). Margar þær skilgreiningar sem eru til eru þó mjög líkar og 

hljóðar ein þeirra svo: Stuttlega skilgreint er lífefnaleit kerfisbundin leit 

að genum, náttúrulegum efnasamböndum, sniðum og heilum lífverum í 

náttúrunni sem nýta má til þróunar á hinum ýmsu afurðum (Castree, 

2003).   

  Löngum hefur verið þekkt að fléttur mynda annars stigs lífefni 

sem nýtast meðal annars í lyfja- og snyrtivöruiðnaði. Dæmi um þetta er 

úsnínsýra (usnic acid) sem hefur verið þekkt allt frá árinu 1844 og er 

fáanleg á markaði í ýmsum hreinlætisvörum, lyfjum og fleiru 

(Ingólfsdóttir, 2002). Lífvirk efni hafa einnig verið greind sem afurðir 

ljósóháðra sambýlisbaktería fléttna, eins og í rannsóknum þeirra 

Davies et. al. (Davies, Wang, Taylor, Warabi, Huang og Andersen, 

2005) og Gonzáles et. al. (Gonzáles, Ayuso-Sacido, Anderson og 

Genilloud, 2005). Í þeirri fyrri er lýst örveruhemjandi efninu 

uncialamycin sem nýverið var einangrað úr óþekktum Streptomyces 

stofni sem fannst á yfirborði fléttunnar Cladonia uncialis í Bresku 

Kólumbíu. Á íslensku kallast þessi fléttutegund gulkrókar og finnst 

víða hér á landi (Náttúrufræðistofnun Íslands [NÍ] e.d.). Í seinni 

rannsókninni eru geislagerlar (Actinomycetes) af fléttum frá Hawaii, 

Reunion eyjum og Alaska kannaðir. Meðal annars er PCR tækni notuð 

til að skima einangraða stofna fyrir genum sem tengjast framleiðslu á 
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annars stigs lífefnum. Ýmis slík gen fundust og styðja niðurstöður 

þeirra almennt við þá hugmynd að sambýlisbakteríur fléttna séu 

möguleg uppspretta margra nýrra lífefna. 

 

 

1.1.4 Stutt um fyrri verkefni 

Í verkefnunum Kolbeins Aðalsteinssonar (Aðalsteinsson et al., 2008 og 

Aðalsteinsson 2008) er því lýst hvernig fléttusýnum var safnað og 

ljósóháðar sambýlisbakteríur einangraðar ýmist utan af þeim eða innan 

úr. Alls voru tekin sýni af eða úr 11 tegundum fléttna af fjórum 

sýnatökustöðum á norðurlandi. Dæmi um fléttur sem einangrað var úr í 

þessum verkefnum eru Rhizocarpon geographium og Stereocaulon 

alpinum. Sú fyrrnefnda kallast á íslensku landfræðiflikra og er ein af 

algengustu hrúðurfléttum á Íslandi. Hún birtist okkur á blágrýti sem 

græn-gular skellur með svörtum bylgjum. Seinni fléttan kallast 

grábreyskja og er einnig mjög algeng um allt Ísland. Hún er gráleit 

runnflétta (Náttúrufræðistofnun Íslands [NÍ], e.d.).  

 Unnið var með fjóra stofna úr verkefni Önnu Rutar Jónsdóttur 

(Jónsdóttir et. al., 2009) en þar voru tekin sýni við sjávarmál í fjöru á 

Sílastaðatanga í Eyjafirði. Þeir fjórir stofnar sem hér var unnið með úr 

verkefni Önnur Rutar voru einangraðir úr eða af fléttunni Lecanora 

helicopis sem er á skrá Náttúrfræðistofnunar Íslands [NÍ] (e.d.) yfir 

þekktar fléttutegundir hér á landi.  

 Ýmsar greiningar á bakteríustofnum úr báðum verkefnum voru 

framkvæmdar, svo sem athugun á köfnunarefnisbindingu, kjörhitastig, 

kjörvatnsvirkni, kjörsýrustigi og fleiru. Má sjá þessar niðurstöður í 

ofannefndum skýrslum auk frekari upplýsinga um sýnatöku og annað. 

Nokkrir stofnanna hafa einnig verið raðgreindir út frá 16S rDNA- 

sértækum vísum og skyldleiki þeirra við þekktar tegundir kannaður. 

 Nánar verður fjallað um einstaka stofna í niðurstöðukafla og 

niðurstöður úr fyrri verkefnum skoðaðar út frá nýfengnum 

niðurstöðum þessa verkefnis. 
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1.2 Sýklar í mönnum 

Sex þekktar tegundir sýkla voru valdar til prófunar við skimun eftir 

lífvirkum efnum í verkefninu. Fimm tegundir baktería voru valdar sem 

allar eru þekktir sýklar í mönnum. Einnig var prófað gegn þekktum 

sveppi til að auka möguleika á að skynja þau fjölbreyttu 

örveruhemjandi efni sem stofnarnir mögulega framleiða. 

  Hér á eftir fylgja stuttar lýsingar á þeim sýklum sem prófað var 

gegn. 

 

 

1.2.1 Candida albicans 

Candida albicans er gersveppur sem er algengur sýkingavaldur í 

mönnum. Fleiri Candida tegundir geta einnig valdið sýkingum, en C. 

albicans er algengust. Talið er að hún valdi um helmingi allra 

candidaemia tilfella (Timbury, McCartney, Thakker og Ward, 2002, 

bls. 518) sem er alvarleg en algeng spítala-áunnin blóðsýking. Erfitt 

getur reynst að greina þetta ástand þar sem sjúkdómseinkenni eru 

nokkuð almenn (Shorr et al., 2009). Heimkynni C. albicans eru í 

náttúrulegri flóru háls, nefs og munns, maga- og þarmakerfis auk 

kynfæra kvenna. Sveppurinn getur valdið vægari sýkingum, t.d. á 

yfirborði húðar og slímhúðar þar sem myndast þá hvítir flekkir og/eða 

rauð erting. Kallast sýkingar af völdum Candida sveppa candidosis og 

eru sérstaklega algengar í ungabörnum og fullorðnu fólki sem á 

einhvern hátt hefur veikara ónæmiskerfi en venjulegt gæti talist. 

Sjaldgæfara ástand er krónískt candidosis sem er meðfæddur 

ónæmisfræðilegur galli.     

  Sýkingar af völdum C. albicans eru meðhöndlaðar með 

sveppalyfjum (antifungal agents) svo sem nystatin eða amphotericin B. 

Vægar sýkingar má meðhöndla útvortis en einnig er hægt er að gefa 

lyfið í æð eða sem inntökulyf (Timbury et al., 2002, bls. 115-116 og 

518-522). 
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1.2.2 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa er Gram-negatíf, staflaga baktería sem 

þarfnast mjög einfaldra skilyrða til að geta vaxið. Heimkynni eru 

maga- og þarmakerfi manna og dýra, vatn, jarðvegur og skólp. Vegna 

hógværra orkuþarfa sinna getur P.aeruginosa komist lífs af í ýmsum 

lausnum og er þetta sérstaklega vandamál á sjúkrahúsum. Bakterían er 

tækifærissýkill sem veldur meðal annars þvagfærasýkingum, 

augnsýkingum og sýkingum í sárum. Hún er ónæm fyrir ýmsum 

sýklalyfjum (Timbury et al., 2002, bls. 66-67) og er því hagnýtt gildi 

fólgið í því að finna ný lyfjavirk efni sem geta unnið bug á þessari 

tegund. Ýmsar rannsóknir hafa haft þetta að leiðarljósi og sem dæmi 

má nefna tilraun Gangoué-Piéboji et al. (2009) þar sem seyði unnin úr 

plöntum, sem notaðar hafa verið í lækningarskyni, voru prófuð gegn 

völdum beta-lactam ónæmum bakteríustofnum. Þeirra á meðal var P. 

aeruginosa stofn ATCC 27853.  

 

 

1.2.3 Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecalis er Gram-jákvæður kúlulaga gerill sem á 

heimkynni sín í meltingarvegi manna og dýra. Hann veldur meðal 

annars þvagfæra- og gallgangasýkingum og hjartaþelsbólgu og er 

algengasti Enterococci sýkillinn (Timbury et al., 2002, bls. 39). 

Meðlimir Enterococcus ættkvíslarinnar valda gjarnan sýkingum í 

sjúklingum sem gangast undir einhverskonar sýklalyfjameðferð og eru 

margir ónæmir eða þolnir gegn ýmsum þekktum sýklalyfjum. Sumir 

bera þennan hæfileika í genamengi sínu en aðrir geta hlotið hann með 

því að taka upp plasmíð sem ber gen sem veitir ónæmi eða þol gegn 

ákveðnum bakteríudrepandi lyfjum. Gjarnan hefur sjúklingum verið 

gefið lyfið vancomycin gegn þessum tegundum sýkla en margir stofnar 

hafa myndað þol gegn þessu lyfi. Svokallaðir Vancomycin Resistant 

Enterococci (VRE) eru orðnir mjög mikið vandamál á sjúkrahúsum 

sem og í samfélaginu, ekki aðeins vegna ónæmis síns heldur einnig 

vegna hættu á því að þeir flytji þennan eiginleika yfir í fleiri tegundir 
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sem notað er Vancomycin gegn. Enterococci eru hægt að mynda þol 

gegn fleiri lyfjum (Giridhara Upadhyaya1, Ravikumar, og Umapathy, 

2009) og er því brýnt að vinna að frekari rannsóknum sem miða að því 

að útrýma sýkingum af völdum þessara tegunda.  

 

 

1.2.4 Listeria monocytogenes 

Listeria monocytogenes er gram-jákvæð baktería og er algengasti 

sýkillinn í mönnum úr Listeria ættkvíslinni. Heimkynni hennar eru í 

mörgum dýrum og er hún því algeng gegnum alla fæðukeðjuna. Finnst 

einnig um allt í umhverfinu (Timbury et al., 2002, bls. 48-49). L. 

monocytogenes er valfrjáls innanfrumusýkill sem bæði getur lifað í 

viðurvist súrefnis sem og án þess. Sýkillinn býr yfir þeim eiginleika að 

geta framkallað eigin upptöku í frumur sem ekki sjálfar eru átfrumur 

auk þess að geta með hjálp actina hreyft sig úr einni frumu í aðra. Hann 

veldur sjúkdómi sem kallast listeriosis sem ekki er algengur en þó 

hættulegur. Algengast er að hýslar með veikt ónæmiskerfi, t.d. eldra 

fólk, sýkist af L. monocytogenes og er þá dánartíðni allt að 30%. 

Sýking veldur allt frá vægum einkennum til lífshættulegra, svo sem 

sýkingar í heila. Þessi tegund Listeria er einnig sérstaklega hættuleg 

ófrískum konum þar sem hún getur sýkt fóstur og valdið 

heilahimnubólgu í nýfæddu barni eða jafnvel fósturláti. Þar sem L. 

monocytogenes getur lifað á mjög breiðu hitastigsbili og vex vel við 

þau kælihitastig sem notuð eru til að geyma matvæli, er ófrískum 

konum ráðlagt að sneiða hjá hráaum matvælum. Hrá, sýkt matvæli eru 

algengasta smitleið L. monocytogenes. Ekki er heldur ráðlagt fyrir 

konur sem ganga með börn, eða fólk með veiklað ónæmiskerfi, að 

umgangast nýfædd afkvæmi húsdýra og þá sérstaklega ekki að taka 

þátt í sauðburði eða slíkum sveitastörfum. Listeriosis má meðhöndla 

með sýklalyfjum en það reynist þó oft erfitt að ráða bug á sýkingunni 

þar sem hún á sér stað innan okkar eigin frumna (Ramaswamy et al., 

2007).  
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1.2.5 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus er Gram-jákvæður kúlulaga gerill sem 50-75% 

allra manna bera í nefi sínu eða húð, hálsi og meltingarvegi í minna 

mæli. Tegundin er algengasti sýkillinn innan Staphylococcus 

ættkvíslarinnar. S. aureus vex best við 37°C og í viðurvist súrefnis en 

getur einnig vaxið án þess. Hann er þekktur fyrir að framleiða mörg og 

fjölbreytt utanfrumu toxín og ensím sem flest hafa einhverju hlutverki 

að gegna í sýkingum. Dæmi um þessi toxín er Prótín A sem hamlar 

starfsemi átfrumna og DNA-asi sem veldur vatnsrofi erfðaefnis. S. 

aureus er tækifærissýkill og getur valdið meðal annars 

graftarmyndandi húðsýkingum og skurðsárasýkingum. Hann getur 

einnig verið ífarandi og getur þá meðal annars valdið blóðeitrunum og 

svokölluðu eiturlosti (toxic shock syndrome). Hann er mjög algengur 

matarsýkill og veldur þá skammvinnri en hastarlegri matareitrun. Á 

síðustu nokkrum áratugum hafa komið upp fjölónæmir stofnar af S. 

aureus. Þeir eru þá ónæmir gegn hinum ýmsu sýklalyfjum og sami 

stofninn getur verið ónæmur gegn fleiri en einu lyfi. Þetta vandamál á 

sérstaklega við á sjúkrahúsum. Gríðarlegur fjöldi S. aureus stofna eru 

orðnir ónæmir gegn ýmsum tegundum penicillina sem gjarna eru notuð 

á sjúkrahúsum (Timbury et al., 2002, bls. 31-34). Methicillin ónæmur 

S. aureus (MÓSA) (Methicillin-resistant S. aureus (MRSA)) hefur 

verið mikið vandamál á spítölum um allan heim síðan á sjöunda áratug 

tuttugustu aldar. Blóðsýkingar af völdum MÓSA eru mun skæðari en 

þær sem eru af völdum methicillin næmra S. aureus og helstu 

áhættuþættir MÓSA sýkinga eru almennt hreinlæti og 

sýklalyfjanotkun. Sýnt hefur verið fram á það að sjúklingar sem hljóta 

meðferð með sýklalyfjum eru tvöfalt líklegri til að fá sýkingar af 

völdum MÓSA og erfitt hefur reynst að vinna bug á þessum sýkingum 

(Cauda og Garau, 2009). Mikilvægi þess að finna ný sýklalyf sem 

þessir skæðu stofnar eru næmir fyrir er mikið. Rannsóknir á því 

hvernig koma megi í veg fyrir ónæmi stofnanna gegn nýjum lyfjum 

ættu einnig að vera liður í því að vinna endanlega bug á sýkingum af 

þessu tagi.  
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1.2.6 Escherichia coli 

Escherichia coli er Gram-neikvæð, staflaga baktería sem finnst 

náttúrulega í meltingarfærum manna og dýra. E. coli stofnar eru 

algengir sýkingarvaldar og valda meðal annars þvagfærasýkingum, 

ýmsum öndunarfærasýkingum auk misalvarlegra niðurgangspesta 

(Timbury et al., 2002, bls. 72). Almennt er E.coli meinlaus hluti af 

náttúrulegri flóru meltingarfæra en flutningur sýkingarvaldandi gena úr 

öðrum tegundum (horizontal gene transfer) hefur gert það af verkum 

að margir eru orðnir sýkingarvaldar. Sá þekktasti er E. coli O157:H7 

sem fannst fyrst árið 1982 og er nú orðin alvarleg hætta um allan heim. 

Helsta smitleið er sýkt nautakjöt og einkenni sýkingar er helst 

blóðugur niðurgangur sem getur verið lífshættulegur (Campbell og 

Reece, 2005, bls. 546).  

 

 

1.3 Samanburðarstofnar 
Til þess að hafa jákvæðan samanburð við skimum eftir framleiðslu 

lífvirkra efna, var notast við tvo stofna sem vitað var að hefðu 

hamlandi áhrif á vöxt nokkurra sýkla. 

 

 

1.3.1 Samanburðarstofnar; Streptomyces og Bacillus frá Arnheiði 
Eyþórsdóttur 

Þeir kontrólar sem hér voru notaðir voru einangraðir í tveimur 

leiðöngrum á vegum Háskólans á Akureyri. Farið var á 

rannsóknarbátnum Einari í Nesi og ýmis sýni voru tekin við 

Arnarnesstrýtur sem eru ofan í sjó í Eyjafirði. Var leiðangur þessi hluti 

af meistaraverkefni Arnheiðar Eyþórsdóttur (Eyþórsdóttir, 2007) en 

hún er nú aðjúnkt við Auðlindadeild Háskólans á Akureyri.  

  Streptomyces stofninn var einangraður árið 2005 úr svampi 

(Eyþórsdóttir, 2007) og var greindur til ættkvíslar hjá Prókaria-Matís 
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ohf.. Sýnt hefur verið fram á að þessi stofn hemji vöxt C. albicans, 

bæði með strikunaraðferð og pappaskífuaðferð.  

  Bacillus stofninn einangraðist tvisvar í sama leiðangri árið 

2006, annarsvegar af möttuldýri og hinsvegar af þörungagróðri á 

strýtum. Hann var raðgreindur við Háskólann á Akureyri. Stofn þessi 

var breiðvirkari en Streptomyces og hafði hamlandi áhrif á vöxt E. 

faecalis DSM 2570 (vatnslausn, pappaskífuaðferð og strikunaraðferð), 

S. aureus DSM 799 (vatnslausn, pappaskífuaðferð og strikunaraðferð) 

og L. monocytogenes DSM (pappaskífuaðferð og strikunaraðferð) 

(Eyþórsdóttir, munnleg heimild, 15. febrúar og 11. maí 2010).  

  Streptomyces ættkvíslin er þekkt fyrir að innihalda margar 

tegundir sem framleiða örveruhemjandi efni (Arasu, Duraipandiyan, 

Agastian og Ignacimuthu, 2009; Davies et al., 2005) og hefur einnig í 

öðrum rannsóknum verið einangruð af svömpum (Selvin et al., 2004).  

  Bacillus ættkvíslin er einnig þekkt fyrir framleiðslu á lífvirkum 

efnum eins og t.d. lichenicidin sem Dischinger, Josten, Szekat, Sahl og 

Bierbaum (2009), hafa rannsakað.  

  

     

1.4 Svipgerðareiginleikar örvera 
Örverur hafa margar hæfileikann til að brjóta niður fjölliður úr 

umhverfi sínu, svo sem kaseín og sterkju. Þessar fjölliður eru almennt 

of stórar til að örveran geti tekið þær beint upp. Kaseín er 

mjólkurprótín og algengt er að nota það sem viðmið um hvort tiltekin 

örvera geti seytt próteösum út í umhverfi sitt. Sterkja er glúkósafjölliða 

sem bakteríur geta brotið niður í minni einingar með því að seyta 

ensíminu amýlasa út í umhverfi sitt (Markúsdóttir og Vilhelmsson, 

2010).   

  Ureasi er ensím sem ákveðnar bakteríur hafa og brýtur það 

niður þvagefni í NH3 og CO2. Próf sem nema þennan hæfileika eru oft 

notuð til að greina iðrabakteríur.  
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  Cytochrome c, prótín sem tekur þátt í rafeindaflutningskeðjunni 

við loftháða öndun, má nema í överum með svokölluðu oxidasaprófi. 

Katalasi er annað ensím sem margar örverur hafa og nýta sér til að 

brjóta óæskilegt H2O2 niður í vatn og súrefni (Perry et al., 2002, bls. 

748). Líkt og oxidasapróf er katalasapróf einfalt í framkvæmt og tekur 

stuttan tíma að nema þessa eiginleika örveranna. 

  Samband örvera við súrefni í andrúmsloftinu getur verið 

margbreytilegt og eru sumar alfarið háðar því á meðan aðrar þola það 

ekki. Þær sem eru háðar súrefni kallast loftháðar (obligate aerobe) og 

geta ekki myndað orku öðruvísi en með því að nýta sér súrefni. Einnig 

eru til svokallaðar valfrjálst loftháðar (facultative aerobe) örverur sem 

nýta sér súrefni þegar það er til staðar en grípa svo til annarra leiða til 

orkumyndunar þegar súrefni finnst ekki í umhverfinu. Oftast vaxa 

þessar tegundir þó betur þegar súrefni er til staðar. Örloftháðar 

(microaerophile) tegundir eru háðar súrefni, en þó aðeins í litlu magni. 

Að lokum eru svo til loftfælnar bakteríur sem geta alls ekki vaxið ef 

þær komast í tæri við súrefni í andrúmsloftinu (Perry et al., 2002, bls. 

139).  
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2 Efni og aðferðir 
Við framkvæmdir allra aðferða var ávallt unnið með dauðhrein áhöld 

og æti. Öll almenn æti, utan þeirra séræta sem talin eru upp hér að 

neðan, voru útbúin samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda (Difco). 

2.1 Skimunaraðferðir 

2.1.1 Strikunaraðferð 

Við skimun hinna nýeinangruðu stofna var notast við svokallaða 

strikunaraðferð (single-streak method) sem Strahl, Dobson og Lundie 

(2002) lýsa í grein sinni þar sem þeir einangra og skima 

samlífisbakteríur slöngustjarna eftir lífvirkum efnum. Nokkrar 

breytingar voru gerðar á aðferðinni til að laga hana að þeim aðstæðum 

og næringarþörfum sem voru nauðsynlegar stofnunum sem hér var 

unnið með. Notast var við Nutrient agar (NA) æti þegar aðferðin var 

framkvæmd á stofnum úr verkefni Kolbeins Aðalsteinssonar 

(Aðalsteinsson et al., 2008), en þeir voru allir einangraðir á NA æti. 

Stofnar Önnu Rutar (Jónsdóttir et al., 2009) voru upphaflega 

einangraðir á Marine agar (MA) æti og var því notast við það fyrir þá.  

  Allir stofnarnir voru ræktaðir við 30°C áður en sýklum var sáð 

á skálarnar. Í stað þess að fylgja 48 klst. viðmiði Strahl et al. (2002), 

var ákveðið að fylgjast daglega með vexti hvers og eins stofns og sá 

sýklum á þær skálar þar sem greinilegur vöxtur hafði myndast hverju 

sinni. Þessi nálgun var ákveðin í samráði við leiðbeinanda og var hún 

talin fýsileg til þess að ná hverjum og einum stofni þegar vöxtur hans 

væri kominn í stöðufasa. Gert var ráð fyrir því að framleiðsla á 

lífvirkum efnum væri mest við þessar aðstæður og að mestra hamlandi 

áhrifa á sýklana myndi gæta þá (Vilhelmsson, munnleg heimild, 11. 

janúar 2010).  

  Þegar sýklum hafði verið sáð á skálarnar voru þær aftur settar í 

rækt við 30°C og vöxtur athugaður eftir um það bil sólarhring. Ef með 

berum augum sáust hamlandi áhrif á vöxt sýkils taldist strikunarstofn 

vera jákvæður gegn honum.   
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  Stofnum var sáð á skálar í þeirri röð sem sést á mynd 1. 

 

Mynd 1 – Strikunaraðferð: Myndræn lýsing og uppröðun stofna. Miðað er við 
að horft sé ofan á opna agarskál. 

 
  Fleiri hafa notað þessa aðferð við rannsóknir á framleiðslu 

örveruhemjandi efna. Sem dæmi má nefna rannsókn Arasu, 

Duraipandiyan, Agastian og Ignacimuthu (2008) á örveruhemjandi 

virkni Streptomyces tegundar sem þeir einangruðu úr fjallajarðvegi í 

Vestur-Indlandi. Reyndist aðferðin þeim vel sem forpróf áður en 

lífvirku efnin voru dregin út.  

 

 

2.1.2 Agarbrunnaaðferð 

 
Prófuð var svokölluð holuagaraðferð eða agarbrunnaaðferð til að kanna 

frekar örveruhemjandi virkni þeirra stofna sem annaðhvort reyndust 

jákvæðir í strikunaraðferð eða þá breiddu svo mikið úr sér að ekki var 

unnt að prófa þá með þeim hætti.  

  Viðeigandi æti var útbúið, því hellt á skálar og sérútbúin plata 

með fjórum pinnum niður úr var sett á hverja skál og svo tekin úr þegar 
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ætið var storknað. Þannig voru útbúnar fjórar holur sem hver var um 

0,5 cm í þvermál, á hverri agarskál. Þar sem þetta þurfti að framkvæma 

á opnum agarskálum var vel séð til þess að allt umhverfi væri sterílt. 

Plöturnar með pinnunum höfðu verið dauðhreinsaðar og ís var settur í 

sótthreinan kassa þar sem ætið var látið storkna í skálunum eins hratt 

og auðið var. Lok var sett á kassann sem einnig var dauðhreint.  

  Aðferðin við sjálfa skimunina var eftirfarandi:  

Byrjað var á því að sá sýkli úr fljótandi rækt yfir allt ætið, nema ofan í 

holurnar sjálfar. Þetta var gert með því að dýfa sterílum bómullarpinna 

í fljótandi ræktina og strjúka honum yfir ætið. Óþekktu stofnunum var 

svo sáð í holurnar með því að væta sterílum bómullarpinna í NA 

fljótandi æti og ná með honum nokkrum kólóníum úr viðeigandi 

hreinrækt á skál. Pinnanum var síðan varlega rúllað utan í kanta ætisins 

ofan í holunni. Myndræna lýsingu á aðferðinni má sjá á mynd 2:  

 

Mynd 2 - Agarbrunna-aðferð, myndræn lýsing 

 

  Ef prófstofn hefur hamlandi áhrif á vöxt sýkils birtist svörunin 

sem eyða í vexti sýkils í kringum brunninn sem stofninum var sáð í.  

 



Háskólinn á Akureyri  Ástríður Ólafsdóttir 

 18   

2.1.3 Punktaaðferð 

Aðferð þessari svipar mjög til hinna tveggja ofannefndu, strikunar- og 

agarbrunnaaðferðar, og var hér notuð sem hentugri aðferð til prófunar á 

stofnum sem höfðu þann eiginleika að skríða á ætinu. Erfitt var að 

framkvæma strikunaraðferð á þessum stofnum, en einnig var aðferðin 

nýtt til að prófa jákvæða stofna frekar.  

  Viðeigandi æti var útbúið (NA eða MA) og því hellt á 

Petriskálar. Sýklum var sáð á skálarnar úr vökvaæti, 0,5 mL á hverja 

skál, ein tegund á skál, og dreift úr með sterílum glerstaf. Vökvanum 

var leyft að síga ofan í ætið í u.þ.b. 30 mín. og því næst var kólóníu af 

teststofni sáð með sterílli ræktunarnál sem punkti á miðja skálina. 

Skálarnar voru svo settar í rækt við 30°C og fylgst með þeim í 1-4 

daga. Jákvæð svörun birtist sem eyða í vexti sýkils í kringum vöxt 

prófstofns. Myndræna lýsingu á aðferðinni má sjá á mynd 3:  

 

Mynd 3 - Punkta-aðferð, myndræn lýsing 

 
 

2.1.4 Pappaskífuaðferð 

Pappaskífuaðferðin sem hér var notuð hefur verið þekkt síðan á þriðja 

áratugi tuttugustu aldar en þá í annarri mynd sem svipar í raun mjög til 

punktaaðferðar. Um tuttugu árum seinna var farið að útfæra aðferðina á 
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ótal vegu en í dag er mest notaða aðferðin hin svokallaða agar plate 

diffusion assay. Hún gengur út á það að rækta upp sýkil á ætaskál og 

koma svo fyrir litlum sterílum pappaskífum með extröktum (t.d. dýft í 

fljótandi rækt) á skálinni og mæla þá eyðu sem myndast í vexti sýkils 

út frá pappaskífunum. Með aðferðinni hafa ótal lífvirkra efna verið 

greind (Fiedler, 2004, bls. 324-327). Við rannsókn þessa var aðferðin 

útfærð þannig að 0,5 mL af sýkli í NA-vökvarækt var sáð á ætaskál og 

dreift úr með glerstaf. Vökvanum var leyft að sökkva ofan í ætið og var 

þá pappaskífu með 20µL af prófstofni úr vökvarækt komið fyrir á 

skálinni. Skálarnar voru ræktaðar við 30°C og fylgst með þeim daglega 

í nokkra daga og niðurstöður skráðar. Mynd 4 sýnir svörun í þessari 

aðferð:  

 

Mynd 4 - Skífuaðferð (Agar plate diffusion assay). Jákvæðar svaranir birtast sem eyður í vexti 
sýkils í kringum pappaskífurnar.  

 
 

 

2.2 Raðgreining og undirbúningur sýna 
Ákveðið var að raðgreina 16S rDNA úr þeim stofnum sem reyndust 

jákvæðir í einni eða fleiri skimunaraðferðum, eða voru áhugaverðir af 

öðrum ástæðum. Eftir raðgreiningu var framkvæmd BLAST leit og 

þannig reynt að greina stofnana til tegunda eða ættkvísla út frá 

þekktum basaröðum. 
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2.2.1 DNA einangrun 

DNA úr völdum stofnum var einangrað með Ultra CleanTM Microbial 

DNA isolation Kit frá MO BIO Laboratories Inc. Meðfylgjandi 

leiðbeiningum framleiðanda var fylgt. Fyrir einangrun voru stofnarnir 

ræktaðir í 10 mL af viðeigandi æti (NA eða MA) í litlum kolbum í 

incubator við 28°C og 100 rpm í sólarhring. Einangrað DNA var geymt 

í kæli við 4°C þar til það var notað eða í frysti við -18°C ef lengri tími 

en nokkrar vikur var til notkunar.  

 

 

2.2.2 PCR,  rafdráttur og hreinsun PCR afurðar 

Þegar erfðaefni hafði verið einangrað var 16S rDNA magnað upp með 

hefðbundinni PCR-aðferð. Notuð voru universal primer pörin 27f (5’-

AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’) og 1492r (5’-GGT TAC CTT 

GTT ACG ACT t-3’) auk 27f og 519r (5′-GWA TTA CCG CGG CKG 

CTG-3′) sem eru almenn vísa pör til mögnunar á 16S rDNA 

(Galkiewicz og Kellogg, 2008; Olofsson, Ahrné og Molin, 2007). 

Notast var við Teg polymerasa frá Prókaría. Blandað var í 25µL PCR 

hvarf eftir uppskrift í töflu 1:   

Tafla 1 - Uppskrift fyrir 25µL PCR hvarf 

Efni: µL: 
10x Buffer 2,5 
dNTP 2 
Primer forw. 2 
Primer rev. 2 
Teg polym. 0,3 
DNA template 3 

dH2O 13,2 
Heildarrúmmál: 25 

 

PCR hvarfið var keyrt í Peltier Thermal Cycler 200 frá MJ Research, 

eftir prógrammi í töflu 2: 
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Tafla 2 - PCR prógramm 

Skref: Hitastig: Tími í mín: 
1 94°C 5:00 
2 94°C 0:30 
3 48°C 1:30 
4 72°C 0:30 
5 go to 2, 30 times   
6 72°C 7:00 
7 4°C for ever 

 

  PCR afurðir voru keyrðar á agarósageli til að sjá hvort réttar 

afurðir hefðu fengist. Gel var útbúið með því að blanda 0,72 g af 

agarósa við 40 mL 0,5% TBE-buffer og lausnin hituð í örbylgjuofni 

þar til hún var orðin tær og einsleit. Lausnin var svo kæld örlítið og 

2µL af SYBR safe DNA gel lit var bætt út í. Gelinu var hellt ofan í þar 

til gerðan bakka, 15 brunna greiðu komið fyrir í öðrum endanum, og 

það látið storkna í u.þ.b. 30 mín. Gelið var svo fært yfir í rafdráttartæki 

og 5µL af sýni blandað við 1µL loading dye var sett í hvern brunn. 

Ávallt var keyrður stigi í fyrsta brunni á gelum og hér var notast við 

100 bp GeneRuler DNA Ladder Plus #SM0328. Einnig var keyrður 

neikvæður kontróll á öllum gelum þar sem sett hafði verið dH2O í stað 

DNA (þegar blandað var í PCR hvarf). Rafdráttur fór fram við 115V 

og 115mA í 45 mínútur. Að lokum var gelið skoðað undir UV lampa 

og stærðir afurða metnar út frá staðsetningu miðað við bönd í stiga.  
  Eftir PCR mögnun voru afurðirnar hreinsaðar með PCR clean-

up Gel extraction, NucleoSpin® Extract II kitti frá MACHERY-

NAGEL. Fylgt var leiðbeiningum í kafla 5: “Protocol for PCR clean-

up” frá framleiðanda.  

 

 

2.2.3 Cycle Sequence hvarf, hreinsun afurðar og raðgreining 

Hreinsaðar PCR afurðir voru undirbúnar fyrir raðgreiningu með Big 

Dye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit frá Applied Biosystems. 10 

µL hvarflausnir fyrir cycle sequence hvarf voru útbúnar eftir lýsingu í 

töflu 3: 
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Tafla 3 - Uppskrift fyrir 10µL cycle sequnce hvarf 

Efni: µL: 

BigDye 1 

Buffer 1,5 

Primer 1 

DNA template x 

dH2O x (upp í 10µL) 
Heildarrúmmál: 10 

 

Magn af DNA template í hvarfið var ákvarðar eftir því hversu sterk 

bönd fengust við rafdrátt á agarósa-geli. Auk sýna var keyrt pGEM 

double stranded plasmíð með M13 (-21) prímer sem kontróll. 

Plasmíðið er einnig frá Applied Biosystems. Hvarfið var keyrt með 

eftirfarandi prímerum; 27F og 1492R auk 27F og 519R. Cycle sequnce 

prógramm var sett upp í Peltier Thermal Cycler 200 frá MJ Research 

eftir leiðbeiningum úr Big Dye kitti og sést í töflu 4:  

Tafla 4 - Cycle sequnce prógramm 

Skref: Hitastig: Tími í mín: 
1 96°C 1:00 
2 96°C 0:10 
3 50°C 0:15 
4 60°C 4:00 
5 go to 2, 30 times   
6 4°C for ever 

 

  Að cycle sequnce hvarfi loknu voru afurðir hreinsaðar og 

eðlissviptar eftir leiðbeiningum frá Kristni P. Magnússyni (Magnússon, 

munnleg heimild, 16. apríl 2010): 

• 40 µl af 75 % ísóprópanóli sett í 500 µl eppendorfglas og 

hvarfblandan færð út í 

• Vortexað í 5-10 sek. 

• Incubera á borði í 15 mín. til að fella DNA út  

• Skilvindað í 30 mín. á 14.000 rpm og flotið pípetterað af 

• 100 µl af 75% ísóprópanóli bætt út í og vortexað  

• Skilvindað í 5 mín. á 14.000 rpm og flotið pípetterað af 

• Sýni sett opin í 90°C hitablokk í 1 mín. 

• Botnfall leyst upp í 12 µl af HiDiFormamide, látið standa við 

stofuhita í nokkrar mínútur og vortexað 
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• Sýni flutt yfir í 200 µl PCR-glös 

• Eðlissvipt í PCR tæki við 95°C í 2 mín. 

• Sett í skilvindu í nokkrar sekúndur 

• Sýni tilbúin til raðgreiningar og má geyma í kæli 

 
  Að lokum voru sýni raðgreind í ABI Prim 310 raðgreini frá 

Applied Biosystems. Raðir voru yfirfarnar handvirkt í 

SequencingAnalyser forriti einnig frá Applied Biosystems. Raðir voru 

keyrðar í BLAST forriti (Altshul, Gish, Miller og Myers, 1990) gegn nr 

gagnagrunninum hjá National Center for Biotechnology Information 

(NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) og einsleitni við þekktar 

tegundir skoðuð.   

 

 

2.3 Svipgerðarpróf 
Framkvæmd voru eftirfarandi próf á völdum stofnum. Öll, utan 

katalasa- og oxidasaprófs, voru byggð á aðferðalýsingum Tindall,  

Sikorski, Smibert og Krieg (2007) með smávægilegum breytingum.  

 

 

2.3.1 Kaseínrofspróf 

Æti fyrir kaseínrofspróf (uRAS; undanrennuagar með salti, 0,5% salt) 

var útbúið svona: 

11,5 g NA-duft (gerir 2x NA)  

2,5 g NaCl  

250 ml dH2O 

250 ml undanrennu átóklavað sér og bætt út í við 50°C 

  Ætinu var hellt á skálar. Stofnum var sáð á skálarnar, 4 stofnum 

á hverja skál sem skipt var upp í fjórðunga og allar skálar ræktaðar við 

15°C. Þetta hitastig var valið til að stofnar sem vaxa hraðar en aðrir nái 

síður að “éta” sig inn á svæði nágranna sinna. Prófið telst jákvætt ef 
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ætið, sem er hvít-skýjað af undanrennunni, verður glært í kringum hina 

ásáðu kólóníu. 

  Kontrólar fyrir þetta próf voru:  

Jákvæður: B. subtilis (DSM 10) 

Neikvæður: P. macerans (DSM 24) 

 

 

2.3.2 Súrefnispróf 

Hálffast æti (SSMB; semisolid marine broth) til að athuga samband 

stofnanna við súrefni var útbúið svona: 

37,4 g MB duft 

2 g agar 

1000 ml dH2O 

  Æti var pípetterað í 15 cm glös eftir átóklövun (∼ ¾ full glös) 

og þau látin kólna til að fá hálffljótandi áferð. Stofnunum var sáð í 

glösin með því að stinga ræktunarnál beint gegnum miðju ætisins, 

þannig að ekkert var hrært í ætinu við sáningu. Svörun í þessu prófi er 

lýst á mynd 5: 

 

Mynd 5 - Svaranir í súrefnisprófi 

   

  Svörun 1-4 eru staðlaðar svaranir en svörun “3(mest efst)” var 

bætt við þar sem hún kom mjög oft fyrir og erfitt var að flokka hana 

beint sem svörun 1 og/eða 3. 



Háskólinn á Akureyri  Ástríður Ólafsdóttir 

 25   

  Kontrólar í prófinu voru þessir:  

Svörun 1: B. subtilis (DSM 10) 

Svörun 3: E. coli (DSM 1103) 

 

 

2.3.3 Ureasapróf 

Virkni ureasa var prófuð eftir aðferð á bls. 358 (uppskrift nr. 15.2.81.1) 

úr Tindall et al. (2007). Jákvæð svörun birtist sem skærfjólublátt/bleikt 

æti en svörun var neikvæð ef engin litabreyting varð á ætinu.  

  Kontrólar í þessu prófi voru:  

Tómasýni 

Neikvæður: E. coli (DSM 1103) 

 

 

2.3.4 Katalasapróf 

Katalasapróf var framkvæmt eftir leiðbeiningum Taylor og Achanzar, 

(1972). Notast var við 3% H2O2 og ferskar ræktir prófaðar. Prófið telst 

jákvætt ef loftbólur myndast frá kólóníu þegar H2O2 hefur verið hellt 

yfir hana en neikvætt ef engar loftbólur myndast.  

  Kontrólar í prófinu voru:  

Jákvæður: S. aureus (DSM 799) 

Neikvæður: E. faecalis (DSM 2570) 

 

 

2.3.5 Oxidasapróf 

Virkni cytochrome oxidasa hjá stofnunum var prófuð með 40560 

Oxidase strips frá Fluka Analytical. Fylgt var meðfylgjandi 

leiðbeiningum. Jákvæð svörun taldist vera af dökk blár eða svartur 

blettur myndaðist á pappírsræmunni en neikvæð ef engin litabreyting 

varð.  

  Kontrólar í prófinu voru:  
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Jákvæður: P. aeruginosa (DSM 1117) 

Neikvæður:  E. coli (DSM 1103) 

 

 

2.3.6 Sterkjupróf 

Sterkjupróf var framkvæmt eftir leiðbeiningum á bls. 357 (uppskrift 

15.2.77) í Tindall et al. (2007). Stofnarnir voru ræktaðir á skálunum í 

viku. Svörun taldist jákvæð ef glært svæði myndaðist utan um vöxtinn 

þegar joðlausn var hellt yfir agarskálina. Svörun taldist neikvæð ef 

þetta glæra svæði myndaðist ekki. 

  Kontrólar í prófinu voru: 

Jákvæður: B. subtilis (DSM 10) 

Neikvæður: E. coli (DSM 1103) 
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3 Niðurstöður 
Af 130 stofnum sem einangraðir voru í verkefni Kolbeins 

Aðalsteinssonar og fleiri (Aðalsteinsson et al., 2008) var reynt að rækta 

128 þeirra upp frá byrjun. Tveir stofnar fundust ekki í frystinum þar 

sem sýni voru geymd. Af þessum 128 stofnum voru 30 sem ekki tókst 

að fá til að vaxa upp aftur úr frysti. Einnig voru 4 stofnar úr verkefni 

Jónsdóttur et al., 2009, sem unnið var með og að lokum tveir þekktir 

viðmiðunarstofnar. Alls voru því 104 stofnar sem tókst að skima fyrir 

framleiðslu lífvirkra efna, að kontrólum meðtöldum. 

  Í öllum skimunaraðferðum var notast við einhverjar eða allar 

þær 6 mismunandi tegundir sýkla sem nefndar voru í inngangi. Fimm 

þeirra voru úr DSMZ safninu (Deutsche Sammlung for 

Mikroorganismen und Zellekulturen, Braunschweig, Þýskalandi): 

C. albicans DSM 1386 

E. coli DH5α DSM 6897 

E. faecalis DSM 2570 

P. aeruginosa DSM 1117 

S. aureus DSM 799 

 

Einn stofn var fenginn frá ProMat ehf. / Matís ohf.:  

L. monocytogenes 

 

3.1 Niðurstöður úr skimunaraðferðum 

3.1.1 Strikunaraðferð 

Strikunaraðferð var framkvæmd á öllum stofnum sem uxu. Af þeim 

102 stofnum sem prófaðir voru með þessari aðferð sýndu fjórir stofnar 

áberandi hamlandi virkni á vöxt eins eða fleiri sýkla. Auk þessa höfðu 

samanburðarstofnar einnig örveruhemjandi áhrif. Allir stofnar voru 

prófaðir gegn hinum 5 bakteríusýklum auk þess sem 20 stofnar voru 

einnig prófaðir gegn C. albicans.  
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  Próf þetta var framkvæmt þrisvar á jákvæðum stofnum og 

fengust svipaðar niðurstöður í hvert sinn. Í þriðju umferð fengust 

skýrastar niðurstöður og voru þá hamlandi áhrif á vöxt sýklanna mæld 

sem eyða í mm frá vexti prófstofns. Niðurstöður úr þriðju strikun má 

sjá í töflu 5:  

Tafla 5- Örveruhemjandi virkni jákvæðra stofna gegn völdum sýklum 
samkvæmt strikunaraðferð. 
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Bacillus 7 mm 12 mm nei nei 11 mm 10 mm 
Streptomyces nei 2 mm nei nei 2 mm 15 mm 
Pfc01b 8 mm 7 mm nei nei nei nei 
Rgg01 5 mm 12 mm 3 mm* nei nei 6 mm 
Pfc02 3-4 mm 4 mm nei nei nei nei 
Sal10 10 mm 14 mm 3 mm* nei nei 10 mm 
* = veik eða ógreinileg svörun     

 

  Auk þessara jákvæðu stofna voru sex stofnar sem höfðu 

athyglisverð áhrif á L. monocytogenes í einni eða fleiri 

strikunarumferðum. Virtust þeir ekki hemja sjálfan vöxt sýkilsins 

heldur hæfileika hans til að skríða eftir ætinu út til hliðanna frá miðju 

vaxtar. Þeir stofnar sem höfðu þessi áhrif voru: Aol04, Cac04, Cac14, 

Cbo04, Cis01, Pfc07 og Pfc08. Þegar þessir stofnar voru prófaðir aftur 

á sama máta varð þó ekki alltaf vart við áhrifin í annað eða þriðja sinn. 

Einnig höfðu jákvæðu stofnarnir fjórir í nokkrum tilfellum líka þessi 

áhrif, þá sérstaklega stofn Pfc01b. Á mynd 6 má sjá áhrif stofns Cis01 

á vöxt L. monocytogenes. 
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Mynd 6 - Áhrif stofns Cis01 á skrið-hæfileika L. monocytogenes 

  

 Streptomyces samanburðarstofninn reyndist vera jákvæður 

gegn S. aureus, E. faecalis og C. albicans líkt og kemur fram í töflu 5. 

Hamlandi virknin gegn S. aureus og E. faecalis reyndist ekki vera 

mikil en sást þó greinilega þegar skálin var skoðuð með berum augum.  

  Bacillus stofninn sýndi virkni gegn sömu stofnum og 

Streptomyces en einnig áberandi virkni gegn L. monocytogenes líkt og 

sjá má á mynd 7. 
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Mynd 7 – Överuhemjandi virkni Bacillus viðmiðunarstofns mæld með 
strikunaraðferð 

 
  Hér var hamlandi virknin einnig almennt aðeins meiri en hjá 

Streptomyces þar sem sýklarnir gátu vaxið nokkuð nær 

strikunarstofninum. Á myndunum er erfitt að sjá vöxt C. albicans þar 

sem vöxtur hans var nokkuð ógreinilegur í flestum tilfellum. Út frá 

niðurstöðum þessarar aðferðar voru valdir stofnar til að prófa frekar 

með öðrum skimunaraðferðum.  

  Í viðauka I má sjá töflu yfir heildarniðurstöður þessa prófs auk 

þess sem sjá má hvaða stofnar uxu ekki. Einnig er þar listi yfir ný nöfn 

samanborin við það nafnakerfi sem Kolbeinn Aðalsteinsson 

(Aðalsteinsson, 2008; Aðalsteinsson et al., 2008) notaðist við í sínum 

verkefnum. 
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3.1.2 Agarbrunnaaðferð 

Aðferð þessi var notuð til að prófa jákvæða stofna úr strikunaraðferð 

frekar, auk þess að prófa þrjá stofna sem ekki var unnt að prófa með 

strikunaraðferð. Prófað var gegn öllum sýklum, að C. albicans 

undanskildum. Stofnar RggB01 og Car05 breiddu mjög úr sér þegar 

þeim var sáð sem strikum á skál og því talið vænlegra að prófa þá með 

öðrum aðferðum. Stofn Cac07 myndaði hinsvegar aðeins örfáar stakar 

kólóníur er honum var sáð sem striki. Samanburðarstofnarnir tveir 

voru einnig prófaðir.  

 Óskýrar niðurstöður fengust úr þessari aðferð, aðallega vegna 

mengunar á mörgum skálum. Erfitt reyndist því að lesa af öllum 

skálum en niðurstöður sem fengust sjást í töflu 6.  

Tafla 6 - Niðurstöður úr agarbrunnaaðferð 
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Rgg01   
 
+*       

Sal10   
 
+*       

Pcf01b           
Pfc02   +       
Bacillus + +     + 
Cac07           
RggB01           

Car05 
 
+*         

      
* = veik svörun, 1-2 mm. 
Aðrar svaranir eru >2 mm 

 

 Skýrt var að Bacillus viðmiðunarstofn sýndi jákvæða svörun 

gegn L. monocytogenes, S. aureus og E. faecalis og passar það vel við 

aðrar niðurstöður. Pfc02 reyndist jákvæður gegn S. aureus en Rgg01 

og Sal10 sýndu hér veika svörun gegn þessum sýkli. Allir þessir þrír 
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stofnar höfðu einnig í strikunaraðferð sýnt greinilega virkni gegn S. 

aureus. Stofn Car05 sýndi veika svörun gegn L. monocytogenes.  

   

 

3.1.3 Punktaaðferð 

Aftur voru þeir fjórir stofnar, sem voru áberandi jákvæðir í 

strikunarprófi, prófaðir frekar auk þeirra þriggja áðurnefndu stofna sem 

ekki var unnt að prófa með strikun. Einnig voru prófaðir stofnar Cbo04 

og Pfc07 sem höfðu sýnt hamlandi áhrif á skriðhæfileika L. 

monocytogenes. AR0116 var prófaður með þessari aðferð og að lokum 

viðmiðunarstofnar. Prófað var gegn öllum sýklum, að P. aeruginosa 

undanskildum. 

 Niðurstöður úr þessu prófi má sjá í töflu 7. 

Tafla 7 - Niðurstöður úr punktaaðferð 
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pfc01b 1 mm 1 mm nei nei nei 
pfc02 1 mm nei nei 2 mm nei 
Rgg01 nei 1 mm nei nei nei 
Sal10 3 mm nei nei nei nei 
Streptomyces nei nei nei nei nei 
Bacillus 2 mm 3 mm nei 2 mm nei 
Cac07 nei nei nei nei 2 mm 
RggB01 nei nei nei nei nei 
Ar0116 nei nei nei nei 1 mm 
Car05 2 mm* nei nei nei nei 
Cbo04 nei nei nei 1 mm nei 
Pfc07 nei nei nei nei nei 
      
* = partial áhrif     
 

  Stofn Pfc01b reyndist hafa hamlandi áhrif á bæði L. 

monocytogenes og S. aureus, líkt og einnig var raunin með 

strikunaraðferð. Pfc02 hafði sömuleiðis haft áhrif á L. monocytogenes 
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líkt og við fyrstu prófanir með strikun. Áhrif Pfc02 á E. faecalis sáust 

hinsvegar aðeins með þessari aðferð en áhrifa hans á S. aureus, sem 

voru numin með strikunar- og agarbrunnaaðferð varð ekki vart hér. 

Stofn Rgg01 hafði hér aðeins lítilleg áhrif á vöxt S. aureus. Þessi áhrif 

má sjá á mynd 8. 

 

Mynd 8 - Áhrif stofns Rgg01 á vöxt S. aureus prófuð með punktaaðferð 

   

  Stofn Sal10 reyndist aðeins hafa hamlandi áhrif á vöxt L. 

monocytogenes með þessari aðferð. Streptomyces viðmiðunarstofn 

sýndi engin áhrif á neina þá sýkla sem hér var prófað gegn. Bacillus 

stofnin hafði hinsvegar greinileg áhrif á þrjá af fimm sýklum og má sjá 

áhrif hans á S. aureus á mynd 9. 
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Mynd 9 - Áhrif Bacillus viðmiðunarstofns á vöxt S. aureus með punktaaðferð 

 
  Stofnar Cac07 og AR0116 höfðu lítilsháttar áhrif á vöxt C. 

albicans sveppsins og stofn Cbo04 sýndi áhrif gegn E. faecalis. Stofn 

Car05 sýndi svokölluð partial áhrif gegn L. monocytogenes en þá 

myndast eyða í vexti sýkils í kringum prófstofn, án þess þó að vöxtur 

sýkilsins stöðvist alveg. Þessi áhrif voru þó mjög lítil, aðeins 2 mm 

partial eyða myndaðist.  

  Almennt virtust hamlandi áhrif jákvæðra stofna ekki vera eins 

greinileg með þessari aðferð eins og með strikunaraðferð, en eins og 

sést voru eyðurnar sem mynduðust með þessu prófi mun minni en þær 

sem komu í ljós við strikun. 

 

 

3.1.4 Skífuaðferð 

Aðferð þessi var prófuð á eftirfarandi stofnum, sem allir uxu upp í 

vökvarækt:  

AR0101 

AR0102 

AR0116 

AR0119 
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Pfc01b  

Pfc02 

Rgg01 

Sal10 

RggB01 

Car05 

Cac07 

  

 Allir fjórir AR stofnar voru hér prófaðir þar sem erfitt hafði 

reynst að fá þá til að vaxa vel á skálum er þeim var sáð beint. Pfc01b, 

Pfc02, Rgg01 og Sal10 höfðu allir sýnt örveruhemjandi virkni í fyrri 

prófum og voru því einnig prófaðir hér. RggB01 og Car05 breiddu svo 

úr sér á agarskálum að erfitt reyndist að prófa þá með undangengnum 

aðferðum. Cac07 var ekki hægt að prófa með strikunaraðferð þar sem 

hann óx aðeins sem fáar, stakar kólóníur og var hann því einnig 

prófaður með pappaskífuaðferð.  

 Engin örveruhemjandi virkni greindist með þessari aðferð þrátt 

fyrir að greinilegur vöxtur stofna hafi greinst í öllum pappaskífunum. 

 

 

3.2 Niðurstöður úr svipgerðarprófum 
Haldið var áfram með þá svipgerðargreiningu sem Kolbeinn 

Aðalsteinsson og fleiri (Aðalsteinsson, 2008; Aðalsteinsson et al, 2008) 

unnu að, og nokkrir eiginleikar valdra stofna voru prófaðir. Stofnarnir 

voru valdir þannig að minnst einn fulltrúi hverrar kólóníugerðar var 

prófaður. 

 

 

3.2.1 Kaseínsrofspróf 

Prófaður var hæfileiki stofnanna til að brjóta niður kaseín og reyndust 

allir stofnar nema einn vera jákvæður. Neikvæður kontróll virtist einnig 

sýna jákvæða svörun en þar sem greinilegt neikvætt svar fékkst hjá 
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stofni AR0119 var unnt að miða við það sem samanburð. Niðurstöður 

úr prófinu má sjá í töflu 8. 

Tafla 8 - Niðurstöður úr kaseínrofsprófi 

Stofn: Svörun: Stofn: Svörun: 
 Jákvæður k. + Cve07 + 
 Neikvæður k. + Cve09 + 

AR0101  +* Cve12 + 
AR0119 - Cve13 + 
Ani01 + Cve16 + 
Ani02 + Cve18 + 
Ani06 + Cve19 + 
Ani07 + Pfc01b + 
Ani08 + Rgg071 + 
Ani09 + Rgg072 + 
Aol04 + RggG12 + 
Car01 + Sal01 + 
Car02 + Sal05 + 
Cve01 + Sal06 + 
Cve03 + Sal08 + 
Cve05 + Sal10 + 
Cve06 +   

    
* = veik svörun   

 

  Stofn AR0101 reyndist sýna veika jákvæða svörun en allir 

stofnar sem voru prófaðir úr verkefni Kolbeins Aðalsteinssonar 

(Aðalsteinsson et al., 2008) reyndust geta brotið niður kaseín.  

 

 

3.2.2 Súrefnispróf 

Samband stofnanna við súrefni var prófað og reyndust flestir þeirra 

vera meira eða minna valfrjálst loftháðir. Niðurstöður úr prófinu má sjá 

í töflu 9. 
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Tafla 9 - Niðurstöður úr súrefnisprófi 

Stofn: Svörun: Stofn: Svörun: 

Svörun 1, k. 1 Cve07 
3 (mest 

efst) 

Svörun 3, k. 3 Cve09 
3 (mest 

efst) 

AR0101 3 (mest efst) Cve12 
3 (mest 

efst) 

AR0119 3 (mest efst) Cve13 

3 (mest 
undir 

yfirborði) 

Ani01 3 (mest efst) Cve16 
3 (mest 

efst) 

Ani02 3 (mest efst) Cve18 
1 

Ani06 

3 (mest 
undir 

yfirborði) Cve19 
3 

Ani07 

3 (mest 
undir 

yfirborði) Pfc01b 

3 (mest 
undir 

yfirborði) 

Ani08 
3 (mest efst 
og neðst) Rgg071 

3 

Ani09 
4 

Rgg072 

3 (mest 
undir 

yfirborði) 

Aol04 

3 (mest 
undir 

yfirborði) RggG12 3 

Car01 1 Sal01 

3 (mest 
undir 

yfirborði) 

Car02 

3 (mest 
undir 

yfirborði) Sal05 
4 

Cve01 

3 (mest 
undir 

yfirborði) Sal06 

3 (mest 
efst) 

Cve03 

3 (mest 
undir 

yfirborði) Sal08 

3 (mest 
undir 

yfirborði) 

Cve05 
3 (mest efst) 

Sal10 
3 (mest 

efst) 

Cve06 
3 (mest 
efst)*   

    
* = Hugsanlega loftháð  

 

  Samanburðarstofnar í þessu prófi sýndu þá svörun sem búist 

var við. Tveir stofnar, Ani09 og Sal05 reyndust vera örloftháðir 
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(microaerophilic) og stofnar Cve18 og Car01 loftháðir. Aðrir stofnar 

sýndu eitthvert afbrigði af svörun nr. 3.  

 

 

3.2.3 Ureasapróf 

Hæfileiki stofnanna til að brjóta niður þvagefni var kannaður og eru 

niðurstöður teknar saman í töflu 10. 

Tafla 10 - Niðurstöður úr ureasaprófi 

Stofn: Svörun: Stofn: Svörun: 
Tómasýni - Cve07 - 
Neikvæður 

k. - Cve09 
- 

AR0101  + (veikt)* Cve12 - 
AR0119 - Cve13 - 
Ani01 - Cve16 - 
Ani02 - Cve18 + 
Ani06 - Cve19 + 
Ani07 - Pfc01b - 
Ani08 - Rgg071 - 
Ani09 - Rgg072 - 
Aol04 - RggG12 - 
Car01 - Sal01 - 
Car02 - Sal05 - 
Cve01 - Sal06 - 
Cve03 - Sal08 - 
Cve05 - Sal10 - 
Cve06 -   

    
 * = líklega mengun eða litamunur í æti 

frekar en jákvæð svörun  
 

  Stofn AR0101 virtist sýna veika jákvæða svörun, en vegna 

lítillegs litamunar á æti milli glasa var talið að svörunin væri neikvæð. 

Stofnar Cve18 og Cve19 voru áberandi jákvæðir. Svörun stofns Cve18, 

samanborið við neikvæðan kontról og tómasýni, má sjá á mynd 10. 
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Mynd 10 - Svörun stofns Cve18 í ureasaprófi. Til viðmiðunar er tómasýni og 
neikvætt viðmið (E. coli DSM 1103). 

 
 

3.2.4 Katalasapróf 

Allir stofnar reyndust vera katalasa jákvæðir, líkt og sjá má á töflu 11: 

Tafla 11 - Niðurstöður úr katalasaprófi 

Stofn: Svörun: Stofn: Svörun: 
Jákvæður k. + Cve07 + 
Neikvæður k. - Cve09 + 

AR0101  +* Cve12 + 
AR0119 + Cve13 + 
Ani01 + Cve16 + 
Ani02 + Cve18 + 
Ani06 + Cve19 + 
Ani07 + Pfc01b + 
Ani08 + Rgg071 + 
Ani09 + Rgg072 + 
Aol04 + RggG12 + 
Car01 + Sal01 + 
Car02 + Sal05 + 
Cve01 + Sal06 + 
Cve03 + Sal08 + 
Cve05 + Sal10 + 
Cve06 +   

    
* = veik svörun   
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3.2.5 Oxidasapróf 

Hér var prófuð virkni oxidasa og reyndist svörunin nokkuð misjöfn líkt 

og sjá má í töflu 12. 

Tafla 12 - Niðurstöður úr oxidasaprófi 

Stofn: Svörun: Stofn: Svörun: 
Jákvæður k. + Cve07 - 
Neikvæður k. - Cve09 - 

AR0101 - Cve12 - 
AR0119 - Cve13  +* 
Ani01 - Cve16  +* 
Ani02   +* Cve18  +* 
Ani06  +* Cve19  +* 
Ani07 - Pfc01b  +* 
Ani08 + Rgg071 + 
Ani09 + Rgg072 + 
Aol04 - RggG12  +* 
Car01  +* Sal01 - 
Car02 + Sal05 - 
Cve01  +* Sal06 - 
Cve03 + Sal08 + 
Cve05 - Sal10 + 
Cve06 +   

    
* = veik 
svörun    

 

  9 stofnar sýndu greinilega jákvæða svörun og 10 stofnar veika 

jákvæða svörun. Aðrir stofnar höfðu ekki oxidasa virkni. 

 

 

3.2.6 Sterkjupróf 

Geta stofnanna til að brjóta niður sterkju var könnuð og sést útkoman í 

töflu 13. 
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Tafla 13 - Niðurstöður úr sterkjuprófi 

Stofn: Svörun: Stofn: Svörun: 
Jákvæður k. + Cve07 - 
Neikvæður 

k. - Cve09 - 
AR0101 - Cve12 - 
AR0119 - Cve13 - 
Ani01 - Cve16 - 
Ani02 - Cve18 - 
Ani06 - Cve19 - 
Ani07 - Pfc01b - 
Ani08 - Rgg071 - 
Ani09 - Rgg072 - 
Aol04 - RggG12 - 
Car01 - Sal01 - 
Car02 - Sal05 - 
Cve01 - Sal06 - 
Cve03 - Sal08 - 
Cve05 - Sal10 - 
Cve06 -   

 

  Enginn þeirra stofna sem valdir voru til prófunar bjó yfir 

þessum hæfileika samkvæmt prófinu. 

 

3.3 Raðgreining 
Tveir stofnar voru valdir til raðgreiningar á grundvelli þeirra eiginleika 

sem þeir sýndu í hinum mismunandi skimunaraðferðum. Þessir stofnar 

voru Pfc02 og Car05. Stofn Pfc02 var raðgreindur út frá vísaparinu 27F 

og 1492R, u.þ.b. 500 basa úr hvorri átt. Var þetta vísapar valið þar sem 

best bönd fengust með því fyrir þennan stofn á agarósageli. Út frá 27F 

vísi voru raðgreindir 508 basar úr 16S rDNA og við BLAST leit 

(Altschul et al., 1990) gegn nr gagnagrunni hjá NCBI 

(http://ncbi.nlm.nih.gov/) sást 98% einsleitni við Bacillus pumilus og 

Bacillus safensis auk ógreindra Bacillus tegunda. Út frá 1492R vísi 

voru raðgreindir 614 basar úr sama stofni og sást þá 99% einsleitni við 

Bacillus pumilus. Pfc02 telst því greindur sem Bacillus pumilus.  

  Stofn Car05 var raðgreindur úr frá 27F og 519R vísaparinu en 

aðeins fékkst góð röð út úr raðgreiningu með reverse vísinum. Með 

honum voru 235 basar raðgreindir og sýndi stofninn mesta einsleitni, 
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eða 96%, við óþekktan stofn. Næst best einsleitni var við S. aureus 

stofn en fyrir utan þessar tvær bestu paranir sýndi stofninn 95% 

einsleitni við þónokkrar Bacillus tegundir, t.d. Bacillus anthracis, 

Bacillus cereus, Bacillus subtilis og Bacillus thuringiensis. Car05 telst 

því tilheyra ættbálkinum Bacillales. Frekari raðgreiningu þarf til að 

skera úr um hvort hann svarar til áður óþekktrar tegundar. Reynt var að 

raðgreina fleiri stofna en það tókst ekki. Niðurstöður raðgreininga 

fylgja í Viðauka II.    

  Tveir þeirra stofna sem einnig reyndust jákvæðir í 

skimunarprófum, Rgg01 og Sal10, hafa verið raðgreindir í fyrri 

verkefnum. Sal10 var raðgreindur af Kolbeini Aðalsteinssyni og 

samstarfsfélögum (Aðalsteinsson et al., 2008) og reyndist vera 93% 

skyldur Stenotrophomonas sp. Stofn Rgg01 var greindur til Bacillus 

ættkvíslar í B.sc. verkefni Kolbeins Aðalsteinssonar (Aðalsteinsson, 

2008) og reyndist vera einna skyldastur Bacillus pumilus. Bendir hann 

á í verkefni sínu að þessar ættkvíslir séu þekktar fyrir örveruhemjandi 

virkni.  

 

3.4 Aðrar niðurstöður 
Í byrjun rannsóknar var áætlað að framkvæma skyldi 

slembistökkbreytingu með stökkli á samanburðarstofnum auk valinna 

jákvæðra stofna ef slíkir fengjust. Stökkullinn hefði þá slegið út 

tilviljanakennd gen úr stofnunum og safni stökkbrigða yrði komið upp. 

Þau yrðu svo skimuð fyrir fyrir tapi á örveruhemjandi hæfileikum. 

Markgen yrði svo fundið, raðgreint og borið saman við þekkt gen sem 

veita bakteríum hæfileika til að framleiða annars stigs lífefni.  

 Stökkull pTNM úr rannsókn Petzke og Luzhetskyy (2009) hafði verið 

útvegaður og fylgt var verklýsingu þeirra. Liður í framkvæmd var að 

rækta stofna við 40°C til að koma í veg fyrir afritun plasmíðs eftir að 

stökkull hafði skotið sér inn í erfðamengið. Stofnar sem prófaðir voru í 

fyrstu umferð reyndust ekki geta vaxið við þetta hitastig og var því 

horfið frá framkvæmd þessa hluta.  
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4 Umræður 

4.1 Skimunaraðferðir 
Þrátt fyrir að hafa lagt upp með að skima alla 130 stofna úr verkefni 

Aðalsteinsson (2008) reyndist erfitt að fá hluta þeirra til að vaxa upp 

eftir að þeir voru sóttir úr hreinræktum í frysti. Vitað var að allir 

stofnarnir voru einangraðir á NA æti og því ekki reynt að sá þeim á æti 

með annars konar næringu. Ýmsar tilraunir voru þó gerðar til þess að 

fá þá stofna, sem ekki uxu við fyrstu tilraun, til að lifna við. Reynt var 

að sækja þá úr frysti í annað sinn auk þess sem  farið var í gegnum 

agarskálar úr fyrri rannsóknum á þessum stofnum til að finna þá og 

endursá. Einnig gekk erfiðlega að fá þá fjóra stofna til að vaxa sem 

ákveðið hafði verið að vinna með úr verkefni Önnu Rutar (Jónsdóttir, 

et al., 2009). Reyndar voru sömu aðferðir hér líkt og með hina stofnana 

auk þess sem reynt var að skera búta úr eldri ætaskálum og setja í 

vökvaræktir til að fá stofnana til að vaxa á ný. Hér má þó nefna að í 

byrjun voru gerð þau mistök að reyna að rækta stofnana á NA æti, en 

þar sem þeir voru einangraðir á MA æti gekk það ekki vel. Að lokum 

uxu stofnar Önnu Rutar (Jónsdóttir, et al., 2009) í vökvaætinu auk þess 

sem tveir þeirra fengust til að vaxa á ætaskálum.  

  Af þeim fjórum stofnum sem höfðu hamlandi áhrif á einn eða 

fleiri sýkla var áhugavert að sjá að tveir þeirra voru einangraðir úr 

sömu fléttutegund. Einnig höfðu tveir stofnar úr þessari fléttu, hér 

skammstöfuð Pfc, einhver hamlandi áhrif á getu L. monocytogenes til 

að skríða eftir ætinu. Flétta þessi er af tegundinni Porpidia flavicunda 

(Aðalsteinsson, et al., 2008) og kallast á íslensku ryðkarta 

(Náttúrufræðistofnun Íslands [NÍ], e.d.). Athyglisvert gæti verið að 

einangra fleiri stofna úr þessari fléttu og kanna hvort þeir hafi svipaða 

eiginleika eða hvort það hafi verið hrein og skær tilviljun að akkurat 

þessir stofnar sýndu þessa virkni hér, frekar en stofnar úr öðrum 

fléttum.  
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  Hæfileikar sumra stofna til að koma í veg fyrir skrið L. 

monocytogenes var nýr vinkill á svörun úr skimunaraðferð, sem ekki 

hafði verið búist við til að byrja með. Hægt er að koma með ýmsar 

tilgátur um það hvað hafi ollið þessum áhrifum, til dæmis að stofnarnir 

hafi framleitt efni sem kemur í veg fyrir að L. monocytogenes geti 

myndað frumuhár og því ekki fært sig úr stað. Önnur gæti verið sú að 

efnið hafi áhrif á quorum sensing samskiptahæfileika sýkilsins og 

þannig komið í veg fyrir að skilaboð berist milli frumna um að þær eigi 

að fara að dreifa úr sér.  

  Enginn stofnanna hafði áhrif á vöxt P. aeruginosa sem gæti 

verið sökum þess að hún sé ekki eins viðkvæm og hinir sýklarnir fyrir 

þeim lífvirku efnum sem prófstofnarnir framleiddu. 

  Þrátt fyrir að agarbrunnaaðferðin hafi ekki tekist sem skyldi í 

fyrstu tilraun var ákveðið að halda frekar áfram með að prófa fleiri 

aðferðir í stað þess að endurtaka hana. Bæði er timafrekara að útbúa 

agarbrunnaskálar en venjulegt æti auk þess sem meiri hætta er á að 

smit berist í skálarnar þegar þær eru látnar standa opnar meðan ætið 

storknar. Það getur þó verið að tegund ætis (TSA) sem fyrst var notuð 

við gerð agarbrunnaskála hafi ekki hentað nægilega vel fyrir þá stofna 

sem unnið var með hér, þrátt fyrir að þeir hefðu átt að geta vaxið 

ágætlega á því.  

  Við framkvæmd punktaaðferðar komu í ljós svokölluð partial 

áhrif sem voru þó ekki mjög sterk. Hugsanlegt er að í raun hafi þetta 

verið stofninn sjálfur að skríða eftir ætinu og þetta því litið svona út, 

þrátt fyrir að nokkuð skýr partial eyða hafi virst myndast á skálinni. 

Ástæðan fyrir því að almennt sást minni hömlun á vexti sýkla með 

þessu prófi gæti verið sú að hér fá prófstofnar ekki eins góðan tíma til 

að ná stöðufasa eins og þeir fá í strikunaraðferðinni. Er því líklegt að 

þessi aðferð henti betur fyrir stofna sem ná hámarksvexti mjög hratt og 

geta þá betur keppt við vöxt sýklanna sem yfirleitt voru fljótir að ná sér 

á strik. Sömu sögu er að segja með skífuaðferð, en þar kom engin 

jákvæð svörun. Hugsanlegt er að sýklarnir hafi hreinlega verið of fljótir 

að vaxa miðað við prófstofnana.  
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  Niðurstöður úr prófunum samanburðastofna komu að hluta til á 

óvart. Líkt og kom fram í inngangi hefur aðeins verið sýnt fram á að 

Streptomyces stofninn hafi áhrif á vöxt C. albicans, en hér virtist hann 

einnig hafa minniháttar áhrif á S. aureus og E. faecalis með 

strikunaraðferð. Ef aðferðin var endurtekin sáust sömu áhrif og því 

ólíklegt að þetta hafi verið tilviljun. Bacillus stofninn hafði áhrif á 

sömu stofna og í tilraunum Arnheiðar Eyþórsdóttur (Eyþórsdóttir, 

2007) auk þess að hafa greinileg hamlandi áhrif á vöxt C. albicans. 

Hugsanlegt er að svörun í þessu prófi sé misjöfn eftir því á hvaða 

tímapunkti maður sáir sýklum á skálina auk þess sem ferskleiki þeirrar 

ræktar sem strikunarstofninn er fenginn úr, gæti haft áhrif á 

niðurstöður.  

 

 

4.2 Svipgerðarpróf 
Niðurstöður svipgerðarprófa leiddu í ljós að allir stofnar sem voru 

prófaðir voru katalasa jákvæðir og að allir stofnar nema einn gátu 

brotið niður kaseín. Aðeins þrír stofnar gátu brotið niður þvagefni og 

mikill meirihluti voru valfrjálst loftháðir. Enginn stofnanna gat brotið 

niður sterkju. Eina prófið þar sem verulega misjafnar niðurstöður komu 

fram var oxidasaprófið þar sem um það bil þriðjungur sýndi áberandi 

jákvæða svörun, annar þriðjungur veika jákvæða svörun og síðasti 

þriðjungurinn var neikvæður.  

  Athyglisvert er að sjá hversu líka eiginleika þessir stofna 

virðast hafa þrátt fyrir að vera margir misjafnir í útliti og lögun. Getur 

þetta eflaust bent til þess að sumir hæfileikar sambýlisbaktería fléttna 

séu nauðsynlegir til að þeir geti lifað í sambýlinu.  
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4.3 Raðgreining 
Til að byrja með gekk brösulega að fá raðgreiningu til að gefa góðar 

niðurstöður en nokkra vinnu þurfti til að finna PCR prógramm og vísa 

sem hentuðu til að magna upp 16S rDNA gen stofnanna. Mikilvægt er 

að notast við rétt hitastig fyrir tiltekna vísa auk þess sem ekki er 

sjálfsagt að þeir virki á alla stofna. Þeir stofnar sem hér var unnið með 

voru allir óþekktir og því þurfti að prófa sig áfram með þessa hluti þar 

sem ekki var unnt að fletta þeim upp í fræðum og kynna sér hvaða 

aðferðir henta fyrir hvern og einn þeirra. Raðir fengust þó úr tveimur 

stofnum sem höfðu sýnt einhverja örveruhemjandi virkni. Stofn Pfc02 

hafði hamlandi áhrif á vöxt L. monocytogenes er hann var prófaður 

með strikunaraðferð auk þess að hamla vexti S. aureus bæði með 

strikun og agarbrunnaaðferð. Raðgreining sýndi að hann væri líklegast 

af Bacillus ættkvísl og sýndi góða samsvörun við B. pumilus. Þessi 

tegund er þekkt fyrir örveruhemjandi virkni sína, samanber rannsóknir 

Aunpad og Na-Bangchang (2007) þar sem B. pumilus stofn hafði 

hamlandi áhrif á vöxt MÓSA og vancomycin ónæmus E. faecalis auk 

annarra Gram jákvæðra sýkla.  

  Stofn Car05 sýndi virkni gegn L. monocytogenes bæði með 

agarbrunnaðferð og punktaaðferð, þar sem hann sýndi partial virkni. 

Hann reyndist tilheyra Bacillales ættbálki, líklega annað hvort 

Bacillaceae eða Staphylococcaceae ætt. Hugsanlega er um áður 

óþekkta tegund að ræða, en frekari raðgreiningu þarf til að skera úr um 

það.  

  Því miður var ekki unnt að framkvæma stökkbreytingu með 

stökkli líkt og lagt var upp með í byrjun. Áhugavert hefði verið að geta 

fundið þau gen sem gefa stofnunum hina örveruhemjandi eiginleika og 

skoðað hvaða hlutverki þau gegna í öðrum tegundum. Hinsvegar er vel 

unnt að nýta niðurstöður þessarar rannsóknar sem grunn fyrir nýtt 

verkefni þar sem þetta yrði tekið fyrir.  
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5 Samantekt 
Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram í upphafi verkefnis: 

 

• Geta stofnar úr eða af íslenskum fléttum framleitt lífvirk efni með 

örveruhemjandi virkni? 

• Henta skimunaraðferðir á agarskálum til að nema þessa virkni? 

• Hvaða tegundir fléttubaktería sýna örveruhemjandi virkni? 

• Standast fyrri ályktanir um framleiðslu á örveruhemjandi efnum 

(Aðalsteinsson, 2008)? 

• Hafa sambýlisbakteríur ákveðinna flétta frekar örveruhamlandi 

virkni en aðrar? 

 

Að rannsókninni lokinni er unnt að svara flestum þessara spurninga 

þrátt fyrir að frekari rannsókna sé þörf auk þess sem svörin vekja upp 

enn fleiri spurningar. Fjórir stofnar sem skimaðir voru fyrir framleiðslu 

lífvirkra efna reyndust hafa áberandi hamlandi áhrif á vöxt eins eða 

fleiri sýkla sem prófaðir voru og nokkrir stofnar að auki höfðu 

minniháttar áhrif. Það er því ljóst að bakteríustofnar úr íslenskum 

fléttum geta framleitt örveruhemjandi efni. Af þeim aðferðum sem hér 

voru notaðar til skimunar reyndist strikunaraðferð henta best fyrir 

skimun flestra stofnanna. Aðrar aðferðir hentuðu þó betur fyrir stofna 

sem til dæmis gátu skriðið eftir ætinu og má því segja að mismunandi 

skimunaraðferðir á agarskálum henti almennt vel til athugunar á 

örveruhemjandi virkni. Einn fjögurra jákvæðu stofnanna, Pfc02, var 

raðgreindur og reyndist vera Bacillus pumilus tegund sem í öðrum 

rannsóknum hefur reynst framleiða lífvirk efni sem meðal annars hafa 

áhrif á sýkla sem eru ónæmir fyrir ýmsum lyfjum. Það væri því mjög 

vert rannsóknarverkefni að athuga hvaða efni það er sem þessi stofn 

framleiðir og hefur þessi áhrif. Hinn stofninn sem var raðgreindur hafði 

sýnt minniháttar virkni gegn einum sýkli og er einnig líklegast af 

Bacillus ættkvísl. Athyglisvert væri að skoða þennan stofn frekar bæði 
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með því að kanna það lífvirka efni sem hann virðist framleiða og 

raðgreina hann til tegundar.  

  Í verkefni Kolbeins Aðalsteinssonar (Aðalsteinsson, 2008) 

ályktar hann að stofnar Rgg01 og Sal10 séu líklegir til að framleiða 

einhverskonar örveruhemjandi efni. Það hefur með þessari rannsókn 

verið staðfest.  

  Athyglisverð niðurstaða rannsóknar var sú að tveir af þeim 

fjórum stofnum sem greinilega höfðu hamlandi áhrif á vöxt einhverja 

þeirra sýkla sem prófaðir voru, voru einangraðir úr sömu fléttunni, 

Porpidia flavicunda. Þetta gefur vísbendingu um það að bakteríur 

einangraðar úr ákveðnum tegundum flétta hafi frekar örveruhemjandi 

áhrif en aðrar og býður þessi niðurstaða upp á margar 

rannsóknarspurningar tengdar þessu. 

 

Í lokin má því taka saman þá þætti sem rannsókn þessi hefur meðal 

annars vakið spurningar um:  

 

• Hvaða lífvirku efni eru það sem jákvæðir stofnar eru að framleiða? 

• Hvaða tegundir eru þeir jákvæðu stofnar sem ekki voru  raðgreindir 

hér? 

• Finnast aðrir stofnar ljósóháðra baktería í sambýli við fléttuna 

Porpidia flavicunda sem hafa örveruhemjandi virkni? 

• Er hægt að nota þau lífvirku efni sem hér greindust í iðnaði, til 

dæmis lyfja- eða snyrtivöruiðnaði? 

 

Ljóst er að verkefnið leggur grunn að mörgum frekari rannsóknum og 

gefur þannig enn frekar til kynna að margt sé eftir ókannað á þessu 

fræðasviði.  
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Viðauki I 
 
Strikunarniðurstöður: 

 
 

Stofn: Nýtt heiti:   
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AnSk1 Ani01 + nei nei nei nei nei   
AnSk2 Ani02 + nei nei nei nei nei   
AnSk3 Ani03 + nei nei nei nei nei   
AnSk4 Ani04               
AnSk5 Ani05 + nei nei nei nei nei   
AnSk6 Ani06 + nei nei nei nei nei   
AnSk7 Ani07 + nei nei nei nei nei   
AnSk8 Ani08 + nei nei nei nei nei   
AnSk9 Ani09 + nei nei nei nei nei   
AnSk14 Ani14               
AoSk1 Aol01 + nei nei nei nei nei   
AoSk2 Aol02 + nei nei nei nei nei   
AoSk3 Aol03 + nei nei nei nei nei   
AoSk4 Aol04 + Já*** nei nei nei nei   
AoSk5 Aol05 + nei nei nei nei nei   
AoSk6 Aol06 + nei nei nei nei nei    
CaK1 Cac01 + nei nei nei nei nei   
CaK2 Cac02 + nei nei nei nei nei   
CaK3 Cac03 + nei nei nei nei nei   
CaK4 Cac04 + Já*** nei nei nei nei   
CaK5 Cac05 + nei nei nei nei nei   
CaK6 Cac06 + nei nei nei nei nei   
CaK7 Cac07 +             
CaK8 Cac08* + nei nei nei nei nei   
CaK9 Cac09               
CaK10 Cac10 + nei  nei nei nei nei   
CaK11 Cac11 + nei nei nei nei nei nei 
CaK12 Cac12 + nei nei nei nei nei   
CaK13 Cac13               
CaK14 Cac14 + Já*** nei nei nei nei nei 
GaGk1 Car01 + nei nei nei nei nei nei 
GaGk2 Car02 + nei nei nei nei nei   



Háskólinn á Akureyri  Ástríður Ólafsdóttir 

 54   

GaGk3 Car03 + nei nei nei nei nei   
GaGk4 Car04 + nei nei nei nei nei   
GaGk5 Car05 +             
GaGk6 Car06 + nei nei nei nei nei nei 
GaGk7 Car07 + nei nei nei nei nei   
GaGk8 Car08 + nei nei nei nei nei   
GaGk9 Car09               
GaGk10 Car10 + nei nei nei nei nei   
GaGk11 Car11* + nei nei nei nei nei   
GaGk12 Car12               
GaGk13 Car13 + nei nei nei nei nei   
GaGk14 Car14 + nei nei nei nei nei   
CbSb1 Cbo01 +             
CbSb2 Cbo02 + nei nei nei nei nei nei 
CbSb3 Cbo03               
CbSb4 Cbo04 + Já*** nei nei nei nei   
CbSb5 Cbo05               
CbSb6 Cbo06               
CbSb14 Cbo14               
CiFg1 Cis01 + Já*** nei nei  nei nei   
CiFg2 Cis02 + nei nei nei nei nei   
CiFg3 Cis03 + nei nei nei nei nei   
CiFg4 Cis04 + nei nei nei nei nei   
CiF5 Cis05 + nei nei nei nei nei   
CiFg6 Cis06 + nei nei nei nei nei   
CiFg7 Cis07               
CrGk1 Crf01 + nei nei nei nei nei   
CrGk2 Crf02               
CrGk3 Crf03 + nei nei nei nei nei   
CrGk4 Crf04 + nei nei nei nei nei   
CrGk5 Crf05               
CrGk6 Crf06               
CrGk7 Crf07 + nei nei nei nei nei   
CrGk8 Crf08               
CrGk9 Crf09 + nei nei nei nei nei nei 
CrGk10 Crf10               
CrGk11 Crf11               
CrGk12 Crf12 + nei nei nei nei nei   
CrGk13 Crf13 + nei nei nei nei nei nei 
CrGk14 Crf14 + nei nei nei nei nei   
CrGk15 Crf15               
CrGk16 Crf16               
CrGk17 Crf17 + nei nei nei nei nei   
CrGk18 Crf18 + nei nei nei nei nei nei 
CrGk19 Crf19 + nei nei nei nei nei   
CvSm1 Cve01 + nei nei nei nei nei nei 
CvSm2 Cve02               
CvSm3 Cve03 + nei nei nei nei nei nei 
CvSm4 Cve04               
CvSm5 Cve05 + nei nei nei nei nei nei 
CvSm6 Cve06-1** + nei nei nei nei nei nei 
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  Cve06-2** + nei nei nei nei nei   
CvSm7 Cve07 + nei nei nei nei nei nei 
CvSm8 Cve08               
CvSm9 Cve09 + nei nei nei nei nei   
CvSm10 Cve10               
CvSm11 Cve11               
CvSm12 Cve12 + nei nei nei nei nei   
CvSm13 Cve13 + nei nei nei nei nei   
CvSm14 Cve14 + nei nei nei nei nei   
CvSm15 Cve15 + nei nei nei nei nei   
CvSm16 Cve16* + nei nei nei nei nei   
CvSm17 Cve17               
CvSm18 Cve18 + nei nei nei nei nei nei 
CvSm19 Cve19 + nei nei nei nei nei   
PF1 Pfc01 + nei nei nei nei nei   
2R1 Pfc01a               
2R1b Pfc01b + Já Já nei nei nei   
PF2 Pfc02 + Já Já nei nei nei   
PF3 Pfc03 + nei nei nei nei nei   
PF4 Pfc04 + nei nei nei nei nei   
PF5 Pfc05 + nei nei nei nei nei   
PF6 Pfc06 + nei nei nei nei nei   
PF7 Pfc07 + Já*** nei  nei nei nei   
PF8 Pfc08 + Já*** nei nei nei nei   
PF9 Pfc09               
2gg1 Rgg01 + Já Já Já nei nei Já 
2gg7 Rgg071 + nei nei nei nei nei   
2gg7 Rgg072 + nei nei nei nei nei   
GA2 RggA02 + nei nei nei nei nei   
GA3 RggA03 + nei nei nei nei nei   
GA5 RggA05               
GB1 RggB01 +             
GD1 RggD01 + nei nei nei nei nei   
GD2 RggD02 + nei nei nei nei nei   
GD3 RggD03 + nei nei nei nei nei   
GG8 RggG08               
GG12 RggG12 + nei nei nei nei nei   
SaGb1 Sal01 + nei nei nei nei nei nei 
SaGb2 Sal02 + nei nei nei nei nei   
SaGb3 Sal03               
SaGb4 Sal04 + nei nei nei nei nei   
SaGb5 Sal05 + nei nei nei nei nei   
SaGb6 Sal06 + nei nei nei nei nei   
SaGb7 Sal07               
SaGb8 Sal08 + nei nei nei nei nei   
SaGb9 Sal09 + nei nei nei nei nei   
SaGb10 Sal10 + Já Já Já nei nei Já 
SaGb11 Sal11               
                  
AR0101 AR0101 +             
AR0102 AR0102 +             
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AR0116 AR0116 + nei nei nei nei nei nei 
AR0119 AR0119 + nei nei nei nei nei nei 
                  
Streptomyces Streptomyces + nei Já nei nei Já Já 
Bacillus Bacillus + Já Já nei nei Já Já 
         
         
         
* = líklega ekki hreinrækt        
** = líklega ekki hreinrækt. Tvær mismunandi kólóníugerðir sáust og voru 
ræktaðar upp á nýtt í sitthvoru lagi 
*** = Hefur áhrif á skrið-hæfileika L. monocytogenes    

Tafla 14 - Heildarniðurstöður strikunarprófs og samanburður stofnaheita milli verkefna. Þeir 
stofnar sem uxu við framkvæmd verkefnis eru auðkenndir með + merki. Niðurstöður eru 
auðkenndar sem jákvæð eða neikvæð svörun. Fyrir nánari lýsingar, sjá niðurstöðukafla. 
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Viðauki II 
 

Röð stofns Pfc02 raðgreind út frá 27F vísi: 
 
ACAGTTAAGGGAGCTTGCTCCCGGWGTTAGCGGCGGACGGG
TGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAAC
TCCGGGAAACCGGAGCTAATACCGGATAGTTCCTTGAACCG
CATGGTTCAAGGATGAAAGACGGTTTCGGCTGTCACTTACAG
ATGGACCCGCGGCGCATTAKCTAGTTGGTGGGGTAATGGCT
CACCAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCG
GCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAG
GCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACG
GAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAA
GCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCGAGAGTAACTGCTC
GCAACCTTGACGGTACCTAACCANGAAAGCCACGGCTAACT
ACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGGCGTT
GTCCCGGAATTTATT 
 
 
 

Tafla 15 - Besta pörun stofns Pfc02, raðgreindur út frá 27F vísi, samkvæmt BLAST leit 
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FJ390481.1 Bacillus pumilus strain WX12  885 885 99% 0 98% 

HM113639.1 
Bacillaceae bacterium 
01xTSA28B_A03 883 833 98% 0 98% 

HM113637.1 Bacillus sp. 01xTSA28B_A04 883 883 98% 0 98% 
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Mynd 11 - Alignment stofns Pfc02, raðgreindur út frá 27F vísi, við Bacillus pumilus: Lengd: 
1454, Skor =  885 bits (479),  E-gildi = 0.0, Einsleitni = 496/504 (98%), Bil = 6/504 (1%) 
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Röð stofns Pfc02 raðgreind út frá 1492R vísi: 
 
GTGTTACCTCACCGACTTCGGGTGTTGCAAACTCTCGTGGTG
TGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCACCGC
GGCATGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCAGCTTCACGCA
GTCGAGTTGCAGACTGCGATCCGAACTGAGAACAGATTTAT
GGGATTGGCTAAACCTTGCGGTCTTGCAGCCCTTTGTTCTGT
CCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGGTCATAAGGGGCATGA
TGATTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCGGTTTGTCACCGGC
AGTCACCTTAGAGTGCCCAACTGAATGCTGGCAACTAAGAT
CAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACG
ACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACTCTGTCC
CCGAAGGGAAAGCCCTATCTCTAGGGTTGTCAGAGGATGTC
AAGACCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCAATTAAACCACA
TGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCCGTCAATTCCTTTGAGT
TTCAGTCTTGCGACCGTACTCCCAGCGGAGTGCTTAATGCGT
TAGCTGCAGCACTAAGGGCGGAACCCCCTAA 
 
 

Tafla 16 - Besta pörun stofns Pfc02, raðgreindur út frá 1492R vísi, samkvæmt BLAST leit 
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GU585759.1 
Bacillus pumilus strain BS-
223 1105 1105 99% 0 99% 

GU904681.1 Bacillus pumilus strain B313 1101 1101 99% 0 99% 

GU722255.1 
Uncultured bacterium clone 
SY09-101 1101 1101 99% 0 99% 
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Mynd 12 - Alignment stofns Pfc02, raðgreindur út frá 1492R vísi, við Bacillus pumilus: Bacillus 
pumilus stofn BS-223, 16S ribosomal RNA gen, Lengd=1489, Skor = 1105 bits (598), E-gildi 

= 0.0, Einsleitni = 611/616 (99%), Bil = 5/616 (0%) 
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Röð stofns Car05 raðgreind út frá 519R vísi: 
 
CTTTCTGGTTAGGTACCGTCCAAGGTGCCAGCTTATTCAACT
AGCACTTGTTCTTCCCTAACAACAGAGTTTTACGACCCGAAA
GCCTTCATCACTCACGCGGCGTTGCTCCGTGCAGACTTTCGT
CCATTGCGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTGCCCGTAGGAGTC
TGGGCCGTGTCTCAGNGCCCAGTGTGGCGATACACCCTGCTC
AGGTCGGCTACGCATCGWTCCTTGG 
 
 

Tafla 17 - Besta pörun stofns Car05, raðgreindur út frá 519R vísi, samkvæmt BLAST leit 
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GU003098.1 

Uncultured bacterium 
clone 
UA001_AS620_0021_G11 385 385 100% 7E-104 96% 

HM061133.1 
Staphylococcus aureus 
strain KIBGE-MB02 379 379 100% 3E-102 95% 

GU939625.1 
Bacillus anthracis strain 
TC-3 379 379 100% 3E-102 95% 
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Viðauki III 
 

Dagbók 

 
25. ágúst 2009 Verkefni ákveðið og 

skráningarblað fyllt út. 

Haustönn 2009 og vorönn 2010 Öflun heimilda og lestur. Þessi 

þáttur fór fram jafnt og þétt yfir 

allan framkvæmdartíma 

verkefnis. 

Nóvember 2009 – maí 2010  Verklegar tilraunir framkvæmdar. 

Desember 2009 – maí 2010 Ritun lokaskýrslu. 

Janúar 2010 Áfangaskýrslu skilað til 

leiðbeinanda og umsjónarmanns 

lokaverkefna. 

Maí 2010 Lokahönd lögð á lokaskýrslu og 

henni skilað. 

 

 

 


