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1 Útdráttur 
Mörgum spurningum er ósvarað þegar kemur að þeim bakteríum sem lífa með, í og á 

fléttum, svo sem hverjar þær eru, hvort þær hafa þróað með sér ónæmi gegn 

örveruhemjandi efnum fléttna, og að hve miklu leyti samsetning sambýlisbíótunnar 

ákvarðast af hýsilsértækni vs. landfræðilegum þáttum. Áætlað er að samsetning 

bakteríusamfélagsins í fléttum sé háð fjölbreytilegum lífrænum og ólífrænum þáttum. 

Í fléttum hafa greinst bakteríur úr fylkingunum Actinobacteria, Proteobacteria, og

Firmicutes. Sveppurinn (mycobiont) hvatar að líkindum framleiðslu lífvirkra efna í 

geislagerlum (Actinobacteria) og jafnvel öðrum sambýlingum. 

Köfnunarefnisbindandi bakteríur einangraðar úr fléttum geta leyst upp fosfat og seyta 

út amínósýrum og plöntuhormónum sem geta nýst fléttunni.  

 Einangraðir voru alls 174 súrefnisháðir og ófrumbjarga (heterotrophic)

bakteríustofnar úr 11 fléttutegundum sem safnað var á 5 sýnatökusvæðum í Eyjafirði 

og nágrenni. Með raðgreiningu, DGGE flokkun og efnafræðiprófunum voru stofnarnir 

flokkaðir í 18 hópa, fjórir tilheyrðu Stenotrophomonas, fjórir Rhodococcus, tveir 

Bacillus, tveir Microbacterium, tveir Micrococcus, og stakir stofnar greindust af 

Chryseobacterium, Pseudomonas, Sporosarcina og Methylobacterium . Af stofnunum 

reyndust 43 geta vaxið á köfnunarefnisfríu æti og má því telja líklegt að hlutverk 

þeirra í sambýlinu sé að binda köfnunarefni fyrir sveppinn og ljósbýlinginn. Þótt 

sambýlisbakteríur fléttna, aðrar en ljósbýlingar, hafi lítið verið rannsakaðar, hvort sem 

er hér á landi eða á heimsvísu, þá hafði um helmingur þeirra ættkvísla sem greindust í 

verkefninu einnig fundist á fléttum í Austurríki. Verulegra valáhrifa virðist gæta og 

mögulegt er að bakteríurnar séu órjúfanlegur hluti af samlífinu (1). 

 Ekki er vitað til að bakteríur af fylkingunni Bacteroidetes hafi áður greinst í 

fléttum, en Chryseobacterium teg. greindist í þessari rannsókn.  Ekki er heldur vitað 

til að ættkvíslirnar Micrococcus, Sporosarcina og Methylobacterium hafi greinst áður 

í fléttum.  Þessi munur á sambýlisbíótu íslenskra fléttna samanborið við þær erlendu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið, getur verið vegna þess að samsetning bíótunnar 

ráðist af umhverfisþáttum eða vegna þess að um mismunandi fléttutegundir er að 

ræða.  Athyglisvert er að Methylobacterium er þekkt samlífisbaktería plantna og hefur 

til þessa verið talin afar sérhæfð í því sambandi.  
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2 Inngangur 

2.1 Um tilgang og markmið rannsóknanna 
Meginmarkmið þau sem sett voru fram í umsókn voru eftirfarandi: 

• Að kennigreina, a.m.k. til ættkvísla, samlífisbakteríur íslenskra fléttna. Til 

þessa verður notast við aðferðir sem byggja á PCR-mögnun (polymerase chain 

reaction) 16S rDNA raðarbúta og aðskilnaði þeirra með rafdrætti með 

afmyndandi styrkhallanda (DGGE, denaturing gradient gel electrophoresis).  

• Að koma á fót metnaðarfullu samstarfi milli Háskólans á Akureyri (HA) og 

Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) á sviði sameindalíffræða, 

upprunaflokkunar og almennra örveruvistfræða. 

• Að bjóða nemendum í líftækni við HA upp á krefjandi rannsóknaverkefni sem 

nýtir til fulls aðstöðu og sérfræðiþekkingu innan veggja HA og NÍ að Borgum. 

• Þess er vænst að niðurstöðurnar geri rannsakendum kleift að ráða í vist- og 

lífeðlisfræðilegt hlutverk sambýlisbaktería íslenskra fléttna. 

 

Styrkþegar unnu, ásamt Kolbeini Aðalsteinssyni líftækninema og Jennifer E. Coe 

rannsóknamanni, að ofangreindum markmiðum og náðust þau í megindráttum. 

Rannsóknunum var skipt í tvö minni verkefni: (1) sumarverkefni Kolbeins 

Aðalsteinssonar og Jennifer Coe sumarið 2007 og (2) lokaverkefni Kolbeins 

Aðalsteinssonar til B.Sc.-gráðu í líftækni á vormisseri 2008. Nánari markmið voru 

sett fyrir hvort verkefni um sig.  

2.1.1 Markmið sumarverkefnis  

Í lokaskýrslu til Nýsköpunarsjóðs námsmanna (2) segir um markmið: 

Eitt markmiða verkefnisins var að hanna aðferðalýsingu til útdráttar á bakteríbíótu 

fléttna, og þá sérstaklega hrúðurfléttna.  Aðstaða til sameindalíffræðilegrar greiningar 

á hrúðurfléttum á Íslandi er einstök, því þær lifa aðallega á steinum, samanber trjám 

sunnar í Evrópu, sem leiðir til að minni líkur eru á annarri bakteríubíótu en 

rannsóknin ætti að ná til.  Ætla má að niðurstöður verkefnisins (aðferðalýsingin) verði 

notuð til uppbyggingar annarra rannsókna á hrúðurfléttum í Evrópu. Verkefnið 

skiptist í tvennt, fyrsta lagi að einangra og kennigreina innrænar og útrænar 

sambýlisbakteríur íslenskra fléttna a.m.k. til ættkvíslar. Til þess var notast við aðferðir 
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sem byggja á PCR-mögnun (polymerase chain reaction) 16S rDNA raðbúta og 

raðgreiningu þeirra.  Einhverjar bakteríur vaxa líklegast án beinnar tengingar við 

sambýlið og kunna nýtast fléttunum vegna köfnunarefnisbindingar.  Kannaður var 

hæfileiki stofnanna til köfnunarefnisnáms.  Öðru lagi var það beinn útdráttur 

erfðaefnis (DNA) frá fléttusýnum, PCR-mögnun ITS svæðis og aðskilnað mögnuðu 

DNA bútanna með rafdrætti með afmyndandi styrkhallandi (DGGE, denaturing 

gradient gel electrophoresis).  Þetta verkefni er í samvinnu við stærra verkefni, sem 

felst í að kanna bakteríubíotu átta fléttutegunda úr mismunandi búsvæðum og 

rannsaka mun milli búsvæða og bera niðurstöður saman við sambærilegar rannsóknir í 

Evrópu.   

Aukinn áhugi vísindaheimsins hefur verið á síðastliðnum árum á sveppum og 

vistfræði örvera.  Sóst hefur verið eftir lífvirkum efnum og frumuhemjandi efnum 

sveppa.  En örveru samfélag í fléttum hefur ekki verið nægilega auðkennt.  Enda er 

erfitt að rannsaka sambýlisbakteríur. Sá erfiðleiki kristallast í þeirri staðreynd að 

einungis hefur tekist að  hreinrækta um 1% örvera í náttúrunni.  Ekki hefur fengist á 

hreint hvort sambýlið flokkast sem samhjálp (mutalism), sníkjulífi (parasitism) eða 

gistilífi (commensalism).  Sveppurinn sér þörungi eða bakteríu fyrir vatni, steinefnum 

og skjóli frá hörðum umhverfisskilyrðum en býr til óvenjulegan og stöðugan 

vistfræðilegan sess fyrir þörunga og/eða bakteríur. 

 

2.1.2 Markmið lokaverkefnis 

Í lokaritgerð Kolbeins Aðalsteinssonar (3) segir eftirfarandi um markmið: 

Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að greina valda fulltrúa ljósóháðrar 

sambýlisbakteríubíótu fjögurra fléttutegunda til ættkvísla með 

sameindalíffræðilegum og örverufræðilegum aðferðum. Valdir voru stofnar sem 

fyrri greining gaf til kynna að veruleg óvissa væri um flokkunarfræðilega stöðu 

þeirra, eða jafnvel að um nýjar tegundir væri að ræða.  

Einnig var áformað að draga ályktanir um hlutverk þessara stofna í 

fléttusambýlinu, svo og um mögulega þróunarsögu ljósóháðra sambýlisbaktería 

fléttna.  

 

Til að nálgast þessi markmið voru eftirfarandi rannsóknaspurningar skilgreindar: 
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• Gefur 16S rDNA raðgreining tilefni til að ætla að um óþekktar tegundir 

sé að ræða? 

• Samsvara vaxtareinkenni og næringarþarfir stofnanna þeim lýsingum 

sem birtar hafa verið? 

• Er aðferðafræðin sem beitt er hentug til að skilgreina áður óþekktar 

tegundir sem kunna að finnast við frekari greiningu á sambýlisbíótu 

fléttna? 

• Má draga ályktanir um hlutverk stofnanna í sambýlinu út frá 

fyrirliggjandi heimildum um þær bakteríutegundir sem greindust? 

• Hafa þessir bakteríustofnar aðgreinst þróunarfræðilega vegna 

langvarandi sambýlis við fléttur? 

 

Til að leita svara við þessum spurningum voru gerðar tiltölulega einfaldar tilraunir 

í lokuðum ræktum. Notaðir voru stofnar sem búið var að einangra í tengslum við 

fyrri verkefni sem hafa verið í gangi við Háskólann á Akureyri. 

 

2.2 Almennt um fléttur 
 

Flétta er  sveppur, asksveppur (Ascomycetes) eða sjaldnar kólfsveppur 

(Basidomycetes), sem lifir í sambýli með ljóstillifandi lífveru , hvort sem er 

grænþörungi (Chlorophyta), blágrænbakteríu (Cyanobacteria) eða hvoru tveggja (48).  

Sveppir eru þekktir fyrir að taka þátt í margskonar samlífi ekki bara í fléttum, heldur 

líka með plöntum, svo sem svepprót (mycorrhizae) eða inni í plöntum (endophytes).  

Dæmi eru jafnvel fyrir því að sveppir séu í maurum og öðum skordýrum eða í iðrum 

jórturdýra og annarra grasbíta (57).  Talið er að innan Ascomycota hafi fléttusamlífi 

þróast a.m.k. tvisvar og innan Basidiomycota hafi það gerst þrisvar sinnum (15). 

Fléttur eru svokallaðir frumkvöðlar, setjast að við erfið umhverfisskilyrði og 

greiða leiðina fyrir aðrar tegundir til að setjast að. Fléttur geta sest að á beru bergi og 

smámsaman unnið á því þangað til að þær mynda lífvænleg skilyrði fyrir aðrar 
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tegundir. Talið er að bergsæknar (saxicolous) fléttur hafi verið meðal þeirra fyrstu 

lífsforma til að setjast á yfirborð jarðar (14). Fléttur fyrirfinnast í fjölbreytilegu 

umhverfi allt frá köldum heimskautasvæðum til hitabeltissvæða, á steinum, súrum 

jarðvegi eða sitja á plöntum (epiphytes) (48). 

Sveppahlutinn (mycobiont) og ljóstillifandi hluti/félagi (photobiont) fléttunnar 

mynda saman þal (thallus) sem er „líkami“ fléttunnar.  Mörk milli fléttumyndandi og 

ekki fléttumyndandi sveppa eru ekki alltaf ljós.  Þar sem sumar tegundir eru 

valfrjálsar til fléttumyndunnar og ekki allir fléttumyndandi sveppir hafa ljóstillifandi 

félaga fyllilega felldan inn í þal.  Auk eru sveppir sem eru ekki fléttumyndandi sem 

lifa á fléttum sem sníkill (parasites), rotvera (saprophytes) eða ásæta.  Þeir deila þali 

og jafnvel photobiont hýsli fléttunar (48). Vanalega er sveppurinn (mycobiont)

áhrifameiri/ríkjandi félagi (stuðlar að 80-90% af lífmassa fléttunar) (48).  Talið er að 

um 10% fléttumyndandi sveppum (~150 tegundir í 58 ættkvíslum) myndi samlíf 

með cyanobionts, sem sjá sveppnum fyrir köfnunarefni (nitur, N2) ásamt ljóstillifuðu 

kolefni.  Cýanóbakteríurnar (blágrænbakteríur) eru flokkaðar í fjóra ættbálka (orders), 

Nostocales, Chroococcales, Gloeobacterales, Oscillotoriales, Pleurocapsales,

Prochlorales, og Stigonematales (43).  Miao et al. (41) sýndu fram á tilveru bæði 

ræktanlegra og óræktanlegra Nostoc baktería í þali fléttunnar Peltigera membranacea.

Leiða má líkum að því að samband Nostoc við fléttu sé einhverskonar samhjálp fléttu 

og cýanóbakteríu (10). 

Plöntulík bygging fléttna, þal (thalli), er mismunandi á litin og stærða og eru 

gjörólík frá hvorugum samlífs félaganum samanborið við þegar þeir eru ræktaðir 

aðskildir (stakir)(10).  Bygging þeirra getur verið (sjá mynd 1) (a) hrúðurkennd 

(crustose, crust-like), (b) blaðkennd (foliose, leaf-like), (c) runnkennd (fruticose, 

shrub- or beard-like) og (d) innvaxin (endolithic) (48). 
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Mynd 1. Bygging fléttna (39) 
 

2.3 Samlífi 
 

Hið nána samlíf fléttna er mjög víð skilgreind þar sem hún fellur ekki snyrtilega inn í 

hinar mismunandi flokka samlífs, sníkjulíf, samhjálp né gistilíf.  Samlífið er 

sérkennileg blanda samhjálps og sníkjulífs.  Talað er um að samlífið sé svokallað 

stjórnað sníkjulífi (controlled parasitism) þar sem ljóstillifandi hlutinn sé frekar 

fórnalambið heldur en samstarfsfélagi.  Hin ófrumbjarga félagi (sveppurinn) reiðir sig 

á ljóstillifunar hlutann til að sjá sér fyrir kolefni með ljóstillífun (fixed carbon).  Sá 

ágóði sem ljóstillifunar hlutinn fær hefur ekki verið sýndur fyllilega fram.  En 

sveppurinn er talin verja ljóstillifunar hlutann gegn ytri umhverfisþáttum og 

steinefnum(10, 48). Samlífið eykur vörn gegn stressþoli, andoxunarefnum og 

ljósvarnarmekanismar eru meiri samanber þegar sambýlisfélagarnir eru aðskildir(34).  

Hvort sem það er samhjálp eða stjórnað sníkjulíf, þá er þetta samstarf stöðugt, sjálfum 

sér næg (self-supporting), og sjálffrjóvgandi (self-reproducing)(10).  

Fléttumyndun er í sumum tilvikum formbreytingaraðgerð fyrir sveppinn.  Því 

hafa sameindalíffræðilegar, kerfalíffræðilegar og þróunarfræðilegar nálganir umbylt 

fléttufræðum á seinni árum.  Sýnt hefur verið fram á að fléttumyndun hefur komið 

upp og tapast innan svepp, grænþörungs og cyanobakteríu tegunda.  Efnabrigða-
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flokkun getur ekki ein og sér fyllilega aðgreint samlífstegundir.  Svo virðist einnig að 

samþróun fléttusamlífsins sé ekki stýrt vegna vals fyrir bestu samlífs einingu (10). 

 

2.4 Annars stigs efni 
 

Fléttur mynda svokölluð annars stigs efni (secondary metabolites) og gegna mörg 

hver þeirra hlutverki varnarefna gegn örverum(25). Efnin er mjög fjölbreytt og hægt 

er að gróf flokka lífvirkni þeirra í örveruhemjandi virkni, krabbameins- og 

stökkbreytinga hindrunar virkni, virkni gegni Human Immunodeficiency Virus (HIV), 

plöntuvaxtahindrunar virkni, ensím hindrunar virkni, ofnæmis virkni og önnur 

virkni(22).  Einangrað hefur verið úr íslenskum blaðfléttum efni úr flokki depsíða, 

trídepsíða, orsínól afbrigða, depsídóna, alkylamíða og fitusýrulaktóna. Úr runnfléttum 

sýklahemjandi-, veiruhemjandi-, lípoxýgenasahemjandi- og vaxtarhindrandi áhrif á 

illkynja frumur. Úr hrúðurfléttum hefur verið einangrað anthrakínón afbrigði(26). 

Talið er að Actinomycetales frá fléttum hafa mikinn möguleika til að framleiða 

lífvirk efnasambönd.  Actinomycetales er vel þekkur og fjölbreyttur ættbálkur gram 

jákvæðra, filamentous baktería sem tilheyrir fylkingu Actinobacteria. Hún er í 

tiltölulega miklu mæli í jarðveg og í öðrum svæðum þar sem hún tekur þátt í mjög 

mikilvægu vistfræðilegu hlutverki að umbreyta næringu í jarðvegi (soil nutrient 

turnover).  Flestir stofnar eru saprophytic og geta nýtt sér til framdráttar næstum því 

hvaða næringu sem er.  Hin margvíslegu efnaskipti sem bakterían getur framkvæmt 

eru iðulega í tengslum við framleiðslu auka efnaskipti (secondary metabolism).  Hin 

feiknalegu fjölbreyttu efni eru talin spila mikilvægt hlutverk í viðhaldi, 

boðefnaflutningum (signaling) milli baktería og landnámi nýrra svæða og baktería 

(17).   

Við skimun á ákveðnum genum kom há tíðni af PKS-I, PKS-II og NRPS 

(biosynthetic systems), sem vísar til framleiðslu sameinda og samskipta polyketide og 

non-ribosomal peptíða.  Magnið svörunnar var meira en samanburðar stofnun og 

umhverfissýnum.  Lá tíðni af APH og HMG ber saman við niðurstöður á 

actinomycetes úr öðruvísi umhverfissýnum.  Lág tíðni aminoglycoside 

phosphotransferase gena sem virðist hindra biosynthetic ferla eru líklega  ekki 

einkennandi fyrir sambýlið bakteríur actinomycetes.  Athyglisvert er að genin sem 
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hinu skimað var fyrir af PKS-I, PKS-II og NRPS voru ekki virk (tjáð) sem leiðir að 

þau séu líklegast stjórnuð með samskiptum við hýsil, sem er líklegast sveppur(17). 

 

2.5 Bakteríubíóta 
 

Takmarkað magn af rannsóknum hafa verið gerðar á bakteríubíótu fléttna og því ekki 

hægt að fullyrða um vistfræðileg hlutverk sambýlisbaktería í fléttum.  Sveppurinn 

hvatar líklegast ákveðin efnaferla í Acinomycetes og jafnvel fleiri tegunda.  

Sveppurinn er háður ákveðnu gistilífi, hann verður að hafa sambýli en hefur val 

mörgum mismunandi bakteríum til að fullnæga þörfinni á nitur þó ljóstillifunin sé 

ekki eins mikið val(17). Dæmi eru um að bakteríur sem sitji á (epiphytes) svepp hafi 

metabolically interact við sveppinn að því markmiði að framleiða fenól (phenolic) 

efnasambönd(6, 37). 

 Heimildir frá því fyrir daga sameindalíffræðilegra aðferða, eru um að 

Azotobacter (35), Clostridium (27), Bacillus (16) og  Pseudomonas (16)  sé að finna í 

fléttum.  Áðurgreindar niturfixandi bakteríum í fléttum eru γ-próteóbakteríur á borð 

við Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas sp., Pseudomonas stutzer, Pantoea 

sp., Serratia marcescens og  Acinetobacter calcoaceticus(37).

Mynd 2. Skyldleikatré skv. niðurstöðum Liba et al. (37) 
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Í tilraun Cardinale o.fl. (sjá nánar á mynd) fengust þrjár ættkvíslir af 

Firmicutes, fjórar af Actinobacteria og þrjár af Proteobacteria af 34 útlitslega 

frábrugðum bakteríum sem flokkað var í 25 svipgerðaflokka. Paenibacillus,

Burkholderia og Luteibactor voru algengar og greindust í mismunandi fléttum frá 

ólíkum landsvæðum.  Ekki greindust bakteríur af ættkvíslum Azotobacteria, 

Clostridium, Bejerinckia eða Pseudomonas.  Með flokkun stofna í svipgerðaflokka er 

líklegt að ekki hafi tekist að greina genafræðilega ólíka stofna með svipaða 

útlitseinkenni(8). 

 Áætlað er útfrá greiningu sömu tegund (Luteibactor rhizovicina) á þrem 

mismunandi fléttum, á tveim mismunandi stöðum, að samsetning 

bakteríusamfélagsins í fléttum er háð fjölþættum lífrænum og ólífrænum þáttum s.s. 

tegund sveppar (phylogenetic position), landfræðileg staðsetning, undirlag (substrate), 

ástand örverusamfélags og framleiðsluferla annars stigs efna (secondary metabolism)

í sveppinum(8).  Mörgum spurningum eru ósvarað þegar kemur að hvort þær 

bakteríur sem lífa með og á fléttum hafa þróað með sér ónæmi gegn örveruhemjandi 

og lífvirkum efnum fléttna, eða hvort bakteríustofnar eru valdir (selective) fyrir hýsil 

fléttu(24). 

Ef bakteríur eru þáttakenndur í samlífi fléttna þá hljóta þær að nýtast samlífinu 

eitthvað.  Framleiðsla annars sigs efna frá Actinobacterium er möguleiki sem var 

þegar ræddur en einnig hefur verið metið hæfileika niturfixandi efnatillifandi 

bakteríum (frá fléttum sem voru ekki með cyanobacteria) til að leysa upp fosfat og 

seyta út amínósýrum og plöntuhormónum(37). 
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Tafla 1. Útseyting plöntuhormóns og uppleysing fosfats skv. Liba et al. (37) 

 
Í tilraun Liba et al. seittu allar 14 stofnar amínósýrur og 3-indoleacetic acid. 

Átta stofnar leystu upp fosfat og fjórir seyttu út plöntuhormóninu ethylene. 

Bakteríurnar seytu ekki fleiri en átta mismunandi amínósýrum, þó var mólstyrkurinn 

mun meiri en til samanburðar Azospirillum sp. í tilraunum Thuler et al.(58) undir 

sömu skilyrðum.  Þrír af fjórum hreinræktum Ste. maltophilia framleiddu 

plöntuhormón í æti með methionine.  Einungis einn stofn Ser. marcescens seytti út 

plöntuhormóni.  Svo virðist að ófrumbjarga (organotrophic) köfnunarefnisbindandi 

bakteríur í fléttum án cyanobacterium (blábakteríu) tjá lífræn efni sem gætu nýst 

fléttunni (hýsli) ef þau eru tjáð þegar bakterían er í fléttunni(37). 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Yfirlit 
 

Mynd 3. Flæðirit yfir vinnuferli sumarverkefnis. 
 

Flæðiritið á Mynd 3 lýsir vinnuferli sumarverkefnisins.  Ætlunin var að sækja 

fléttusýni og aðgreina ytri frá innri bakteríum í fléttum með að meðhöndla yfirborð 

fléttunnar með vetnisperoxíði.  Bakteríur voru ræktaðar upp á næringaræti og DNA 

dregið beint út úr fléttusýnum. Auk þess að rækta upp bakteríur þá var ætlunin að 

athuga köfnunarefnisbindingarhæfni þeirra með að sá þeim á köfnunarefnisfrítt æti.  

Frá hreinræktunum var ætlunin að raðgreina 16S rRNA genið til að greina þær til 

tegunda eða alla vega til ættkvíslar, auk þess að búa til DGGE staðal til að bera saman 

við DNA fengið með beinum útdrætti úr fléttusýnum.   

 Í lokaverkefni var niðurstöðum sumarverkefnis fylgt eftir með ítargreiningu, 

bæði örverufræðilegri og sameindalíffræðilegri, á fjórum bakteríustofnum úr 

stofnasafni. 

3.2 Sýnataka 
Sótt voru sýni af fléttum frá fjórum sýnatökusvæðum.  Notuð voru dauðhrein 

áhöld og einnota hanska.  Hrúðurfléttur voru teknar með því að brjóta brot af þeim 

steini sem fléttan var á með hamri og meitli.  Runnfléttunar voru einfaldlega 

dregnar/rifnar upp. Sýnin voru sett í dauðhreina endurlokanlega poka.  Auka sýni var 
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tekið fyrir fléttusafn Náttúrufræðistofnun Íslanda (NÍ) og þar var staðfest að rétt 

tegundagreining hafði verið gerð.  Tekið var GPS hnit við sýnatöku og eru þau einnig 

í fléttusafninu.  

 

Tafla 2. Fléttusýni. 

Fléttusafn NÍ Fléttur Sýnatökustaður* Bygging
LA30644 Porpidia flavicunda Akureyri Hrúðurflétta
LA30643 Rhizocarpon geograhiucm Akureyri Hrúðurflétta
LA30652 Caloplaca verruculifera Strönd Eyjafjarðar Hrúðurflétta
LA30649 Stereocaulon alpinum Kjarnaskógur Runnflétta
LA30993 Cladonia arbuscula Akureyri Runnflétta 
LA30650 Cladonia borealis Másvatn Runnflétta 
LA30651 Cladonia rangiferina Másvatn Runnflétta 
LA30645 Alectoria ochroleuca Kjarnaskógur Runnflétta 
LA30646 Alectoria nigricans Kjarnaskógur Runnflétta 
LA30648 Cetraria islandica Kjarnaskógur Blaðflétta 
LA30648 Cetraria aculeata Kjarnaskógur Runnflétta
*Sýnatökustaðir voru eftirfarandi: „Akureyri“ var innan bæjarmarka Akureyrarbæjar á klöpp við gangstíg, stuttum 

spöl frá Rannsóknahúsinu Borgum, „Strönd Eyjafjarðar“ var við sjávarmál á kletti sem reglulega fellur undir 

sjávarmál, „Kjarnaskógur“ var í klettaborgum fyrir ofan Kjarnaskóg, „Másvatn“ var nærri Másvatni í 

Mývatnssveit.  

 

3.3 Meðhöndlun fléttuþala og einangrun baktería 
Fléttu sýnin voru meðhöndluð annaðhvort með söxunaraðferð eða stroku aðferð.  

Stroku aðferð var framkvæmd á fléttunum Porpidia flavicunda og Rhizocarpon 

geograhium. Sú aðferð gaf ekki möguleika að aðgreina innri og ytri bakteríur 

fléttunnar.  Söxunaraðferð var framkvæmd á öllum öðrum sýnum. 

 

3.3.1 Söxunar aðferð: 

Helmingi sýnisins var dýft í 10% H2O2 í 4 mín. til að sótthreinsa yfirborð fléttunnar 

(8).  Bæði sótthreinsaðar og ekki sótthreinsaðar fléttur voru fínhakkaðar niður með 

dauðhreinum áhöldum.  Um 0,15 g af ósótthreinsuðum fléttusýnum og um 0,30 g af 
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sótthreinsuðu sýni1, eru raðþynnt í 10-1, 10-2,10-3 þynningar með Butterfield‘s buffer 

(68 g/L KH2PO4 við pH 7,2).   

 

3.3.2 Stroku aðferð: 

Strokið er gróflega með dauðhreinum bómulapinna yfir um eins fersentímetra svæði 

fléttunnar.  Endinn á pinnanum er brotinn í 10 mL af Butterfield‘s buffer, hrist og 

þynnt tífalt tvisvar sinnum. 

 

3.3.3 Sáning og ræktun:   

Af hverri raðþynningu í Butterfield‘s buffer var sáð 0,1 mL á Nutrient Agar 

(NA, Difco) skálar og dreift með dauðhreinum glerdreifara.  Skálarnar voru ræktaðar 

við 30°C og 20°C í 14 daga.  Bakteríur einangraðar úr Caloplaca verruculifera voru 

einnig ræktaðar við 4°C.  

 

3.4 Val stofna og lýsing 

3.4.1 Lýsing kolonía og frumna, Gramlitun 

Kóloníum á NA var lýst með tilliti til útlitsþátta, svo sem litar (gular, hvítar, 

brúnar, bleikar, gular með grænni slikju), áferðar (mattar, glansandi, hálfglansandi), 

lögunar (kúptar, flatar, spæleggslaga, hrúðróttar) og stærðar (smáar, stórar, meðal). 

Valdar voru út sem næst 10 kólóníur frá ósótthreinsuðum fléttusýnum og 10 kólóníur 

frá yfirborðs-sótthreinsuðum frá hverri fléttutegund.  Kólóníurnar voru valdar eftir 

útlitshópum og reynt að hámarka fjölbreytileika í stofnasafni. Þeim var síðan 

endursáð á Nutrient Agar og Nutrient Broth (Difco). Stofnar voru geymdir við -20°C í 

40% (v/v) glýceróllausn eftir viku frystingu við -80°C. 

 Stofnar voru Gramlitaðir skv. Beveridge et al. (5), skoðaðir undir smásjánni 

(Leitz) og frumum lýst (staflaga, kúlulaga, ellipsoid, coccobacilli, þráðlaga, bognir 

 
1 Reikna má með að þyngd fléttunnar aukist eftir að henni er dýft í vetnisperoxíð, þumalputtaregla fyrir 

plöntur er fimmföld þyngdaraukning. 
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stafir), svo og afstöðu til nærliggjandi frumna (stakar, pör, tetröd, hrúgur) og Gram-

svörun. 

3.4.2 Niturfixun (Köfnunarefnisbinding) 

Þeim stofnum sem sáð var yfir á nýtt Nutrent Agar var einnig sáð á 

köfnunarefnisfrítt/sykruríkt æti (5 g glúkósi, 5 g mannitól, 0,8 KH2PO4, 0,2 g

MgSO4*7H2O, 0,15 g CaCl2, 0,04 g FeSO4*7H2O, 0,005 g Na2Mo4*2H2O, 15 g, 

rúmmálið þynnt upp í 1 líter og pH stillt á 7,0) (8) og ræktað við sama hitastig og 

áður.  Til þess að meta hvort bakteríurnar hafa köfnunarefnisbindandi hæfni, þar sem 

einungis þær bakteríur sem geta bundið köfnunarefni úr andrúmslofti geta lifað í 

köfnunarefnisfríu æti.  Vöxtur var metinn eftir 7 og 14 daga og flokkað stofna í engan 

vöxt, möglegur vöxtur, vöxtur og mikill vöxtur.  Þeir sem metnir voru í flokka 

„vöxtur“ og „mikill vöxtur“ eru taldir upp sem köfnunarefnisbindandi stofnar. 

 

3.5 Ítargreining á völdum stofnum 
Ítargreiningar voru framkvæmdar á stofnum 2gg1, 2R1, SaGb10 og AnSk8, en þeir 

voru valdir sérstaklega í ljósi niðurstaðna sumarverkefnis. 

3.5.1 Greining á kjörvaxtarskilyrðum 

Tvennskonar sýrustigs dúar voru búnir til samkvæmt Breznak og Costilow (7), 

cítrat-fosfat dúi fyrir sýrustig 4,0 til 7,0 og Tris-HCl dúi fyrir sýrustig 7,2 til 9,0. Gerð 

var 0,1M cítratlausn (Lausn A2); 0,2M Na2HPO4 (Lausn B2); 0,2 M Tris (Lausn C2); 

0,2 M HCl (Lausn D2). Lausnum A2 og B2 var blandað saman til að fá cítrat-fosfat 

dúa og svo lausn C2 og D2 til að fá Tris-hýdróklóríð dúa. Þynnt upp í 100 ml með 

ddH2O ásamt að mæla sýrustig dúanna með Orion4Star frá Thermo electron corp. 

Sýrustigs dúarnir (pH dúar) voru síaðir í gegnum 0,45µm filter í dauðhreinar flöskur. 

Búið var til NB æti með viðbættu 2,0%; 3,5%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 12,0%; 

20,0% og 25,0% (w/v) af NaCl. Ætin voru dauðhreinsuð við 121°C í 15 mín og 

vatnsvirkni ætis mæld tvisvar við herbergishita í AquaLab vatnsvirknimæli. Dregið 

var upp samband [NaCl] og vatnsvirkni í NB ætinu með því að nota reikniforritið 

Excel.  

Vatnsstyrks og sýrustigs vaxtatilraunirnar voru framkvæmdar á 100 brunna 

plötum í Bioscreen microplate reader (Growth Curves Ltd, Finland). Gerð var þreföld 
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ákvörðun (triplicate) á öllum vatnsstyrks og sýrustigs vaxtamælingum. Fyrir 

kjörsýrustigsmælingu var stofnum sáð í 10 ml af 2xNB (3% sáning). Blandað 200µl

af sáðu 2xNB æti hvers stofns og 200µl pH dúa í hvern brunn. Framkvæmt var 

kjörsýrustigsmælingar við pH 5,22; 5,52; 5,78; 5,94; 6,11; 8,26 og 8,89 skv. 

sýrustigsmælingum pH dúa. Fyrir kjörvatnsvirknimælingu var stofnum sáð í 10 ml af 

NB æti með tilgreindum styrki NaCl (1% sáning). Pípettað var 400µl í hvern brunn. 

Framkvæmt var kjörvatnsvirknimælingar við 2,0%;  4,0%; 7,0%; 12,0%; 20,0% og 

25,0% (w/v) af NaCl. 

Vaxtartilraunirnar fyrir kjörvatnsvirkni og -sýrustig voru framkvæmdar við 

26°C og var ljósgleypnin mæld við 600 nm. Mælt var með 20 mín. millibili með 10 

sek. miðlungs hristingi fyrir mælingar í 96 klst. Reiknaður var kynslóðatími og 

vaxtarhraði með því að nota reikniforritið Excel. 

Vaxtartilraunirnar fyrir kjörhitastig voru framkvæmdar í vatnsbaði með 

stöðugum hristingi. Stofnum var sáð í 75 mL af NB æti (1,3% sáning) og látnir vaxa í 

vatnsbaði með 100rpm á mín. við 14, 24, 28, 34 og 45°C. Fylgst var með vexti með 

því að mæla ljósgleypni í ræktinni með ákveðnu millibili í samtals 72 klst. en þá hafði 

vöxturinn náð hámarki og ljósgleypnin farin að minnka á ný. Ljósgleypnin var mæld í 

ljósgleypnimæli við 600 nm. Kynslóðatími og vaxtarhraði var reiknaður út með því að 

nota reikniforritið Excel. 

Við útreikning á kynslóðatíma og vaxtarhraða í reikniforritinu Excel var 

dreginn upp mældur lífmassi (X) sem fall af tíma.  Algengast er að kynslóðatími og 

vaxtarhraði séu reiknuð með fallinu; upphafsmagn sinnum exponential veldi af 

vaxtahraða (µ) og tíma (t) (Xo). Eða X=Xo*eµt. Samkvæmt því er kynslóðatímabil 1/µ

(32). En þar sem einstök fruma skiptir sér áfram í rununni: 1,2,4,8,16,32... , þá var 

gildi reiknuð út samkvæmt formúlunni: X=Xo*2µt.

3.5.2 Kolefnisgjafar 

Skilgreint æti (defined medium, DFM) var byggt á æti Pattee og Neveln (45), 

með breytingum samkvæmt Vilhelmsson (60). Gerðar voru þrjár stofnlausnir, A1, B1 

og C1. Lausnirnar voru dauðhreinsaðar með síun í gegn um 0,45µm filter í 

dauðhreinar flöskur. Stofnlausnir voru þynntar með ddH2O þannig að lokastyrkur í 

g/L af æti væri eftirfarandi: (Lausn A1) K2HPO4 7g; KH2HPO4 2g; Na3cítrat·2H2O
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0,4g; MgSO4 0,05g; (NH4)2SO4 1g. (Lausn B1) þýmín 20mg. (Lausn C1) FeCl2·4H2O

2,19g; MgCl2·4H2O 1,01g; NaMoO4 11mg; ZnSO4·7H2O 10mg; CuSO4·5H2O 10mg; 

CoCl2·6H2O 11mg.  

DFM var bætt með 26 mismunandi kolefnisgjöfum: 1,4-díamínóbútan, α-

ketóbútýrat, α-cýklódextrín, α-D-glúkósa-1-fosfat, α-metýl-D-glúkósíð, N-acetýl-D-

glúkósamín, glýkógen, Gly-Glu (glýcýl-L-glútamat), D(+)cellóbíósi, D-frúktósi, 

D(+)galaktúronat, D(-)mannitól, D(+)xýlósi, D-malat, D-galaktónik sýru λ-laktón, 

laktósi, ítakonat, L-fenýlalanín, 2-fenýletýlamín, i-erýþritól, methýl pýrúvat, L-

arginín L-asparagín, L-þreonín, Tween 40 og Tween 80. Mólstyrkur kolefnisgjafa var 

27,75 mM nema fyrir glýkógen, þar sem styrkur var 0,25 mg/ml. 

Kolefnisgjafalausnirnar voru síaðar í gegn um 0,45µm filter í dauðhreinar flöskur. 

Kolefnisgjafaprófanir á stofnum 2gg1, 2R1, SaGb10 og AnSk8 voru 

framkvæmdar til að meta vöxt stofnanna á mismunandi kolefnisgjöfum. 

Kolefnisgjafaprófanirnar voru framkvæmdar með Bioscreen microplate reader frá 

Growth Curves Ltd., með 100 brunna plötum sem taka rúma 500µl hver. Stofnum var 

sáð í 5 ml af lágmarksæti án kolefnisgjafa (5% sáning). Microplate brunnarnir voru 

hlaðnir með 100 µl af fjórföldum styrki kolefnislausna og síðan 300 µl grunnlausn, 

alls 400µl. Tómasýni (blank) var keyrt með ddH2O í stað kolefnisgjafalausnar og gerð 

var þreföld ákvörðun fyrir hvern kolefnisgjafa og tómasýni.  

Kolefnisgjafaprófanirnar voru framkvæmdar við 26°C og var ljósgleypnin 

mæld við 600 nm. Mælingar voru gerðar með 30 mín. millibili, með 10 sek. 

miðlungshristing fyrir mælingar, í 50 klst. en þá hafði vöxturinn ekki náð hámarki. 

Fylgst var áfram með vextinum með mælingum annan hvor dag. Vöxtur var metinn 

með því að nota reikniforritið Excel. 

 

3.5.3 Oxidasa og katalasapróf 

Katalasapróf var framkvæmt skv. Tindallet al. (59), oxidasapróf var 

framkvæmt með BBL DrySlide Oxidase skv. leiðbeiningum framleiðanda. 
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3.5.4 MOF 

Í MOF æti (0,2% peptón, 0,5 NaCl, 0,03% K2HPO4, 0,3% agar, 0,003% 

metýl rauður, 1,0% glúkósi, pH 7,1) (21) er ætíð ein tegund sykurs og litvísir.  Þegar 

sykurinn er brotin niður af bakteríunni lækkar sýrustigið í ætinu, sem breytir lit 

litvísins (metýl rauður).  Sáð var með ræktunarnál í MOF ætis glös, þar sem ætið nær 

um einum og hálfum þumli á hæð (rúmar 4 cm). Sáð er í tveim glösum úr hverri 

hreinrækt, niður 1 cm með ræktunarnálinni.  Önnur ef fyrir súrefnisháða en hin þarf 

að loka súrefnisflæði með lag af parafínolíu ofan á ætið. Viðmiðunarsýni voru S. 

aureus og E. coli.

3.6 DNA útdráttur og einangrun 
 

Notast er við sett (kit) með nákvæmum en sveigjanlegum verklýsingum.  Útdráttur 

DNA er framkvæmdur með því að rjúfa frumuhimu baktería, fellt út prótein og DNA 

einangrað.  Fyrst var dregið DNA úr hreinræktum frá Nutrient Broth glösum, svo var 

einungi dregið DNA frá Nutrient Agar (petriskálum). Prófuð voru PureGene og

Chelex sett.  Beinn útdráttur DNA var framkvæmdur með PureGene setti, FTA 

kortum og PhytoPure setti. Sýnin voru fínhökkuð og skammtað í eppendorfglös þar 

sem þeim var dýft í fljótandi köfnunarefni og mulin. 

 

3.6.1 PureGene 

1. Hreinræktir voru spunnar niður í eppendorfglasi við 16.000 falda 

þyngdarhröðun (16.000xg) og ofanfloti hellt af.  Umhverfissýni voru mulin 

eftir að hafa verið kæld með fljótandi köfnunarefni. 

2. 300 µL af Cell Lysis Solution er bætt í eppendorfglasið og vortexað. 

3. Bætt er 1,5 µL af Proteinase K solution, glasinu hvolft nokkrum sinnum og 

það látið standa við 55°C þangað til að lausnin verður einsleit (10-15mín eða 

yfir nótt).   

4. 1,5 µL af Rnase A solution var því næst bætt út í og lausnin blönduð með því 

að hvolfa glasinu.  Eppendorfglasið var látið standa við 37°C í 15 mín, og svo 

snögg kælt með ís í rúma mínútu. 

5. 100 µL af Protein Precipitation Solution er bætt við, vortexað í 20 sek. 
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6. Spunnið niður við 13.000xg í 3 mín. Ofanflotið  er flutt í nýtt eppendorfglas. 

7. Bætt er við ofanflotið 300 µL af ísóprópanóli, blandað með því að hvolfa 

glasinu 50 sinnum. 

8. Spunnið niður við 13.000-16.000xg í 1 mín, lengur ef lítið DNA er til staðar (5 

mín) 

9. Ofanfloti hellt af og glasið þurrkað á pappír í um 45 mín 

10. Bætt er 300 µL 70% etanóli og glasinu hvolft nokkrum sinnum 

11. Spunnið niður við 13.000-16.000xg í 1 mín og floti hellt varlega af 

12. Glasinu er hvolft á pappír og því leyft að þorna í um hálftíma, allt etanól 

verður að vera þornað, en DNAið má samt sem áður ekki ofþorna. 

13. Bætt er við 50 µL af DNA Hydration Solution og sýnið hitað við 65°C í 

klukkutíma. Best er að slá léttilega í botn glassins til að leysa pellettuna betur 

upp. 

14. Best er að geyma sýnin í kæli (4°C) ef á að nota þau fljótlega aftur, annars 

frysta. 

3.6.2 Chelex aðferð 

Efni: 
5 g Chelex (BioRad Chelex 100 Resin) (Chelex korn) 

 1 mL 20% SDS (loka styrkur 0.2%) 

 1 mL 1.0 Tris pH ~8 (loka mólstyrkur 10 mM) 

 100 µL 0.5 M EDTA ph 8.0 (loka mólstyrkur 0.5 mM) 

 95 mL dauðhreint eimað og afjónað vatn 

Blandað skal vel saman en Chelex kornin leysast ekki upp, og því þarf að hrista vel 

upp í glasinu þegar það er notað til að fá korn í öll sýnin, kornin leysa nefnilega upp 

frumuveggina. 

 

1. Best að nota 500µl af vökvarækt. Ef notað er skaf þá þarf að leysa það upp í 1 

mL 1xTE, slá vel í glasið þar til allt leysist upp. 

2. Sýnið er spunnið niður í eppendorfglasi við 16.000 falda þyngdarhröðun 

(16.000xg) í 3 mín og floti hellt af. 

3. 200 µl Chelex solution bætt út í. Það þarf að blanda vel lausninni svo að það 

komi korn í öll sýnin  
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4. 2 µl Proteinasa K bætt út í og vortexað mjög vel þar til allt leysis upp  

5. Sett á hristing við 65ºC til að brjóta niður vefi og frumuveggi. Þetta getur tekið 

mis langan tíma, fer eftir sýni, venjulega frá 30 mín upp í nokkrar klst. 

Algengur tími er 1 klst.  Vortexa þarf á um 15 mín fresti. 

6. Hita í 95ºC í 5 mín. 

7. Kæla á ís eða í kæli í nokkrar mín. 

8. Spinna niður 16.000xg í 2 mín., flotið tekið ofan af og geymt (DNA er í 

vökvanum) 

9. Búa til þynningar til að nota í PCR: 1:19 - 1 µl DNA + 19 µl 1xTE 

Best er að geyma sýnin í kæli ef á að nota þau fljótlega aftur, annars frysta. 

 

3.6.3 FTA kort  

Efni: 
Fljótandi köfnunarefni 
FTA kort( frá Whatman, Schleicher & Schuell) 
FTA Purification Reagent 
TE-1 dúi (10mM Tris-HCl, 0,1mM EDTA, pH 8,0) 
PBS dúi 
 

1. Umhverfissýni (flétta) voru mulin eftir að hafa verið kæld með fljótandi 

köfnunarefni. 10-20 mg af sýni var sett í eppendorfglas ásamt fimmföldu 

magni PBS buffers.  Lausnin er möluð til að til að gera lausnina einsleitna. 

2. Pípetterað er 25 µL af lausninni á FTA kortið og því leyft að þorna í að 

minnsta kosti klukkutíma við stofuhita.  Sýnið getur verið geymt til langtíma 

geymslu í þessu skrefi. 

3. Skorinn er út 1,2 mm diskur með tilsettum skurðhníf sem fylgir kittinu, 

diskurinn er settur í PCR glas. 

4. Bætt er200 µL FTA Purification Reagent, beðið 5 mín og pípetterað vökvann 

burt. 

5. Skref 4 er endurtekið tvisvar, samtals 3 skolanir 

6. Bætt er 200 µL TE-1 buffer, beðið 5 mín og pípetterað vökvann burt. 

7. Skref 6 er endurtekið eitt skipti, samtals 2 skolanir 

8. Disknum var leyft að þorna í klukkutíma við stofuhita og var reiðubúið fyrir 

PCR 
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3.6.4 PhytoPure 

Efni: 
Ísóprópanól (við -20°C) 
70% etanól (við -20°C) 
Klóróform (við -20°C) 
Fljótandi köfnunarefni 
Reagent 1 
Reagent 2 
Nucleon PhytoPure Resin 
TE dúi 
 

1. Umhverfissýni (flétta) voru mulin eftir að hafa verið kæld með fljótandi 

köfnunarefni. 0,1 g af sýni var sett í eppendorfglas ásamt 600 µL af Reagent 1 

og vortexað til að leysa alla þætti fyllilega upp. 

2. Bætt 200 µL af Reagent 2, glasinu hvolft nokkrum sinnum þar til einsleitni er 

náð. 

3. Hitað við 65°C með hristi í 10 mín. Sýnið sett á ís eða sett í frysti í 20 mín. 

4. Bætt 500 µL af köldu (-20°C) klóróformi, auk 100 µL af Nucleon PhytoPure 

Resin. Lausnin er hrist í 10 mín. 

5. Spunnin niður við 1.300 xg í 10 mín.  Án þess að hrófla við Resin laginu þá er 

flutt með pipettu DNA vökvanum, sem liggur ofan á hinu brúna Resin lagi, og 

í nýtt eppendorfglas. 

6. Bætt er við sambærilegu magni af köldu ísóprópanóli og glasinu hvolft 

nokkrum sinnum. 

7. Spunnin niður við 4.000 xg í 5 mín, botnfall myndast og vökvanum er hellt af. 

8. Bætt 200 µL af 70% Ethanol, hvolft nokkrum sinnum, spunnið við 4.000 xg í 

5 mín og vökvanum hellt af. 

9. Glasið er hvolft á pappír og leyft að þorna frá 10 mín til hálftíma. 

10. DNAið er leyst upp í TE buffer. 

3.7 PCR 
 

Efni: 
Fram primer: 27F (5´-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3´) 
Aftur primer: 1401R (5´-CGG TGT GTA CAA GAC CC-3´) 
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Fram primer: ITSF (5´-GTC GTA ACA AGG TAG CCG TA-3´) 
Fram primer: ITSReub (5´-GCC AAG GCA TCC ACC-3´) 
TEG polymerasi (frá Prokaria) 
TAQ polymerasi 
Mastermix 

Við mögnun 16S rDNA gensins og ITS svæðis var notuð sama samsetning hvarfefna, 

nema að 27F/1401R vísaparið var notað við mögnun 16S gensins og ITSF/ITSReub 

vísaparið var notað við mögnun ITS svæðis.  Auk þess var annað ýmist notaður TEG 

(Prokaria) eða TAQ pólýmerasi.  

 

Tafla 3. Einfalt „Mastermix“. 

TEG/TAQ**Buffer 2,50 µl
dNTP 1,25 µl
MgCl2 1,25 µl
Fram primer 1,00 µl
Aftur primer 1,00 µl
TEG/TAQ** 0,40 µl
dH2O 14,60 µl
DNA* 0,00 µl
Rúmmál 22,00 µl
*Rúmmál DNA var um 3 µl (1-5 µl) því var heildarrúmmál ætíð 25 µl, þegar DNA var breytt var vegið upp á móti 
með vatni (dH2O). PCR frá FTA útdrætti var 17,60 µL dH2O og 0 µL DNA þar sem ekki var rúmmál af DNA að 
ræða heldur blaðasnepill. 
**Annaðhvort var notað polymerasana TEG eða TAQ og viðeigandi buffer 
 

3.7.1 16S PCR 

Notuð voru tvö mismunandi PCR forrit eftir því hvort notast var við TEG eða TAQ 

pólýmerasa.  

Tafla 4. PCR-forrit fyrir mögnun 16S rDNA. 

Skref TAQ TEG
1= 94,0°C í 2:00 mín 94,0°C í 5:00 mín
2= 94,0°C í 1:00 mín 94,0°C í 0:50 mín
3= 55,0°C í 1:00 mín 55,0°C í 1:00 mín
4= 72,0°C í 3:00 mín 72,0°C í 0:50 mín
5= Fara í skref 2, 35 skipti Fara í skref 2, 35 skipti
6= 72,0°C í 10:00 mín 72,0°C í 60:00 mín
7= 4,0°C stanslaust 4,0°C stanslaust



Kolbeinn Aðalsteinsson, Starri Heiðmarsson og Oddur Vilhelmsson 
Sameindalíffræðileg greining á sambýlisbakteríum í fléttum 2008

Bls 25 

3.7.2 ITS PCR 

Tafla 5. PCR-forrit fyrir mögnun ITS raða. 

Skref DGGE
1= 94,0°C í 5:00 mín
2= 94,0°C í 1:00 mín
3= 65,0°C í 1:00 mín

-1,0°C per hring
4= 72,0°C í 2:00 mín
5= Fara í skref 2, 9 skipti
6= 94,0°C í 1:00 mín
7= 55,0°C í 1:00 mín
8= 72,0°C í 2:00 mín
9= Fara í skref 6, 30 skipti
10= 72,0°C í 10:00 mín
11= 4,0°C stanslaust

3.7.3 Agarósa rafdráttur 

Efni: 
Loading Buffer (10x RSD solution buffer)
Running Buffer (0,5xTE buffer)
EtBr lausn (Ethidium bromide) 
Agarósagel   1.4 g Agarose + 200ml 0.5% TBE 
 Hita í örbylgju þar til er leyst vel upp, passa að það 

sjóði ekki upp úr – kæla niður á borði – hella í mótið 
með greiðunum í – kæla þar til storknar – taka greiðuna 
úr og setja gel í Running Buffer  

 

Ómagnað DNA var rafdregið til að staðfesta að DNA útdráttur hafi tekist, hvort 

niðurbrot hafi verið á því og líka til að sjá frá bjarmanum hve mikið var til staðar áður 

en það var magnað upp.  Rafdregið var eining eftir 16S mögnun og líka ITS mögnun.  

 Blandað var saman 5 µL af DNA lausn og 1 µL af Loading Buffer, áður en 

sýni er hlaðið á gelið og rafdráttur keyrður við 150 V, 200 mA í 30mín.  Gelið er lagt 

í EtBr lausn í 20 mín og skoðað á lampa. 

 



Kolbeinn Aðalsteinsson, Starri Heiðmarsson og Oddur Vilhelmsson 
Sameindalíffræðileg greining á sambýlisbakteríum í fléttum 2008

Bls 26 

3.8 DGGE 
Efni: 
100% afmyndandi lausn (10% gel) [geymt í ískáp en leyfð að ná stofuhita fyrir 
notkun] 
 40% Akrýlamíð/Bis 25 mL 
 50x TAE buffer 2 mL 
 Formamíð  40 mL 
 Urea   42 g 
 dH2O =>þynnt upp í 100 mL 
0% afmyndandi lausn (10% gel) [geymt í ískáp en leyfð að ná stofuhita fyrir notkun] 
 40% Akrýlamíð /Bis 25 mL 
 50x TAE buffer 2 mL 
 dH2O  =>þynnt upp í 100 mL 
Ammóníum persúlfat (0,1g á hvert 0,1 mL dH2O) 
1x TAE Running buffer 

50x TAE buffer 280 mL 
 dH2O =>þynnt upp í 14 lítra 
Loading buffer 
 

DGGE rafráttur felst í að rafdraga jafnlanga DNA raðir, um 200-300 basapör, og með 

hærri GC% raðarinnar því neðar rafdregst röðin.  Gelið er með stighækkandi magni, 

eftir því neðar er komið, af afmyndandi lausn.  Hægt er að bera saman raðir innan gels 

en ekki milli þeirra (með nógu mikilli nákvæmni). 

 Ekki tókst að rafdraga uppmagnað DNA frá ITS svæði sem voru tekin beint 

upp frá fléttusýnunum (umhverfissýnum).  Þó tókst að magna upp ITS svæði 

hreinrækta og rafdrega á DGGE til að búa til DGGE staðal. 

 

1. Búnar til þrjár lausnir úr 100% og 0% lausnunum 

30% lausn: 11,2 mL 0%, 4,8 mL 100%. Samtals 16 mL 
60% lausn: 6,4 mL 0%, 9,6 mL 100%. Samtals 16 mL 
Stacking lausn: 8 mL 0% 

2. Gel hulstrið ásamt tveim mótsvarandi glerplötum er sett upp. 

3. Bætt er við 30% og 60% 11 µL TEMED og 58 µL ammóníum persúlfat. En 

stacking lausn er bætt 10 µL TEMED og 40 µL ammóníum persúlfat. 

4. 30% lausn og 60% lausn eru settar í sitthvora sprautuna sem eru samtengdar 

og sprautað milli glersins sem er fast á gel hulstrinu, með sérútbúnu 

þrýstingshlutfallstæki, upp að því marki sem sérbúin greiða nær niður. 

5. Fyllt er því næst gelið með stacking lausn og sett greiðuna á sem markar 

brunna sem sýnin verða síðar sett inn 
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6. Skolað er strax öll áhöld því lausnirnar storkna 3 mín eftir að TEMED og 

ammonium persulfate hafði verið bætt út í  

7. Þegar gelið hefur storknað er greiðan fjarlægð, og gelið sett i raðgreiningar 

tankinn fyllt af running buffer  

8. 10 µL af sýni eru sett í tilbúnu brunnana ásamt 5 µL loading buffer. 

9. Kveikt á hita, leyft að ná 60°C, og kveikt á rafdrætti við 60V, 20mA í 10 klst. 

10. Hálftíma inn í ferlinu er kveikt á dælu til að halda hitastigi jöfnu innan alls 

tanksins. 

11. Eftir keyrslu er gelið látið liggja í EtBr lausn í 15 mín og svo í Running buffer 

í 10 mín. 

12. Gelið getur því næst verið skoðað undir UV lampa 

 

3.9 Raðgreining og raðgreiningargögn 

3.9.1 ABI hvarf 

Efni: 
BDT mix ( 50% BDT, 25% BDT buffer, 25% dH2O) 
PCR afurð 
Fram primer: 27F (5´-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3´) 
Aftur primer: 1401R (5´-CGG TGT GTA CAA GAC CC-3´) 
Kontról ( 4µl BDT mix, 3 µl Pgem, 4 µl M13 og 9 µl dH2O) 
 

Framkvæmt er sitthvort ABI hvarfið fyrir fram og aftur enda 16S gensins með 

viðeigandi fram (27F) og aftur (1401R) primerum.  Auk er framkvæmt stakt kontról 

raðgreining með M13 og Pgem DNA.  

 

Tafla 6. Einfalt ABI hvarf. 

BDT mix 8,0 µl 
PCR afurð 2,0 ml 
Primer 1,0 ml 
dH2O 9,0 ml 
Alls 20,0 µl 
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3.9.2 Útfelling og raðgreining 

Einum hluta natríum asetati (20 µl) er bætt við ABI afurðina ásamt 5 hlutum af 96% 

etanóli.  Lausnin er spunnin niður við 103 falt þyngdarafl (xg) í 20 mín, ofanflotinu er 

hellt af.  Pelletta verður eftir og bætt er 200 µl af 70% ethanol og beðið í 15 mín, 

spunnið niður við 103xg í 15 mín.  Ofanflotinu er hellt af, eppendorfglasinu er hvolft 

á pappír þar sem það fær að þorna frá einum klukkutíma til fimm klukkutíma.  

Pellettan er leyst upp í Hi-Di formamíði og raðgreint í ABI Prim 310 

raðgreiningartæki. 

Stofnar 2gg1, 2R1, SaGb10 og AnSk8 voru raðgreindir með það að 

markmiði að að fá 3-5falda þekju (coverage) á 16S rRNA geni þeirra. PCR afurðir og 

DNA útdráttur var rafdreginn, eftir hentugleika, í agarósageli (150V, 200mA í 30 

mín), litað með EtBr (ethidium bromide) lausn og skoðaður undir UV lampa, ásamt 

DNA ladder. Sýni til PCR mögnunar voru undirbúin þannig: 1,5 ml af þriggja daga 

gamalli (NB) vökvarækt af stofnunum voru spunnir niður endurtekið (alls þrisvar) við 

16.000 falda þyngdarhröðun (xg) í 5 mín. Ofanfloti var hellt af á milli endurtekninga. 

Útdráttur DNA úr frumumassa var framkvæmdur með PureGene útdráttar-kitti frá 

samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.   

DNA útdrátturinn var notaður sem mögnunarsnið (template) og 16S rDNA 

magnað með TEG DNA polymerasa (frá Prókaría, nú Matís) og almennu (universal)

vísapörunum 27F (5´-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-´3)  og 1522R (5´-AAG 

GAG GTG ATC CAA CCG CA-´3) (30). Blandað var í 25 µl PCR hvarfi: 2,5 µl

Buffer, 1,25 µl dNTP, 1,25 µl MgCl2, 1 µl af hvorum vísi, 0,4 µl TEG polymerasa, 

14,6 µl ddH2O og 3 µl af DNA útdrætti. Keyrt var stiglækkandi PCR: 94°C í 5:00 

mín.; 18 hringi: 94°C í 1:00 mín., 65°C (-0,5°C við hvern hring) í 1:00 mín., 72°C í 

0:50 mín.; 35 hringi: 94°C í 1:00 mín., 54°C í 0:50 mín., 72°C í 0:50 mín.; 4°C 

stanslaust. 

PCR afurð allra stofnanna var því næst endurmögnuð í 50 µl hvarfi með 

sömu vísum, sama styrkleik hvarfefna og sama PCR keyrsla. Notað var Taq DNA 

polymerase (frá New England BioLabs inc.) með sömu virknieiningum og TEG DNA 

polymerasa fyrra hvarfs, ásamt 0,2µl í alls 50µl hvarfi af Bovine Serum Albumin 

(BSA). 
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PCR afurðinar voru raðgreindar með BigDye Terminator v1.1 cycle 

Seqencing Kit frá Applied BioSystems með 0,3 µl af stökum vísi, 8,7 µl ddH2O, 8,0 

µl BDT mix (4 µl BDT, 2 µl 5x Buffer og 2 µl ddH2O) og 2,0 µl af PCR afurð í alls 

20 µl hvarfi. Keyrt var kontrol 4 µl BDT mix, 3 µl Pgem, 4 µl M13 og 9 µl ddH2O. 

Keyrt var hot-start PCR: 96°C í 5:00; 35 hringi: 96°C í 0:30, 55°C í 0:15, 72°C í 0:50; 

4°C stanslaust. PCR afurðin var raðgreind með almennu 16S rRNA vísapörunum 27F, 

1522R, 357F (5´-CTC CTA CGG GAG GCA GCA G-´3), 704F (5´-GTA GCG GTG 

AAA TGC GTA GA-´3), 1114F (5´-GCA ACG AGC GCA ACC C-´3), 519R (5´-

GAA TTA CCG CGG C(GT)G CTG-´3), 685R (5´-TCT ACG CAT TTC ACC GCT 

AC-´3) og 1100R (5´-GGG TTG CGC TCG TTG-´3)(30). 

Afurðin var felld úr lausn með einum hluta 3M natríum asetat (pH 8.0) og 5 

hlutum 96% etanól. Spunnið var niður við 10.300xg í 20 mín., pípettað upp ofanflotið 

og pellettan þvegin með 200 µl af 70% etanól. Etanólið var látið standa í 15 mín. áður 

en lausnin var spunnin við 10.300xg í 10 mín. Flotið var pípettað upp, 

eppendorfglasinu hvolft á pappír og látið þorna við herbergishita í 4 tíma. Pellettan 

var leyst upp í HiDi Formamide, beðið í 30mín. og raðgreint í ABI Prim 310 frá 

Applied BioSystems. 

3.9.3 Úrvinnsla raða 

Farið var handvirkt yfir raðir í FinchTV (DNA sequencing chromatogram trace 

viewer) og fyllt inn samkvæmt IUB kóða. Viðeigandi raðir voru keyrðar í ClustalW 

forriti (36) og lokaröð (consensus sequence) valin handvirkt. Leitað var með BLAST 

algóriþmanum í GenBank gagnabanka NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Sá 

úthópur (outgroup) sem var notaður var handahófsvalin baktería, Leptospirillum 

ferriphilum. Skyldleikatré voru búin til með forritinu MrBayes.

1. Úthópur valinn "Outgroup". 

2. Likelihood model parameters: Sett Nst stillingu á 6, tíðnistilling á Invgamma. 

3. Running Markov chain: Fjöldi framkvæmda (generations) 100.000, fjöldi úrtaka 

var 8. 

4. „Average standard deviation of split frequencies“ þarf að ná jafnvægi.  0,01 er 

mjög gott en fer eftir gæði gagnanna. 

5. Valin eru 2000 seinustu gögn til að búa til ættatréð. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Stofnasafn. 
Einangraðir voru 174 stofnar frá 11 fléttutegudnum (Tafla 7), af þeim bundu 43 

köfnunarefni (Tafla 8).  

Tafla 7. Yfirlit yfir fjölda og uppruna stofna í stofnasafni. 

Meðhöndlun án H2O2 með H2O2

Fléttur / ræktunarhitastig 30°C RT 4°C 30°C RT 4°C Stofnaheiti 
Porpidia flavicunda 0 9 ER ER ER ER 2R1 – 2R9 
Rhizocarpon geograhium 11 12 ER ER ER ER 2gg1 – 2gg23 
Caloplaca verruculifera 3 6 4 5 5 4 CvSm1 – CvSm27 
Stereocaulon alpinum  5 3 ER 4 3 ER SaGb1 – SaGb15 
Cladonia arbuscula 6 3 ER 1 4 ER CaGk1 – CaGk14 
Cladonia borealis 5 5 2 0 6 0 CbSb1 – CbSb18 
Cladonia rangiferina 3 8 3 2 6 5 CrGk1 – CrGk27 
Alectoria ochroleuca 3 1 ER 0 2 ER AoSk1 – AoSk6 
Alectoria nigricans 2 4 ER 1 2 ER AnSk1 – AnSk9 
Cetraria islandica 1 0 3 1 5 2 CiFg1 – CiFg12 
Cetraria aculeata 4 6 ER 2 2 ER CaK1 – CaK14 
Alls 43 57 12 16 35 11 

Fjöldi stofna=> 174
ER = Ekki var ræktað við þetta hitastig/meðhöndlun úr þessu sýni. 

 

Tafla 8. Fjöldi og uppruni niturfixandi stofna. 
Meðhöndlun við 
einangrun án H2O2 með H2O2
Upprunaflétta / 
ræktunarhitastig 30°C 20°C 30°C 20°C

Porpidia flavicunda ER 5 ER ER 
Rhizocarpon geograhium ER 3 ER ER 
Caloplaca verruculifera 2 0 2 0
Stereocaulon alpinum  3 1 2 2
Cladonia arbuscula 1 1 1 0
Cladonia borealis 1 0 ER 0 
Cladonia rangiferina 0 2 0 0
Alectoria ochroleuca 2 0 1 1
Alectoria nigricans 2 2 1 0
Cetraria islandica 0 ER 0 0 
Cetraria aculeata 0 6 0 2
Alls 11 20 7 5 
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4.2 DGGE greining 
Útdráttur og einangrun DNA úr hreinræktum tókst vel með bæði PureGene 

settinu og Chelex aðferð, svo og mögnun 16S rRNA gens og ITS svæðis.  Bæði 

reyndist vel að nota Taq pólýmerasa og TEG pólýmerasa við mögnun 16S rRNA 

gensins.  Erfiðara reyndist, hins vegar, að einangra DNA beint úr fléttuþali, sem og 

PCR-mögnun og DGGE rafdráttur úr slíkum sýnum. Staðfest var með rafdrætti og 

EtBr-sjóngervingu að DNA útdráttur tókst í sumum tilvikum og einnig fengust PCR 

afurðir úr nokkrum sýnum (Tafla 9).  TEG pólýmerasinn reyndist árangursríkari við 

mögnun ITS svæðis. 

 

Tafla 9. Fjöldi sýna í DGGE tilraunum. 

 PCR framkvæmd ITS magnað upp 
Fj. hreinr. Fj. umhverfissýna Fj. hreinr. Fj. umhverfissýna 

Polym. PureGene PureGene FTA PhytoPure PureGene PureGene FTA PhytoPure 

TAQ 12 9 0 0
TEG 41 25 16 33 20 12

Við gerð á DGGE staðli úr hreinræktum reyndust 3 stofnar vera með 

sambærilegt CG% og stofn SaGb10 og því hugsanlega sama tegund, en þeir eru 

flokkaðir sem DGGE flokkur A (Tafla 10).   Hægt er að sjá eitt dæmi um þennan 

DGGE samanburð á Mynd 4 undir stofnum SaGb10 og CvSm9.  Í myndinni er einnig 

hægt að sjá árangur DGGE á ITS mögnuðu DNA á umhverfissýnum undir „Direct 

Mynd 4. Dæmi um DGGE gel. 
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DNA extraction“ en þar eru þrír tómir brunnar.  DNA átti þó að vera til staðar þar sem 

búið var að staðfesta að svo hafi verið á agarósageli. 

4.3  Raðgreining 
Raðgreindir voru 14 stofnar og hægt var að bera saman 4 aðra með DGGE 

rafrætti við raðgreindan staðal.  Úr hverri raðgreiningu fengust tvær raðir sitthvoru 

megin við genið, frá kirni 27 á fremri hluta og 1401 á aftari hluta.  Raðirnar voru að 

lengd frá 300 til rúmlega 500 kirna.  Raðirnar reyndust hafa á bilinu 81-96% einsleitni 

hjá pörunarsvæði líklegustu raðar og raðgreindu stofnanna samkvæmt NCBI GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) (Tafla 10).  Hjá stofni 2gg1 var einungis notuð aftari 

röð og CvSm14 einungis fremri röð. Í töflunni er einnig er hægt að sjá líkustu raðir og 

kenninúmer (ID) þeirra raða í GenBank.
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Tafla 10. Helstu einkenni valinna stofna og kennigreining skv. raðgreiningu.

Stofn # Meðh
.$ T

Kóloní
u-gerð∆

Gram
litun

Frumu-
gerð#

N2-
binding
∞

Líkasta GenBank 16S rDNA röð
(Accession númer)

Max
einsl.

DGGE
gerð

Fylking

2gg1 - 20 Y + B - Bacillus pumilus (EU373329) 99% D Firmicutes
AnSk7 - 20 YG + C - Microbacterium sp. (AB234055) 96% Actinobacteria
AnSk8 P 20 R, FE + C (P&T) - Micrococcus sp. (EU029625) 82% Actinobacteria
AoSk6 P 20 R + C + Rhodococcus sp. (DQ985073) 93% Actinobacteria
CaK8 - 20 P + C + Microbacterium sp. (DQ227343) 90% Actinobacteria
CaK14 - 20 W, L, S - B + Pseudomonas sp. (AY263479) 96% Proteobacteria
CbSb14 - 30 W + B - Bacillus sp. (AM293001) 99% D Firmicutes
CrGk3 - 20 W, S + CB + C
CrGk4 - 20 W, S + C -
CvSm5 - 20 YG - CB + A
CvSm9 P 20 Y - CB - A
CvSm11 P 20 P + C (T&C) - Sporosarcina saromensis

(AB243864)
96% Firmicutes

CvSm14 - 30 Y + C-E - Micrococcus luteus (EF028208) 96% Actinobacteria
2R1 - 20 R, Sm - B + Methylobacterium sp. (AY569283) 94% Proteobacteria
2R1b - 20 Y, Sm + B Agreia pratensis sp. (AJ310412) 98% Actinobacteria
SaGb2 - 30 W - B + A
SaGb6 - 20 B - CB - Chryseobacterium sp. (AM232809) 95% Bacteroidetes
SaGb7 - 30 W + C + Rhodococcus erythropolis

(EF362636)
94% C Actinobacteria

SaGb10 P 20 W - B + Stenotrophomonas sp. (EU073955) 93% A Proteobacteria
$P = yfirborð sótthreinsað með H2O2, - = engin meðhöndlun.
∆Y = gul, YG = gul með grænni slikju, R = rauð, FE = spæleggslögun, P = bleik, W = hvít, L = stór, S = glansandi, Sm = smá, B = brún
#B = staflaga, C = kúlulaga, CB = coccobacilli, C-E = coccoidal eða ellipsoid, P&T = pör og teningar, T&C = teningar og stærri hópar
∞Skv. vexti á niturfríu æti.
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Mynd 5. Skyldleikatré fyrir 13 stofna úr stofnasafni, ásamt viðmiðunarröðum úr 
GenBank.

Skyldleikatré fyrir raðgreindu stofnana

raðgreiningargögnum ásamt viðmiðunarröðum frá 

Raðirnar voru 1344 basakirna langar en klippt hafði verið saman frá 400

raðir sitthvoru megin við 16S rRNA genið saman og gert einfalda (samfellda) röð.  

„Average standard deviation of split frequencies

MrBayes forritsins og myndun skyldleikatrésins.  

tréinu og raðirnar eru tiltölule

líkindum Bacillus og Sporosarcina

Rhodococcus og Micrococcus

Pseudomonas og Methylobacterium

Hin djúpa greining stofna SaGb10, 2gg1, 2R1, CvSm11 og CaK8 

langvarandi aðgreiningu frá skyldustu tegundum og gefur því vísbendinguar um 

hugsanlega sérhæfingu þessarra stofja sem fléttusambýlinga
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4.4 Ítargreining á fjórum stofnum. 

4.4.1 Kjörvaxtarskilyrði 

Mælinganiðurstöður vaxtartilrauna, ásamt aw mælingum á NB æti, má sjá í 
eftirfarandi töflum. 
 

Tafla 11. Vatnsvirkni í æti. 
 aw mæld í NB við stofuhita (22,6°C) 
aw 1,00 0,989 0,980 0,977 0,961 0,945 0,930 0,000 0,000
[NaCl] (mM) 0 343,87 598,27 691,17 1197,56 1710,81 2056,4 3425,0 4280,4

Mynd 6. Staðalkúrva fyrir vatnsvirknimælingar á NB æti. 
 

Tafla 12. Kjörhitastigsmælingar 
 µmax (h-1) í NB æti við 100rpm 
Stofn\T 14°C* 24°C 28°C 34°C* 45°C
2gg1 + 0,429 0,215 w 0 
2R1b w 0,391 0,223 + 0 
SaGb10 w 0,629 0,414 + 0 
AnSk8 + 0,637 0,273 w 0 
*Vöxtur metin w=Lítill/Hægur eða +=Vel greinanlegur 
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Tafla 13. Kjörvatnsvirknimælingar 
 µmax (h-1) við aw (dúað með NaCl): 
stofn\aw 1,00 0,99 0,98 0,96 0,93 0,87
2gg1 0,215 0,204 0,180 0,024 0 0
2R1b 0,108 0,227 0,204 0,145 0,062 0
SaGb10 0,137 0,238 0,240 0,124 0,043 0
AnSk8 0,087 0,241 0,225 0,094 0,050 0

Hámarks frumuþéttleiki OD600nm

stofn\aw 1,00 0,99 0,98 0,96 0,93 0,87
2gg1 0,28 0,30 0,41 0,20 0,16 0,13
2R1b 0,35 0,48 0,50 0,33 0,27 0,14
SaGb10 0,56 0,65 0,54 0,35 0,26 0,15
AnSk8 0,34 0,58 0,53 0,32 0,29 0,16

Tafla 14. Kjörsýrustigsmælingar 
 µmax (h-1) í NB æti dúað með cítrat-fosfat og Tris-HCl dúa 
stofn\pH 5,22 5,52 5,78 5,94 6,11 8,26 8,89
2gg1 0,079 0,107 0,127 0,157 0,195 0,168 0,157
2R1b 0,086 0,183 0,204 0,216 0,237 0,209 0,174
SaGb10 0,000 0,073 0,160 0,162 0,170 0,195 0,170
AnSk8 0,156 0,163 0,178 0,181 0,195 0,164 0,147

Hámarks frumuþéttleiki OD600nm

stofn\pH 5,22 5,52 5,78 5,94 6,11 8,26 8,89
2gg1 0,52 0,62 0,60 0,55 0,48 0,41 0,41
2R1b 0,54 0,60 0,48 0,50 0,47 0,49 0,48
SaGb10 0,12 0,24 0,41 0,41 0,39 0,54 0,44
AnSk8 0,68 0,74 0,52 0,51 0,52 0,52 0,53
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Tafla 15. Vöxtur* stofna í æti með gefnu efnasambandi sem eina kolefnisgjafa. 

SaGb10 AnSk8 2R1b 2gg1 
Einsykrur 
D-(+)-cellobiose + + w +
D-(+)-xylose ++ ++ + ++ 
Fá- og fjölsykrur 
α-cyclodextrin w + 0 0
Lactose w w + 0
Glycogen w + 0 +
Sykuralkohól 
D-(-)-mannitol +++ +++ +++ +++ 
i-erythritol 0 0 w w
Glýkósíð 
α-methyl-D-glucoside +++ ++ + ++ 
α-D-glucose-1-phosphate 0 0 w 0
D-(+)-galacturonic acid + w 0 +
D-galactonic acid γ-lactone w w w 0
N-acetyl-D-glucosamine +++ +++ +++ +++ 
Karboxýlsýrur 
α-ketobutyrate 0 0 0 0
D-malic acid 0 0 0 0
itaconic acid 0 0 0 0
Amínósýrur 
L-arginine + w w w
L-asparagine ++ ++ ++ ++ 
L-threonine w 0 + ++ 
L-phenylalanine + 0 0 +
Peptíð 
Glycyl-L-glutamic acid w w ++ w
Amín 
1,4-diaminobutane ++ w w ++ 
2-phenyl ethylamine 0 0 0 w
Esterar 
Methyl pyruvate ++ + w ++ 
Fjölsorböt 
Tween 80 + + + +
Tween 40 0 + 0 +
*+++: hraður/mikill vöxtur, ++: meðal vöxtur, +: hægur vöxtur, w: lítill vöxtur, 0: enginn vöxtur. 

4.4.2 Stofn 2gg1. 

Stofn 2gg1 er Gram-jákvæð, oxidasa og katalasa jákvæða baktería. Gerðar voru 

vaxtartilraunir á stofninum við mismunandi hitastig (Tafla 12). Vaxtarhraði var hærri 

við 24°C (0,43 h-1) en við 28°C (0,22 h-1). Vöxtur var hægari, en vel greinanlegur við 

14°C. Lítill/hægur vöxtur var við 34°C og enginn vöxtur var merkjanlegur við 45°C. 

Stofninn má því teljast kuldakær (psychrophilic). 
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Gerðar voru vaxtartilraunir á stofninum við mismunandi vatnsvirkni við 

26°C(Tafla 13). Stofninn óx best við  1,00 aw eða 0% (w/v) NaCl en þá var 

vaxtarhraðinn (µmax) 0,215 h-1, sem samsvarar kynslóðatíma 4,65 h. Mesti 

frumuþéttleiki fékkst þó við 0,977 aw eða 4%  (w/v) NaCl eða 0,41 OD600nm. Vöxtur 

greindist (µ 0,024 h-1) við 0,961 aw eða 7%  (w/v) NaCl, en enginn vöxtur var 

merkjanlegur við 0,930 aw. Stofninn telst því fremur saltþolinn (halotolerant) og

mögulega lítið eitt saltkær (slightly halophilic). 

Vöxtur stofnsins við mismunandi sýrustig var kannaður (Tafla 14). 

Niðurstöður sýna að vaxtahraðinn var mestur við pH 6,11 en kjörsýrustig stofnsins 

getur legið á bilinu pH 6,11 til 8,26. Vaxtarheimtur voru mestar (mestur 

frumuþéttleiki náðist) við pH 5,52-5,78 með 0,62-0,60 OD600nm. Stofninn er því lítið 

eitt sýrukær (slightly acidophilic). 

Vöxtur stofnsins á 26 mismunandi kolefnagjöfum var kannaður. Niðurstöður 

sýna að stofninn brýtur niður amínósýrur, ein- og tvísykrur en jafnframt getur hann 

nýtt sér Tween 40 og Tween 80 til vaxtar (Tafla 15). 

Samkvæmt 16S rDNA hlutraðgreiningu reyndist stofn 2gg1 tilheyra 

ættkvíslinni Bacillus var skyldastur B.pumilus og Bacillus sp. (99,2%), og nam 

gildissvið einsleitninnar 100,0% af alls 483 bp. Af 100 röðum sem kom upp í 

GeneBank voru allar með sama röðina og voru 53 raðir frá Bacillus pumilus, 42 frá 

Bacillus sp., 3 frá Marine Bacterium og 2 frá Uncultured Bacterium. Í öllum röðum 

var sama misræmi UBI kóða en KR gekk á móti GA og svo var einum C basa ofaukið 

á öðrum stað. Gildissvið raðgreiningaraða við gerð á consensus röð var frá tvöfaldri 

röð til fjórfaldrar (2x-4x coverage). 

 

Tafla 16. Niðurstöður BLAST leitar fyrir stofn 2gg1. 
Aðgangsnúmer   Lýsing Skor Expect Einsleitni Göt 
EU373329.1 Bacillus pumilus 880 bits (476) 0.0 479/483 (99%) 1/483 (0%)
EU515205.1 Bacillus pumilus 880 bits (476) 0.0 479/483 (99%) 1/483 (0%)
EU515204.1 Bacillus pumilus 880 bits (476) 0.0 479/483 (99%) 1/483 (0%)
EU430090.1 Bacillus pumilus 880 bits (476) 0.0 479/483 (99%) 1/483 (0%)
EU430089.1 Bacillus pumilus 880 bits (476) 0.0 479/483 (99%) 1/483 (0%)
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4.4.3 Stofn 2R1b 

Stofninn, sem einangraðist úr ómeðhöndluðu þali Porpidia flavicunda, er Gram 

jákvæður, katalasa og oxidasa jákvæður og neikvæður. Gerðar voru vaxtartilraunir á 

stofninum við mismunandi hitastig (Tafla 12). Vaxtarhraði var hærri við 24°C (0,39 h-

1) en við 28°C (0,22 h-1). Vöxtur var hægari, en vel greinanlegur við 34°C. 

Lítill/hægur vöxtur var við 14°C og enginn vöxtur var merkjanlegur við 45°C. 

Stofninn má því teljast á mörkum þess að vera miðlungshitakær (mesophilic) og 

kuldakær (psychrophilic). 

Gerðar voru vaxtartilraunir á stofninum við mismunandi vatnsvirkni við 26°C 

(Tafla 13). Stofninn óx best við  0,989 aw eða 2% (w/v) NaCl en þá var vaxtarhraðinn 

(µmax) 0,23 h-1, sem samsvarar kynslóðatíma 4,35 h. Mestur frumuþéttleiki fékkst þó 

við 0,977 aw eða 4%  (w/v) NaCl eða 0,50 OD600nm. Vöxtur greindist (µ 0,062 h-1) við 

0,930 aw eða 12%  (w/v) NaCl, en enginn vöxtur var merkjanlegur við 0,873 aw.

Stofninn telst því lítið eitt saltkær (slightly halophilic) og fremur saltþolinn 

(halotolerant). 

Vöxtur stofnsins við mismunandi sýrustig var kannaður (Tafla 14). 

Niðurstöður sýna að vaxtahraðinn var mestur við pH 6,11 en kjörsýrustig stofnsins 

getur legið á bilinu pH 6,11 til 8,26. Tiltölulega stöðugar vaxtaheimtur voru hjá 

stofninum frá 0,48-0,60 OD600nm. Vaxtarheimtur voru mestar (mestur frumuþéttleiki 

náðist) við pH 5,52 með 0,60 OD600nm. Stofninn er því lítið eitt sýrukær (slightly 

acidophilic). 

Vöxtur stofnsins á 26 mismunandi kolefnagjöfum var kannaður. Niðurstöður 

sýna að stofninn brýtur niður amínósýrur, ein- og tvísykrur en jafnframt getur hann 

nýtt sér Tween 80 til vaxtar (Tafla 15). 

16S rDNA hlutaraðgreining var framkvæmd og nam gildissvið einsleitninnar 

94% af alls um 1250 bp í þrem pörtum. Gildissvið raðgreiningaraða við gerð á 

lokaröð (consensus sequence) var frá tvöfaldri röð til fjórfaldrar (2x-4x coverage). 

Stofn 2R1b reyndist tilheyra ættkvíslinni Subtercola og var skyldastur S. boreus,

stofni DSM 13056 (1153/1177, 98,0%) (Tafla 17). 
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Tafla 17. Þrískipt hlutaraðgreining 16S rDNA stofns 2R1 
 

* S. pratensis hefur verið fært í ættkvíslina Agreia (51). 

4.4.4 Stofn SaGb10 

Stofn SaGb10 er Gram neikvæð, oxidasa og katalasa jákvæð baktería. Gerðar 

voru vaxtartilraunir á stofninum við mismunandi hitastig (Tafla 12). Vaxtarhraði var 

hærri við 24°C (0,63 h-1) en við 28°C (0,41 h-1). Vöxtur var hægari, en vel 

greinanlegur við 14°C og 34°C. Enginn vöxtur var merkjanlegur við 45°C. Stofninn 

er því á mörkum þess að vera miðlungshitakær (mesophilic) eða kuldakær 

(psychrophilic). 

Gerðar voru vaxtartilraunir á stofninum við mismunandi vatnsvirkni við 26°C 

(Tafla 13). Stofninn óx best við aw milli 0,989 og 0,977 eða 2-4% (w/v) NaCl, en þá 

var vaxtarhraðinn (µmax) 0,24 h-1, sem samsvarar kynslóðatíma upp á 4,2 h. Mestar 

vaxtarheimtur fekkst þó við 2%  (w/v) NaCl. Vöxtur greindist að lágmarki (µmax 0,043 

h-1) við 0,930 aw eða 12%  (w/v) NaCl. Stofninn telst því lítið eitt saltkær (slightly 

halophilic) og fremur saltþolinn (halotolerant). 

Vöxtur stofnsins við mismunandi sýrustig var kannaður (Tafla 14). 

Niðurstöður sýna að kjörsýrustig stofnsins er á bilinu pH 6,11 – 8,26 en hann óx best 

við pH 8,26 (µmax 0,20 h-1). Stofninn óx ekki við pH 5,22 en mældist með 

vaxtarhraðinn (µmax) 0,07 h-1 við pH 5,52. Stofninn er því lítið eitt basakær (slightly 

alkaliphilic). 

Vöxtur stofnsins á 26 mismunandi kolefnisgjöfum var kannaður (Tafla 15). 

Niðurstöður sýna að stofninn brýtur niður amínósýrur, ein- og tvísykrur en jafnframt 

Aðgangsnúmer   Lýsing Skor E gildi Einsleitni Göt 
AM410674.1 Subtercola boreus 1040 bits (563) 0.0 593/607 (97%) 4/607 (0%)

534 bits (289) 3e-148 294/298 (98%) 1/298 (0%)
475 bits (257) 2e-130 266/272 (97%) 2/272 (0%)

AF224722.1 Subtercola boreus 1040 bits (563) 0.0 593/607 (97%) 4/607 (0%)
534 bits (289) 3e-148 294/298 (98%) 1/298 (0%)
475 bits (257) 2e-130 266/272 (97%) 2/272 (0%)

AJ310412.1 Subtercola pratensis* 913 bits (494) 0.0 570/606 (94%) 8/606 (1%)
540 bits (292) 6e-150 299/304 (98%) 1/304 (0%)
425 bits (230) 2e-115 258/273 (94%) 4/273 (1%)
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getur hann nýtt sér Tween 80 til vaxtar. Besti vöxturinn kom fram á α-Methyl-D-

Glucoside, D(-)Mannitol og N-Acetyl-D-Glucosamine. 

Ekki fengust niðurstöður úr 16S rRNA raðgreiningu. 

 

4.4.5 Stofn AnSk8 

Stofn AnSk er Gram jákvæð og katalasa og oxidasa jákvæð baktería. Gerðar voru 

vaxtartilraunir á stofninum við mismunandi hitastig (Tafla 12). Vaxtarhraði var hærri 

við 24°C (0,64 h-1) en við 28°C (0,27 h-1). Vöxtur var hægari, en vel greinanlegur við 

14°C. Lítill/hægur vöxtur var við 34°C og enginn vöxtur var merkjanlegur við 45°C. 

Stofninn má því teljast kuldakær (psychrophilic). 

 Gerðar voru vaxtartilraunir á stofninum við mismunandi vatnsvirkni við 26°C 

(Tafla 13). Stofninn óx best við aw 0,989 eða 2% (w/v) NaCl en þá var vaxtarhraðinn 

(µmax) 0,24, sem samsvarar kynslóðatíma upp á 4,17 h. Mestar vaxtarheimtur fengust 

einnig við 2%  (w/v) NaCl. Vöxtur greindist að lágmarki (µmax 0,050 h-1) við aw 0,930 

eða 12%  (w/v) NaCl. Stofninn telst því lítið eitt saltkær (slightly halophilic) og 

fremur saltþolinn (halotolerant). 

 Vöxtur stofnsins við mismunandi sýrustig var kannaður (Tafla 14). 

Niðurstöður sýna að vaxtahraðinn var mestur við pH 6,11 en kjörsýrustig stofnsins 

getur legið á bilinu pH 6,11 til 8,26. Vaxtarheimtur voru mestar (mestur 

frumuþéttleiki náðist) við pH 5,78. Stofninn er því lítið eitt sýrukær (slightly 

acidophilic). 

 Vöxtur stofnsins á 26 mismunandi kolefnagjöfum var kannaður (Tafla 15). 

Niðurstöður sýna að stofninn brýtur niður amínósýrur, ein- og tvísykrur en jafnframt 

getur hann nýtt sér Tween 40 og Tween 80 til vaxtar. 

Ekki fengust niðurstöður úr 16S rRNA raðgreiningu. 
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5 Umræður  

5.1 Aðferðafræði 
Söxunaraðferðin var metin áreiðanlegri en strokuaðferðin þar sem hún býður 

upp á möguleikann á að aðgreina innri sambýlinga frá tilfallandi umhverfisbakteríum 

sem setið geta á yfirborði fléttnanna.  Ekki er þó öruggt að sótthreinsun yfirborðs 

fléttunnar með H2O2 sé í raun besta aðferðin, þar sem ætla má að fléttan sé verulega 

gegndræp gagnvart peroxíðlausninni.  Þó að vetnisperoxíð hafi ekki drepið innri 

bakteríur fléttunnar að því er séð verður, þá er ekki hægt að vera viss um hversu 

áhrifarík aðferðin er, því ekki var þróuð aðferð til að einangra sérstakalega ytri 

bakteríur.    

 Líklegt má telja að hluti sambýlisbíótunnar þurfi sérhæft æti, t.d. með 

útdregnum fléttuefnum, til vaxtar. Þessi hluti hefur því ekki vaxið upp í þessum 

rannsóknum og erfitt að meta hlutmergð hans vegna þess hve illa tókst til með 

DGGE-greiningu á DNA dregnu beint úr fléttunum. Með því að geyma skálarnar í 

4°C við lengri tíma, nota æti með útdregnum fléttuefnum eða jafnvel að nota 

örverhemjandi efni í valæti, er mögulegt að bæta einangrunarferlið. 

 Þegar dregið var út DNA frá hreinræktum reyndust Chelex aðferðin ágætlega 

en heimtunar voru minni en frá PureGene settinu.  Við mögnun 16S gensins komu 

engin vandamál upp, hvort sem DNAið var fengið frá PureGene settinu eða Chelex 

aðferðinni.  Svo virtist reyndar að meira bakteríu magn fékkst með að skafa af 

petriskálum heldur en að nota fljótandi seyði. Ekki var hægt að draga út DNA frá 

hreinræktum sem voru í seyðisglösum, einungis frá petriskálum.  Svo virðist að 

bakteríurnar yxu ekki upp í nægilegu magni í seyðinu.  Einnig virðist að breyting 

litavísis í MOF prófun hafi gefið litlar litabreytingar og seinkaði því tilrauninni og 

náði hún ekki yfir alla stofna. 

Ekki var munur á því hvort notaður var Taq eða TEG pólýmerasi við mögnun  

DNA úr hreinræktum.  Að magna upp ITS svæði úr umhverfissýnum reyndist betur 

með TEG polymerasa. Ekki er vitað hvort það sé vegna einhverra auka efna sem 

dregist hafa ásamt DNAinu sem trufla Taq pólýmerasann eða að TEG pólýmerasinn 

sé næmari fyrir lágu magni DNA.  Mögnun umhverfissýna var staðfest með 

venjulegum rafdrætti á agarósageli, en þar sem engin bönd komu í DGGE rafdrætti er 

mögulegt að einungis ósértæk binding og mögnun hafi orðið. 



Kolbeinn Aðalsteinsson, Starri Heiðmarsson og Oddur Vilhelmsson 
Sameindalíffræðileg greining á sambýlisbakteríum í fléttum 2008

Bls 43 

Þegar raðgreiningarraðir voru yfirfarnar og þeim breytt með IUB táknum og 

breytt því jafnvel A,T, G, C táknum í tákn sem tákna tvo basa eða jafnvel þrjá þá 

minnkaði einsleitni raðanna.  Blast leit á NCBI GeneBank gaf ekki upp hversu líkar 

(similar) raðir voru heldur einungis einsleitni þeirra. 

 Stöðugt var unnið að þróun á skilvirkustu aðferðum við 16S rDNA 

raðgreiningu. Byrjað var með hotstart Taq PCR: 94°C í 5:00 mín.; 35 hringi: 94°C í 

0:50 mín., 55°C í 1:00 mín., 72°C í 0:50 mín., 72°C í 60:00 mín.; 4°C stanslaust. En 

stiglækkandi TEG PCR reyndist betur. Vegna slæmrar reynslu innanhúss, í 

sameiginlegri rannsóknaraðstöðu Háskólans á Akureyri, Náttúrufræðistofnun Íslands 

og Matís ohf., á raðgreiningu frá TEG PCR afurð var TEG PCR afurðin endurmögnuð 

með Taq PCR við sömu skilyrði (efni og PCR keyrsluforrit) nema notað var 1 µl PCR 

afurð s.b. 3 µl DNA útdrátt. Afurðin var rafdregin og samkvæmt stöðluðum bjarma 

DNA ladder voru heimtur metnar. Þar sem ljósmagn eða bjarmi DNA ladder undir 

UV lampa er í beinu sambandi við magn DNA, þá gefur bjarmi DNA ladder 

vísbendingu um magn DNA í sýninu. Heimtur voru tiltölulega litlar og eilítið minni 

en í fyrri TEG afurð. Aukið var bæði magn TEG PCR afurðar í Taq hvarfinu, lækkað 

þáttapörunarhitastig (annealing point) við hot-start Taq PCR og endað með hið 

samsvarandi stiglækkandi PCR keyrslu og fyrir TEG PCR ásamt viðbættu 0,2µl í

50µl hvarfi af Bovine Serum Albumin (BSA). Eftir að raðgreining á stofnum 2gg1 og 

2R1 tókst að einhverju marki, þá var reynt að hreinsa TEG PCR afurð stofna SaGb10 

og AnSk8 með QIAquick PCR Purification kit frá QIAGEN og svo magnað með 

stiglækkandi Taq PCR. En ekki tókst að raðgreina neitt af stofnum SaGb10 eða 

AnSk8. Af heppnuðum raðgreiningum stofna 2gg1 og 2R1b fengust skýrustu 

raðgreininga raðinar frá vísum 357F, 704F, 519R og 685R. 

 

5.2 Bakteríur 
 

Heimildir eru fyrir að ættkvíslirnar Stenotrophomonas, Bacillus, Microbacterium, og

Pseudomonas hafi fundist í fléttum í Brasilíu og Evrópu (8, 37).  Einnig hefur 

Rhodococcus fundist í fléttum á grýttum norðlægum slóðum (Alaska) (17).  

Ættkvíslirnar Micrococcus, Chryseobacterium, Sporosarcina og Methylobacterium 

hafa, hins vegar, ekki fundist áður í fléttum að því er við best þekkjum.
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Afar áhugavert var að Chryseobacterium skyldi greinast í rannsókninni, en 

baktería af fylkingunni Bacteroidetes hefur ekki áður fundist í fléttum.  Þó er ekki 

hægt að útiloka að hún hafði legið utan á fléttunni þar sem þær bakteríur sem uxu upp 

úr fléttum án peroxíðmeðferðar geta hvort heldur sem er verið út- eða innrænar í 

fléttunni.   

Sporosarcina teg. greindist í strandhrúðurfléttunni C. verruculifera. Þessi 

ættkvísl er einkum þekkt að því að innihalda sjávarbakteríur (64), en hefur einnig 

fundist í tjörnum á Suðurskautslandinu (47). Þetta gefur vísbendingar um að 

umhverfisþættir geti verið meðal áhrifavalda í myndun sambýlisins. Bakterían var í 

þali fléttunnar, því um peroxíðmeðhöndlað sýni var að ræða.  Það er því líklegt er að 

hún sé innrænn (endophytic) sambýlingur. Þekkt eru dæmi þess að Sporosarcina lifi 

inní plöntum (31). 

Af greindum bakteríum Stenotrophomonas maltophilia og Pseudomonas sp. í

fléttum í Brasilíu, þá voru þeir stofnar jákvæðir gagvart nifH þreifurum fyrir genum 

sem eru þekkt í niturfixandi ferlum. Einnig seyttu allir stofnar Ste.maltophilia 

plöntuvaxtarhormóninu etýlen (37). Þrír af fjórum Stenotrophomonas sp. stofnum og 

hinn staki Pseudomonas sp. stofn uxu á niturfríu æti (Tafla 10).  Hlutverk bakteríanna 

frá Brasilíu gætu verið sambærileg þeirra hér á Íslandi, jafnvel þó að fléttutegundin og 

umhverfisaðstæður séu ekki sambærilegar.  

Nýlegar rannsóknir sýna að Methylobacterium stofnar binda köfnunarefni og 

eru sambýlisbakteríur með plöntum (í rótakerfi þeirra) (56). Eru jafnvel sérhæfðar 

gagnvart ákveðnum háplöntutegundum (63), þar sem t.d. eru opnir lesrammar í 

genum M. extorquens gagnvart plöntutengslum fyrir Rhizobium og Agrobacterium 

(38). Örvar jafnvel spírun plöntufræja og vöxt plantna með framleiðslu 

plöntuhormóna (9, 19, 20).  Greint hefur að einn stofn framleiði cýtókínið zeatín (28) 

og annar indólediksýru (29, 38).  Athyglisvert þykir að ríbósíð plöntuhormónin trans-

zeatín, sem Methylobacterium extorquens framleiðir og seytir, eru ekki smíðuð de 

novo heldur mynduð með niðurbroti og umbreytingu á tRNA (33).    

5.3  Ítargreining fjögurra stofna 
Stofnarnir 2gg1, 2R1, SaGb10 og AnSk8 voru valdir vegna þess að 

bráðabirgðagreiningin (flokkun með DGGE, 16S rDNA endaraðgreining, o.fl.) gaf til 

kynna að um áður óþekktar tegundir gæti verið að ræða. Einkum var horft til þess 



Kolbeinn Aðalsteinsson, Starri Heiðmarsson og Oddur Vilhelmsson 
Sameindalíffræðileg greining á sambýlisbakteríum í fléttum 2008

Bls 45 

hversu djúpt þeir greindust frá nánustu ættingjum skv. 16S rDNA 

endaraðgreiningunni. Í þessum verkhluta var því lagt upp með að afla ítarlegri 

raðgreiningagagna til að staðfesta eða afsanna grun um að áðurnefndir stofnar væru 

óþekktar tegundir, og jafnframt að hefja örverufræðilega greiningarvinnu 

(characterization) þessara stofna. 

5.3.1 Stofn 2gg1 

Samkvæmt endaraðgreiningu fyrra verkefnis á 16S rRNA geni stofnsins er 

(330bp) með 81% einsleitni fyrir Bacillus pumilus (2). Þær niðurstöður samræmast 

um 30% (483bp) 2x-4x coverage raðgreiningu á 16S rRNA geninu. En sú röð var með 

99% einsleitni fyrir Bacillus pumilus og Bacillus sp. Ásamt fyrirliggjandi 

lífeðlisfræðilegum eiginleikum hans þá virðist stofn 2gg1 vera af ættkvísl Bacillus.

Stofninn er Gram-jákvæð, staflaga baktería, katalasa og oxidasa jákvæð, sem 

samræmist lýsingu innn ættkvíslarinnar (46). 

Samkvæmt sambærilegri DGGE flokkun á stofni CbSb14 (2) þá var B. 

psychrophilus mögulegur en fyrir stofn 2gg1 er það ólíklegt því hann óx ekki við 7% 

NaCl eða við pH 5,7 ásamt þess að vaxa illa eða ekki á nutrient broth eða nutrient 

agar. Það sama á við um B. psychrosaccarolyticus (12), B. megaterium  (46)  og B. 

simplex (18) eru oxidasa neikvæðir, ásamt því að annar getur vaxið við við 50°C á 

meðan hinn getur ekki vaxið við 7% NaCl. 

 Samanburður á stofni 2gg1 við B. pumilus og B. safensis er ógerlegur 

með 16S rDNA raðgreiningagögnum og almennum lífeðlisfræðilegum einkennum 

stofns 2gg1. Til endanlegrar greiningar þyrfti að raðgreinina gýrasa undireiningu B 

(gyrB), framkvæma DNA–DNA blandaða þáttapörun (hybridization) og/eða 

peptíðmassafingraförun á gróum Bacillus (11). Munur er á milli kolefnisnýtingargetu 

tegundanna þar sem breytilegur vöxtur er milli stofna B. pumilus, en greinilegur 

vöxtur í stofnum B. safensis, Inositol, Methyl-α-D-Glucopyranoside, Melibiose, 

Raffinose, Maltose og D-Turanose (49). Þessir kolefnisgjafar voru ekki prófaðir fyrir 

stofn 2gg1. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum er þó líklegasta kennigreining stofns 

2gg1 að hann samsvari Bacillus pumilus. Þar sem B. pumilus er þekktur sambýlingur 

(symbiont) svepps. Einnig getur stofn 2gg1 nýtt sér Tween 80 til vaxtar á meðan B. 

pumilus getur afvatnað Tween 80 en ekki B. safensis (49).  
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5.3.2 Stofn 2R1b 

Samkvæmt alls 1250 bp 16S rDNA þrískiptu 2x-4x coverage 

hlutaraðgreiningu stofns 2R1b er hann með 98-97% einsleitni til Subtercola boreus og

98-94% einsleitni til Agreia patensis. Stofn 2R1b er greinilega af annarrihvorri 

ættkvíslinni Subtercola eða Agreia en þær tilheyra ætt Microbacteriaceae (fylkingu 

Actinobacteria). Tegundinar S. boreus og S. frigoramans eru þær einu innan 

Subtercola (40) en S. pratensis var færð í ættkvíslina Agreia (51), sem innihelt þá 

einungis eina aðra tegund, Agreia bicolorata (13). Fram hafa komið efasemdir um að 

hægt sé að aðgreina ættkvíslirnar með ótvíræðum hætti með upprunaflokkun 

(phylogenetic analysis) byggðri á raðgreiningu (Mynd 7)(51). Sú kenning samrýmist 

rannsókn sem gerð var á Microbacteriaceae ættinni, þar sem raðgreind voru gen fyrir 

gýrasa undireiningu B (gyrB), RNA-pólýmerasa undireiningu B (rpoB), rekombinasa 

A (recA) og pólýfosfat kínasa (ppk).  Í þeirri rannsókn aðgreindust ættkvíslirnar tvær 

ekki og hópuðust ætíð saman (53). Aðgreining ættkvíslanna felst í samsetningu 

frumuveggjar (50) og 1,1-dimethoxy-alkane rófi (51). Nálægð ættkvísla Subtercola og

Agreia er það mikil að fjallað verður um stofn 2R1b í samhengi þessara fjögurra 

tegunda. 

 

Mynd 7. Maximum-likelihood tré fyrir Subtercola og Agreia (51) 
 
Lítið hefur verið birt um þessa tegundir en S. boreus og S. frigoramans hafa 

verið einangrað úr grunnvatni (40). A. bicolorata var einangruð úr Narrow reed grasi 

(Calamagrostis neglecta) þar sem sýnin voru sýkt af gallmyndandi orminum (gall-

forming nematode) Heteroanguina graminophila (13), á meðan A. pratensis (áður S.

pratensis) er sambýlingur í grasi (4) og einnig í sykurrófum (65).  A. pratensis er 

miðlungshitakær og þekktur antagonisti gegn öðrum bakteríum og gæti því verið 

áhugaverð til að skima eftir lífvirkum efnum úr honum (65).  
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Tafla 18. Samanburður á afvötnun og sýrumyndun A. pratensis við vöxt við 
kolefnisgjafa stofns 2R1b 

A. pratensis Stofn 2R1b 
Afvötnun: Kolefnisgjafar: 

Tween 80 + Tween 80 + 

Tween 60 + Tween 60 D 

Cellulose - Cellulose 
Loftháð 

sýrumyndun:   
D-

Fructose + D-Fructose + 

D-Xylose + D-Xylose + 
D-

Mannitol + D-Mannitol +

Lactose - Lactose + 
ND táknar ekki vitað og V táknar breytilegt milli 

stofna 

+ táknar vöxtur og - táknar ekki vöxtur 

Agreia aðgreininst meðal annars frá Subtercola því hún hefur L-DAB og D-

Orn í peptíðglýkan lagi sínu (50) og við það að vera miðlungshitakær en Subtercola 

kuldakær (51). Stofn 2R1b var greinilega ekki kuldakær (frekar miðlungshitakær) og 

flokkast hann því undir ættkvísl Agreia. Þar sem stofn 2R1b er oxidasa neikvæður þá 

telst hann líklega til A. pratensis.

5.3.3 Stofn SaGb10 

Samkvæmt endaraðgreiningu fyrra verkefnis á 16S rRNA geni stofnsins er 

(um 400bp og 350bp) stofninn með 91% og 93% einsleitni við bæði 

Stenotrophomonas sp. og S. maltophilia ásamt því að vera staflaga (4). Af greindum 

antagonista stofnum innan S. maltophilia gegn sveppum greindust þá í tvo aðgreinda 

hópar ásamt S. rhizophila sem þriðja hópi (42). Munur 16S rDNA raðgreiningar S.

rhizophila og S. maltophilia voru 44 basar eða 3% (62). 
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Tafla 19. Samanburður SaGb10 við S. rhizophila 
S. 

rhizophila 
S

aGb10 

Kólóníur gul 
g

ul 

Oxidase  -* 
 

+
Vöxtur við :     

4 °C  + 
N

D
14 °C  + w

23 °C  + 
 

+

34 °C  + 
 

+

37 °C  + 
N

D

41 °C  - 
N

D
45 °C  -  -
Vöxtur við     

4% NaCl  + 
 

+

5% NaCl  - 
 

+
Vöxtur á:     

Xylose  + 
 

+
glycogen  + w

Tween 80  + 
 

+
N-acetyl-d-

glucosamine  + 
 

+

D-fructose  + 
 

+

Methylpyruvate  + 
 

+

L-alanine  + 
 

+

L-asparagine  + 
 

+
Glycyl-L-

glutamic acid  + w
L-threonine  + w

Mannitol  -* 
 

+
i-Erythritol  -*  -
w táknar veikur vöxtur stofns/tegund á viðkomandi 

kolefnisgjafa 

ND táknar ekki vitað og V táknar breytilegt milli stofna 
+ táknar vöxtur og - táknar ekki vöxtur á viðeigandi 

kolefnisgjafa 
*Gögn frá Wolf o.fl. (62) 
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Þrátt fyrir að Stofn SaGb10 sé með mjög sambærilega kolefnisnýtingu (Tafla 

15) þá er ekki hægt að greina hann til S. rhizophila, en hún er oxidasa neikvæð. S.

maltophilia hefur greinst í fléttum í Brasilíu sem binda köfnunarefni og seyta 

plöntuvaxtarhormóninu etýlen (37). En samkvæmt Wolf o.fl. greindust allir þrír 

hóparnir mismikið frá S. maltophilia skv. lífeðlisfræðilegum prófunum og 

fitusýrugreiningu, en einungis S. rhizophila taldist greinast nægjanlega samkvæmt 

16S rDNA greiningu til að teljast ný tegund (62). 

Áhugavert væri að endurtaka tilraunir Wolf o.fl. og greina erfðafræðilega og 

lífeðlisfræðilega fjarlægð stofna innan S. maltophilia sem eru antagonistar gegn 

sveppum (einangraðir frá umhverfissýnum) og sjúkdómsvaldandi (einangraðir frá 

sjúklingum). Einnig mætti taka sérstaklega fyrir S. maltophilia úr fléttum og raðgreina 

gýrasa. 

 

5.3.4 Stofn AnSk8 

Stofn AnSk8 er virðist vera af ættkvísl Micrococcus samkvæmt 16S rDNA 

hlutaraðgreiningu og fyrirliggjandi gögnum um lífeðlisfræðilega eiginleika hans. Þó 

er ekki hægt að segja fyrir víst að stofninn sé af ættkvísl Micrococcus þar sem 

einungis voru pöruð 82% af um 260bp röð. Stofninn er Gram jákvæður, katalasa og 

oxidasa jákvæður coccus sem samræmist lýsingu ættkvíslarinnar (54). Stofninn fellur 

ekki innan biovar I og III fyrir M. luteus né M. lylae, þar sem stofninn er kuldakærari 

(kjörhitastig er líklegast milli 14-24°C) og vex við pH 6. Kjörhitastig M. luteus og M. 

lylae er 37°C og hvorugar tegundinar geta vaxið við pH 6 að undanskyldu biovar II 

(61). 
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Tafla 20. Samanburður Ansk8 við M. antarcticus og M. luteus biovar II  

 
M. 

antarcticus AnSk8
Biovar 

II 
Kólónur Gul Gul Gul 

Kjör hitastig 16,8°C 
lægri 

en 28°C 37°C 
Vöxtur við 

pH 6 ND + V 
Vöxtur á:    

Pyruvate - + + 
L-Alanine + w V 
L-

Phenylalanine  - V 
Fructose + + ND 
Gluconic 

acid + w ND 
D-

galacturonic acid - w ND 
D-lactose - w ND 
Mannitol + + V 
Methyl 

pyruvate + + ND 
Glycyl-L-

glutamic + w ND 
Glycogen - + ND 
Cellobiose - + - 
D-

Galacturonic acid - w ND 
D-Xylose - + V 
Tween 40 +* + V* 
Tween 80 +* + V* 

w táknar veikur vöxtur stofns/tegund á viðkomandi kolefnisgjafa 
ND táknar ekki vitað og V táknar breytilegt milli stofna 
+ táknar vöxtur og - táknar ekki vöxtur á viðeigandi kolefnisgjafa

* Tween 40 og Tween 80 afvötnun.  

Af 8 stofnum M. luteus biovar II sýndi helmingur stofna veikan vöxt og um 

helmingur greinilegan vöxt (61). En vaxtahraði stofns AnSk8 lækkaði einungis frá 

µmax 0,195h-1 við pH 6,11 í 0,156h-1 við pH 5,22 sem gerir hann lítið eitt sýrukæran. 

Ætla má að stofninn sé af ættkvísl Micrococcus en hann samræmist illa þeim 

tegundum sem hafa verið greindar og lýst. Hvort sem stofninn er borinn saman við M. 

antarcticus eða M. luteus biovar II (Tafla 20). Því er möguleiki að stofn AnSk8 sé 

fjórða biovar týpan innan M. luteus þar sem M. luteus hefur mjög fjölbreytt 

lífefnafræðileg flokkunarmörk (61). Einnig er hugsanlegt að stofnin megi telja til M. 

antarcticus sem er sýrukær og getur nýtt sér D-cellóbíósa sem meðlimir 
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ættkvíslarinnar Micrococcus eiga ekki að geta gert samkvæmt nýju lýsingunni á 

ættkvíslinni (61).    

5.4 Almennt um sambýlisbakteríur íslenskra fléttna 
Allir ljósóháðu sambýlisstofnarnir gátu nýtt xýlósa og cellóbíósa að einhverju 

leyti, en það er mjög mikilvægur hæfileiki ef þeir eiga að geta lifað með og á fléttum. 

Stofnarnir reyndust vera kuldakærir eða á mörkum þess að vera miðlungshitakærir og 

kuldakærir. Verulegra valáhrifa gætir því í þessum fléttu tengdu stofnum. Gátu allar 

bakteríurnar þolað vatnsvirkni upp að aw 0,93 eða 12% (w/v) NaCl að undan skyldum 

stofni 2gg1. Þar sem fléttur eru áberandi í íslenskum þurrlendisvistkerfum, þurfa 

bakteríurnar að þola þurrk og lága vatnsvirkni. Áhugavert gæti verið að kanna þolni 

stofnanna gegn lækkun á aw með öðrum rakastillandi efnum, s.s. sykrungum og 

amínósýruafleiðum. 

 

Mynd 8. Vöxtur mældur í NB æti dúuðu að aw með NaCl. Ræktað var við 26°C í 

Bioscreen tæki 

 

Við mælingu á vaxtahraða við mismunandi sýrustig var kjörsýrustig allra 

stofnanna á milli pH 6,11 og pH 8,26. AnSk8 og 2R1b höfðu vaxtahraðan 0,16-0,18h-

1 við pH 5,52. Virðist stofn AnSk8 vera lítið eitt sýrukær (0,156h-1 við pH 5,22). 

Nauðsynlegt þykir að þegar þölmörk sýrustigs verða gerð að þau verði gerð ásamt 2% 

NaCl, vegna hins aukna vaxtahraða við 2% NaCl en munurinn er frá 0,11 h-1 til 0,23 

h-1 fyrir 2R1b og 0,14 h-1 til 0,24 h-1 fyrir AnSk8.  

 

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3

0,870,920,97
µ m

ax
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Vaxtarhraði við aw (dúað með NaCl)
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0
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Mynd 9. Vöxtur mældur í NB æti dúuðu með cítrat-fosfat dúa og Tris-HCl dúa. 

Ræktað var við 26°C í Bioscreen tæki. 

 

Allri stofnarnir nema SaGb10 gátu vaxið við pH 5,22 og Vöxtur við lágt 

sýrustig getur verið meðal ráðandi þátta bakteríanna að geta lifað í/á fléttum. Enda eru 

fléttur uppspretta allskyns sýruafleiða s.s. úsniksýru (23). Niðurstöður okkar sýna að 

helmingur þeirra ættkvísla sem greindust í íslenskum fléttum fundust einnig á fléttum 

í Austurríki. En nú sést hvaða þættir eru ráðandi og hvaða sameiginlegu þætti 

stofnarnir hafa sem skýrt geta samlífi þeirra með fléttum. Hugleiða má þann 

möguleika hvort sýrustigsþol bakteríanna gefi til kynna, þvert á tilraunir Stark o.fl. 

(55), að vistfræðilegt hlutverk annar stigs efna frá fléttum geti m.a. verið 

örveruhemjandi virkni þeirra. Slíkar hugleiðingar þarf þó að styðja með beinum 

vaxtatilraunum þar sem mismunandi sýruafleiður eru til staðar í ætinu. Einnig væri 

áhugavert að rannsaka áhrif ýmissa fléttufjölsykra á vöxt bakteríanna. 

Stofnar 2gg1 og 2R1b greindust sem B. pumilus og A. pratensis en báðar 

þessar tegundir eru þekktir anatagonistar, A. pratensis gegn bakteríum (65) en B. 

pumilus hefur sýnt ætisóháða fjölvirka (multi-target) antagonista virkni gegn 

sveppnum A. cochleoides (44).  Samkvæmt samanburði á kolefnisnýtingu SaGb10 og 

S. rhizophila er hægt halda fram að næringarþarfir séu sambærilegar ásamt 

vaxtareinkennum. 

Við frekari greiningu sambýlisbíótu fléttna þarf að huga að þeim valáhrifum 

sem virðist gæta.  Þróunarfræðileg aðgreining er þó ekki sýnileg þegar kemur að 

raðgreiningu 16S rRNA gensisns. Ekki gaf 16S rDNA raðgreining tilefni til að ætla 
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að um óþekktar tegundir séu að ræða. En bæði tegundagreining milli skyldra tegunda 

B. pumilus (49, 52) og aðgreining milli ættkvísla Subtercola og Agreia eru 16S rRNA 

óháðar. Áreiðanlegri raðgreiningagögn væru þó þörf til að dæma af eða á um hvort 

stofnarnir eru í raun fjarskyldir tegundum innan ættkvíslar sinnar, en það má telja 

líklegt ef bakteríustofnarnir hafa aðgreinst vegna langvarandi sambýlis við fléttur.  
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6 Lokaorð 
 

Bakteríustofnasafn þar sem búið er að greina stofna til ættkvísla eða tegunda, hvað þá 

greinagerð með skyldleikatré og ítarlegri greiningu á bakteríusamfélagi, er forsenda 

rannsókna í vist-, lífeðlis- og/eða þróunarfræði fléttna og baktería.  Hefur vísindalegt 

gildi og leggur grunn að frekari rannsókna á sviði hagnýtingar áhugverðra efna s.s. 

lífvirk efni, frumuhemjandi efni og jafnvel niturs.  Ekki er hægt að fullyrða um 

vistfræðileg hlutverk sambýlisbaktería í fléttum. Sameindafræðileg upplýsinga-söfnun 

eru nauðsynleg til dæmis að athuga hvort bakteríustofnar eru valdir (selective) fyrir 

hýsil fléttu eða þróast hefur ónæmi gegn frumuhemjandi virkum efnum fléttna 

(secondary metabolities).  Einnig hvort fléttan taki upp þau efni sem mögulega eru 

seytt út.  

Þar sem einungis var tekið eitt sýni af hverri fléttutegund en ekki fleiri og þá á 

mismunandi svæðum.  Er því ekki hægt að meta hvort samsetning bakteríu-

samfélagsins í fléttum er háð fjölþættum lífrænum og ólífrænum þáttum, einsog 

niðurstöður, Cardinale et al. (8), virtust benda til.  Því einungis var tekið eitt sýni 

fléttna en ekki nokkur og á mismunandi stöðum og ekki var um sömu tegundir fléttna 

í þessari rannsókn né hinum rannsóknum sem fjallað var um í inngangi.  

Þó svo að sömu fylkingar hafi komið upp þá voru ættkvíslirnar mismunandi, 

bæði greindust bakteríur sem ekki höfðu komið áður og ekki greindust ættkvíslir 

baktería sem hafa verið greindar.   Möguleiki er að bakteríusamfélög fléttna á Íslandi 

er mun lík þeirri sem er í Evrópu ef sambærileg efnasamsetning jarðvegs og 

umhverfisskilyrði séu til staðar, en nánari rannsóknir þarf til að staðhæfa þann 

möguleika.  Þar sem sýnatökusvæði annarra rannsókna hafa beinst að allt öðrum 

umhverfisskilyrðum.  Vegna þess að munurinn virðist vera mikill þá mun með frekari 

rannsóknum vera hægt að sýna fram, með tiltölulega mikilli vissu, hverjir eru ráðandi 

þáttir sem stýra bakteríbíótu fléttna. 

 Sönnun þess að Methylobacterium, framleiði plöntu- hormón með áður 

óþekktum leiðum færir nýja innsýn í sambýli plantna og baktería almennt(33, 38, 56).  

Þegar svona lítið er vitað um samspil baktería við plöntur eða sveppi er óráðlegt að 

spá alltof mikið um hlutverk.  En þar sem haldið er fram að alla vega þessi baktería sé 

með ný og óþekkt hlutverk þegar kemur að sambýli baktería og plantna þá má alveg 
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áætla að hún gegni sambærilegu hlutverki í fléttum og hjá plöntum. 

 Eftir að tekið hefur verið lítið úrtak af örverusamfélagi fléttna og spáð í hlutverk 

þeirra er ekki hægt að horfa framhjá sérstæðu bakteríusamfélags íslenskra flétta.  Með 

nýrri bakteríu fylkingu Bacterioidetes (Chryseobacterium sp.)og samlífi Sporosarcina 

saromensis og Methylobacterium sp. með fléttum. Einnig líklegum sambærilegum 

hlutverkum Stenotrophomona sp. og Pseudomonas sp. í ólíkum fléttutegundin og 

umhverfisaðstæðum.  
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8 Viðaukar – 16S rDNA raðir 

8.1 Consensus raðir stofna 2R1b og 2gg1 
 
>2R1b 50-700 (-380 4con, 380+ 8con, 460+ 4con, 670+ 2con) (642bp) 
GGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGATGCTGAGCTTGCTT 
AGCGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGTAACCTGCCCTTGC 
ACTCTGGGATAAGCGTTGGAAACGACGTCTAATACCGGATATGA 
CAACCGAACGCCTGTTGTGGTTGTGGAAAGATTTTTTGGTCAAGSGATG 
GACTCGCGGCCTATCAGGTTGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAACGCCTACGACGGGTAGCCGG 
CCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA 
GTGGGGAATATTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGGATGACG 
GCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTTTAGTAAGGAAGAAGAACTTCGGTTTGACGGTACTT 
GCAGAAAAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTTG 
TCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCTGTGAAATCTG 
GAGGCTCAACCTCCAGCCTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCGGTT 
GGATCACCTCCTTAMTCCTGGTGTAMCGGTGGAA 
>2R1b 840-1150(3) (265bp) 
TCCWWGCCGTAAACGTTGGGAACTAGATGTAGGGACCATT 
CCACGGTTTCTGTGTCGCAGCTAACGCATTAAGTTCCCCGCCT 
GGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACG 
GGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATT 
CGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATG 
AACGAGAACNGNTCAGAAATGTGGAACTCTTTGGACACT 
CGTTTACAGGTGGTGCATGGTTGTCKTCAGCTCGTGTCGT 
>2R1b 1280(3-2) (320bp) 
TTCACRCATGCTACAATGGCCGGTACAAAGGGCTGCNATACCGTAAGGTG 
GAGCGAATCCCAAAAAGCCGGTCTCAGTTCGGAT 
TGAGGTCTGCAACTCGNCCTCATGAAGTCGGAGTCGCT 
AGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGT 
TCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCATGAAA 
GTCGGTAACACCCAACGCCAGTGGCCTAACCTTCGGGAG 
GGAGCTGTCTAAGGTGGGATTGGTGATTANGGACTAAGT 
CGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGTTATCAC 
CCTCCTTAA 
 
>2gg1 (483 bp) 
GCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGKRAACCGGRGCTAATACCGGATAGT 
TCCTTGAACCGCATGGTTCAAGGATGAAAGACGGTTTCGGCTGTCACTTA 
CAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGGGGTAATGGCTCACCAA 
GGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTG 
AGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAA 
TGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGG 
ATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTGCGAGAGTAACTGCTCG 
CACCTTGACGGTACCTAACCAGACAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCA 
GCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAA 
AGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTG 
 

8.2 Stuttar 16S rDNA raðir  
 
>CbSb14 830(435bp) 
CCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGA 
AACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGC 
AACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCGCTGACCGCTCTAGAGATAGAGCTTTC 
CCTTCGGGGACAGCGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGT 
TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGCATTTAGTTGGGCA 
CTCTAAGGTGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATG 
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CCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACGGTACAGAGGGTCGCAACCCCG 
CGAGGGTGAGCTAAT 
>2gg1_R 328 
ACAAVCGGTDAAGNATKTTGTTTAATTNGAARCAACGVNAAGANCCTTAACAGGTCTTVA 
ATTCTYNTNACAACCCTAGABATAGGDCTTTCCCTTCGGGNACAGAGTNACAGKTGGTG 
CATGGTTGTBGTCAGCTCSTSTCSTCAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGNGCAACC 
CTTGATNTTADTTAANAGCATTCAGTTGGGCACTCYMMMCYCMCCBCCVGGTGNCaaahm 
raaaaaarrTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCNACACACATG 
CTAMAATGGACAGAACAAATGGGTSCGAG 
>2R1_F (458bp) 
CTTCGGGTGNCAGCGGCAGACGGGTGAGTAACACGTGGGAACGTACCCTTTGGTTCGGAA 
TAACGCATGGAAACGTGCGCTAATACCGGATACGCCCTTTTGGGGAAAGGCTTGCTGCCG 
AAGGATCGGCCCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTTATATGGCCTACCAAGGCGACG 
ATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTC 
CTACGGGAGGCAGCANGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGCAANGCCTGATCCAGCCATG 
CCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCTCTTTTGTCCGGGACNATAATGAC 
GGNCCCGGAAGAATAAGCCCCCGGCTAACTTCGTGCCNCNGCCGCGGTATACGAAGGG 
GCTAGCGTTGCTCGAATCCTGGCGTAANGGCNCGTAGGCG 
>2R1_R (463 bp) 
ACGGTTTAAAGCATTCCCCCTNGGGAGTAGGGTCGCAAGATTAANACTCAAAGGAATTA 
CGGGGCCCGCANAATCGGTGAACCATGNGTTTAATTTCAAGCAACTGCGCAGAAACC 
TTTACCATTCCCTTGACATGTCGTGCCATCCGGAGAGATCCGGGGTTCCCTTCGGGGACG 
CGAACACAGGTGCNTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCC 
CCGCAACGGAGCGCAACCCACGTCCTTAGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTCTAGGGAG 
ACTGCCCGGTGATAAAGCCCANGANGAAGGTGTGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTT 
ACGGGATGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGGTGACAGTGGGACGCGAAGGAGCGATCT 
GGAGCAAATCCCCAAAAACCGTCTCAGTTCAGATTGCACTNTGCAA 
>CvSm14 (450bp) 
GCCCACCTTGNTGAGTGACATTAGTGGCGAACGCGGTGAGTAACACNTGAGTAACCTGCC 
CTTGACTCTAGGATAAGCCCGGGAAACTGGGTCTAATACTGGATAGGAACGTCTACCGCA 
TGGTGGATGTTGGAAAGAATTTCGGTCATGGATGGACTNNCNGCCTATCAGCTTGTTGGT 
GAGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACAC 
TGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATG 
GGCGAAAGCCTGATGCANGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCT 
CTTTCAGTAGGGAANAAGCGAAAGTGACGGTNCCTGCAGAAGAAGCACCGGCTTACTACG 
TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGC 
>AnSk8 (257bp) 
TGGGTGTCKGTCAGACTCTGGGTCGTGAGGGTGTTCNKGTTAATGTCCCGGBAACGGGGC 
GGCAACCCTCCGTTYCATNGTTGACAGCANGTTCBGGTGGGGACTCChbssnvsaCYCCC 
GGGGTCaamwaaaarraaGGTGAGGACGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCTTGGG 
CTTCACGCATGBBRCAATGGCCGGTNCAATGGGTTGCGATACTGTGAGGTGGAGCTAATC 
CCAAWAAGCCGGTCTCA 
>SaGb10_F (387bp) 
TTAANTTCCCGCCTKGGAGTACGGTYSCAAGACTDAACTHAAGGAATTACNNGGGC 
CCGCCAAACGGTGGAGTATGTGKTTAATTBGATCAACGCGAAGAACCTTACCTGGCC 
TTKACATGTCGAGAACTTTCCAGAGATGGATGGGTGCCTTCGGGAACTCGAACACAGGTG 
CTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCA 
ACCCTTGTCCTTAGTTGCCAGCACGTAATGGTGGGAACTCTMMCCMSACCGCCGGTGACA 
AACAMGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGGCCAGGGCTACAC 
ACGTACTACAATGGTAGGKTACAGACKGGCTGCA 
>SaGb10_R (356bp) 
ATAACNTAVGGAAACTTACGCTAATACCGCATACGACCTACGGGTGAAAGCAGGGGATCT 
TCGGACCTTGCGCGATTGAATGakyyykwTGTCGGATTAGCTAGTKGGCGGGGTAAAGGC 
CCACCAAGGCGACTATCCGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGAACTGAGA 
CACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGCAAGCCT 
GATCCAGCCATACCGCGTGNGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCCCTTTTGTTGGGA 
AAGAAATCCANCCGGCTATCCCTGNTGGGATACNGNCCCAAGAAAAVCCCBGC 
TAA 
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