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Útdráttur 

Rannsókn þessi er hluti af yfirgripsmikilli rannsókn um heilbrigði og stofnbreytingar 

íslensku rjúpunnar (Lagopus muta). Meginmarkmið verkefnisins var að skoða 

fitusýrusamsetningu fituefna úr stélrótarkirtli rjúpunnar með tilliti til hlutfalls mettaðra og 

ómettaðra fitusýra og sjá hvort það tengist á einhvern hátt líkamsástandi rjúpunnar. Þar 

sem rannsóknir hafa sýnt fram á bakteríudrepandi eiginleika mettaðra fitusýra á ýmsum 

sviðum var því áhugavert að kanna hvort þær rjúpur sem eru með hærra hlutfall mettaðra 

fitusýra í fituefni kirtils séu betur á sig komnar varðandi ástand fjaðurhams og 

sníkjudýrabyrði. Kirtilinn var einangraður, mældur og veginn. Einnig var sýni af fljótandi 

fitunni tekið, það fryst og geymt við -70°C. Heildar fituefni stélrótarkirtils var síðan 

einangrað með lífrænum leysi, fitusýrur fituefnisins metýlesteraðar og  tegundir 

fitusýrumetýlestera greindar á gasgreini. Gasgreiningarforritið HP Chemstation var notað 

við úrvinnslu gagna úr gasgreini, það er til að reikna út hlutföll (% af heildar fitusýrum) 

mettaðra, einómettaðra og fjölómettaðra fitusýra í sýnum. Hlutfall mettaðra fitusýra  

reyndist vera mun hærra en hlutfall ein- og fjölómettaðara fitusýra í fituefni 

stélrótarkirtilsins. Marktækur munur var á fitusýruhlutföllum milli ára og aldurshópa. Eldri 

fuglar hafa meira af ein- og fjölómettuðum fitusýrum en yngri fuglar. Engin fylgni er til 

staðar á milli fjölda mítla og hlutfalls mettaðra fitusýra í fituefni stélrótarkirtilsins. Engin 

fylgni var heldur til staðar á milli ástands fjaðurhams og hlutfalls mettaðra fitusýra. Þessar 

frumniðurstöður styðja því ekki tilgátuna um áhrif bakteríudrepandi mettaðra fitusýra á 

sníkjudýrabyrði og fjaðurham rjúpunnar.  

 

 

 

 



 

Abstract  

This study is a part of a larger study on the health condition and population fluctuation of 

the Icelandic Ptarmigan (Lagopus muta). The main objective of this project was to 

investigate the fatty acid composition of the lipids from the uropygial gland from the 

Icelandic Ptarmigan with regards to the proportions of saturated to unsaturated fatty acids 

and to examine if they relate to the bird‘s condition of plumage and parasite burden. 

Studies have shown that saturated fatty acids have antibacterial effect in various area, 

therefore it was interesting to examine if the bird‘s with higher proportion of saturated fatty 

acids in the gland lipids are in better condition of  plumage and parasite burden. The gland 

was isolated, measured and weighted and a sample of the fluid lipid was also obtained, 

frozen and kept at -70°C. The entire fluid lipid content of the gland was isolated with 

organic solvent, fatty acids were methylestered and the types of fatty acids separated on 

gas chromatography. Finally the gas chromatography software HP Chemstation was used 

to determine the proportion (% of total fatty acids) of saturated-, unsaturated- and 

polyunsaturated fatty acids in the samples. The proportion of saturated fatty acids was 

relatively higher than the proportions of mono- and polyunsaturated fatty acids in the 

secretion of the uropygial gland. Significant difference was found in the fatty acid 

proportion between years and age. The older ptarmigans have higher proportion of mono- 

and polyunsaturated fatty acids than the younger ones. No correlation was found between 

the number of parasites and proportion of saturated fatty acids in the secretion of the 

uropygial gland. Also, there was no correlation found between the condition of the bird‘s 

plumage and the proportion of saturated fatty acids. These preliminary results do not 

support the hypothesis that the saturated fatty acids have antibacterial effect on the parasite  

burden and plumage of the ptarmigan. 
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1 Inngangur 

Undanfarin haust (2007 til 2010) hefur rjúpum verið safnað til þess að kanna stofnsveiflur, 

líkamsástand, heilbrigði, sjúkdómsvalda og streituþætti þeirra. Verkefnisstjóri er Ólafur 

Karl Nielsen fuglafræðingur á Náttúrufræðistofnun Íslands. Einn þáttur þeirrar rannsóknar 

er athugun á stélrótarkirtlinum (preen/uropygial gland), þar sem framleidd er sú fita sem 

fuglinn ber á fjaðurhaminn. Stélrótarkirtill í rjúpum er staðsettur baklægt í rót stélsins. 

Kirtillinn er fitukirtill sem seytir kirtilsafa/fituefni sem þjónar fjölbreyttum tilgangi. Meðal 

fituefna í seyti kirtilsins eru vaxesterar, fitusýrur, þríasýlglýseról, og kólesteról (forveri D 

vítamíns) (16). Þegar rjúpan snyrtir sig smyr hún fljótandi fituefninu yfir fjaðrirnar þannig 

að þær hrinda frá sér vatni. Það hefur verið sýnt fram á að kirtilfitan sé vörn gegn 

bakteríum (6) og naglúsum (8), og þar með er talið að seytið sé verndandi fyrir húð, fjaðrir 

og gogg (16). Kirtilfitan inniheldur fitusýrur og rannsóknir hafa sýnt að stuttar mettaðar 

fitusýrur hafi bakteríu drepandi eiginleika (15). Það var því áhugavert að kanna hvort þær 

rjúpur sem eru með hærra hlutfall mettaðra fitusýra í stélrótarkirtilsfitunni séu betur á sig 

komnar varðandi ástand fjaðurhams og sníkjudýrabyrði.  

1.1 Fituefni (lípíð) 

Fituefni eru lífrænar sameindir sem standa saman af kolefni, vetni og súrefni. Fituefni 

einkennast af því hversu torleysanleg eða óleysanleg þau eru í vatni þar sem bygging þeirra 

er að hluta til óskautuð. Fituefni eiga það þó flest sameiginlegt að vera leysanleg í 

óskautuðum lífrænum leysum eins og hexani (C6H14), klóróformi (CHCl3) og benseni 

(C6H6).  

Fituefnum er skipt niður í þrjá aðalflokka eftir byggingareiginleikum þeirra en það eru 

þríglýseríð eða þríasýlglýseról, fosfólípíð og kólesteról. Þríglýseríð er samsett  úr einni 

glýserólsameind og þremur fitusýrum og er einfaldasta fituefnið sem er byggt úr  

fitusýrum. Glýserólið virkar sem einskonar burðargrind fyrir fitusýrurnar og ber þríglýseríð 

sameindina uppi. Fitusýrurnar þrjár geta verið mismunandi að lögun hvað varðar mettun og 

lengd. Þríglýseríð er aðal geymsluform fituefna í líkamanum.  
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Kólesteról fellur undir flokk steróla, er aðal sterinn í dýravefjum og er ennfremur forveri 

kynhormóna og D-vítamíns. (9) 

Fosfólípíð eru himnulípíð þar sem tvær fitusýrur eru tengdar með estertengjum við fyrstu 

tvö kolefni glýseróls en skautaður hópur tengist með fosfódíester tengi við þriðja kolefnið. 

Þannig eru fosfólípíð gædd þeim eiginleika að vera tvígæfar sameindir. Fosfólípíð eru 

aðalbyggingarefni frumuhimnunnar.  

Vöx eru einn flokkur lípíða sem hafa mikilvæg líffræðileg hlutverk í dýrum og plöntum. 

Þau eru byggð úr fitusýru sem tengist með ester súrefni við alkóhól með þéttingarhvarfi. 

Þessar sameindir eru algjörlega óvatnsleysanlegar og eru á föstu formi við líffræðilegt 

hitastig. Þessi mikli vatnshrindandi eiginleiki leyfir þeim að virka sem vatnsvörn á 

laufblöðum margra plantna, fjöðrum fugla og feldi margra dýra svo eitthvað sé nefnt. Vöx 

geta einnig virkað sem orkugeymsla (4). 

 

Mynd 1. Myndun einesters (13).  

Fitusýrur eru sameindir sem finnast víða bundnar við aðrar sameindir eins og glýseról, 

sykrur eða fosfathópa til að mynda lípíð. Fitusýrur má losa frá lípíðum, aðallega með 

ensímvirkni, svo þær verða að fríum fitusýrum sem hafa margbreytilega líffræðilega virkni 

(2). Fitusýrur eru karboxýlsýrur með kolvetniskeðjur sem eru frá 4-36 kolefni að lengd 

(C4-C36) (9). Fitusýrurnar eru auðkenndar eftir fjölda kolefna í keðjunni og stöðu og 

fjölda tvítengja frá karboxýlenda eða frá metýlenda (ómega (n-) enda). Fitusýrur greinast í 

þrjá flokka: mettaðar fitusýrur (MFS) þar sem kolefniskeðjan er fullmettuð með 

hámarksfjölda vetnisatóma og inniheldur þar af leiðandi engin tvítengi (sjá mynd 2), 

einómettaðar fitusýrur (EÓFS) þar sem kolefniskeðjan inniheldur eitt tvítengi (sjá mynd 3) 

og  fjölómettaðar fitusýrur (FÓFS) þar sem tvö eða fleiri tvítengi eru til staðar í 

kolefniskeðjunni. Fjölómettaðar fitusýrur flokkast svo enn frekar í ómega-3 (n-3) og 

ómega-6 (n-6) fitusýrur eftir stöðu tvítengis frá ómega-enda (sjá mynd 4) (9).   
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Mynd 2. Mettaða fitusýran (MFS) mýristýlsýra (14:0) er 14 kolefni að lengd og hefur ekkert tvítengi í 

kolvetniskeðjunni. 

 
Mynd 3. Einómettaða fitusýran (EÓFS) olíusýra (18:1n-9) er 18 kolefni að lengd og hefur eitt tvítengi 

staðsett við kolefni 9 frá ómegaenda fitusýrunnar. Olíusýra er ómega-9 fitusýra. 

 

Mynd 4. Fjölómettaða fitusýran línólsýra (18:2n-6) er 18 kolefni að lengd og hefur tvö tvítengi, þar sem fyrra 

tvítengið er staðsett við kolefni 6 talið frá ómegaenda fitusýrunnar. Línólsýra er ómega-6 fitusýra. 

Fituefnamyndun í fuglum á sér aðallega stað í lifrinni sem spilar lykilhlutverkið í myndun 

á fituefnum sem eru notuð af öllum vefjagerðum og þ.á.m lifrinni sjálfri. Helsta 

geymsluform fituefna, sem er aðallega á formi þríglýseríða, eru lifrar- og fitufrumur. 

Hversu mikið er geymt af þríglýseríðum í þessum frumum á hverjum tíma fer eftir því 

hversu fáanlegar fitusýrur eru til myndunar þríglýseríða en þær koma annaðhvort úr fæðu 

eða fitusýrumyndun í lifrinni (3). Sumar fitusýrur kallast lífsnauðsynlegar fitusýrur en það 

eru þær fitusýrur sem líkaminn getur ekki myndað sjálfur og verður því að fá úr fæðunni, 

sem dæmi má nefna línólsýru (LA) og alfa-línólensýru (ALA). Þessar lífsnauðsynlegu 

fitusýrur gegna svo hlutverki byggingarefnis fyrir fleiri fitusýrur (sjá mynd 5).  
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Mynd 5. Nýmyndunarferlar arakidónsýru (AA), eikósapentaensýru (EPA), dókósahexaensýru (DHA) o.fl. 

fitusýra úr lífnauðsynlegu fitusýrunum línólsýru (LA) og alfa-línólensýru (ALA) úr fæðu. Báðir ferlar notast 

við sömu lengingarensímin (elongasa) og ómettunarensímin (Δ5- og Δ6-desaturasa). 

1.2 Stélrótarkirtill og seyti hans 

Stélrótarkirtillinn er tvískiptur útkirtill. Hann er til staðar í flestum fuglategundum og er 

mikilvægasti húðkirtill þeirra fugla sem hafa hann. Kirtilinn er staðsettur miðsvæðis 

baklægt við stélrótina. Kirtillinn er fitukirtill sem seytir kirtilsafa/fituefni sem þjónar 

fjölbreyttum tilgangi. Mikið af fituefni stélrótarkirtilsins er myndað inn í kirtlinum sjálfum. 

Kirtillinn inniheldur mikið magn af ensímum sem eru nauðsynleg til fitusýrumyndunar, 

eins og malic ensím og fitusýru synthasi (5). Meðal fituefna í seyti kirtilsins eru vaxester, 

fitusýrur, þríasýlglýseról og kólesteról. Líffræðilegt hlutverk þessara vaxefna er ennþá 

óljóst en talið er að þau veiti fuglinum vatnsvörn, geri fjaðrirnar sveigjanlegri og verji 

fuglinn gegn áhrifum sníkjudýra. Flest vaxester í stélrótarkirtilsfitu eru einesterar (sjá 

mynd 1) af mettuðum, ógreinóttum og/eða ein-, tví- eða fjölmetýl karboxýlsýrum sem eru 

esteraðar með alkóhóli (13). Kirtilfitan inniheldur einnig díester vax sem skiptist í 

díólbyggð ester (díól esteruð með tveimur fitusýrum) og díester byggð á β-hýdroxý 

fitusýrum, sem eru esteruð með alkóhóli og fitusýru (sjá mynd 6). Sýnt hefur verið að vax 

stélrótarkirtilsins breytir um byggingu yfir fengitíma frá einester gerð og yfir í eina af 
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þessum tveimur díester gerðum (13). Díester vax eru talið gegna hlutverki í að laða að 

maka en verndar fjaðurhaminn ekki jafn vel gegn sníkjudýrum eins og einester (13). 

 

Mynd 6. Vax af gerð 1 er 1,2-díól díester en vax af gerð 2 er β-hýdroxý fitusýru díester (13) . R1-3 eru 

hliðarhópar sem geta verið fitusýrur, yfirleitt mettaðar (13). 

Fuglinn dreifir úr seytinu yfir fjaðurhaminn þegar hann snyrtir sig og smyr þannig 

fjaðrirnar með fljótandi fituefni. Fituefnið sem borið er á fjaðrirnar er talið hamla áhrifum 

sníkjudýra, hafa hugsanlegt hlutverk í hitastjórnun, minnka vatnsdrægni og styrkja 

fjaðrirnar (8). Seyti kirtilsins hefur mikilvæg áhrif á ástand fjaðurhamsins. Seytið viðheldur 

sveigjanleika fjaðranna og kemur í veg fyrir að þær verði brothættar og myndar einnig eins 

konar mörk sem minnkar vatnsdrægni fjaðranna og eykur vatnsfælni þeirra. Önnur ástæða 

fyrir því að seytið heldur fjaðurhamnum í góðu ástandi er bakteríudrepandi virkni þess en 

það ver hann gegn sníkjudýrum sem geta skemmt fiðrið og ýmsum gerðum af fjaðurlúsum 

sem herja á fjaðurhaminn (8). Sýnt hefur verið fram á hvernig þessar fjaðurlýs drepast 

strax og þær komast í snertingu við einungis örlítinn dropa af seyti stélkirtilsins. Seytið er 

því gott fyrir fjaðurhaminn á marga vegu.  

Vanalega eru engar fjaðrir á húðinni sem liggur yfir kirtlinum og er því  hægt að sjá hann  

vel (sjá mynd 7). Eins og greint er frá hér að framan inniheldur seytið úr kirtlinum 

kólesteról sem er dreift yfir fjaðrirnar. Þegar útfjólubláir geislar sólarinnar skína á 

fjaðurhaminn breytist kólesteról, sem er forveri D-vítamíns, í virka D3 vítamín formið sem 

fuglinn síðan innbyrgðir þegar hann snyrtir sig (preening) (16). Í fuglum hefur D-vítamín 

mikilvægt hlutverk í beinmyndun og í efnaskiptum kalks og fosfórs og eykur upptöku 
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þeirra í þörmunum. Það sér einnig um að losa kalk og fosfór úr geymslu í nýrum og 

beinum svo að fuglinn fær nóg af kalki og fosfór þegar hann þarf á því að halda (til dæmis 

til myndunar á eggjaskurn í verpandi fuglum) (10). 

 

Mynd 7. Stélrótarkirtill. Seytið kemur frá lítilli totu sem sést neðarlega á kirtli. Mynd er tekin af kirtli fuglsins 

Green-cheeked conure (16). 

1.3 Bakteríurdrepandi eiginleikar mettaðra 

fitusýra  

Fríar fitusýrur hafa fjölbreytilega og mikilvæga líffræðilega virkni og er ein þeirra 

hæfileiki til að drepa eða hamla bakteríuvexti. Þegar talað er um að hamla bakteríuvexti er 

átt við að bakterían sé ennþá á lífi en getur ekki gengist undir frumuskiptingu í nærveru 

fitusýrunnar. Þessi bakteríudrepandi virkni frírra fitusýra er notuð af mörgum lífverum til 

að verjast gegn bakteríum og sníkjudýrum. Aðalskotmark fitusýranna er tvöfalt 

fosfólípíðlag frumuhimnu baktería. Sum skaðleg áhrif fitusýra á frumuhimnu baktería má 

rekja til sápueiginleika fitusýra vegna tvígæfrar byggingar þeirra sem gerir þeim kleift að 

mynda göt á frumuhimnu baktería. Fitusýrurnar geta rofið rafeindaburðarkeðjuna og 

truflað oxunarfosfórun sem fer fram í hvatberum frumna og myndar ATP sameindir til 

orkumyndunar. Auk þess við að trufla orkumyndun frumunnar geta fitusýrurnar einnig 

hamlað ensímvirkni, skert næringarupptöku eða komið af stað rofi frumuhimnunnar (sjá 

mynd 8). Rof frumuhimnunnar veldur því að efni leka út úr frumunni sem endar með 

sjálfseyðingu/dauða frumu (2). Það liggur engin útskýring að baki þess hvernig 

bakteríudrepandi fitusýrur velja að rjúfa eina sérstaka frumuhimnu frekar en aðra, en 

fitusýrur tengjast frumuhimnu bakteríu og koma í veg fyrir að baktería valdi hýslinum 

skaða.  
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Mynd 8. Fimm mismunandi leiðir notaðar af fríum bakteríudrepandi fitusýrum til að vinna bug á bakteríum. 

Aðalskotmark fitusýranna er tvöfalt fosfólípíðlag frumuhimnu baktería (2). 

Bakteríurdrepandi virkni fitusýra fer eftir mettun þeirra og lengd kolvetniskeðjunnar (sjá 

töflu 1, viðauka II). Hjá mettuðum fitusýrum er mesta virknin hjá fitusýrum sem hafa 10 

eða 12 kolefni í kolvetniskeðjunni og virðist sem bakteríudrepandi virkni minnki því styttri 

eða lengri sem keðjan er. Hins vegar sýna rannsóknir að fitusýrur sem hafa 14, 16 eða 18 

kolefni í kolvetniskeðjunni geti virkað betur en þær sem hafa 10-12 kolefni í keðjunni gegn 

vissum bakteríum (sjá töflu 1, viðauka II). Á meðal einómettaðra frírra fitusýra, hafa þær 

fitusýrur sem hafa 14 og 16 kolefni í keðjunni mestu virknina, og fitusýrur sem hafa 

tvítengi í cis stöðu virðast hafa meiri virkni heldur en þær fitusýrur sem hafa tvítengi í 

trans stöðu (2). Bakteríudrepandi virkni nokkurra frírra fitusýra á bæði Gram pósitívum og 

Gram negatívum bakteríum hefur verið könnuð. Gram negatívar bakteríur hafa bæði innri 

og ytri frumuhimnu utan um frumuvegg úr peptíðóglýkan en Gram pósitívar bakteríur 

skortir þessa ytri frumuhimnu. Niðurstöður sýndu að mettaðar fitusýrur með 16 og 18 

kolefni í kolvetniskeðjunni höfðu aðallega Gram pósitív bakteríudrepandi virkni, en að þær 

með 12 og 14 kolefni í kolvetniskeðjunni hafa heldur Gram negatív bakteríudrepandi 

virkni (15).  Sumar bakteríur eru næmari en aðrar gagnvart virkni frírra fitusýra. Vissar 

bakteríur geta breytt yfirborðseiginleikum sínum sem getur útskýrt af hverju vissir stofnar 

af sömu bakteríutegund hafa mismunandi næmi gegn virkni fitusýranna. Carotenoids eru 

andoxunarefni sem verndar frumuhimnu gegn skemmdum með því að minnka fljótanleika 
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himnunnar. Tilvist þessara andoxunarefna í frumuhimnu baktería getur því leitt til þess að  

baktería verður ónæmari fyrir bakteríudrepandi áhrifum fitusýranna (2). 

1.4 Tilgangur rannsóknarverkefnisins 

Tilgangur verkefnisins var að kanna fitusýrusamsetningu fituefna í seyti úr stélrótarkirtli 

íslensku rjúpunnar (Lagopus muta) sem var veidd haustmisserin 2007 til 2009. Kannað var 

hvort munur væri á fitusýrusamsetningu fituefna milli kynja, aldurs (ungir og fullorðnir 

fuglar) og stofnáranna þriggja. Fitusýrusamsetningin var aðallega könnuð með tilliti til 

mettuðu fitusýranna og tengsl þeirra við sníkjudýrabyrði og ástand fjaðurhams rjúpunnar.  
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Söfnun sýna 

Rjúpum var safnað (þær skotnar) í fyrstu viku október 2007 til 2009 undir stjórn 

verkefnisstjóra. Rannsóknasvæðið er á Norðausturlandi í Þingeyjarsýslum. Í byrjun 

október eru ungfuglarnir fullvaxnir.  Sýnastærð er 117 fuglar; 32 ungir og 31 fullorðinn 

karlfugl og 30 ungir og 24 fullorðnir kvenfuglar. Strax og rjúpan hafði verið felld var hún 

merkt með kennitölu og upplýsingar skráðar um veiðistað, dagsetningu og fjölda lúsflugna. 

Fuglinn var settur í bréfpoka og strax og færi gafst í kælibox og fluttur þannig á 

vinnustofu. Unnið var á tveimur vinnustofum nærri söfnunarstöðunum, annars vegar hjá 

Náttúrustofu Norðausturlands á Húsavík og hins vegar hjá Náttúrurannsóknastöð við 

Mývatn á Skútustöðum. Fjaðurhamurinn var ryksugaður og lúsum og maurum safnað í síu. 

Öll stærri ytri sníkjudýr sem fundust við fyrstu leit voru greind og talin. Heildarfjöldi 

maura og lítilla naglúsa var talinn eftir að þessi dýr voru einangruð úr síunni sem sett var á 

ryksuguna og tegundagreiningin fór fram með smásjárskoðun. Stélrótarfitukirtlum var 

safnað við krufningu. Stærð þeirra og þyngd var skráð en þeir síðan frystir. Við krufningu 

voru stélrótarkirtlarnir losaðir, stærð þeirra og þyngd skráð og síðan frystir. Fituefnasýni úr 

stélrótarkirtlum var safnað annað hvort á plast- eða trépinna og þau geymd við -80°C. Þessi 

þáttur verkefnisins var í umsjón Bjargar Þorleifsdóttur lektors á Lífeðlisfræðistofnun 

Háskóla Íslands. Fitusýrusamsetning fituefnasýnanna var könnuð á lífeðlisfræðistofnun 

Háskóla Íslands sem í byrjun var í umsjón Huldu Soffíu Jónasdóttur.  

2.2 Efni 

Bóron tríflúoríð í 14% metanóli og Bútýlhýdroxýtólúen (BHT) var keypt frá Sigma 

Chemical Co.,St.Louis,MO,USA 

Hexan, ísóoktan, klóróform, natríum hýdroxíð, natríum klóríð og metanól kom frá Merck, 

Darmstadt, Þýskalandi 

Köfnunarefni (N2) var fengið frá Ísaga 
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2.3 Aðferðir við fituefnaútdrátt 

Fituefnasýni á bómull, sem var ýmist fjarlægt af plastpinna eða brotið af trépinna, var 

komið fyrir í pyrex glas. Við fituefnaútdrátt var notuð aðferð Folch et al (1957). Í hvert 

pyrex glas voru settir 1,25 mL af metanóli og 2,5 mL af klóróformi, sem innihélt 

andoxunarefnið bútýl hýdroxýtóluen (BHT, 5 mg/100 mL) og 1,0 mL 0,9% NaCl lausn 

(metanól/klóróform/NaCl, 1:2:0,8 v/v). Glösin með sýnunum voru hrist á borðhristara og 

svo við hraðann 6,5 rpm í 60 mínútur áður en þau voru skilundin við 3000 xg í 10 mínútur. 

Hver lausn með fituefnum var því næst flutt í nýtt pyrex glas (bómullinn skilin eftir í fyrra 

glasi), og 1,0 mL 0,9% NaCl lausn og 1,25 mL af metanóli bætt út í 

(metanól/klóróform/NaCl, 1:1:0,8 v/v). Þá voru sýnin hrist á borðhristara og skilundin við 

1700 xg í 10 mínútur. Eftir skilvindunina höfðu myndast tveir vökvafasar, sá efri 

vatn/metanól og sá neðri klóróform sem innihélt fituefni. Efri fasinn var sogaður af og 

neðri fasinn fluttur í nýtt vigtað glas og þurrkaður niður undir köfnunarefnisblæstri. Næst 

var glasið vigtað að nýju og þyngd fituefnis skráð.  

2.4 Aðferðir við fitusýrugreiningu og 

gagnaúrvinnslu  

Þríglýseríðin voru sápuð á eftirfarandi hátt: 2,0 mL 0,5 M NaOH í metanóli (2 g/100 mL) 

var bætt í glösin og hrist í 5 sekúndur og síðan látin í hitaskáp við 95°C í 5 mínútur og þar 

næst í kæli í 4 mínútur. Glösin voru svo hrist aftur, sett í hita við 95°C í 5 mínútur og aftur 

látin í kæli í 4 mínútur, þetta var svo endurtekið einu sinni enn áður en sýnin voru kæld.  

Myndun fitusýrumetýlestera: Eftir sápun þríglýseríða var 2,0 mL BF3 í 14% metanóli bætt 

í glösin og sýnin látin í hitaskáp við 95°C í 45 mínútur. Næst voru sýnin látin ná stofuhita 

og 1,5 mL af afjónuðu vatni og 1,5 mL hexani bætt út í glösin. Sýnin voru hrist á 

borðhristara í 5 sekúndur og skilundin við 1700 xg í 10 mínútur. Eftir skilvindunina höfðu 

myndast tveir vökvafasar, sá efri var hexanlag með fitusýrumetýlesterum og sá neðri 

metanól. Efri fasinn var fluttur með pasteurpípettu í nýtt glas. Í fyrra glasið var 2,0 mL 

hexani bætt við, hrist á borðhristara í 30 sekúndur og skilundið við 1700 xg í 10 mínútur. 

Eftir skilvinduna höfðu aftur myndast tveir vökvafasar og var efri fasinn sem innihélt 

hexan með fitusýrumetýlesterum  sameinaður fyrri hexanfasa. Í öllum sýnum var hexanið 

svo þurrkað niður undir köfnunarefnisblæstri, fitusýrumetýlesterarnir leystir í ísóoktani 

sem síðan var fært yfir í sérstök glös fyrir mælingu í gasgreini.  
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Tegundir fitusýra voru svo næst aðgreindar á gasgreini (HP series II 5890 A Gas 

Chromato-graph, Hewlett-Packard Co., Palo Alto, CA, USA) (sjá róf í Viðauka I).  

Gagnaúrvinnsla fór fram með forritinu HP 3365 Chemstation (Version A.02.12, Hewlett 

packard Co, Palo Alto, CA, USA). Rástími einstakra fitusýrumetýlestera sem greindust var 

borinn saman við rástíma þekktra fitusýrumetýlesterastaðla og hlutföll hverrar fitusýru 

fyrir sig í sýnunum ákvörðuð með tegrun fitusýrutoppana. Frekari úrvinnsla gagna og 

myndagerð fór fram með Microsoft Office Excel 2007. Tölfræðileg úrvinnsla var gerð með 

forritinu SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) og var óháð t-próf notað til að athuga hvort 

að marktækur munur væri á hlutföllum (% af heildarfitusýrum) fitusýra milli kynja, 

aldurshópa og ára. Marktæknin er gefin upp sem P<0,05.              
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3 Niðurstöður 

3.1 Fitusýruhlutfall fituefnis í stélrótarkirtli 

Hlutföll fitusýra voru ákvörðuð fyrir samtals nítján fitusýrutegundir úr fituefni 

stélrótarkirtilsins en þar af voru sjö mettaðar-, fimm einómettaðar-, fjórar ómega-6- og 

þrjár ómega-3 fitusýrur (sjá töflu 2, viðauka III). Af þessum fjölda reyndist vera 

marktækur munur á mettuðu fitusýrunum mýristýl-, palmitín- og stearínsýru, hjá 

einómettuðu fitusýrunni olíusýru og hjá fjölómettuðu ómega-6 línólsýrunni (LA) og 

ómega-3 alfa-línólensýrunni (ALA) milli aldurshópa og ára. Niðurstöður þessara fitusýra 

verða því einungis sýndar hérna. Hlutfall fitusýranna á milli stofnára og aldurshópa er sýnt 

í töflu 3-4, viðauka III. Ekki eru tiltæk sýni fyrir fullorðna kvenfugla árið 2009.   

Mynd 9 sýnir hlutföll fitusýra í fituefni stélrótarkirtilsins úr fuglunum frá stofnárunum 

þremur (n=117). Meira var til staðar af mettuðum fitusýrum, sérstaklega mýristýlsýru 

(14:0), en af ein- eða fjölómettuðum fitusýrum í fituefni stélrótarkirtilsins (sjá töflu 2, 

viðauka III).  

 

Mynd 9. Hlutfall fitusýra í stélrótarkirtli á árabilinu 2007-2009. Niðurstöður fitusýrugreiningar teknar 

saman sem meðaltal af hlutfalli (% af heildarfitusýrum)  fitusýra fyrir stofnárin þrjú (n=117), sjá töflu 2, 

viðauka III. 
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Mynd 10 sýnir hlutföll mettuðu fitusýrunnar mýristýlsýru (14:0) í fituefni stélrótarkirtils í 

ungum og fullorðnum kven- og karlfuglum frá stofnárunum þremur. Hlutfall mýristýlsýru 

(14:0) í fituefni stélrótarkirtilsins úr 2008 stofninum var hærra borið saman við gögnin frá 

stofnárunum 2007 og 2009 (sjá töflu 4, viðauka III).  

 

Mynd 10. Hlutfall (% af heildarfitusýrum) mettuðu fitusýrunnar mýristýlsýru (14:0) úr stélrótarkirtilsfitu 

þriggja mismunandi stofna ungra og fullorðinna kven- og karlfugla. Gögn eru sýnd sem meðaltal ± S.D. 

*P<0,05 borið saman við stofnárin 2007 og 2009. Sjá stofnstærðir í töflu 4, viðauka III.   

Mynd 11 sýnir hlutfall mettuðu fitusýrunnar palmitínsýru (16:0) í fituefni stélrótarkirtils í 

ungum og fullorðnum kven- og karlfuglum frá stofnárunum þremur. Hlutfall palmitínsýru í 

fituefni stélrótarkirtilsins úr 2007 stofninum var hærra borið saman við gögnin frá 

stofnárunum frá 2008 og 2009 (sjá töflu 4, viðauka III). 
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Mynd 11. Hlutfall (% af heildarfitusýrum) mettuðu fitusýrunnar palmitínsýru (16:0) úr stélrótarkirtilsfitu 

þriggja mismunandi stofna ungra og fullorðinna kven- og karlfuglar. Gögn eru sýnd sem meðaltal ± S.D. 

*P<0,05 borið saman við stofnárum 2008 og 2009. Sjá stofnstærðir í töflu 4, viðauka III.   

Mynd 12 sýnir hlutfall mettuðu fitusýrunnar stearínsýru (18:0) í fituefni stélrótarkirtils í 

ungum og fullorðnum kven- og karlfuglum frá stofnárunum þremur. Fituefni stélrótarkirtils 

úr bæði ungum kven (Ukv)- og karlfuglum (Uka) innan hvers stofnárs höfðu hærra hlutfall 

af stearínsýrunni (18:0) borið saman við gögnin úr eldri kven (Fkv)- og karlfuglum (Fka) 

(sjá töflu 3, viðauka III).  

 

Mynd 12. Hlutfall (% af heildarfitusýrum) mettuðu fitusýrunnar stearínsýru (18:0) úr stélrótarkirtilsfitu 

þriggja mismunandi stofna ungra og fullorðinna kven- og karlfugla. Gögn eru sýnd sem meðaltal ± S.D. 

*P>0,05 borið saman við fullorðna kven (Fkv)- og karlfugla (Fka) innan sama stofnárs. Sjá stofnstærðir í 

töflu 3, viðauka III.    
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Mynd 13 sýnir hlutföll einómettuðu fitusýrunnar olíusýru (18:1n-9) í fituefni 

stélrótarkirtils í ungum og fullorðnum kven- og karlfuglum frá stofnárunum þremur. 

Fituefni stélrótarkirtils úr bæði fullorðnum kven (Fkv)- og karlfuglum (Fka) innan hvers 

stofnárs höfðu hærra hlutfall af olíusýrunni (18:1n-9) borið saman við gögnin úr yngri 

kven (Fkv)- og karlfuglum (Fka) (sjá töflu 3, viðauka III). 

 

Mynd 13. Hlutfall ( % af heildarfitusýrum) einómettuðu fitusýrunnar olíusýru (18:1n-9) úr stélrótarkirtilsfitu 

þriggja mismunandi stofna ungra og fullorðinna kven- og karlfuglar. Gögn eru sýnd sem meðaltal ± S.D. 

*P>0,05 borið saman við yngri kven (Ukv)- og karlfugla (Uka) innan sama stofnárs . Sjá stofnstærðir í töflu 

3, viðauka III.    

Mynd 14 sýnir hlutföll fjölómettuðu fitusýrunnar línólsýru (18:2n-6) í fituefni 

stélrótarkirtils í ungum og fullorðnum kven (Ukv og Fkv)- og karlfuglum (Uka og Fka)  frá 

stofnárunum þremur. Fituefni stélrótarkirtils bæði úr fullorðnum kven (Fkv)- og 

karlfuglum (Fka) innan hvers stofns höfðu hærra hlutfall af línólsýrunni (18:2n-6) borið 

saman við gögnin úr yngri kven (Ukv)- og karlfuglum (Uka). Einnig höfðu bæði fullorðnir 

og ungir kven (Fkv og Ukv)- og karlfuglar (Fka og Uka) af 2009 stofninum hærra hlutfall 

af línólsýrunni (18:2n-6) borið saman við fuglana frá 2007 og 2008 (sjá töflu 3-4, viðauka 

III). 
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Mynd 14. Hlutfall (% af heildarfitusýrum) fjölómettuðu fitusýrunnar línólsýru (18:2n-6) úr stélrótarkirtilsfitu 

þriggja mismunandi stofna ungra og fullorðinna kven- og karlfugla. Gögn eru sýnd sem meðaltal ± S.D. 

*P>0,05 borið saman við yngri kven (Ukv)- og karlfugla (Uka) innan sama stofnárs. Sjá stofnstærðir í töflu 

3, viðauka III.    

Mynd 15 sýnir hlutfall fjölómettuðu fitusýrunnar α-línólensýru (18:2n-6) í fituefni 

stélrótarkirtils í ungum og fullorðnum kven- og karlfuglum frá stofnárunum þremur. 

Fituefni stélrótarkirtils úr bæði fullorðnum kven (Fkv)- og karlfuglum (Fka) af stofnunum 

þremur höfðu hærra hlutfall af α-línólensýru (18:3n-3) borið saman við yngri kven (Fkv)- 

og karlfugla (Fka) (sjá töflu 3, viðauka III). 

 

Mynd 15. Hlutfall (% af heildarfitusýrum) einómettuðu fitusýrunnar α-línólensýru (18:3n-3) úr 

stélrótarkirtilsfitu þriggja mismunandi stofna ungra og fullorðinna kven- og karlfugla. Gögn eru sýnd sem 

meðaltal ± S.D.  *P>0,05 borið saman við og yngri kven (Ukv)- og karlfugla (Uka) innan sama stofnárs. Sjá 

stofnstærðir í töflu 3, viðauka III.   
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3.2 Tengsl mettaðra fitusýra og sníkjudýrabyrði 

Alls fundust tíu tegundir ytri sníkjudýra á rjúpunni. Þar af eru fimm tegundir sníkjudýra 

sem talið er að skaði hýsilinn; tvær tegundir mítla,  Metamicrolichus islandicus og Myalges 

borealis sem valda húðkláða og upphleyptri húð og þrjár tegundir naglúsa, Goniodis 

lagopi, Lagopoecus affinis og Amyrsidea lagopi.  

Mynd 16 sýnir tengsl milli fjölda mítla Tetraolichus lagopi og heildarmassa 

stélrótarkirtils.  Frumgögn gefa til kynna að fjöldi þessara mítla minnki með heildarmassa 

stélrótarkirtilsins.  

 

Mynd 16. Tengsl á milli fjölda mítilsins Tetraolichus lagopi og heildarmassa (g) stélrótarkirtils,  n=117. 

Engin tengsl virtust vera á milli fjölda mítla Tetraolichus lagopi og hlutfalls mettuðu 

fitusýrunnar mýristýlsýru (14:0) (sjá mynd 17), né hlutfalla mettuðu fitusýranna 

palmitínsýru (16:0) og stearínsýru (18:0) (sjá mynd 22-23, viðauka IV).  
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Mynd 17. Tengsl á milli fjölda mítilsins Tetraolichus lagopi og hlutfalls (% af heildar fitusýrum) mettuðu 

fitusýrunnar mýristýlsýru (14:0), n=117.  

Mynd 18 sýnir að fjöldi mítla Metamicrolichus islandicus endurspeglaði húðástand 

fuglsins, þar sem tilfelli húðsýkingar jókst með fjölda mítla.  

 

Mynd 18. Tengsl á milli fjölda mítilsins Metamicrolichus islandicus og húðástands rjúpunnar. Húðástand 

fuglsins var metið þannig að 0 merkir eðlilega húð en 1 merkir sýkta húð.  Fjöldi fugla með heilbrigða húð 

(0) n=81 og fjöldi fugla með húðsýkingu (1) n=32. Miðgildi fyrir fugla án húðsýkingar (0) er 0,00 en fyrir 

fugla með húðsýkingu (1) er miðgildi 9,00. 

Mynd 19 sýnir að engin bein tengsl virðast vera á milli fjölda mítilsins Metamicrolichus 

islandicus og mettuðu fitusýrunnar mýristýlsýru (14:0). Engin bein tengsl virtust heldur 

vera á milli fjölda mítilsins og mettuðu fitusýranna palmitínsýru (16:0) og stearínsýru 

(18:0) (sjá mynd 24-25, viðauka IV). 
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Mynd 19. Tengsl mítilsins Metamicrolichus islandicus og hlutfalls (% af heildar fitusýrum) mettuðu 

fitusýrunnar mýristýlsýru (14:0).  

3.3 Áhrif mettaðra fitusýra á fjaðurhaminn 

Engin marktæk fylgni var á milli ástand fjaðurhams og hlutfalls mettaðra fitusýra (gögn 

ekki sýnd). Aftur á móti var veik jákvæð marktæk línuleg fylgni (P=0,024) á milli ástands 

fjaðurhams og hlutfalls einómettuðu fitusýrunnar olíusýru (18:1n-9) (sjá mynd 20).  

 

Mynd 20. Tengsl á milli ástand fjaðurhams (metið) og hlutfalls (% af heildar fitusýrum) einómettuðu 

fitusýrunnar olíusýru (18:1n-9). Fylgnigreining var gerð með Pearson fylgnigreiningu, P=0,024. 

Marktæknin er gefin upp sem P<0,05.              
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Mynd 21 sýnir tengsl ástand fjaðurhams og heildarhlutfalls einómettuðu fitusýranna (sjá 

töflu 2, viðauka III), sem greindust í fituefni stélrótarkirtilsins. Veik jákvæð marktæk 

fylgni (P=0,029) var á milli ástands fjaðurhams og heildarhlutfalls einómettaðra fitusýra. 

 

Mynd 21. Tengsl á milli ástands fjaðurhams og heildarhlutfalls (% af heildar fitusýrum) einómettuðu 

fitusýrananna fimm sem greindust í fituefni stélrótarkirtilsins (sjá töflu 2, viðauka III). Fylgnigreining var 

gerð með Pearson fylgnigreiningu, P=0,029. Marktæknin er gefin upp sem P<0,05.              
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4 Umræður og lokaorð 

Niðurstöður verkefnisins sýna að fituefni stélrótarkirtilsins úr íslensku rjúpunni (Lagopus 

muta) stofnárin 2007 til 2009 inniheldur meira af mettuðum fitusýrum heldur en ein- eða 

fjölómettuðum fitusýrum. Innan hvers stofnárs voru ungfuglar af báðum kynjum með 

meira af mettuðu fitusýrunni stearínsýru (18:0) en fullorðnir fuglar. Aftur á móti voru 

fullorðnir fuglar af báðum kynjum með meira af einómettuðu fitusýrunni olíusýru (18:1n-

9), fjölómettuðu fitusýrunum línólsýru (18:2n-6) og α-línólensýru (18:3n-3) en ungfuglar 

innan hvers stofnárs. Munur var á hlutfalli mettaðra og ómettaðra fitusýra í 

stélrótarkirtilfituefni fugla af báðum kynjum milli stofnáranna þriggja. Hjá bæði ungum og 

eldri fuglum var hlutfall mýristýlsýru (14:0) hæst stofnárið 2008, hlutfall palmitínsýru 

(16:0) hæst stofnárið 2007 og hlutfall línólsýru (18:2n-6) hæst stofnárið 2009.    

Rjúpur eru jurtaætur sem lifa á margvíslegum háplöntugróðri en vanda mjög val sitt og tína 

einkum vaxtarsprota, svo sem ber, rekla og laufblöð. Fæðuvalið er misjafnt eftir árstímum. 

Grasvíðir er mikilvægasta vetrarfæðan svo lengi sem fuglarnir ná til hans vegna snjóa. 

Þegar snjólög eru mikil leita þeir í birkikjarr en birkireklar virðast einungis vera 

neyðarbrauð. Á sumrin eru laukar kornsúrunnar þýðingarmestir í fæðunni en þá tína 

fuglarnir einnig ber, auk annars (14). Rjúpan fær ýmsar fitusýrur úr fæðunni, þ.á.m má 

nefna olíusýru (18:1n-9), línólsýru (18:2n-6) og línólensýru (18:3n-3) sem eru svo notaðar 

sem byggingarefni fyrir fleiri fitusýrur. Fæðuval rjúpunnar  getur því mögulega haft áhrif á 

magn fitusýra sem greinast í fituefni líffæra, vefja og kirtlum eins og t.d. í fituefni 

stélrótarkirtilsins. Engar upplýsingar liggja fyrir um hlutföll fitusýru og samsetningu í fæðu 

rjúpunnar. Veðurfar getur ráðið miklu um það hvaða fæða stendur rjúpunni til boða og 

getur þannig mögulega haft óbein áhrif á fitusýrusamsetninguna í fituefni 

stélrótarkirtilsins. Meðalhitastig frá júní til september á rannsóknarsvæði þar sem 

rjúpunum var safnað var hæst haustið 2007 (8,85°C) borið saman við haust 2009 (8,73°C) 

og 2008 (9,70°C) þar sem meðalhitastigið var lægst (7).     

Mítiltegundin Tetraolichus lagopi er talin lifa í samlífi við rjúpuna og lifir milli fana á 

flugfjöðrum og er þar oft í það miklu magni að mítlarnir sjást sem rauðleitar þyrpingar með 
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berum augum. Mítillinn lifir á fituefninu sem fuglinn smyr úr fitukirtlinum á haminn til að 

gera hann vatnsfælinn og er talinn gera gagn með því að fjarlægja og brjóta niður fituestera 

sem hlaðast á fjaðrirnar (11). Frumgögn gefa til kynna að neikvæð tengsl séu á milli fjölda 

mítla og heildarmassa stélrótarkirtilsins. Aukning á heildarmassa stélrótarkirtilsins gæti því 

mögulega verið svar fuglsins við þessu aukna áreiti eða auknum fjölda mítla. Engin tengsl 

fundust milli fjölda mítilsins og hlutfalla mettuðu fitusýranna mýristýlsýru (14:0), 

palmitínsýru (16:0) og stearínsýru (18:0). Þessi mítiltegund gæti mögulega innihaldið 

mikið af andoxunarefnum (carotenoids) í frumuhimnu og verið ónæm fyrir 

bakteríudrepandi virkni mettuðu fitusýranna. 

Metamicrolichus islandicus er ein af tveimur mítiltegundum sem valda húðkláða og 

upphleyptri húð. Frumgögn gáfu til kynna að tengsl séu á milli fjölda mítla og húðástands 

rjúpunnar þar sem tilfelli húðsýkingar jókst með auknum fjölda mítla. Engin fylgni fannst á 

milli fjölda mítlana og mettuðu fitusýranna mýristýlsýru (14:0), palmitínsýru (16:0) og 

stearínsýru (18:0). Niðurstöður tilraunarinnar styðja því ekki tilgátuna um áhrif mettaðra 

fitusýra á sníkjudýrabyrði íslensku rjúpunnar. Þessi mítiltegund gæti mögulega innihaldið 

mikið af andoxunarefnum (carotenoids) í frumuhimnu og verið ónæm fyrir 

bakteríudrepandi virkni mettuðu fitusýranna. 

Fjaðurhamurinn þekur næstum allt yfirborð rjúpunnar. Fjaðrir vaxa úr hársekkjum í húð 

fuglsins, sem eru skipulagðir í rásir. Fjaðrir hafa margbreytileg hlutverk eins og t.d. að 

hjálpa fuglinum við flug, að viðhalda líkamshita og skipta litum eftir árstíma sem hjálpar 

fuglinum í samskiptum og að fela/verja sig gegn rándýrum (12). Því er mikilvægt fyrir 

fuglinn að fjaðurhamurinn sé í sem bestu ástandi. Amyrsidea lagopi er ein af þremur 

tegundum naglúsa sem fundust á rjúpunni, en talið er að hún myndi göt á fjaðurhaminn.  

Ástand fjaðurhamsins var metið og einkunn gefin eftir því hversu mörg göt voru sjáanleg á 

stélfjöðrum fuglsins. Götum er skipt í flokka eftir því hversu mörg eru til staðar. Á hverri 

stélfjöður er talinn fjöldi gata sem eru fá, meðal eða mörg. Samtala er síðan fundin fyrir 

hverja einkunn fyrir allar stélfjaðrir fuglsins. Hún er margfölduð með 1 ef göt eru fá, 

margfölduð með 2 ef göt er meðal og margfölduð með 3 ef göt eru mörg.  

Engin fylgni var á milli ástands fjaðurhamsins og mettuðu fitusýranna mýristýlsýru (14:0), 

palmitínsýru (16:0) og stearínsýru (18:0) (gögn ekki sýnd). Aftur á móti var veik jákvæð 

fylgni á milli ástands fjaðurhamsins og olíusýrunnar (18:1n-9) og hinsvegar heildarmagns 

einómettaðra fitusýra sem greindust í fituefni.  
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Niðurstöður tilraunarinnar styðja því ekki tilgátuna um áhrif mettaðra fitusýra á fjaðurham 

íslensku rjúpunnar. Samkvæmt niðurstöðum tilraunarinnar hafa mettuðu fitusýrurnar ekki 

bein áhrif á sníkjudýrabyrði né ástand fjaðurhams íslensku rjúpunnar. Bakteríudrepandi 

virkni fitusýra, það er hvaða bakteríur fitusýrur velja sem skotmark, er mismunandi eftir 

mettun og lengd fitusýra. Hugsanlegt er að sníkjudýrafána íslensku rjúpunnar og þær 

bakteríutegundir sem finnast innan hennar séu ónæmar fyrir bakteríudrepandi virkni 

mettuðu fitusýranna mýristýlsýru (14:0), palmitínsýru (16:0) og stearínsýru (18:0).  
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Viðauki I 

Sýnishorn af niðurstöðum úr gasgreini. Rástími fyrir mýristýlsýru (14:0), olíusýru (18:1n-

9), stearínsýru (18:0), línólsýru (LA,18:2n-6) og α-línólensýru (ALA,18:3n-3) er merktur. 
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Viðauki II 

Tafla 1. Sértæk virkni nokkurra mettaðra og ómettaðra fitusýra (2).  
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Viðauki III 

Tafla 2. Hlutföll fitusýra (% af heildarfitusýrum) á milli stofnáranna þriggja, gögn sett fram sem meðaltal ± 

S.D 

Fitusýra 2007 (n=48) 2008 (n=48) 2009 (n=21) Meðaltal 

Mett.fs     

14:0 28,00 ±0,77 33,70 ±0,85 29,10 ±1,21 30,20 ±0,51 

15:0 0,71 ±0,12  0,76 ±0,13 0,73 ±0,19 0,74 ±0,080 

16:0 11,20 ±0,49 9,47 ±0,45 8,66 ±0,66 9,78 ±0,29 

17:0 2,85 ±0,25 2,85 ±0,23 2,36 ±0,34 2,68 ±0,15 

18:0 12,30 ±0,51 11,30 ±0,49 10,90 ±0,74 11,50 ±0,32 

20:0 0,37 ±0,089 0,32 ±0,083 0,45 ±0,15 0,38 ±0,057 

22:0 0,39 ±0,091 0,21 ±0,067 0,25 ±0,11 0,28 ±0,049 

Einóme.fs     

14:1n-5 0,028 ±0,024 0,065 ±0,037 0,11 ±0,074 0,066 ±0,024 

16:1n-7 1,53 ±0,18 1,46 ±0,18 1,24 ±0,25 1,41 ±0,11 

18:1n-7 0,62 ±0,12 0,56 ±0,11 0,63 ±0,18 0,60 ±0,072 

18:1n-9  6,94 ±0,38 8,08 ±0,42 9,43 ±0,69 8,15 ±0,27 

20:1n-9 0,040 ±0,029 0,075 ±0,040 0,085 ±0,065 0,067 ±0,024 

n-6 PUFA     

18:2n-6 14,30 ±0,55 16,60 ±0,59 21,10 ±1,03 17,30 ±0,39 

20:2n-6 0,35 ±0,086 0,25 ±0,073 0,49 ±0,16 0,36 ±0,056 

20:4n-6 0,38 ±0,089 0,56 ±0,11 0,53 ±0,16 0,49 ±0,065 

20:3n-6 0,088 ±0,043 0,023 ±0,022 0,023 ±0,034 0,044 ±0,020 

n-3 PUFA     

18:3n-3 4,49 ±0,31 4,11 ±0,30 4,79 ±0,49 4,46 ±0,20 

20:3n-3 0,0050 ±0,010 0,015 ±0,018 0,00 ±0,00 0,0070 ±0,0078 

20:5n-3 0,018 ±0,020 0,055 ±0,034 0,027 ±0,037 0,033 ±0,017 
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Tafla 3. Hlutföll fitusýra (% af heildarfitusýrum) á milli aldurshópa, gögn sett fram sem meðaltal ±S.D. 

Fitusýra  P-gildi 

2007 Fka 

(n=12) 

Fkv 

(n=12) 

Uka 

(n=12) 

Ukv 

(n=12) 

Aldur 

14:0 24,51±1,49 30,10±1,66 28,40±1,61 28,90±1,62 >0,050 

16:0 11,27±1,01 11,20±1,01 11,40±1,02 11,00±1,00 >0,050 

18:0 11,17±1,01 9,19 ±0,91 15,40±1,18 13,20±1,10 <0,001 

18:1n-9 8,88 ± 0,90 6,88 ±0,79 5,12 ±0,68 6,89 ±0,79 <0,001 

18:2n-6 17,78±1,27 15,90±1,20 11,80±1,03 11,90±1,04 <0,001 

18:3n-3 6,12 ± 0,75 4,76 ±0,66 3,29 ±0,55 3,80 ±0,59 <0,001 

2008 Fka 

(n=12) 

Fkv 

(n=12) 

Uka 

(n=12) 

Ukv 

(n=12) 

 

14:0 27,60±1,58 35,50±1,80 34,50±1,77 37,00±1,83 >0,050 

16:0 8,95 ±0,90 9,47 ±0,93 10,10±0,96 9,38 ±0,92 >0,050 

18:0 8,53 ±0,88 9,08 ±0,91 17,40±1,26 9,99 ±0,95 <0,001 

18:1n-9 9,63 ±0,94 9,08 ±0,91 5,79 ±0,73 7,83 ±0,84 <0,001 

18:2n-6 23,30±1,46 17,70±1,27 11,60±1,03 13,80±1,12 <0,001 

18:3n-3 5,73 ±0,72 4,86 ±0,66 2,63 ±0,49 3,23 ±0,54 <0,001 

2009 Fka (n=7)  Uka (n=8) Ukv (n=6)  

14:0 30,10±2,24  25,50±1,91 31,80±2,52 >0,050 

16:0 8,60±1,20  9,46 ±1,16 7,89 ±1,26 >0,050 

18:0 7,60±1,12  12,8 ±1,35 12,20±1,56 <0,001 

18:1n-9 11,00±1,36  9,03 ±1,14 8,25 ±1,28 <0,001 

18:2n-6 23,00±1,96  19,6 ±1,67 20,70±2,03 <0,001 

18:3n-3 5,35 ±0,94  4,83 ±0,83 4,18 ±0,91 <0,001 
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Tafla 4. Hlutföll fitusýra (% af heildarfitusýrum) á milli ára, gögn sett fram sem meðaltal ±S.D 

 Ár  

Fitusýra 2007 (n=48) 2008 (n=48) 2009 (n=21) P-gildi 

14:0 28,0 ±0,772 33,7 ±0,847 29,1 ±1,21 <0,05 

16:0 11,2 ±0,488 9,47 ±0,449 8,66 ±0,658 <0,001 

18:0 12,3 ±0,512 11,3 ±0,490 10,9 ±0,738 >0,050 

18:1n-9 6,94 ±0,384 8,08 ±0,415 9,43 ±0,687 >0,050 

18:2n-6 14,3 ±0,552 16,6 ±0,594 21,1 ±1,03 <0,001 

18:3n-3 4,49 ±0,309 4,11 ±0,296 4,79 ±0,489 >0,050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Viðauki IV 

 

 

Mynd 22. Tengsl mítilsins Tetraolichus lagopi og mettuðu fitusýrunnar palmitínsýru (16:0). 

 

 

 

Mynd 23. Tengsl mítilsins Tetraolichus lagopi og mettuðu fitusýrunnar stearínsýru (18:0). 
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Mynd 24. Tengsl mítilsins Metamicrolichus islandicus og mettuðu fitusýrunnar palmitínsýru (16:0). 

 

 

Mynd 25. Tengsl mítilsins Metamicrolichus islandicus og mettuðu fitusýrunnar stearínsýru (18:0). 

 

 

 

 

 

 


