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Útdráttur 

Himnuflekar eru þéttpökkuð, hreyfanleg örsvæði í frumuhimnu sem samanstanda af 

sphingolípðum, fosfólípíðum, kólesteróli og próteinum. Þeir taka þátt í ýmsum mikilvægum 

ferlum innan frumunar. Til að mynda eru himnuflekar vettvangur fyrir boðflutning og taka 

einnig þátt í að flytja prótein inn í frumur og milli frumulíffæra innan frumu. Tilgangurinn 

með þessu verkefni var að greina fosfólípíð í himnuflekum úr rottuhjarta með 
31

P NMR, sem 

er nákvæm og næm aðferð fyrir lítil sýni. Himnuflekar voru einangraðir með súkrósustigli úr 

hjörtum fullorðinna rotta. Prótein- og GM1-þerriblettunar mælingar voru gerðar á 12 

skömmtum súkrósustigulsins til að staðfesta að einangrun hefði gengið eftir. Fosfólípíð voru 

dregin út og einangruð úr þrem hlutum af súkrósustiglinum sem skilgreind voru sem 

himnuflekar. Heildarfosfólípíð og undirflokkar þeirra í himnuflekum voru magngreind með 
31

P NMR mælingum. Einnig var gerð 
31

P NMR mæling á fosfólípíðum einangruðum úr heilu 

hjarta til samanburðar. Samsetning fosfólípíða í himnuflekum var eftirfarandi (mólprósenta): 

Fosfatidylkólín, 51,9%, fosfatidyletanólamín, 27,0%, fosfatidyletanólamín plasmalogen, 

11,7% og sphingomýelín, 9,4%. Fosfólípíðasamsetning var ólík milli sýnanna tveggja þar sem 

neikvætt hlöðnu fosfólípíðin fosfatidylserín og fosfatidylinositol mældust ekki í himnuflekum 

öfugt við það sem búist var við, heldur einungis í heilu hjarta. Einnig var munur á magni 

fosfólípíða milli sýna þar sem hlutfallslega meira var af sphingomyelíni og fosfatidylkólínií 

himnuflekum en í heilu hjarta. 



 

Abstract 

Lipid rafts are tightly packed microdomains in the cell membrane that mainly consist  of 

phospholipids, cholesterol, sphingolipids and proteins. They play an important role in various 

pathways in the cell. For example they are a platform for signal transduction and also play a 

part in transferring proteins into the cell via endocytosis and transcytosis. The purpose of this 

experiment was to analyze phospholipids in lipids rafts from rat hearts with 
31

P NMR, wich is 

an accurate and sensitive method for small samples. Lipid rafts were isolated on a sucrose 

gradient from adult rat hearts. Proteins and GM1 ganglioside were analyzed in 12 fractions of 

the sucrose gradient to verify that the isolation was successful. Phospholipids were extracted 

and isolated from three fractions of the sucrose gradient which were defined as lipid rafts. 

Phospholipids and their subclasses in lipid rafts were quantified with 
31

P NMR mesuremetns. 
31

P NMR measurements on phospholipids isolated from a whole rat heart were also 

preformed to have as a comparison. The phospholipid class compositionin lipid rafts was as 

follows in mol percentages: Phosphatidylcholine, 51,9%, phosphatidylethanolamine, 27,0%, 

phosphatidylethanolamine plasmalogen, 11,7% og sphingomyelin, 9,4%. There was a 

difference in the phospholipid composition between the two samples, where the negatively 

charged phospholipids phosphatidylserine and phosphatidylinositol were not detected in lipid 

rafts, in contrast to what was expected. There was also a difference in the amount of 

phospholipids between the samples asthere was more of sphingomyelineand  

phosphatidylcholine in the lipid rafts than in the whole rat heart. 
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1.Inngangur 

1.1 Himnuflekar 

Það voru ákveðin tímamót þegar hugmyndin um himnufleka kom fyrst fram á sjónarsviðið 

árið 1988 í grein Simons og Meer (1). Hugmyndin kom frá rannsókn þeirra á skautun 

þekjufrumna og þeir settu fram kenningu um tilvist himnufleka (2) sem kollvarpaði kenningu 

Nicholsons og Singer (3) um fljótandi himnur. Árið 2006 samþykkti hópur vísindamanna á 

ráðstefnu hugmyndina um að himnuflekar væru raunverulega til. Himnuflekar voru þá 

skilgreindir á eftirfarandi hátt:  

 

Membrane rafts are small (10–200 nm), heterogeneous, highly dynamic, sterol- and sphingolipid-

enriched domains that compartmentalize cellular processes. Small rafts can sometimes be stabilized to 

form larger platforms through protein-protein and protein-lipid interactions (4). 

 

Himnuflekar eru staðsettir í frumuhimnunni, sem umlykur allar frumur líkamans og er 

gerð úr tvöföldu lípíðlagi. Himnuflekar eru þéttpökkuð, skipulögð hreyfanleg svæði aðallega 

gerð úr sphingolípíðum, fosfólípíðum og kólesteróli (mynd 1). Þeir pakkast þéttar en aðrir 

hlutar frumuhimnunnar vegna meiri mettunar fitusýranna í sphingomýelíni og fosfólípíðum í 

flekum, á meðan fosfólípíð umhverfis þá í frumuhimnunni hafa meira af ómettuðum 

kolefniskeðjum. Það er því talið að himnuflekar séu í öðrum, fastari fasa en frumuhimnan 

umhverfis og fljóti í lípíðunum hennar (5).  

 

Mynd 1. Himnufleki (6). 
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Eitt mikilvægasta hlutverk himnufleka á yfirborði frumu er þátttaka þeirra í 

boðflutningi. Himnuflekar eru vettvangur fyrir ákveðna viðtaka, sem virkjast með boðefna 

bindingu. Viðtaki í himnufleka nýtur verndar fyrir ensímum s.s. himnu-fosfatasa sem myndu 

annars trufla boðferlið. Einn helsti eiginleiki himnufleka er að þeir geta tekið til sín eða ýtt frá 

sér vissum próteinum, þ.e. himnuflekar og caveólur, sem eru sérstakt form af himnuflekum  

,,velja” inn ákveðin prótein sem gegna mikilvægu hlutverki í boðflutningi sem þar fer fram. 

Prótein sem hafa sækni í himnufleka eru m.a. GPI-akkeris prótein, prótein sem eru tvíacýluð 

s.s. Src kínasa fjölskyldan, kólesteról-tengd prótein, byggingarprótein himnufleka t.d. flotillín 

og caveolin. Mikilvæg boðflutningsprótein eru flutt í himnufleka þar sem þau virkjast og 

starfa, en himnuflekar skapa þeim kjöraðstæður. Þar er hægt að vinna með fosfórýlerað ástand 

þeirra með staðbundnum kínasa og fosfórilasa, svo boðflutningur geti hafist. Prótein sem 

vinna saman í boðflutningsferli koma saman í himnuflekum og með þessu eru himnuflekar 

taldir stjórna mörgum mikilvægum hlutverkum frumunnar. Til eru ýmsar boðleiðir sem 

virkjast í gegnum himnufleka s.s IgE boðleið, T-frumu antigen viðtaka boðleið o.fl. (2).  

Himnuflekar taka einnig þátt í flutningsferlum með því að flytja prótein inn í frumur 

með innfrumun (e. endocytic pathways), einnig stjórnun á upptöku efna og geta haft áhrif á 

jónadælur og þar með skautun himna. Flekar eru einnig þekktir bindistaðir fyrir sýkla og er 

vitað um nokkrar veirur þ.á.m. inflúensuveiruna og HIV veiruna sem festa sig á 

glýkosphingolípíð í himnuflekum og sprauta þar erfðaefni sínu inn í frumuna (5). 

1.2 Caveólur 

Eins og vel er þekkt, þá raða lípíðsameindir sér upp í byggingu sem best rúmar byggingu 

þeirra. Það þýðir ekki alltaf að þau raðist upp í tvöfalt lípíðlag eins og myndar frumuhimnuna. 

Þegar lípíð sem hafa tilhneigingu til að mynda beygjulaga form, frekar en tvöfalda lípíðlagið, 

koma inn í frumuhimnuna þá verður til beygjuorka. Þessum „beygjulípíðum” er ekki eiginlegt 

að liggja í láréttu himnulagi og því verður til sérstök pakkning á asýlkeðju lípíðanna sem gerir 

byggingalegar breytingar, sem kosta litla orku (7). 

Dæmi um þetta er caveólur, sem eru 50-100 nm innfellingar í frumuhimnunni sem innihalda 

mikið af kólesteróli, sphingolípíðum og caveolin próteini. Caveólur eru eitt form himnufleka 

sem hafa svipaða eiginleika og venjulegir himnuflekar og finnast í frumuhimnum flestra 

frumutegunda (8).  Caveólur taka þátt í flutningi próteina inn í frumur og í flutningi próteina 

milli frumulíffæra (e. endocytosis, transcytosis). 
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Það sem aðallega ræður byggingu caveóla eru caveólin prótein sem mynda fjölskyldu 

af óvenjulegum himnupróteinum. Lögun þeirra minnir á hárnælu þar sem bæði N- og C- 

endarnir standa út í umfrymið (9). Caveólin er kólesterólbindiprótein sem getur kallað til sín 

prótein og lípíð sem þarf til að mynda beygða og greinótta byggingu innan lípíð tvílagsins. 

Caveólur eru þekktar fyrir að innihalda mismunandi viðtaka s.s innanfrumu viðtaka, viðtaka 

fyrir vaxtarþætti, G-prótein viðtaka, Src-kínasa, próteinkínasa A o.fl. Caveólur hafa mikilvægt 

hlutverk í boðflutningsferlum yfir himnu eins og himnuflekar yfirleitt (9). 

 Caveólur taka einnig þátt í flutningi sameinda gegnum frumur. Talið er að caveólur taki 

þátt í flutningi til dæmis á albúmíni, jónum, insúlíni, eðlisléttum lípópróteinum og frumueitri 

(e. chemokines). Þessir eiginleikar benda til þess að caveólur skipta máli í þróun á 

sjúkdómum í mönnum á borð við sykursýki og kransæðasjúkdóma (e. coronary artery 

diseases) (8). 

Caveólur eru fjölhæf frumulíffæri með líffræðilegt hlutverk sem er mismunandi eftir gerð 

frumu og lífeðlisfræðilegu ástandi (9). 

1.3 Fosfólípíð 

Fosfólípíð eru aðaluppistaða frumuhimnunnar. Þau eru yfirleitt samsett úr tveimur fitusýrum 

sem eru tengdar glýserólfosfati (eða sphingosínfosfati, sphingomyelin, SPH) sem getur verið 

mismunandi að gerð (10). 

Fosfólípíð eru tvígæf (e. amphipathic) lípíð þ.e. þau innihalda tvo vatnsfælna fitusýruhala og 

vatnssækin ,,haus” sem inniheldur hlaðinn fosfathóp. Af þessu leiðir að fosfólípíð eiga auðvelt 

með að mynda mísellur eða himnur þar sem vatnsfælnu halarnir snúa inn og mynda 

vatnsfælið umhverfi og vatnssæknu hausarnir snúa út að vatnsyfirborðinu. 

Algengustu fosfólípíðin í dýrafrumum eru fosfóglýseríð, sem hafa glýserólgrind. Tvær 

langar fitusýrukeðjur eru tengdar með estertengi við tvö kolefnisatóm á glýserólinu en þriðja 

kolefnisatómið á glýserólinu er tengt við fosfathóp (mynd 2 A, B og C). 

Fosfathópurinn er síðan tengdur með estertengi við mismunandi alkóhól eftir tegundum 

fosfólípíða og mynda þannig hópa sem eru einkennandi fyrir hvert fosfólípíð og þau eru nefnd 

eftir. Þessir hópar eru misjafnlega mikið skautaðir og hlaðnir og dæmi um slíka hópa eru 

kólín, inositol og serín (mynd 3). Með því að binda saman mismunandi fitusýrur og 

mismunandi hausa-hópa þá geta dýrafrumur framleitt mikinn fjölda mismunandi fosfólípíða. 

Algengustu glýserófosfólípíð í dýrafrumum eru fosfatidylkólín (PC), fosfatidyletanólamín 

(PE), fosfatidylinositol (PI) og fosfatidylserín (PS), sjá mynd 3 (9).  
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Fosfólípíð í frumuhimnu í vöðvafrumum hjarta eru talin gegna mikilvægu hlutverki í 

lífeðlisfræðilegum þáttum hjartans og í sjúkdómsfræði þess. Neikvætt hlaðin fosfólípíð s.s. PI 

og PS eru nánast eingöngu á innri hlið frumuhimnunnar, PE er í meira magni á innri hlið en 

finnst einnig á ytri hlið frumuhimnunnar. SPH og PC er að finna í meira magni á ytri hliðinni 

en þeirri innri (11, 24). PE, PC og SPH hafa öll eina plús hleðslu á N-atómi og eina 

mínushleðslu á fosfathópnum. Þau eru því öll tvíjóna en óhlaðin út við þ.e. við hlutlaust pH. 

Skiptingu fosfólípíðanna eftir innri og ytri hlið frumuhimnunnar má sjá á myndum 4 og 5. 

                                                              
 

 
Mynd 2.  Bygging fosfóglýseríðs. Fosfatidylkólín tekið sem dæmi. A. Skematísk bygging, B. Formúla. 

C. Pláss fylli módel (e. space filling model) (10). 

 
Mynd 3. Fjögur helstu glýserófosfólípíð í frumuhimnu spendýra. A sýnir fosfatidylkólín, B 

fosfatdylinositol, C fosfatdylserín og D fosfatdylethanolamín (12). 

Skautaður 

(vatnssækin) 

haus 

C B A 

Vatnsfælin hali 

Vatnssækin haus 

 

Óskautaður 

(vatnsfælin)  

fitusýruhali 

C 

B 

D 

A 
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Mynd 4. Fosfólípíð utan og innan á frumuhimnu úr rottuhjartafrumu. TPL = heildarmagn fosfólípíða. 

Úr grein Post et al. (11). 

 

 

Mynd 5. Niðurstöður úr fosfólípíðamælingum úr rauðum blóðkornum úr mönnum úr grein Alain 

Zachowski (13). Efri myndin sýnir dreifingu sem prósentu af hverju fosfólípíði og neðri mynd sýnir 

dreifingu sem prósentu af heildarfosfólípíða magni. 
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1.4 Sphingolípíð 

Sphingomýelín eru fosfólípíð, sem hafa sphingosín sem grunnbyggingu í stað glýseróls í 

öðrum fosfólípíðum. Sphingosín er löng asýlkeðja með amínhóp (-NH2) og tvo hýdroxýlhópa 

(OH) á öðrum endanum á sameindinni (10). Í sphingomýelíni, sem er eina fosfósphingolípíðið 

í spendýrum (7), er fitusýruendinn tengdur við amínhóp með amíðtengi og fosfókólín hópur er 

tengdur öðrum hýdroxýl hópnum (mynd 6). Frjálsi hýdroxýl hópurinn eykur 

skautunareiginleika hjá aðlæga haushópnum þar sem hann getur myndað vetnistengi við 

haushópinn á nágranna lípíði (10). 

Sphingomýelín inniheldur bæði hópa sem geta tekið við og myndað vetnistengi þ.e. amíð og 

hydroxýlhóparnir, en þá eiginleika hafa glýserófosfólípíð ekki.  

  

 

Mynd 6. Sphingomýelín, afleiða sphingosíns (14). 

 

Glýkósphingólípíð, t. d. GM1 ganglíósíð (mónósíalotetrahexósýl ganglíósíð) eru einnig 

mikilvægur hluti lípíða í himnuflekum  sem byggingareining og svo leika þau einnig 

mikilvægt hlutverk í samskiptum fruma. Í þessu verkefni voru glycosphingolípíð ekki 

magngreind þar sem þau innihalda ekki fosfór, en GM1 var greint með þerriblettun sem 

einkennislípíð himnufleka. 

1.5 Kólesteról  

Ásamt því að innihalda fosfólípíð þá inniheldur lípíðtvílagið í frumuhimnunni einnig 

kólesteról (10) sem liggur á milli asýlkeðja lípíðanna (7). 

Kólesteról er steról sem inniheldur stíft hringjakerfi úr fjórum hringjum með einum hýdroxýl 

hóp á öðrum endanum og stutta óskautaða kolvetniskeðju á hinum endanum (mynd 7) (9). 

Hringirnir fjórir hafa lítinn sveigjanleika sem gerir kólesteróli kleyft að breyta byggingalegu 

ástandi frumuhimnunnar mikið og gera hana stöðugri. 
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Skautun 3-hýdroxýl hópsins veldur því að kólesterólsameindir raða sér upp í lípíðtvílagið 

samsíða lípíð kolvetniskeðjunni með hydroxýl hópinn nær vatnsækna hlutanum en óskautaða 

hliðarkeðjan snýr inn í vatnsfælna hluta himnunnar (7). Kólesteról og sphingomýelín eru aðal-

uppistaða himnufleka og raða sér upp á reglubundin hátt, sem gerir byggingu himnufleka 

stífa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Bygging kólesteróls. A. Formúlan. B. Skematísk bygging (6).  

1.6 31P NMR 

 NMR greiningar eru ein mikilvægasta og mest notaða aðferð í dag til þess að greina 

uppbyggingu lífrænna og ólífrænna sameinda. NMR greiningartækni byggir á víxlverkun 

milli kjarna atóma og útvarpsbylgja (rafsegulbylgja) í sterku segulsviði.  

 Fosfór (
31

P) NMR mælingar hafa lengi verið notaðar sem mælitæki til að mæla 

fosfólípíð. Fosfór hefur samsætuna 
31

P sem  nær 100% hlutfalli og hefur spunatöluna ½ sem 

gerir mælingar auðveldar og þægilegar. 
31

P NMR er næmari mæliaðferð en 
13

C en er ekki eins 

næm og 
1
H og því eru prótónur oftast frákúplaðar.  

NMR sýni voru öll mæld við þrjú hitastig: 25°, 34°og 39° þar sem ppm gildi fosfólípíða er 

háð hitastigi eins og fram kemur í grein K. R. Metz og L. K. Dunphy (15). Sérstaklega má sjá 

mun á SPH og PS sem falla nánast undir sama toppinn við 34°en aðgreinast mun betur við 

hærri hitastig s.s. 39° vegna þess að ppm gildi PS er sérstaklega viðkvæmt fyrir breytingum í 

hitastigi. 

B 

A 

A

+ 

 

A B 



8 

1.7 Tilgangur verkefnisins. 

Markmið verkefnisins var að greina heildarmagn fosfólípíða og undirflokka þeirra í 

himnuflekum úr rottuhjarta með 
31

P NMR, en ekki er til þess vitað að slíkar mælingar hafi 

verið gerðar áður á hjarta.  Ásamt því að mæla fosfólípíð úr himnuflekum voru einnig mæld 

fosfólípíð úr heilu hjarta. Sýnin tvö voru borin saman og athugað hver munurinn væri á milli 

þeirra þ.e. munur á fosfólípíðasamsetningu og magni. 

 Einangrun á himnuflekum úr rottuhjörtum er aðferð sem hefur  oft verið framkvæmd á 

Raunvísindastofnun H.Í. Himnuflekar eru mjög lítill hluti af lífhimnum í frumum og sýni eru 

því lítil og því er notast við 
31

P NMR mælingar sem eru bæði áreiðanlegar og næm aðferð til 

að mæla fosfólípíð.  Notast var við tri-butyl-fosfat staðal í NMR mælingunum sem viðmið til 

að reikna út heildarmagn fosfólípíða í staðlinum og í sýnunum. 

 Himnuflekar voru einangraðir með sápulausri aðferð og var einangrun himnufleka 

staðfest bæði með GM1-þerriblettun og próteinmælingum.  
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2. Efni og aðferðir 

Í töflu 1 er listi yfir þau efni sem notuð voru við framkvæmd rannsóknarinnar. Efnin voru öll  

a.m.k. 99% hrein en vörunúmer þeirra frá söluaðilum eru gefin með í töflunni til nánari 

upplýsinga. 

 
Tafla 1.  Efni sem að notuð voru við framkvæmd rannsóknar.  

Efni Framleiðandi 

Ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) Sigma-Aldrich, E9884 

Tributýl fosfat (staðall) Sigma-Aldrich, 00675 

Cesium hydroxide monohydrate Sigma-Aldrich, 516988 

Chromium (III) acetylacetonate (Cr(acac)3) Sigma-Aldrich, Þýskaland 202231 

2-Propanól Rahtburn, Skotlandi 62704040 

Coomassie brilliant blue G-250 Merck 

Undarennuduft MS Selfossi 

Hydrogenperoxíð (H2O2) Norsk medisinaldepot, Noregi 328377 

3-amino-9-ethylcarbazole  Sigma-Aldrich, A5754 

Edikssýra Merck, 2789 

N,N-Dimethylformamide Sigma-Aldrich, D4551  

Metanól Merck, Þýskalandi 34860 

Klóróform Merck, Þýskalandi 34854 

Natríum klóríð Sigma-Aldrich, 13423 

2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid (MES) 

hydrate 

Sigma-Aldrich, M8250 

Súkrósi Sigma-Aldrich, S-9378 

Sodium carbonate Riedel-deHaën, 31432 

Ethylene glycol tetraacetic acid (EGTA) Sigma-Aldrich, E-4378 

Próteinasa hindri (Protease inhibitor coctail)  Sigma-Aldrich, P8340 

Cholera toxin subunit B (mótefni) Sigma-Aldrich, C-3741 

Bovine serum albumin staðall, 2 mg/mL Sigma-Aldrich, P0835 
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2.1 Einangrun á himnuflekum 

Notast var við sápulausa einangrun á himnuflekum samkvæmt aðferð Song and Li (16) sem 

var endurbætt af Cavalli et al. (17) þar sem notast var við sápulausan Na2CO3 buffer (250 mM 

NaCO3, 150 mM NaCl og 25 mM MES, pH 11). Rottuhjörtun, sem voru á bilinu 0,85-1,1 g, 

voru sett í 7 mL af sápulausa Na2CO3 buffernum og 70 µL af próteasa hindra var bætt út í. 

Sýni voru klippt í smáa búta og gerð einsleit (e. homogeneous) í 3 skrefum: 

1. Með Polytron, (stilling 5) 3 x 20 sek með 30 sek kælingu á milli (Brinkmann 

Instr. PCU-2-110) 

2. Með Dounce homogenisator, 10 strokur. 

3. Með sonicator, 3 x 20 sek með 30 sek kælingu á milli (Fisher 60 

Dismemberator Sonicator). 

 

Sýni voru spunnin við 1000xg í 10 mín við 4
o
 (3000 rpm) í rotor 1619 í Hettich Universal 

320 R skilvindu. Flot var tekið ofan af og 2 mL skömmtum af því blandað samanvið 2 mL af 

80% (w/v) súkrósa lausn í 12 mL sérstök skilvinduglös (Beckmann 344059, Ultra-Clear 

ultracentrifuge tubes). Ofan á var bætt varlega 4 mL af 30 % (w/v) súkrósulausn og í lokin 5% 

(w/v) súkrósulausn og var þá stigullinn tilbúinn. Stigullinn var spunninn við 38.000 rpm 

(280.000xg) í 18,5 klst í SW 41.Ti rotor. Í súkrósulausnunum var buffer með 25 mM Tris, 2 

mM EGTA og 150 mM NaCl, pH 7,4. 

 

Tólf 1 mL hlutar voru teknir af súkrósa stiglinum ofan frá og settir í merkt glös 1-12 þar sem 

fyrsti hlutinn var efstur og tólfti neðstur. Himnuflekar eru taldir vera í hluta 4-6. 

2.2 GM1 Þerriblettun (e. dot blot) 

Þerriblettun var gerð á himnuflekasýninu úr einu hjarta. Notast var við GM1 

ganglíósíðmótefnaþerriblettun þar sem GM1 er þekkt fyrir að vera í himnuflekum. Með 

þerriblettun var því hægt að staðfesta einangrun á himnuflekum og hvar í súkrósustigli þá er 

aðallega að finna. 

 PVDF himnur voru klipptar í mátulegar stærðir, bleyttar með metanóli og lokum látnar 

liggja í Manniatis-buffer (39 mM glýsín, 48 mM Tris-HCl, 0,037% SDS og 20% Metanól, pH 

8,3) í 15 mín. Himnurnar voru síðan látnar liggja á þerripappír sem hafði verið bleyttur með 

Manniatis-buffer til að koma í veg fyrir að þær þornuðu og þær merktar með 1,5 cm millibili 

til viðmiðunar til að fá jafnt bil á milli sýna. Síðan voru 2 µL af hverju sýni sett varlega í 
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lítinn punkt með pípettu, rólega svo punktarnir yrðu ekki of stórir, þ.e. beðið var eftir að 

vökvinn færi inn í himnuna.  

Himnurnar voru blokkaðar í 3 klst. í 2x þynntum blokkbuffer með 5% undanrennudufti, og 

látið rugga við 4
o
C. Blokkbuffer innihélt 25 mM HEPES, 150 mM NaCl og 2% Tween 20, 

pH 7,1.  

Því næst voru himnur látnar rugga yfir nótt með GM1 mótefni (tengdu horseradish peroxidasa 

(HRP)) sem var þynnt 1:5000, þ. e. 3 uL í 15 mL blottbuffer (blokkbuffer þynntur 40x) með 

1,5 % undanrennudufti við 4
o
C. 

Himnur voru því næst þvegnar 2x stutt með blottbuffer, svo aftur og þá 15 mín í ruggu og að 

lokum í 3x5 mín í blottbuffer.  Litur var framkallaður með carbazollitun. 10 mg 3-aminó-9´-

ethylcarbazol var leyst í 5 mL dimetylformamíði og blandað saman við 45 mL 50 mM 

ediksýru pH 5,0 og 25 µL H2O2. Blöndunni var hellt yfir himnur og ruggað þar til punktar 

höfðu litast rauðir (10 mín – 1 klst.) og síðan skolað með eimuðu vatni og myndað. 

2.3 Fituútdráttur úr himnuflekasýnum 

Notað var CH3OH og CHCl3 frá MERCK í útdráttinn. 5 mg BHT/100 mL bætt í bæði CHCl3 

og CH3OH fyrir notkun til að verja fitur fyrir oxun. 

Fituútdráttur á himnuflekum var framkvæmdur samkvæmt Folch aðferðinni (18). Í 10 mL 

skrúfuloksglas voru sett 1,25 mL af metanóli og var 1 mL af skömmtum 4-6 látið dropa rólega 

út í metanólið. Ef skammtarnir voru undir 1 mL var 0,73% NaCl bætt við þar til rúmmálið var 

1 mL. 2,5 mL af klóróformi er bætt út í, lokið skrúfað á og glasið hrist og látið á ruggu í 1 

klst. Sýni var spunnið við 3000 rpm (1000xg) í 10 mín við 4°C í í Hettich 320R skilvindu 

með Hettich 1619 rotor. Hvítt próteinlag kom fram milli efri og neðri fasa og því var ekki 

raskað. Fyrst var efri fasinn tekin ofanaf próteinskífunni með pasteurpípettu og síðan sá neðri 

og báðir settir saman í hreint skrúfuloksglas. Út í glasið var bætt við 1,25 mL metanól og 1,00 

mL 0,73% NaCl lausn og hrist vel. Lokahlutföll voru metanól:klóróform:vatn, 1:1:0,8.  

Sýni voru spunnin eins og áður og neðri fasinn tekinn varlega undan með pasteurpípettu. 

Sýni voru þurrkuð niður með með N2 straumi í loftskáp og leyst upp í æskilegu magni af tri-n-

bútýl fosfat staðli í klóróformi. 
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2.4 Útdráttur á lípíðum úr heilu rottuhjarta 

Útdráttur á lípíðum úr heilu rottuhjarta var framkvæmdur samkvæmt aðferð Bligh and Dyer 

(19). Sýni var sett í 7,5 mL af 0,73% NaCl lausn (að frádregnu vatnsmagni í sýni) og 15 mL 

af 2:1 metanól-klóróformlausn með 5 mg BHT/100 mL var bætt út í.  

Sýnið var síðan gert einsleitt (e. homogeneous) með Polytron, (stilling 5) 3 x 20 sek með 30 

sek kælingu á milli (Brinkmann Instr. PCU-2-110). Útbúinn var skolvökvi með sama magni 

af vökvum og áður, tæki var skolað með honum og síðan var honum blandað saman við þann 

fyrri. Allt látið standa á ís í 30 mín og síðan síað ofan í skiltrekt. Þegar síun var lokið var bætt 

út í 10 mL af 0,73 % NaCl lausn og 10 mL af klóróform og voru lokahlutföllin þá, metanól: 

chloroform: vatn 2:1:0,9. 

Skiltrektin var hrist og látin að standa yfir nótt. Neðri fasinn var tekinn undan og 

þurrkaður niður með N2(g) fyrir 
31

P NMR mælingu og sýnið leyst upp í æskilegu magni af tri-

n-bútýl fosfat staðli. 

2.5 31P NMR mælingar 

Sýni til NMR mælingar voru útbúin samkvæmt aðferð Metz og Dunphy (15). Þegar búið var 

að þurrka sýnið niður var bætt út í það 1 mL af tri-n-bútýl fosfat staðli (Bu3PO4) (0,1467 

mg/mL) í CDCl3, og síðan bætt í glasið 0,504 mL 0,2 M Cs-EDTA lausn (0,2 M EDTA, 0,46 

MCsOH og pH 6,0) : metanól í hlutföllunum 1:4 (v/v).  

Þá var bætt í 0,2 mL 87 mM króm(III) acetylacetonat (Cr(acac)3) í CHCl3.  

Lokahlutfall klóroform-metanól-vatn var þá 100:36:9 og styrkur Cr(acac)3 10 mM. Það efni er 

óleysanlegt í vatnslausninni, sem er um 5% af heildarrúmmálinu og telst því vera um 10,5 

mM í lífræna fasanum. Sýnið var fært í eppendorf glas og spunnið, 2500 rpm í 10 mín, svo 

klóróformfasi með lípíðum fór á botninn. Klóróformfasinn var tekinn undan og settur í NMR 

rör (þarf að vera ca. 1 mL minnst). 

 Í himnuflekasýninu var reiknað með að minna væri af fosfólípíðum en í heilu hjarta og 

var því innihald tri-n-bútýl fosfat staðlals í CDCl3 minnkað (0,3 mL), 0,2 M Cs-EDTA lausn 

(0,252 mL) og með 87 mM Cr(acac)3 (0,1 mL) og einnig var bætt út í 0,2 mL af CDCl3.Þetta 

var gert til að fá fram betri toppa í 
31

P NMR mælingunni. 

2.6 Próteinmæling 

Próteinmælingar voru framkvæmdar samkvæmt aðferð Zaman og Verwilghen (20) á öllum 

hlutum úr súkrósustiglinum. Staðlar á styrkbilinu 0-0,4 mg/mL voru blandaðir samkvæmt 
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töflu 2 og notaðir til viðmiðunar. Notast var við próteinstaðal frá Sigma, sem innihélt 2 mg 

BSA/mL í 0,9% NaCl og 0,05% NaN3. 

 

 

 
Tafla 2. Staðlalausnir fyrir micro aðferð (100uL) 

Staðall [μl] 

2 mg/ml 
H2O [μl] Styrkur [mg/ml] 

20 80 0,400 

15 85 0,300 

10 90 0,200 

7,5 92,5 0,150 

5 95 0,100 

2,5 97,5 0,050 

0 100 0 

 

Sýni úr skömmtum 1-6 af sykurstyrkhallanum voru ekki þynnt en sýni úr skömmtum 7-12 

voru þynnt fyrir próteinmælingu samkvæmt töflu 3. 

 

Tafla 3. Þynningar á skömmtum 7-12  

Skammtur Þynning  µL Sýnis  µL Vatn 

7 5x 20 80 

8 20x 10 190 

9 20x 10 190 

10 40x 5 195 

11 40x 5 195 

12 40x 5 195 

 

Í hverja holu í sýnabakkanum voru settir 15 µL af sýni, blank eða staðli og 165µL af 

Coomassie brilliant blue lit. Blandan var hrist og gleypni var mæld við 620 nm. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Einangrun himnufleka 

Til að staðfesta að himnuflekaeinangrunin hefði heppnast var gerð próteinmæling í 12 

skömmtum súkrósustigulsins og viðvera GM1 var mæld með þerriblettun.  

3.1.1 Þerriblettun (e. dot blot) 

 Á mynd 8 má sjá niðurstöður mótefnalitunar í 12 eins mL skömmtum af súkrósustigli 

þ.e. sem notaður var til einangrunar himnufleka úr einu rottuhjarta. 

 

 
 

  

 Mynd 8. GM1 mótefna þerriblettun í 12 eins mL skömmtum súkrósa stiguls, númeruðum ofanfrá.  

 

 Eins og sést á mynd 8, þá mældist mest af GM1 í skömmtum 4-6 þar sem litunin var 

sterkust, en nokkurt magn fannst einnig í skömmtum 7-9, sem sýnir viðveru GM1 í þessum 

skömmtum.  

 3.1.2 Próteinmælingar  

Próteinstyrkur (mg/mL) var mældur í öllum 12 skömmtum súkrósustiguls við einangrun úr 

fjórum rottuhjörtum og sýnir mynd 9 niðurstöðurnar úr þeirri mælingu. Mynd 10 sýnir nánari 

mynd af próteinmælingunni þar sem skammtur 1-7 sjást eingöngu.  Út frá myndum 9 og 10 

sést mjög greinilega að mest er af próteinum í seinni skömmtum súkrósu stigulsins, þ.e. næst 

botni, en á mynd 10 sést nokkur aukning í próteinstyrk í skömmtum 4-6.  

 

 

A 

B 
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 Mynd 9. Próteinstyrkur (mg/mL) í skammti 1-12 úr súkrósu stiglinum.  

 
 Mynd 10. Próteinstyrkur (mg/mL) í skammti 1-7 úr súkrósu stiglinum. Hér sést nánar hvernig 

próteinstyrkur byrjar að aukast í skammti 4-6. 

3.2 NMR mælingar 

Gerðar voru 
31

P NMR mælingar á lípíðum úr heilu rottuhjarta og einnig á skömmtum sem 

innihéldu himnufleka (4-6) sem einangraðir voru úr fjórum rottuhjörtum með súkrósustigli. 

Fosfólípíð úr heilu rottuhjarta og himnuflekasýni voru mæld við þrjú mismunandi hitastig: 

25°, 34°og 39°C, og eru róf úr heilu hjarta sýnd á myndum 11-13 og í töflum 4, 5 og 6 á eftir 

hverju rófi eru sýndar samantektir á ppm gildum og heildun fosfólípíðatoppanna. Róf úr 
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himnuflekasýnum eru á myndum 14-16 og samantektir á ppm gildum og heildun toppa eru 

sýnd á töflum 7. 8 og 9 á eftir hverju rófi.  

Mælt var við þrjú mismunandi hitastig því ppm gildi fosfólípíðanna eru háð hita og 

fara hækkandi með auknu hitastigi, en þó misjafnlega mikið hjá mismunandi fosfólípíðum.  

Með því að mæla við mismunandi hitastig fékkst því betri aðgreining á ákveðnum toppum 

sem auðveldaði magnútreikninga fosfólípíðanna. Heildi undir toppunum voru mæld út frá tri-

n-bútýl fosfat staðli (Bu3PO4). 
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 Mynd 11. 
31

P NMR róf af fosfólípíðum úr heilurottu hjarta mælt við 25°C.  

 

 

Tafla 4. Samantekt niðurstaðna úr NMR rófi á mynd 11. 

PL ppm Heildun  

Bu3PO4 -0,94 1,00 

PC -0,630 12,81 

PI -0,115 1,11 

PS 0,114 0,60 

SPH 0,155 0,81 

PE 0,283 8,59 

PEPLAS 0,325 3,18 

Cardiolípín (CL) 0,434 4,36 

 

 

Bu3PO4 

PC 

PI PS SPH 

PE 

CL 

PE-plas 

 

31
P NMR 

Hjartasýni 

25°C 
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 Mynd 12. 
31

P NMR róf af fosfólípíðum úr heilu rottuhjarta mælt við 34°C.  

 

 

Tafla 5. Samantekt niðurstaðna úr NMR rófi á mynd 12. 

PL ppm Heildun 

Bu3PO4 -0,92 1,00 

PC -0,573 11,71 

PI -0,03 1,00 

SPH 0,205 0,81 

PS 0,240 0,67 

PE 0,390 7,70 

PEPLAS 0,435 2,92 

Cardiolípín (CL) 0,493 3,42 

31
P NMR 

Hjartasýni 

34°C 

Bu3PO4 
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 Mynd 13. 
31

P NMR róf af fosfólípíðum úr heilu rottuhjarta mælt við 39°C. 

 

 

Tafla 6. Samantekt niðurstaðna úr NMR rófi á mynd 13. 

PL ppm Heildun 

Bu3PO4 -0,910 1,00 

PC -0,557 12,39 

PI -0,007  0,88 

SPH 0,225 0,77 

PS 0,297 0,88 

PE 0,439 8,60 

PEPLAS 0,486  3,38 

Cardiolípín (CL) 0,517 3,46 

 

Eins og sjá má á rófunum á myndum 11-13 og tilheyrandi töflum, þá hækkar ppm gildi PS 

meira við hitahækkun en ppm gildi SPH. Við 34
o
C hefur því afstaða toppana breyst þar sem 

PS hefur “farið framúr” og hefur þar hærra ppm en SPH. Við 39
o
C hafa þeir svo færst betur í 

sundur og best aðgreining fæst við það hitastig í sýninu úr heilu hjarta. 

 

Bu3PO4 

PC 

PI SPH PS 

PE 

PE-plas 

CL 

31
P NMR 

Hjartasýni 

39°C 
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Mynd 14. 

31
P NMR róf af fosfólípíðum í himnuflekum einangruðum úr 4 hjörtum og mælt við 25°C.  

 

Tafla 7. Samantekt niðurstaðna úr NMR rófi á mynd 14. 

Toppur ppm Heildun 

Bu3PO4 -0,940 1,00 

PC -0,620 6,51 

SPH 0,161 1,25 

PE 0,337  3,21 

PEPLAS 0,381 1,33 
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 Mynd 15 . 

31
P NMR róf af fosfólípíðum í himnuflekum einangruðum úr fjórum rottuhjörtum og mælt 

við 34°C. 

 

 

Tafla 8. Samantekt niðurstaðna úr NMR rófi á mynd 15.  

Toppur ppm Heildun 

Bu3PO4 -0,92 1,00 

PC -0,572 6,54 

SPH 0,199 1,16 

PE 0,431  3,78 

PEPLAS 0,479 1,43 
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Mynd 16. 
 31

P NMR róf af fosfólípíðum í himnuflekum einangruðum úr 4 rottuhjörtum og mælt við 

39°C.  

 

Tafla 9. Samantekt niðurstaðna úr NMR rófi á mynd 16. 

Toppur ppm Heildun 

Bu3PO4 -0,910 1,00 

PC -0,548 6,54 

SPH 0,221 1,12 

PE 0,485 3,23 

PEPLAS 0,535 1,67 

 

 Eins og sjá má á myndum 14-16 og í viðeigandi töflun þá mældust aðeins fjögur 

fosfólípíð í himnuflekasýninu. Öll ppm gildi fosfólípíðanna hækkuðu við aukið hitastig. Þar 

sem ekkert PS var  í himnuflekasýninu þá skipti litlu máli við hvaða hitastig himnuflekasýnið 

var mælt þar sem ekki þurfti að aðgreina SPH og PS. 

Bu3PO4 

PC 

SPH 

  PE 

PE-plas 

31
P NMR 

Himnuflekasýni 

39°C 
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3.3 Magngreining fosfólípíða út frá 31P NMR 

mælingum.  

NMR mælingarnar voru notaðar til að áætla magn fosfólípíða í sýnunum. Eins og áður hefur 

komið fram voru sýnin mæld við þrjú mismunandi hitastig þar sem ppm gildi fosfólípíða eru 

háð hitastigi. 

3.3.1 Hjartasýnið 

Niðurstöður á útreiknuðu magni fosfólípíða (mg) í hjartasýninu eru teknar saman í töflu 10-

12. Reiknað var út fosfólípíðamagn við hitastigin þrjú til að bera saman mælingarnar og til að 

athuga hvort munur væri á sýninu við mismunandi hitastig. Þessar niðurstöður voru síðan 

notaðar til frekari útreikninga sem sjá má í töflu 13-15  þar sem mól-og massaprósenta í 

sýninu er tekið saman ásamt µg fosfólípíða. 

 

Tafla 10.  Magngreining á fosfólípíðum í hjartasýninu við 25°C. 

PL Heildun mól P Mw(g mól
-1)

 PL mg PL 
PC 12,81 7,00E-06 801 5,61 
PI 1,11 6,07E-07 886,56 0,54 
PS 0,60 3,28E-07 783,503 0,26 
SPH 0,81 4,43E-07 731,09 0,32 
PE 8,59 4,70E-06 759 3,57 

PEPLAS 3,18 1,74E-06 776,83 1,35 
CL 4,36 2,38E-06 1274,9 3,04 

sum 31,46 1,72E-05  14,68 
 

 
Tafla 11.Magngreining á fosfólípíðum í hjartasýninu við 34°C. 

PL Heildun mól P Mw(g mól
-1)

 PL mg PL 
PC 11,71 6,40E-06 801 5,13 
PI 1,00 5,47E-07 886,56 0,49 
SPH 0,81 4,43E-07 731,09 0,32 
PS 0,67 3,66E-07 783,503 0,29 
PE 7,70 4,21E-06 759 3,20 

 PEPLAS 2,92 1,60E-06 776,83 1,24 
CL 3,42 1,87E-06 1274,9 2,38 

sum 28,23 1,54E-05  13,04 
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Tafla 12. Magngreining á fosfólípíðum í hjartasýninu við 39°C. 

PL Heildun mól P Mw(g mól
-1)

 PL mg PL 
PC 11,41 6,24E-06 801 5,00 
PI 0,93 5,08E-07 886,56 0,45 
SPH 0,64 3,50E-07 731,09 0,26 
PS 0,77 4,21E-07 783,503 0,33 
PE 7,23 3,95E-06 759 3,00 

 PEPLAS 3,21 1,76E-06 776,83 1,36 
CL 3,46 1,89E-06 1274,9 2,41 

sum 27,65 1,51E-05  12,81 
 

 Heildun, mól og mg fosfólípíðanna sem sýnd eru í töflum 10-12 voru svipuð milli 

mælinganna þriggja. 

Niðurstöður úr NMR mælingum við þrjú hitasig á hjartasýnum eru bornar saman í 

töflum 13-15. Þar er sýnt útreiknað mól hlutfall (%) út frá fosfatstaðli og útreiknaður massi 

lípíðanna (µg) samkvæmt áætluðum mólmassa fosfólípíðanna og þá massaprósentuhlutfall 

fosfólípíðanna. Gert var ráð fyrir að mólmassi fosfólípíðanna væri að meðaltali sem hér segir: 

PC 801 g mól
-1

, PE, 759 g mól
-1

, PEPLAS 776,83 g mól
-1

 og SPH 731,09 g mól
-1

, CL 1274,9g 

mól
-1

, PS 759 g mól
-1

og PI 886,56 g mól
-1

. 

 

Tafla 13. Samanburður á mólprósentu fosfólípíða í hjartasýni við mismunandi hitastig (°C). 

PL 25° 34° 39° Meðaltal n=3 SD SEM 

PC 40,70 41,54 41,27 41,17 0,43 0,30 

PI 3,53 3,55 3,36 3,48 0,10 0,07 

SPH 1,91 2,88 2,32 2,37 0,49 0,34 

PS 2,58 2,18 2,79 2,51 0,31 0,22 

PE 27,33 27,33 26,13 26,93 0,69 0,49 

 PEPLAS 10,12 10,39 11,64 10,72 0,81 0,58 

CL 13,84 12,14 12,50 12,83 0,90 0,63 

 

Tafla 14. Samanburður á massa (µg) fosfólípíða í hjartasýni við mismunandi hitastig(°C). 

PL 25° 34° 39° Meðaltal n=3 SD SEM 

PC 5601 5128 4997 5245 323 228 

PI 538 485 451 491 44 31 

SPH 257 324 256 279 39 28 

PS 324 287 330 314 23 16 

PE 3565 3195 3000 3253 287 203 

 PEPLAS 1351 1240 1363 1318 68 48 

CL 3039 2384 2412 2612 370 262 
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Tafla 15. Samanburður á massaprósentu fosfólípíða í hjartasýni við mismunandi hitastig. 

PL 25° 34° 39° Meðaltal n=3 SD SEM 

PC 38,21 39,32 39,01 38,84 0,57 0,41 

PI 3,66 3,72 3,52 3,63 0,10 0,07 

SPH 1,75 2,48 2,00 2,08 0,37 0,26 

PS 2,21 2,20 2,58 2,33 0,22 0,15 

PE 24,28 24,50 23,42 24,07 0,57 0,40 

PEPLAS 9,20 9,51 10,64 9,78 0,76 0,54 

CL 20,70 18,28 18,83 19,27 1,27 0,90 

 

 Lítill munur var á mælingum í töflu 13-15. Gott samræmi var á milli mælinganna við 

mismunandi hitastig og skekkjur voru fremur litlar með undantekningu á SPH og PS sem 

höfðu hæstu skekkjuna enda var aðgreining þeirra ekki góð við 25 og mjög léleg 34°. 

3.3.2 Himnuflekasýnið 

Himnuflekasýnið var mælt við þrjú mismunandi hitastig og eru niðurstöður magngreiningar 

við þessi þrjú hitastig tekin saman í töflum 16-18 hér fyrir neðan.  

Niðurstöður á útreiknuðu magni fosfólípíða í hjartasýninu eru teknar saman í töflu 16-

18. Reiknað var út fosfólípíðamagn við hitastigin þrjú til að bera saman mælingarnar og til að 

athuga hvort munur væri á sýninu við mismunandi hitastig. Þessar niðurstöður voru síðan 

notaðar til frekari útreikninga sem sjá má í töflum 19-21  þar sem mól- og massaprósenta í 

sýninu er tekið saman ásamt µg fosfólípíða. 

 

Tafla 16.  Magngreining á fosfólípíðum í himnuflekasýni úr fjórum rottuhjörtum við 25°C. 

PL Heildun mól P Mw(g mól
-1)

 PL mg PL 

PC 6,51 1,78E-06 801 1,43 

SPH 1,25 3,42E-07 760,079 0,26 

PE 3,21 8,78E-07 759 0,67 

PEPLAS 1,33 3,64E-07 776,83 0,28 

Sum 12,30 3,36E-06   2,63 

 

Tafla 17. Magngreining á fosfólípíðum í himnuflekasýni úr fjórum rottuhjörtum við 34°C. 

PL Heildun mól P Mw(g mól
-1)

 PL mg PL 

PC 6,54 1,79E-06 801 1,43 

SPH 1,16 3,17E-07 731,09 0,23 

PE 3,78 1,03E-06 759 0,78 

PEPLAS 1,43 3,91E-07 776,83 0,30 

Sum 12,91 3,53E-06   2,75 
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Tafla 18. Magngreining á fosfólípíðum í himnuflekasýni úr fjórum rottuhjörtum við 39°C. 

PL Heildun mól P Mw(g mól
-1)

 PL mg PL 

PC 6,54 1,79E-06 801 1,43 

SPH 1,12 3,06E-07 731,09 0,22 

PE 3,23 8,83E-07 759 0,67 

PEPLAS 1,67 4,57E-07 776,83 0,35 

Sum 12,56  3,43E-06   2,68 

 

Heildun, mól og mg fosfólípíðanna sem sýnd eru í töflu 16-18 voru svipuð milli 

mælinganna þriggja. 

 

Niðurstöður úr NMR mælingum á himnuflekasýninu við þrjú hitasig eru bornar saman í 

töflu 19-21. Þar er sýnt útreiknað mól hlutfall (%) út frá fosfatstaðli og útreiknaður massi 

lípíðanna (µg) samkvæmt áætluðum mólmassa fosfólípíðanna og þá massaprósentuhlutfall 

fosfólípíðanna. Gert var ráð fyrir að mólmassi fosfólípíðanna væri að meðaltali sem hér segir: 

PC 801 g mól
-1

, PE, 759 g mól
-1

, PEplas 776,83 g mól
-1

 og SPH 731,09 g mól
-1

. 

 
Tafla 19.  Samanburður á mólprósentu fosfólípíða í himnuflekasýni við mismunandi hitastig (°C). 

PL 25° 34° 39° Meðaltal n=3 SD SEM 

PC 52,93 50,66 52,07 51,89 1,15 0,81 

SPH 10,16 8,99 8,92 9,36 0,70 0,49 

PE 26,10 29,28 25,72 27,03 1,96 1,38 

PEPLAS 10,81 11,08 13,30 11,73 1,37 0,97 
 

Tafla 20.  Samanburður á massa (µg) fosfólípíða í himnuflekasýni við mismunandi hitastig(°C). 

PL 25° 34° 39° Meðaltal n=3 SD SEM 

PC 1430 1430 1430 1430 0,000 0,00 

SPH 260 320 220 266,67 50,33 35,59 

PE 670 780 670 706,67 63,51 44,91 

PEPLAS 280 300 350 310 36,06 25,50 
 

Tafla 21.  Samanburður á massaprósentu fosfólípíða í himnuflekasýni við mismunandi hitastig(°C). 

PL 25° 34° 39° Meðaltal n=3 SD SEM 

PC 54,17 50,53 53,56 52,75 1,95 1,38 

SPH 9,85 11,31 8,24 9,80 1,53 1,09 

PE 25,38 27,56 25,09 26,01 1,35 0,96 

PEPLAS 10,61 10,60 13,11 11,44 1,45 1,02 
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Lítill munur var  á mælingum í töflu 19-21  og var  samræmi milli mælinganna ágætt og 

skekkjur litlar. 

3.4.3 Fosfólípíð per prótein. 

 Heildarfosfólípíð (mg og µmól) per mg prótein var reiknað út úr himnuflekasýninu og 

eru niðurstöður teknar saman í töflu 22. Í töflu 23 er tekið saman heildarfosfólípíð (mg og 

µmól) per wet weight í heilu hjarta.  Í hjartasýninu er heildarfosfólípíðamagn reiknað úr heilu 

rottuhjarta en úr himnuflekasýninu er prótein-og fosfólípíðamagn reiknað úr skömmtum 4-6 

úr súkrósustiglinum þar sem himnuflekar eru.  

 

Tafla 22. Heildarfosfólípíðmagn í himnuflekum.  

Himnuflekasýni 

Heildarfosfólípíð, µmol 3,44 ± 0,082 

Heildarfosfólípíð, mg 2,71 ± 0,102 

Prótein, mg  1,68 ± 0,108 

µmol PL/mg prótein 2,064 

mg PL/ mg prótein 1,625 

 

Tafla 23. Heildarfosfólípíðmagn (µmól og mg) per wet weight hjarta. 

Hjartasýni 

Heildarfosfólípíð, µmol 15,918±1,12 

Heildarfosfólípíð, mg   13,512 ±1,022 

Wet weight, g  0,694 

Heildar PL mg/ wet weight 19,467 

Heildarfosfólípíð µmól/ wet weight 22,937 
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4. Umræður 

Markmiðið með þessari rannsókn var að einangra himnufleka úr rottuhjörtum og athuga 

hvaða fosfólípíð væru þar að finna og magngreina þau með 
31

P NMR tækni.  

Útbúin voru tvennskonar sýni til að mæla og bera saman, sýni úr heilu hjarta þar sem 

fosfólípíð voru einangruð með Bligh og Dyer fitudrætti (19) og himnuflekasýni sem 

einangrað var með Folch fitudrætti (18). Sýnin voru mældi við þrjú hitastig 25°, 34° og 39°C  

í NMR og var fosfólípíða samsetningin sýnanna, mólprósenta, massi og massaprósenta 

fosfólípíðanna borin saman. 

4.1 Einangrun himnufleka 

Til að staðfesta að einangrun himnufleka hafði tekist var bæði framkvæmt GM1-þerriblettun 

og próteinmæling.  

4.1.1 GM1 Þerriblettun (e. dot blot) 

Eins og sést á mynd 8 þá var mest af GM1 í skömmtum 4-6 þar sem litunin var sterkust. 

Niðurstöður sýna einnig GM1 uppsöfnun í neðri skömmtum (númer 7, 8 og jafnvel 9) í 

súkrósustiglinum Hlutfall GM1 / prótein var hins vegar mun lægra í neðri skömmtunum en í 

skömmtum 4-6 þar sem var mest af GM1. Þar sem prótein styrkur jókst snögglega í skammti 

7 má ætla að himnuflekar þar séu mikið mengaðir af öðrum frumuhlutum. Skammtar 4-6 voru 

því taldir vera himnufleka skammtarnir og voru notaðir í NMR mælingunum.  

 GM1-þerriblettun er vel þekkt aðferð og hefur mikið verið notuð á Raunvísindastofnun 

við einangrun á himnuflekum í hjarta til að sýna viðveru himnufleka. Einnig hafa western blot 

mælingar á himnuflekapróteinum, þ.e. flotillin 1 og caveolin 3 verið notuð í þessum tilgangi. 

Það hefur sýnt sig í fyrri mælingum að samræmi er á milli GM1 þerriblettunar og mælinga á 

flotillin 1 og caveolin 3 í hlutum af súkrósu stigli (22). Því var látið nægja að nota þerriblettun 

á GM1 til að fylgjast með einangrun himnufleka í þessu verkefni, en við það sparaðist 

himnuflekasýni, sem var af mjög skornum skammti og þurfti því að fórna færri dýrum en ella. 

4.1.2 Próteinmælingar  

Þegar mynd 9 var skoðuð sást greinilega að próteinstyrkur hækkað mikið í seinni skömmtum 

súkrósustigulsins eins og við mátti búast og hefur komið fram í svipuðum mælingum sem 
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hafa verið framkvæmdar á Raunvísindastofnun (22) og hjá Cavalli et al. (17). Á mynd 10 má 

sjá lítinn topp í próteinstyrk í skömmtum 4-6 þar sem himnuflekarnir eru taldir vera. Í 

skömmtum 4-6 gæti verið að finna aukningu á himnuflekapróteinum, bæði boðpróteinum og 

caveolin-3 og flotillin-1 sem eru talin vera einkennisprótein himnufleka. Mælingar á 

Raunvísindastofnun Háskólans hafa staðfest að þessi tvö einkennisprótein himnufleka  er helst 

að finna í skömmtum 4-6 á súkrósustyrkhallanum (22) í samræmi við GM1 þerriblettun eins 

og áður sagði. Prótein ,,toppurinn” í skömmtum 4-6 er því frekari ábending um að einangrun 

himnufleka hafi tekist.  

4.2 NMR mælingar 

Niðurstöður úr NMR mælingum úr himnufleka-og hjartasýninu voru í samræmi við það sem 

fram kom í grein Metz og Dunphy (15) því fosfólípíðin komu öll fram við svipuð ppm gildi 

og sýnt var í grein þeirra félaga nema PE og PEPLAS. Þau komu fram við aðeins hærra ppm 

(0,07-0,127 ppm) en búist var við í öllum mælingunum nema í hjartasýninu við 25°C. Þetta 

gæti skýrst af því að í grein Metz og Dunphy var verið að mæla frumur úr heila og lifur rotta 

en í þessari rannsókn var notast við hjartafrumur, en PE í hjartafrumum inniheldur sérstaklega 

mikið af löngu fjölómettuðu fitusýrunni dókósahexaensýru (22:6n-3). 

Öll NMR rófin af himnuflekasýninu litu eins út og voru heildin undir toppum þeirra 

mjög svipuð milli mælinganna þriggja. Sama gildir um NMR sýnin fyrir heila hjartað en gott 

samræmi var á milli mælinganna þriggja og voru heildin undir toppunum svipuð. Skekkjur 

voru frekar litlar en þó hæstar á SPH og PS en þar var aðgreining best við 39° sem búast má 

við að þar hafir verið rétta gildið. NMR rófin sýndu einnig hversu mishitanæm fosfólípíðin 

eru, en öll fosfólípíðin færast upp á ppm skalanum við hærra hitastig en þau færast mismikið.  

Á mynd 11-13 sést vel að PS er mun næmara fyrir hitabreytingum en SPH. Þegar ppm 

gildi þeirra eru skoðuð í töflu 4-6 sést hvernig ppm gildi PS hækkar mun hraðar en ppm gildi 

SPH sem ekki eins hitanæmt. PS hækkar um 0,183 ppm frá 25°í 39°C á meðan SPH hækkar 

aðeins um 0,07 ppm. Á sömu myndum sést hvernig toppar PEPLAS og cardiolipín (CL) dragast 

nær hvor öðrum eftir því sem hitastigið var hækkað. PEPLAS er mun hitanæmara en CL og 

hækkar ppm gildi þess hraðar en hjá CL eins og sést vel í töflu 4-6. CL hækkar um 0,083 ppm 

en PEPLAS hækkar um 0,161 ppm. Með því að mæla sýnin við mismunandi hitastig fékkst  því 

alltaf eitt róf með góðri aðgreining toppa. Í þessari rannsókn voru magngreiningar á SPH og 

PS fremur óáreiðanlegar þegar mælt var við 25°og 34°C. Því má draga þá ályktun að best sé 

að gera 
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P NMR greiningu og magnmælingu á fosfólípíðum við 39°C ef búast má við að 

bæði SPH og PS séu í sýni.  
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 Þegar 
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P NMR mælingar á himnuflekasýninu og hjartasýninu voru bornar saman mátti 

sjá að nokkur fosfólípíð var aðeins að finna í hjartasýninu en ekki í himnuflekasýninu. Þetta 

eru PI, CL og PS en þau hafa öll neikvæða hleðslu. Ekki er að búast við að sjá CL í 

himnuflekasýnum þar sem það finnst aðeins í hvatberum. Neikvætt hlaðin fosfólípíð eru í 

meira magni á innra lagi frumuhimnunnar en því ytra, en PI og PS hafa fundist nær eingöngu í 

innra lagi frumuhimnunnar í hjartavöðvafrumum í rottum (mynd 4) (11). Fosfólípíð sem 

innihalda kólínhóp s.s. PC og SPH finnast frekar í ytra lagi frumuhimnunnar heldur en í því 

innra (mynd 4-5), en þau finnast einnig þar í minna mæli. PE sem var að finna í báðum sýnum 

er tvíjóna fosfólípíð sem finnst bæði í ytra og innra lagi frumuhimnunnar þótt heldur meira sé 

í innra laginu (11). 

 

Þegar myndir af NMR rófum himnuflekasýnisins voru skoðaðar, mátti sjá að þau 

fosfólípíð sem að voru til staðar voru SPH, PC, PE og PEPLAS. Þegar þessar niðurstöður voru 

bornar saman við þær niðurstöður sem koma fram í grein Post et al. (11) og Alain Zachowski 

(13) má sjá að þau fosfólípíð sem finnast í himnuflekasýninu er öll að finna í ytra lagi 

frumuhimnunnar. Þau sem vantar þar, PS og PI eru nær eingöngu í innra laginu. Út frá 

þessum niðurstöðum var hægt að draga þá ályktun að himnuflekar lægju meira í ytra lagi 

frumuhimnunnar þ.e. fljóti nokkurn vegin í ytra laginu. Himnuflekar taka þátt í boðflutningi í 

frumum og flutningi efna inn í frumur eins og áður hefur komið fram og verða því að ná í 

gegnum alla frumuhimnuna til að þessi ferli frumunnar virki sem skyldi. Hefur það komið 

fram í nokkrum greinum að himnuflekar ná í gegnum bæði innra og ytra lag frumuhimnunnar 

s.s í grein Simons et al. (5) og í grein Li Q et al. (21). 

Þegar sú staðreynd var tekin með að himnuflekar ná í raun í gegnum frumuhimnuna 

mætti halda að eftir himnuflekaeinangrunina hafi himnuflekarnir eyðilagst og að karbónat-

lausnin hafi skemmt himnuflekana það mikið að eftir stæðu aðeins tættir flekar þ.e. ytra lag 

flekanna stæði einungis eftir og þess vegna sæjust PI og PS ekki á 
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P NMR rófum 

himnuflekasýnisins. Aðalástæðan fyrir því að karbónatalausn var notuð í þessari rannsókn en 

ekki sápulausn við einangrun himnufleka var vegna niðurstaðna Head et al. (24). Þeir fundu 

alfa-og beta adrenerga viðtaka mun dreifðari á sykurstyrk hallanum þegar þeir notuðu sápu, 

en þegar karbónatlausn var notuð. Þá fundu þeir alfa1- adrenergu viðtakana í flekum og beta1- 

adrenergu viðtakana bæði innan og utan fleka og G-prótein þeirra hjá þeim. Þetta benti 

eindregið til þess að karbónatlausnin væri frekar mildari en sápulausnin því adrenergu 

viðtakarnir eru G-prótein viðtakar, sem liggja sjö sinnum í gengum himnuna og lykkjur og 

halar sem liggja út úr himnunni gætu losnað frá við harkalega meðferð. Það hefur verið sýnt 
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fram á að beta adrenergir viðtakar hafa tvö ólík hlutverk í himnuflekum og einnig á sérstökum 

stöðum í himnu hjartavöðva sem er utan fleka. Út frá þessu var talið að einangrunaraðferðin 

með karbónatlausn væri góð aðferð sem skemmdi ekki himnuflekana svo þeir voru heilir. 

Einnig sést PE vel á NMR rófum himnuflekasýnisins. Samkvæmt áðurnefndum mælingum er 

meira af PE á innri hlið frumuhimnunnar (11, 13) en þeirri ytri og ef einangrunaraðferðin 

hefði skemmt himnuflekana ætti PE að vera hlutfallslega minna en það er í himnuflekasýninu, 

fyrst PS og PI virðast hvorugt vera þar í mælanlegu magni. 

 

Út frá þessu er líklegasta skýringin sú að PI og PS séu til staðar en ekki í magni sem er 

mælanlegt með þessari aðferð. Alfa1- adrenergur viðtaki, sem er staðsettur í himnuflekum, er 

mikilvægur í hjartavöðvafrumum (24) og notar inositolþrífosfat boðleið þannig að PI hlýtur 

að vera til staðar í himnuflekum, en það þarf ekki svo mikið magn af því. Það lítur út fyrir að 

sýnið sem notað var í mælinguna hafi verið of lítið til þess að merki fyrir PI og PS kæmu fram 

í NMR mælingunum. Miðað við niðurstöður Post et al. (11 og mynd 4 ) og niðurstöður úr 

þessari rannsókn (tafla 13-15) þá er magn PI og PS lítill hluti af heildarfosfólípíðamagninu í 

heilu hjarta og gæti það hugsanlega útskýrt hvers vegna þau sjást ekki á NMR rófum 

himnuflekasýnisins, sem er mun minna sýni. 

 Til þess að fá fram merki fyrir PI og PS þyrfti hugsanlega að auka magn sýnisins, eða nota 

næmari aðferð.  

4.3 Magngreining fosfólípíða 

Þegar tafla 13 er borin saman við töflu 19 má sjá muninn á mólprósentu fosfólípíða í hjarta-og 

himnuflekasýni. Eins og sjá má á þessum töflum þá eru mólhlutföll PC og SPH hærri í 

himnuflekasýnunum í öllum tilfellum. Þetta er í samræmi við það sem aðrir hafa fundið, þar 

sem meira er almennt talið vera af SPH í himnuflekum en í öðrum hlutum frumuhimnunnar 

(2).  

 Þó að PE sé heldur að finna í innra lagi frumuhimnunnar er ekki mikill munur í 

mólprósentu á milli sýnanna tveggja, PEPLAS er hins vegar með örlítið lægri mólprósentu í 

hjartasýninu en í himnuflekasýninu. Hafa þarf í huga þegar mólprósenta hjarta-og 

himnuflekasýnis eru borin saman að það eru fleiri tegundir fosfólípíða í hjartasýninu en í 

himnuflekasýninu, sem hefur áhrif á mólprósentu þeirra fosfólípíða sem þar eru að finna.  

 Mest var af PC í báðum sýnunum þar sem meðal mólprósenta var 41,41% í hjartasýninu 

og 51,89% í himnuflekasýninu, þetta passar vel við það sem kemur fram í grein Post et al. 

(11) þar sem að PC er um 50% af heildarfosfólípíðamagni bæði í heilum hjartafrumum og í 
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himnum.  Næst mest var svo af PE þar sem prósentugildi í bæði himnufleka-og hjartasýninu 

voru sambærileg og í grein Post et al.(11) eða í kringum 27%. 

Eins og áður kom fram var meira af SPH í himnuflekasýninu (9,36%) en í hjartasýninu 

(2,39%) og sömu niðurstöður fá Post et al. (11) þó að mólprósenta SPH sé hærri í heilli frumu 

hjá þeim eða í kringum 9% en ekki nema 3% í mælingum í þessari rannsókn. Þar sem önnur 

aðferð var notuð í rannsókn Post et al. (11) við að einangra fosfólípíð og þau magngreind með 

HPTLC má búast við því að einhver mismunur komi fram á milli mælinganna.  

 

 Þegar tafla 13-15 og tafla 19-21 voru skoðaðar kom í ljós að massi, massaprósenta og 

mólprósenta mælast ekki eins við hin mismunandi hitastig í bæði hjarta-og himnuflekasýninu. 

Hér er líklegast að um sé að ræða eðlilega skekkju í NMR mælingunni. 

Massaprósenta virðist vera ónákvæmara en mólprósenta, en þar hefur verið tekið inn áætlaður 

mólmassi fosfólípíðanna, sem margfaldað er með. Þetta veldur aukinni dreifingu og því má 

búast við stærri skekkjum enda er staðalfrávik og SEM hærra í massaprósentu en í 

mólprósentu.  

 Í töflu 22 var tekið saman heildar fosfólípíðamagn og heildar próteinmagn í 

himnuflekasýninu og mældist µmol PL/mg prótein 2,606 og mg PL/ mg prótein 1,625. Í grein 

Post et al. (11) mældust fosfólípíð/prótein (µmól/mg) 1,40±0,14. Þessi munur gæti verið 

tilkomin vegna þess að Post et al. einangruðu og mældu fosfólípíð í frumuhimnum úr 

hjartafrumum á meðan í þessari rannsókn voru himnuflekar einangraðir. Einnig voru 

fituúrdráttar- og einangrunaraðferðir sem Post et al. notuðu frábrugðnar þeim sem notaðar 

voru í þessari rannsókn. Í rannsókn þeirra var notast við HPLC við magngreiningu á meðan 

NMR mælingar voru notaðar í þessari rannsókn. Í töflu 23 má sjá heildar fosfólípíðmagn 

(µmól og mg) per wet weight einu rottuhjarta og mældist heildar mg PL/wet weight 19,48 og 

heildar µmól PL/wet weight 22,94. 

Samsetning innra og ytra lags frumuhimnunnar sem lýst var í grein Post et al. (11) er 

svipuð og samsetningin sem fékkst úr þessari rannsókn og er frekar algeng milli frumu gerð 

þó það finnist nokkrar undantekningar. Í grein Fan et al. (23), þar sem skoðaðir voru 

himnuflekar í T-frumum, var samsetning himnuflekanna ólík þeirri sem var í himnuflekunum 

úr hjartavöðva sem mældar voru í þessari rannsókn, enda ekki óeðlilegt þegar um allt aðra 

frumutegund er að ræða. Í T-frumum var PI og PS til staðar í himnuflekunum ólíkt flekunum í 

hjartavöðva og einnig voru hlutföll fosfólípíðanna ólík milli frumutegundanna. Í himnuflekum 

úr hjartavöðva, eins og áður kom fram, þá var PC um 50% af fosfólípíðum, PE 27% og SPH 

9%. Í T-frumunum var PC ekki nema 33%, PE 21% og SPH 30%. Búast má við að 
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mólprósenta einstakra lípíða sé lægri í T-frumum þar sem þar eru fleiri fosfólípíð til staðar en 

í hjartafrumunum, en áhugavert er að sjá hversu hátt hlutfall SPH er í himnuflekum T-frumna. 

Himnuflekarnir í T-frumunum voru einangraðir með öðruvísi aðferð þar sem notast var við 

sápu, en í þessari rannsókn var notast við sápulausa aðferð við einangrunina. Hugsanlegt er 

það gæti verið útskýring á þessum mismunandi mólprósentum milli frumnanna og 

mismunandi fosfólípíðasamsetningu, en einnig eru T-frumur og hjartafrumur mjög ólíkar 

frumur. Ekki er vitað til þess að mælingar á fosfólípíðasamsetnignu himnufleka í 

hjartafrumum hafi áður verið framkvæmdar svo að erfitt er að finna góð viðmið en áhugavert 

var að bera saman við mælingar úr T-frumum. 
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Viðaukar 

 Próteinmæling 

Niðurstöður úr rottuhjarta númer 1 eru tekin sem dæmi og má sjá hvernig útreikningar fóru 

fram í töflu 1A. 

Mynd 1A sýnir staðalkúrfuna sem fengin var út frá gleypni mælingum úr töflu 1A og notuð 

var til útreikninga á próteinstyrk (mg/mL) í skammti 1-12 sem að er tekið saman í töflu 2A.  

 

 

Mynd A 1 . Staðalkúrfa fyrir próteinmælingar úr hjarta nr 1.  
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Tafla A 1. Sýnir hvernig heildar próteinmagn var reiknað. 

Staðall Gleypni Grad Sýni Sýni 

3 

Mælingar Þynning    

  sýni Gleypni mg/mL Meðaltal  xþynn 

mg/mL 620 nm nr. 620 nm       mg/mL 

-0,006 0 1 0,006 0,002 0,004  0,004 

0,002 0   0,011 0,011     

0,005 0  0,004 -0,001      

0,05 0,024 2 0,009 0,008 -0,001  -0,001 

0,05 0,035   0,004 -0,001      

0,05 0,032   -0,001 -0,010      

0,1 0,068 3 0,003 -0,003 0,004  0,004 

0,1 0,063   0,012 0,013      

0,1 0,074   0,005 0,001      

0,15 0,098 4 0,009 0,008 0,009  0,009 

0,15 0,103   0,007 0,004      

0,15 0,105   0,014 0,016      

0,2 0,081 5 0,063 0,102 0,111  0,111 

0,2 0,107   0,064 0,104      

0,2 0,105   0,076 0,125      

0,3 0,138 6 0,075 0,123 0,118  0,118 

0,3 0,167   0,065 0,106      

0,3 0,173   0,076 0,125      

0,4 0,151 7 0,04 0,062 0,061 5x 0,307 

0,4 0,231   0,036 0,055      

0,4 0,239   0,043 0,067     

  8 0,05 0,080 0,094 20x 1,871 

    0,062 0,101      

    0,062 0,101      

  9 0,049 0,078 0,150 20x 2,993 

    0,136 0,230      

    0,085 0,141      

  10 0,065 0,106 0,121 40x 4,841 

    0,083 0,137      

    0,073 0,120      

  11 0,034 0,052 0,091 40x 3,626 

    0,081 0,134      

    0,054 0,087      

  12 0,076 0,125 0,151 40x 6,056 

    0,098 0,164      

    0,099 0,165       
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Tafla A 2. Heildar próteinmagn í hverjum skammti í einu hjarta,  

 

  

Magngreining úr NMR rófum  

 NMR róf af himnuflekasýni við 25° (mynd 14) er tekið sem dæmi  

Í töflu 3A má sjá þær upplýsingar sem að notaðar voru til útreikninga á magni fosfólípíða í 

viðkomandi sýni og tafla 4A sýnir niðurstöður magn útreikninga. 

 
Tafla A 3 . Upplýsingar til magn útreikninga. 

Mw Tri-n-butylfosfats (staðall) 266,31 g mól
-1 mg í staðli 0,0728 

Styrkur staðals 0,1456 mg ml
-1 g í staðli 7,28E-05 

Magn af staðli 0,5 ml mól P í staðli 2,73E-07 
Heildun staðals 1,000 mól/ein 2,73E-07 
Heildar heildun 12,30 mól P í sýni 2,22E-08 

 

mól P í staðli = g í staðli • Mw staðals 

mól/ein = mól P í staðli • heildun staðals 

mól P í sýni = mól/ein • heildar heildun  

 

Tafla A 4. Niðurstöður magn útreikninga. 

PL Heildun PL mól PL Mw PL g PL mg PL 
PC 6,51 1,78E-06 801 1,43E-03 1,43 
SPH 1,25 3,42E-07 760,079 2,60E-04 0,26 
PE 3,21 8,78E-07 759 6,66E-04 0,67 

PEPLAS 1,33 3,64E-07 776,83 2,82E-04 0,28 
Sum 12,30 3,36E-06   2,63E-03 2,63 

 

Til að g fá út mól viðkomandi fosfólípíðs var notast við eftirfarandi jöfnu: 

Skammtur Prótein mg/ml mg Prótein 

1 0,004 0,012 

2 -0,001 -0,003 

3 0,004 0,012 

4 0,009 0,027 

5 0,111 0,333 

6 0,118 0,354 

7 0,307 0,921 

8 1,871 5,613 

9 2993 8979 

10 4,841 14,523 

11 3,626 10,878 

12 6,56 19,68 
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Heildun PL • mól/ein = mól PL 

 

Til að reikna út magn hvers fosfólípíðs í sýninu var notast við jöfnuna : 

 g PL =mól P • Mw PL 

 mg PL = g PL•1000 

 

 

 

 

 

 


