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Abstract 

Thea aim of this study was to screen for the effects of isolated cod protein 

hydrolysis, antioxidant and anti-hypertensive activity, using various protease. 

Evaluation of cod protein hydrolysates produced with different enzymatic 

hydrolysis methods, from Atlantic cod (Gadus morhua) cut offs was conducted. 

After hydrolysis, selected hydrolysates were up scaled, sorted by size membrane 

filtration and spray dried (F-FPH and G-FPH). Degree of hydrolysis (%DH) was 

determined for all hydrolysates produced, with the OPA method. Furthermore, 

all FPHs were tested for bioactivity, antioxidant activity (ORAC-test) and 

angiotensin converting enzyme inhibition activity (ACE-test). Up scaled 

hydrolysates were also evaluated in regard to amino acid composition with 

HPLC. Protein content of produced hydrolysates was measured with modified 

Lowry method. Also, the size of hydrolyzed proteins were analysed by SDS-

PAGE. 

Results showed a high degree of hydrolysis in all samples measured 

(%DH 19.80 ± 0.17% - 32.03 ± 0.25%). Percent yield of proteins ranged between 

25-38%. The results showed that it is possible to produce FPH with 

antihypertensive activity and antioxidant activity, with selected proteases under 

selected circumstances for hydrolysis. Antioxidant activity ranged between 

205.7 ± 1.5 μmól TE/g protein – 1025.8 ± 14.9 μmól TE/g protein. Majority of 

FPH showed angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity ranging from 

0.096 ± 0.046 IC50 mg protein/mL to 1.428 ± 0.003 IC50 mg protein/mL. The 

results obtained in the present study indicate the possibility of utilization of cod 

cut-offs to produce bioactive cod protein hydrolysate by using appropriate 

proteases.  
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Útdráttur 

Skimun eftir áhrifum mismunandi próteasa á niðurbrot einangraðra 

þorskpróteina, andoxunarvirkni og blóðþrýstingslækkandi virkni var markmið 

þessarar rannsóknar. Notuð voru fjögur mismunandi próteinkljúfandi ensím.  

Þorskprótein ísólat var fengið hjá Iceprotein ehf. og það vatnsrofið með 

mismunandi ensímum/ensímblöndum við mismunandi aðstæður, eins og 

breytilega tímalengd við vatnsrof og við mismunandi sýru- og hitastig.  

Valdar vatnsrofsafleiður (fisk prótein hýdrólýsat, FPH) voru skalaðar 

upp, flokkaðar eftir stærð með himnusíun og úðaþurrkaðar. Þá voru allar 

vatnsrofsafleiður skoðaðar með tilliti til hlutfalls niðurbrots á próteinum 

samkvæmt OPA aðferð og var stærð próteina/peptíða afurða greind með SDS-

PAGE. Þá var lífvirkni fyrir allar FPH mæld í in vitro prófum. Fyrst í ORAC 

prófi sem er andoxunarpróf og svo í svokölluðu ACE-prófi sem er notað til að 

mæla blóðþrýstingslækkandi virkni. Próteininnihald vatnsrofsafleiða var mælt 

með aðlagaðri Lowry-aðferð (e. modifeid Lowry method, MLM). 

Amínósýrusamsetning FPH, sem voru skalaðar upp, himnusíaðar og 

úðaþurrkaðar, var greind með HPLC aðferð.  

Niðurstöður á niðurbroti próteina sýndu að þau voru töluvert mikið 

niðurbrotin, %DH 19,80 ± 0,17% - 32,03 ± 0,25%, sem staðfest var með 

próteinrafdrætti. Allar afleiður vatnsrofs höfðu próteinbönd undir 15 kDa að 

stærð. Heimtur vatnsleysanlegra próteina í vatnsrofsafleiðum voru á bilinu 25,28 

± 1,94%  - 38,03 ± 1,35%. Andoxunarvirkni mældist á bilinu 205,7 ± 10,5 μmól 

TE/g prótein - 1025,8 ± 14,9 μmól TE/g prótein. Blóðþrýstingshamlandi virkni 

mældist á bilinu 0,096 ± 0,046 IC50 mg protein/mL - 1,428 ± 0,003 IC50 mg 

protein/mL. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að vel er hægt að vinna FPH 

sem búa yfir blóðþrýstingslækkandi virkni og andoxunarvirkni, með völdum 

próteösum og við þær aðstæður sem voru valdar fyrir vatnsrof. 

  

Lykilorð: Þorskur, Afskurður, Prótein, Hýdrólýsat, Próteasar  
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1. Inngangur 

Sjávarútvegur hefur um langt tímaskeið verið ein helsta tekjulind íslensku 

þjóðarinnar og eru Íslendingar á lista yfir mestu fiskveiðiþjóðir heims (Food and 

agriculture organization of the united nations, 2014; Stefán B. Gunnlaugsson, 

2010). Sé litið til alls útflutnings frá landinu er hlutfallslega mest flutt út af 

afurðum tengdum sjávarútvegi. Þar af er þorskur (Gadus Morhua) og 

þorskafurðir um 40% (Sjöfn Sigurgísladóttir, Sveinn Margeirsson, Sigurjón 

Arason og Jónas R Viðarsson, 2010). Kvóti til fiskveiða ásamt fjölda 

fiskveiðiskipa fer minnkandi eins og sést á tölum Hagstofunnar frá árunum 

2012–2013 en þá drógust fiskveiðar saman um 5,9% eða 86 þúsund tonn á milli 

ára, sem er um 4,1% í aflaverðmæti (Hagstofa Íslands, 2015; „Afli, aflaverðmæti 

og raðstöfun 2013“, 2014; Fiskistofa e.d.). Mynd 1 er fengin úr Hagtíðindum 

2014 og sýnir heildarafla íslenska fiskveiðiflotans. Þar má sjá að afli fer 

minnkandi frá árinu 2002 þó aukning hafi verið milli áranna 2010-2012. Innan 

þessa tímabils er ekki tekið tillit til tilfallandi hliðarafurða sem námu 58 

þúsundum tonna, af því var afskurður tæplega 57%. Af tilfallandi afurðum var 

62% ráðstafað í bræðslu, þar af var 81% afskurður („Afli, aflaverðmæti og 

raðstöfun 2013“, 2014).   

Mynd 1 Heildarafli íslenska fiskveiðiflotans, á árunum 1992-2013 

 

Þrátt fyrir að virðisaukning á tilfallandi afurðum hafi verið nærri 10% á 

milli áranna 2012 og 2013, er ljóst að virðisaukning og almenn bætt nýting á 

tilfallandi hliðarafurðum sjávarútvegs er mikilvæg, ekki hvað síst á afskurði.  
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1.1. Hliðarafurðir fiskvinnslu og nýting þeirra 

Hliðarafurðir (e. byproducts) eru afurðir sem verða til samhliða vinnslu á 

ákveðinni markafurð (Cambridge Dictionaries Online, 2015). Hliðarafurðir sem 

falla til við vinnslu sjávarfangs eru af ýmsum toga og fer það eftir því hvaða 

fisktegund er verið að vinna hverju sinni og hverjar markafurðirnar eru. Einnig 

er nýting á hliðarafurðum ekki sambærileg eftir því hvort aflinn er unninn á sjó 

eða í landvinnslu (Sjöfn Sigurgísladóttir et al., 2010). Við flakavinnslu á þorski 

verða til hliðarafurðir eins og hausar, beingarðar, roð, hrogn, lifur, svil og 

afskurður. Íslendingar hafa lengi nýtt þorsklifur við framleiðslu á lýsi sem er olía 

rík af fjölómettuðum omega-3 fitusýrum. Hausar og beingarðar eru nýttir og 

fluttir þurrkaðir út til Afríku. Hrogn og lifur eru nýtt til manneldis hvort sem það 

er beint á borð hjá Íslendingum eða soðið niður og flutt út. Nýting á roði hefur 

aukist þar sem tekist hefur að þróa tækni til að súta roð. Roð er einnig nýtt í 

líftækniiðnaði við vinnslu á gelatíni og öðrum lífvirkum efnum. Sem dæmi selur 

sjávarútvegsfyrirtækið Samherji ehf. á Akureyri þorskroð til Kanada, þar sem 

unnið er úr því gelatín, en það er nýtt í ýmis matvæli sem þykkingarefni og sem 

matarlím (Björn Sigurður Gunnarsson, 2000). Íslenska fyrirtækið Kerecis ehf. 

hefur þróað einstaka ígræðslutækni þar sem þorskroð er nýtt í vöruþróun. Vörur 

fyrirtækisins eru notaðar við meðhöndlun ýmissa húðvandamála og alvarlegra 

sára (Kerecis ehf., e.d.).  

Sjávarlífverur hafa þróað með sér öflug varnarkerfi til að lifa af í erfiðum 

aðstæðum sem oft eru til staðar í sjónum. Hliðarafurðir sem verða til við vinnslu 

markafurða úr sjávarlífverum eins og fiski geta innihaldið ýmis verðmæt efni 

eins og til dæmis fjölómettaðar fitusýrur, ýmis prótein, joð, og vítamín D. 

(Khora, 2013).  
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1.2. Lífefni 

 

1.2.1. Prótein 

Afurðir unnar úr kjöti, fiski og mjólk eru rík uppspretta próteina (Sigþór 

Pétursson, 2004). Prótein eru lífsnauðsynleg lífefni þar sem þau eru 

mikilvægustu byggingarefni líkamans en prótein eru einnig með önnur 

margvísleg hlutverk. Ensím og hormón eru dæmi um prótein og eru nauðsynleg 

við stjórn á líkamsstarfsemi. Ensím eru t.d. í lykilhlutverki við vatnsrof 

næringarefna við meltingu fæðu. Við stjórnun á blóðsykri má nefna að 

próteinhormónin insúlín og glúkagon skipta miklu máli (Sigþór Pétursson, 

2003). Önnur hlutverk próteina eru við varnir líkamans gegn utanaðkomandi 

óþekktum þáttum á borð við sýkla og ýmis skaðleg efni. Þar koma mótefni við 

sögu og eru þau að mestu prótein. Hemóglóbín er prótein sem flytur súrefni um 

æðakerfið út til frumna líkamans. Vöðvaþræðirnir aktín og mýósín eru helstu 

vöðvapróteinin. Þannig er viðhald á jafnvægi og stjórn á hreyfingum og öðrum 

þáttum lífvera að mestu undir próteinum komið. Prótein eru fjölliður sameinda 

sem kallast amínósýrur. Amínósýrur eru þannig byggingareiningar allra próteina 

(Srinivasan Damodaran; Kirk L. Parkin; Owen R. Fennema, 2008). Eiginleikar 

próteina ráðast af samsetningu amínósýranna (Damodaran et al., 2008).    

 

1.2.2. Amínósýrur 

Til eru tuttugu mismunandi amínósýrur sem allar hafa ákveðna sameiginlega 

hópa, amínóhóp og karboxylhóp. Amínósýrur hafa mismunandi eiginleika, sem 

ráðast af hliðarhópum þeirra og eru þær flokkaðar eftir þeim með tilliti til hvort 

þeir eru skautaðir eður ei, vatnsfælnir eða vatnssæknir (Sigþór Pétursson, 2004). 

Líkaminn getur myndað hluta af amínósýrunum úr glúkósa eða niðurbrotsefnum 

hans og því eru þær ekki flokkaðar sem lífsnauðsynlegar amínósýrur, þ.e. 

amínósýrur sem líkaminn þarf að fá úr fæðu. Þessar amínósýrur eru; alanín, 

arginín, asparssýra, glýsín, glútamsýra, prólín og systeín. Í lifrinni hýdroxýlerast 

phenýlalanín og myndar amínósýruna týrosín. (Sigþór Pétursson, 2003, 2004).  

Sýnt hefur verið fram á að ákveðnar amínósýrur geta verið mikilvægari 

en aðrar þegar kemur að lífvirkni. Sérstaklega hefur verið bent á amínósýrurnar 

arginín, tárín, glýsín og lýsín í tengslum við þorskprótein þar sem þær eru taldar 
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búa yfir lífvirkni á borð við blóðþrýstingslækkandi virkni, bólgueyðandi virkni 

og andoxandi virkni (Alarcon-Aguilar et al., 2008; Harnedy og FitzGerald, 2012; 

Mehta, Stewart, og Levy, 1996; Tapiero, Mathé, Couvreur, og Tew, 2002). 

Nýjustu rannsóknir á þorskpróteini benda til þess að amínósýrurnar arginín, 

tárín, glýsín og lýsín séu ábyrgar fyrir jákvæðum áhrifum á bólguviðbrögðum í 

vöðvauppbyggingu eftir álag og áreiti (Dort et al., 2013). Kasein var auðgað með 

þessum amínósýrum til að vera samsvarandi þorskpróteini. Rottur voru lagðar 

undir áreiti á vöðvavef og þar á eftir var þeim gefið ýmist kasein, auðgað kasein 

eða þorskprótein. Rottunum var fylgt eftir í bataferlinu. Þær rottur sem fóðraðar 

voru á þorskpróteini jöfnuðu sig betur og hraðar en þær sem fengu kasein. Rottur 

á auðguðu kaseini jöfnuðu sig nærri jafn hratt og vel og þær sem fengu 

þorskprótein. Því var ályktað að amínósýrurnar, arginín, tárín, glýsín og lýsín 

spili hlutverk í uppbyggingu vöðva eftir álag.  

 

1.2.2.1. Arginín (e. Arginin) 

Arginín (mynd 2) er vatnsækin (skautuð) amínósýra. Arginín hefur meiri leysni 

í vatni en nokkur önnur amínósýra. Arginín flokkast sem basísk amínósýra.  

 

Arginín finnst í mjólkurvörum, fjölbreyttum hnetum og fræjum, kjöti og 

sjávarfangi. Arginín spilar þátt í útskiljun þvagefnis úr líkamanum, í seytingu 

hormóna og er forveri kreatíns sem spilar lykilhlutverk í efnaskiptum 

beinagrindavöðva. Einnig hafa protamín og histonar mikið af arginíni (Saini, 

Badole og Zanwar, 2013; Tapiero et al., 2002). Niðurstöður nýlegra rannsókna, 

þar sem ákveðnum tegundum af fiski (e. Jian carp og Trachinotus ovatus) var 

gefið arginín auðgað fæði, sýndu áhrif arginíns í bættum vörnum við 

sjúkdómum, eflingu á ósérhæfðu ónæmissvari og betri vexti (Chen et al., 2015; 

Lin et al., 2015). Einnig sýna rannsóknir að arginín hefur blóðþrýstingslækkandi 

áhrif (Mehta et al., 1996).   

 Mynd 2 Arginín - byggingarformúla 
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Rannsóknir á arginín ríkum peptíðum úr próteinum hörfræja leiddu í ljós 

blóðþrýstingslækkandi virkni in vivo á tilraunadýrum sem talið er tengist arginíni 

og stærð peptíðanna sem frásoguðust hraðar úr meltingarvegi en amínósýrur 

(Udenigwe et al., 2012).   

 

1.2.2.2. Tárín (e. Taurin) 

Tárín (mynd 3) er afleiða amínósýrunnar systein, og er ein af fáum súlfónsýrum 

sem eru þekktar sem koma náttúrulega fyrir. Tárín flokkast ekki sem amínósýra 

þó oft sé talað um sameindina sem slíka á sviði vísinda (Dort et al., 2013; Ripps 

og Shen, 2012). Réttast væri að tala um tárín sem amínó-súlfónsýru, þar sem hún 

hefur ekki karboxylhóp sem ásamt amínóhóp er einkennandi fyrir amínósýrur. 

Tárín er ómissandi fyrir sum dýr en heimildum ber ekki saman um það hvort hún 

sé ómissandi fyrir menn (Kendler, 1989; Ripps og Shen, 2012; Schaffer, Jong, 

Ramil og Azuma, 2010). Hún hefur hlutverki að gegna í ýmsum 

lífeðlisfræðilegum ferlum, til dæmis í þroskun miðtaugakerfis og sjónhimnu, 

tekur þátt í stjórnun á jafnvægi kalsíum jóna í frumum og í ónæmiskerfi. Einnig 

hefur tárín ýmsa lífvirknieiginleika, til dæmis blóðþýstingslækkandi virkni, 

andoxunarvirkni og kólesteróllækkandi virkni (e. hypocholesterolemic) 

(Harnedy og FitzGerald, 2012). 

 

  

Mynd 3 Tárín - byggingarformúla 
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1.2.2.3. Glýsín (e. Glycine ) 

Glýsín (mynd 4) er einfaldasta amínósýran, hún hefur engan hliðarhóp, en 

vetnisatóm í staðinn. Hún tekur þátt í útskilnaði ýmissa efna úr líkamanum með 

þvagi, auk þess að taka þátt í myndun púrína og kreatíns. Ríflega 30% af 

amínósýrum í kollageni eru glýsín (Pétursson, 2003).  

 

 

 

1.2.2.4. Lýsín (e. Lysine) 

Lýsin (mynd 5) er með hliðarhóp sem hefur fjögur kolefni í keðju með amínóhóp 

á endanum og er sú amínósýra sem hefur mesta vatnsleysni að arginíni 

undanskilinni. Lýsin er basísk amínósýra og kemur hún við í fyrsta hvarfhluta 

Maillard-hvarfs, sem er brúnunarhvarf þar sem amínóhópur hennar hvarfast við 

sykrusameindir. Lýsin er talin eiga þátt í upptöku kalsíums í beinum og flutningi 

á fitusýrum yfir frumuhimnur með hlutverki sínu í myndun karnitíns (Sigþór 

Pétursson, 2003). Matvæli sem eru rík af lýsíni eru fiskur, kjötmeti og 

mjólkurafurðir en lítið er af lýsíni í kornvörum. Í þorskflaki er hlutfall lýsíns 

næst hæst sé litið til hlutfalls allra amínósýra og er yfir 8% (Sigþór Pétursson, 

2004).  

  
Mynd 5 Lýsín - byggingarformúla 

Mynd 4 Glýsín - byggingarfomúla 
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1.3. Vatnsrof  

Vatnsrof er efnaferli þar sem efnasamband er klofið með því að bæta við 

vatnssameind. Vatnsrof er mikilvægt ferli við meltingu næringarefna og brýtur 

fjölliður niður í byggingareiningar sínar. Til dæmis er sterkja vatnsrofin í glúkósa 

og prótein í amínósýrur (Biology online-dictionary, e.d.). Vatnssameindin klýfur 

ákveðin tengi innan sameindar og klofnar við það sjálf í jónir sínar þar sem 

katjónin (H+) binst í enda nýmyndaðs efnis og anjónin (OH-) í enda annars 

nýmyndaðs efnis. Vatnsrofshvatar (ensím), rjúfa ester-, glýkósíð-, peptíð- og 

sýru-anhýdríðtengi, auk annarra C-N tengja (Sigþór Pétursson, 2003). Vatnsrof 

er niðurbrotsferli, sem er mikilvægt fyrir frásog næringarefna og fyrir alla 

orkukræfa ferla innan frumna, þar sem vatnsrof þarf til að losa um orku sem er 

bundin í ATP (Gilbert, 2000; Sigþór Pétursson, 2004). 

 

1.3.1. Prótein vatnsrjúfandi ensím 

Ensím sem hvata vatnsrof próteina eru kölluð próteasar eða próteinasar og rjúfa 

peptíðtengi innan próteina. Próteasar eru flokkaðir í undirhópa eftir virkni þeirra 

og sérhæfni (Sigþór Pétursson, 2003; Srinivasan Damodaran; Kirk L. Parkin; 

Owen R. Fennema, 2008). Fyrsta stig flokkunar próteinkljúfandi ensíma er í 

endopeptíðasa og exopeptíðasa. Endopeptíðasar rjúfa tengi innan próteinkeðju 

og hafa sérhæfni við ákveðnar amínósýrur. Exopeptíðasar rjúfa ávallt tengi við 

amínósýrur á endum próteinkeðja. Þeir eru annað hvort exo-amínó-peptíðasar 

eða exo-karboxyl-peptíðasar. Exo-amínó-peptíðasar rjúfa amínósýrur af við 

amínó-enda próteins eða peptíðs og exo-karboxyl-peptíðasar rjúfa amínósýrur af 

við karboxyl-enda próteins eða peptíðs (Sigþór Pétursson, 2003). 
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1.3.2. Vatnsrof próteina 

Vatnsrof á próteinum má framkvæma með mismunandi aðferðum, 

efnafræðilegum eða líffræðilegum (Grijalva, 2013). Efnafræðilegar aðferðir við 

vatnsrof próteina fela í sér notkun á sýru og basa, sem getur leitt til þess að peptíð 

og minni prótein sem myndast við vatnsrofið missi lífvirk áhrif sín vegna 

eðlissviptingar á þeim eða eyðileggingar á ákveðnum amínósýrum, sem er 

afleiðing efnafræðilegs vatnsrofs (Jin, 2012). Líffræðilegar aðferðir fela ekki í 

sér eðlissviptingu á peptíðum og minni próteinum sem myndast við vatnsrof 

próteina með þessum hætti. Ensím eru lykilþáttur í líffræðilegum vatnsrofs 

aðferðum og rannsóknir sýna að vinna megi lífvirk peptíð af fjölbreyttum 

uppruna með þeim (Crynen, 2011). 

Ýmsar aðferðir eru til sem nota má til mælinga á vatnsrofi próteina (M. 

Angeles Navarrete del Toro, 2002). Árið 2001 voru birtar niðurstöður úr 

samanburðar rannsókn sem gerð var á tveimur þessara aðferða, o-

phthaldialdehýð (OPA) aðferð og trínítró bensen súlfónsýru (TNSB) aðferð. 

Niðurstöður rannsóknanna mæla með notkun OPA aðferðarinnar til mælinga á 

niðurbroti próteina í matvælum, bæði vegna meiri nákvæmni mælinga og vegna 

síður eitraðra efna við framkvæmd OPA aðferðarinnar (Nielsen, Petersen, og 

Dambmann, 2001).  

OPA aðferðin gengur út á að mæla fjölda lausra amínó-enda í sýni, með 

ljósgleypnimælingum, og niðurbrot ákvarðað út frá því (Nielsen, P.M., Petersen, 

D. and Dambmann, 2001). OPA hvarfast við lausan amínó-enda próteins og SH-

hóp á sameindinni díþíótreitól (e. dithiothreitol, DTT). Við það myndast 

efnasamband sem hefur ljósgleypni við 340 nm (Nielsen et al., 2001). Efnahvörf 

í OPA aðferð má sjá á mynd 6 

 

 

Mynd 6 Efnahvörf í mælingum á vatnsrofi með OPA aðferð OPA hvarfast við lausan amínóenda 

próteins og SH-hóp DTT, og hefur þá ljósgleypni við 340 nm (Nielsen et al., 2001). 
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Amínósýran serín er notuð sem viðmið, þar sem hún er sú amínósýra sem 

kemst næst meðalhvarfgirni allra amínósýra við OPA. OPA hvarfalausn er bætt 

út í viðmið, núllsýni og sýni sem unnið er með og það síðan ljósgleypnimælt. 

Ljósgleypnin breytist með tíma þannig að mikilvægt er að mælingarnar séu 

framkvæmdar nákvæmlega tveimur mínútum eftir að hvarfalausn hefur verið sett 

út í sýni sem á að mæla (Nielsen et al., 2001). Hlutfall niðurbrots (%DH) á 

próteinum er reiknað með eftirfarandi jöfnum (1, 2 og 3): 

. 

Jafna 1 Sýnir aðferð við útreikninga á vatnsrofi próteina, X er þyngd próteinsýnis í grömmum og P 

er prósentuhlutfall próteins í sýni (Nielsen et al., 2001). 

 

Serín-NH2 = ODnúllsýni - ODblank/ODviðmið – ODnúllsýni* 

0.9516 meqv/L *0.1 * 100/ X * P 

 

Jafna 2 Ákvörðun á h, sem er heildarfjöldi klofinna peptíðtengja. Alfa og beta eru fastar fyrir þorsk 

(Nielsen et al., 2001)).  

 

h = (serín-NH2 -β) / α meqv/g prótein 

 

Jafna 3 Ákvörðun á %DH þar sem htot er háð amínósýrusamsetningu efniviðs og stendur fyrir 

heildarfjölda peptíðtengja í samsvarandi próteini og er gefin sem fasti fyrir þorsk (Nielsen et al., 

2001)  

 

%DH = h / htot* 100 % 

 

1.3.3. Vatnsrofsafleiður 

 

1.3.3.1. Stærðargreining á vatnsrofsafleiðum 

Hægt er að nota rafdrátt í gegnum pólýakrýlamíð gel til að aðgreina og flokka 

prótein eftir stærð þeirra. Það er gert með þekktri aðferð sem hentar vel fyrir 

prótein, sú aðferð kallast SDS-PAGE eða sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis (Cleveland, Fischer, Kirschner og Laemmli, 

1977). Áður en próteinin eru dregin í gegnum pólýakrýlamíð-gelið eru þau 

eðlissvipt þannig að þau tapa þriðja stigs byggingu sinni (Garfin, 2003). Síðan 

eru próteinin meðhöndluð með Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) sem jafnar 

hleðslu þeirra þannig að öll prótein verða mínus hlaðin. Í gelinu er net eða 

möskvar sem próteinin ferðast í gegnum, þau minnstu ferðast hraðast en stærri 
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prótein ferðast hægar. Litarefni er í hleðslu-dúa, sem blandað er í sýnin til að 

hægt sé að fylgjast með hraða próteinanna niður í gegnum gelið, á meðan á 

rafdrætti stendur.  

Eftir rafdrátt eru gel lituð með lit sem gerir próteinbönd sýnileg í gelinu. 

Silfurlitun og flúorljómandi litun eru mjög næmar litanir en coomassie litun er 

hvað mest notuð. Í silfurlitun eru notaðar silfurjónir sem afoxast við það að 

bindast karboxýlhópum próteinanna, sem gefur brún-svartan lit. Coomassie litur 

breytist úr brúnrauðum í bláan þegar hann binst við basíska og vatnsfælna hluta 

próteina í súrum aðstæðum. Coomassie litun er auðveld og fljótleg í framkvæmd 

og litinn má endurnota allt að þrisvar sinnum á innan við ári, án þess að hann 

missi virkni („Protein Gel Staining and Imaging,“ e.d.).  

Til að meta megi stærð próteins eða peptíðs í gelinu er viðmið (e. protein 

ladder) rafdregið með sýnum, sem yfirleitt er komið fyrir í brunnum á báðum 

endum gelsins. Viðmiðið inniheldur prótein með þekkta mólmassa. Prótein eða 

peptíð bönd sem eru til staðar í sýni eru þá borin saman við viðmiðið og stærð 

þeirra áætluð út frá því.  

Massagreining (e. mass spectrometry) er önnur og nákvæmari aðferð sem 

er notuð við að mæla stærð (mólmassa) sameinda. Aðferðin gengur út á að greina 

mólmassa/hleðslu hlutfall jóna í efni (McMurry, 2011). Það má til dæmis nota 

þessa aðferð við mat á stærð próteina og peptíða. Þessi aðferð mælir mólmassa 

sameinda með mikilli  nákvæmni og má notast við hana til að greina 

peptíðasamsetningu eða jafnvel amínósýrusamsetningu peptíða sem fengin eru 

með vatnsrofi (Ágúst Kvaran, 2003). 
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1.4. Lífvirkni 

Lífvirk efni eru skilgreind sem efnasambönd sem fyrirfinnast í náttúrunni (t.d. 

vítamín og snefilefni). Þau geta framkallað líffræðilega virkni í lifandi frumum 

og vefjum og haft áhrif á heilsu manna (Biesalski et al., 2009; „The Free 

Merriam-Webster Dictionary,“ 2015). Leit að lífvirkum efnum hefur að mestu 

farið fram í lífverum sem lifa á landi, þó mikill framgangur sé í skimun eftir 

lífvirkum efnum úr lífverum sjávar. Gera má ráð fyrir að hafsjór af möguleikum 

liggi þar, þar sem megnið af flóru sjávar hefur ekki verið kortlagt (Kim og 

Wijesekara, 2010).  

Peptíð (vatnsrofsafleiður próteina), eru þekkt fyrir að búa yfir lífvirkni 

(Korhonen og Pihlanto, 2006). Peptíð upprunnin úr próteini sjávarfangs eru þar 

engin undantekning. Rannsóknir hafa sýnt fram á margvísleg lífvirkniáhrif 

sjávarpeptíða á borð við örveruhemjandi, blóðþrýstingshamlandi, afoxandi og 

bólguhemjandi virkni (Khora, 2013; Kim og Wijesekara, 2010; Najafian og 

Babji, 2012; Sabeena Farvin et al., 2014).   

 

1.4.1.  Andoxandi virkni 

Oxun efnis gerist samhliða afoxun annars efnis. Um efnafræðilegt ferli er að 

ræða þar sem flutningur á rafeindum á sér stað. Efni sem oxast gefur frá sér eða 

missir rafeindir. Þegar lífræn efni hvarfast við súrefni (bruni), þá oxast kolefni í 

lífrænum efnum en súrefni afoxast („Biology-Online.org,“ e.d.). Ein helsta örsök 

lélegra gæða í matvælum er oxun fitu eða þránun. Þránun á sér stað í alls konar 

matvælum, jafnvel þeim sem hafa lítið hlutfall af fitu. Oxun fitu á sér gjarnan 

stað í viðurvist súrefnis sem hvatar hvarfið áfram. Getur ferlið gefið af sér efni 

sem eru skaðleg heilsunni, geta flýtt fyrir öldrun og haft óæskileg áhrif á lykt og 

bragð sem um leið rýrir gæði matvæla ásamt því að minnka næringargildi þeirra. 

Þessi skaðlegu efni sem myndast við oxun eru hvarfgjarnar stakeindir (e. free 

radicals) og sindurefni. Rannsóknir sýna að þessar stakeindir spila þátt í ýmsum 

sjúkdómum á borð við krabbamein og háþrýsting (Chalamaiah, Dinesh Kumar, 

Hemalatha og Jyothirmayi, 2012; Diaz, Frei, Vita og Keaney, 1997).   

Andoxunarvirkni er skilgreind sem hæfni efnis til að hamla, draga úr eða 

seinka oxun á öðru efni (Chalamaiah et al., 2012). Rannsóknir hafa sýnt að 

ákveðin peptíð geta veitt vörn gegn oxun (Dávalos, Miguel, Bartolomé og 
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López-Fandiño, 2004; Memarpoor-Yazdi, Asoodeh og Chamani, 2012; 

Memarpoor-Yazdi, Mahaki og Zare-Zardini, 2013; Yan, Huang, Sun, Jiang og 

Wu, 2015). Þar á meðal eru peptíð sem unnin hafa verið úr próteini sjávarfangs 

(Najafian og Babji, 2012; Sabeena Farvin et al., 2014). Vinnsla og einangrun á 

sjávarpeptíðum með andoxunarvirkni úr hliðarafurðum er áhugaverð með tilliti 

til þessa.  

ORAC (e. oxygen radical absorbance capacity) er almennt viðurkennd 

aðferð til að mæla andoxunarvirkni efnis (Huang, Ou, Hampsch-Woodill, 

Flanagan og Prior, 2002). Aðferðin mælir hindrun oxunar af völdum peroxyl 

sindurefnis, sem myndast við niðurbrot á 2,2'-azobis (2-amidínóprópan) 

díhýdróklóríð (AAPH).  Trolox, sem er vatnsleysanleg hliðstæða vítamíns E, er 

notað sem viðmið til samanburðar við sýni sem mæla á. Notaður er flúorljómandi 

þreifari (e. fluoricein probe) og deyfa peroxyl sindurefnin  flúorljómun 

þreifarans. Það fer svo eftir andoxunarvirkni efna í sýni hversu mikil deyfing á 

flúorljómuninni á sér stað (Ganske, Labtech og Offenburg, 2006). 

Undirstöðuatriði aðferðarinnar má sjá á mynd 7. 

 

 

Mynd 7 Undirstöðuatriði ORAC-prófs. Flatarmál undir ferlum sem myndast með dempun 

flúrljómun með tíma er ákvarðað og andoxunarvirkni í tengslum við trolox-viðmið reiknað (Σsýna 

– Σblank) / (Σviðmiða –Σblank). Þá fæst ORAC gildi sem er gefið upp sem μmol TE/g prótein. 
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1.4.2.  Blóðþrýstingslækkandi virkni 

ACE (e. angiotensin-1-converting enzyme) er lykilensím í stjórnun 

blóðþrýstings þar sem það breytir angíotensin I í angínótensín II sem veldur 

samdrætti í æðum og þannig hækkuðum blóðþrýstingi (Guang, Phillips, Jiang og 

Milani, 2012). Við mat á blóðþrýstingslækkandi áhrifum lífvirkra efna er hægt 

að notast við svokallað ACE-próf. Aðferð ACE-prófa byggir á hæfni lífvirka 

efnisins til að hamla virkni ACE ensímsins.  ACE ensímið vatnsrýfur 

flúorljómandi ensímhvarfefni sem er salt tríflúoroasetats (o-

aminobenzoylglycyl-p-nitro-L-phenylalanyl-L-proline). Breytingu á flúor-

ljómun má mæla jafnóðum með ljósgleypnimæli, ákjósanlegast er að nota 

míkróbrunnaplötur, þó hægt sé að framkvæma mælingar í kúvettum (Sentandreu 

og Toldrá, 2006). Hömlunarvirkni er reiknuð samkvæmt jöfnu 4 þar sem ∆sýni 

stendur fyrir feril sýnis og ∆viðmið stendur fyrir feril viðmiðs (captopril). 

 

Jafna 4 Formúla fyrir útreikninga á ACE-hindrun 

 

ACE [%] = (1- ∆sýni/∆viðmið )∙100     

 

 

Hægt er að mæla hindrunaráhrif peptíða á ACE. Rannsókn var gerð á 

rottum með háþrýsting og borin saman áhrif vatnsrofsafleiða úr fiskipróteinum 

(e. fish protein hydrolysate, FPH) úr mismunandi tegundum fisks, þar á meðal 

þorski sem rottunum var gefinn með tilliti til blóðþrýstingslækkunar. 

Niðurstöður bentu til þess að blóðþrýstingslækkandi peptíð megi vinna úr fiski 

og að FPH úr þorski sé mögulega með betri blóðþrýstingshamlandi virkni en 

aðrar tegundir sem voru skoðaðar (Jensen, Eysturskard, Madetoja og Eilertsen, 

2014). 
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1.5. Próteinmælingar 

Próteinmælingar eru oftar en ekki nauðsynlegur þáttur til að geta metið lífvirkni 

peptíða og hlutfall niðurbrots á próteinum, þar sem niðurstöður úr slíkum prófum 

eru oft gefnar sem ákveðin virkni á grammprótein (Girgih et al., 2015). 

Próteinmælingar eru einnig stór þáttur í matvælafræðum, þar sem þau eru notuð 

til ákvörðunar á næringargildi í matvælum sem er lögbundið fyrir merkingar 

matvæla (Reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda nr. 

1294/2014).  

Til eru margar aðferðir til ákvörðunar á próteinmagni í efniviði sem 

stendur til að mæla. Algengustu aðferðirnar eru Dumas og Keldhal aðferðir (Hall 

og Schönfeldt, 2013).  Þær mæla niturinnihald í sýni og má út frá því áætla 

próteininnihald með margföldun á hlutfalli niturs með fastanum 6,25 sem er 

meðalhlutfall niturs í próteinum (Jones, 1941). Gallar við aðferðir sem mæla 

heildarnitur felast í því að þær mæla ekki prótein beint heldur niturinnihald og 

þannig geta niðurstöður gefið ranga mynd af próteininnihaldi ef í hráefni eru efni 

sem innihalda háan styrk niturs (Hall og Schönfeldt, 2013).  

Aðrar aðferðir til próteinmælinga eru t.d. commassie-tengdar aðferðir (e. 

comassie-based) sem byggjast á því að litarefni eru notuð sem bindast próteinum 

í sýni og liturinn er mældur með ljósgleypnimælingu. Einnig eru til aðferðir sem 

byggja á myndun flóka (e. complex) í próteinum við hvarfefni sem við það fá lit, 

t.d. bleikan eða bláan lit, allt eftir því hvaða flókamyndun um ræðir („Thermo 

Scientific Pierce Protein Assay Technical Handbook,“ e.d.).  

Ein slíkra aðferða er aðlöguð Lowry aðferð (e. modified Lowry method, 

MLM) (Markwell, Haas, Bieber og Tolbert, 1978). Hún er gerð í tveimur 

tímaháðum skrefum. Í tilbúinni hvarfalausn sem blandað er við prótein sýni, er 

basískt koparsúlfat, það er fyrsta skrefið sem veldur því að fjögur peptíðtengi 

innan próteins tengjast koparjón og mynda tetradentate koparflóka, með 

daufbláan lit. Seinna skrefið er að blanda folín-fenól hvarfefni út í hvarfalausn, 

við það verður aukning á bláum lit og talið er að það sé vegna færslu rafeinda frá 

prótein/koparflókanum yfir á folín-fenólflókann (fosfómólybdik/fosfótungstik 

sýruflóka, e. phosphomolybdic/phosphotungstic acid complex).  

Aðlöguð Lowry aðferð hefur vissa kosti fram yfir t.d. commasie tengdar 

aðferðir á borð við Bradford próteinmælingar. Til dæmis er ekki hætta á myndun 
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prótein/prótein afbrigða við notkun MLM aðferðar. Magn bláa litarins er mælt 

með ljósgleypnimælingum við 750 nm og borið saman við próteinviðmið (e. 

protein standard) bóvín serum albúmín (BSA) eða bóvín gamma glóbúlín 

(BGG). Aðferðin virkar til mælinga á tvípeptíðum og stærri peptíðum og 

próteinum en mælir ekki fríar amínósýrur („Thermo Scientific Pierce Protein 

Assay Technical Handbook,“ e.d.) 

 

 

 

 

 

Efnahvörfin sem eiga sér stað í MLM aðferð eru sýnd á mynd 5.  

 

 

 

  Mynd 8 Efnahvörf í próteinmælingu með modified Lowry aðferð 
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1.6. Rannsóknarspurningar 

Þetta verkefni gekk út á að skima eftir áhrifum mismunandi próteasa á niðurbrot 

einangraðra þorskpróteina og í framhaldinu lífvirkni próteinafleiðanna.  

 

 Hversu mikil áhrif hafa mismunandi próteasar á niðurbrot 

þorskpróteina?  

 Hversu mikil áhrif hafa mismunandi próteasar á andoxunarvirkni og 

blóðþrýstingslækkandi virkni próteinafleiðanna? 

 Er samspil á milli niðurbrots á þorskpróteini og lífvirkni? 

 Eru áhrif af niðurbroti þau sömu á andoxunarvirkni og 

blóðþrýstingslækkandi virkni? 
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2.  Efni og aðferðir 

 

2.1. Efniviður 

Próteinísólat, framleitt úr ferskum afskurði frá flakavinnslu á þorski hjá FISK 

Seafood ehf. á Sauðárkróki, var fengið hjá Iceprotein ehf. í Verinu 

Vísindagörðum ehf. Það var notað sem efniviður í rannsókninni. 

 

2.1.1. Þorskpróteinafleiður 

Þorskprótein ísólöt voru unnin úr marningi með aðferð sem byggir á svokallaðri 

sýru-basa aðferð (Hultin og Kelleher, 2000). Í framhaldinu var ísólatið 

hýdrólýserað með mismunandi ensímablöndum (Tafla 1), við mismunandi 

aðstæður. Ísólat var blandað með vatni í hlutfallinu 1/10 og sýrustig stillt á 

viðeigandi sýrustig m.t.t. hámarks virkni ensímsins. Vatnsrofið var látið ganga í 

40 og 60 mín. Próteinlausnirnar með próteinafleiðunum voru ekki unnar frekar.  

 

Tafla 1 Ensímblöndur og tímalengd vatnsrofs  

 Tími 

40 mínútur 60 mínútur 

Ensím A AX AP A AX AP 

B BX BP B BX BP 

 

Valdar vatnsrofsafleiður voru skalaðar upp í próteinvinnslu Iceprotein 

ehf. og síaðar í gegnum himnur af tveimur stærðum (250 µm og 0,05 µm) og í 

lokin úðaþurrkaðar. Framvegis verður talað um blautsýni fyrir óþurrkað FPH, og 

þurrkað FPH fyrir úðaþurrkaðar próteinafleiður. Úðaþurrkað FPH skiptist í tvo 

hópa; F-FPH fyrir próteinafleiður sem síaðar voru í gegnum 0,05 µm himnu og 

G-FPH fyrir próteinafleiður sem síaðar voru í gegnum 250 µm. 

Greiningar voru framkvæmdar á blautu ósíuðu FHP og úða þurrkuðu 

síuðu FPH. 
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2.1.2. Skipulag framkvæmdarferils 

Á mynd 9 má sjá flæðirit sem sýnir skipulag framkvæmdarferlis. Mæling á 

niðurbroti próteina eftir ensímvatnsrof voru framkvæmt með OPA-aðferð. Á 

próteinafleiðum voru framkvæmdar efnagreiningar og lífvirknimælingar. Einnig 

voru próteinafleiðurnar stærðargreindar með SDS-PAGE. Próteinafleiður sem 

voru skalaðar upp voru sendar í amínósýrugreiningar við vinnslu verkefnisins.  

 

 
Mynd 9 Flæðirit sem sýnir skipulag framkvæmdarferils 
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2.2. Vatnsrof próteina 

Þorskprótein ísólat var vatnsrofið með mismunandi ensímum við mismunandi 

aðstæður (tafla 2). Rannsakandi hefur ástæður til að tilgreina ekki nákvæmlega 

hvaða ensím voru notuð en hefur gefið þeim nöfnin Ensím A, Ensím B, Ensím 

X og Ensím P.  Helstu eiginleikar og kjöraðstæður þeirra eru listaðar í töflu 2. 

 

Tafla 2 Ensím heiti, flokkur, virkni og kjöraðstæður. 

Nafn ensíms Flokkur Virkni (U/g) Kjörhitastig og 

pH 

Ensím A Hlutlaus 

málmpróteasi 

≥ 90, 000  60 – 70 °C  

pH 7 - 8,5 

Ensím B Málm 

endopróteasi 

0.8  40 – 50 °C  

pH 8 

Ensím X Exopeptíðasi með 

háa peptíðasa og 

próteasa virkni 

≥ 1400  Stöðugt við  

30–60 °C  

pH 7 - 9 

Ensím P Hálf basískur 

próteasi með 

peptíðasa og 

próteasa virkni 

≥ 600,000  40 °C  

pH 7 - 8 

 

Aðstæður við vatnsrof voru aðlagaðar fyrir hámarksvirkni ensíma hverju 

sinni, svo sem hitastig við vatnsrof og sýrustig. Ensímin sem voru notuð voru 

fjögur í heildina og við framleiðslu á vatnsrofsafleiðum voru eitt eða tvö ensím 

notuð. Einnig var vatnsrofið í mislangan tíma, annars vegar í 40 mínútur og hins 

vegar í 60 mínútur.  

Þorskprótein ísólat (8% þurrefni) var blandað í MilliQ H2O,  

þurrefni/vatn var stillt í hlutfalli 1:10. Blöndunni var komið fyrir í kolbum og 

sett á hitaskáp með hristiplötu (KS 4000i control, IKA, Þýskalandi), hristingur 

var stilltur á 120 rpm. Ensími A var bætt út í kolburnar í ensím/prótein hlutfalli 

1:100. Þá var sýrustig stillt með 2 M NaOH. Sýrustig var mælt (Double junction 

pH spear waterproof, OAKTON Instruments, Bandaríkjunum) og stillt á um það 

bil 5 mínútna fresti að pH 7,5-8 á meðan á vatnsrofi stóð. Afvirkjun ensíma fór 

fram í vatnsbaði (SW23 Shaking Water Bath, Jubalo, Þýskalandi) við 90 °C í 10 

mínútur. Þar á eftir var kolbunum komið fyrir á ís.  

Sýni voru tekin eftir afvirkjun og kælingu til frekari greininga. Þá var 

hita- og sýrustig stillt að nýju og öðrum ensímum (Ensím P og X) bætt út í 
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kolburnar í sömu hlutföllum og áður. Aftur var sýrustig stillt með 2 M NaOH, 

og mælt og stillt eftir þörfum á 5 mínútna fresti. Vatnsrofið var látið ganga í 40 

eða 60 mínútur, ensímin afvirkjuð í hitabaði við 90 °C í 10 mínútur og sett á ís. 

Sýni voru tekin úr hverri kolbu og þau spunnin í skilvindu (Sorvall RC-5B, 

Refrigerated superspeed centrifuge, GMI, Bandaríkin) við 10.000 x g í 20 

mínútur. Ofanflot var hirt til frekari greininga og hrati hent.  

Ofanlýst framkvæmd var endurtekin nema með Ensím B í grunninn þar 

sem sýru- og hitastig var stillt fyrir kjöraðstæður þess, pH 8 og 40 °C. Eftir 

afvirkjun þess var haldið áfram með vatnsrof með Ensím X og Ensím P.    

Í öllum tilvikum voru viðmið sem fengu sömu meðhöndlun með tilliti til 

aðstæðna, án ensíma.  

 

2.2.1. Greining á vatnsrofi próteina 

Til að ákvarða niðurbrot próteina við vatnsrof þeirra við mismunandi aðstæður 

og með mismunandi próteösum/peptidösum var hlutfall klofinna peptíða í hverju 

prótein hýdrólýsati (Degree of Hydrolysis, %DH) ákvarðað með OPA aðferð. 

Aðferðin gengur út á að mæla fjölda lausra amínóenda í sýni með 

ljósgleypnimælingum og niðurbrot ákvarðað út frá því. Aðferðum við mælingar 

var breytt miðað við aðferð Nielsen og fleiri (2001) á þann hátt að í stað þess að 

framkvæma ljósgleypnimælingar í kúvettumæli var notast við 96 brunna plötur 

(Thermo scientific; Nunc, Bandaríkjunum). Hlutfall niðurbrots (%DH) próteina 

var reiknað út frá heildarmagni af próteini í upphaflegri vatnsrofsblöndu. 

Próteinheimtur (P%) voru ákvarðaðar með MLM aðferð.   

 

2.2.1.1. Undirbúningur hvarfalausnar 

Nákvæma uppskrift að hvarfalausnum má sjá í viðauka I. Eftirfarandi er lýsing 

af framkvæmdinni. Útbúin var OPA hvarfalausn þar sem di-Natetraborate 

decahydrati (Sodium tetraborate decahydrate, Sigma Aldrich, Þýskalandi) var 

blandað við SDS (Ultrapure Sodium dodecyl sulfat (SDS), Life technologies; 

Invitrogen, Japan) og það leyst að fullu upp í MilliQ H2O. Út í kolbuna var hellt 

OPA (o-phthaldialdehyde, Sigma Aldrich Þýskalandi) sem hafði verið leyst upp 

í etanóli. Þá var DTT (Ultapure Dithiothreiol, Life technologies; Invitrogen, 

Bandaríkjunum) sett út í og lausnin þynnt að ákveðnu rúmmáli með MilliQ H2O.  
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2.2.1.2. Undirbúningur staðals  

Serín (L-Serine, Sigma Aldrich, Þýskalandi) var leyst upp í MilliQ H2O í hlutfalli 

1/100.  

 

2.2.2.  Mæling á vatnsrofi (%DH) 

Mælingar á vatnsrofi próteina voru framkvæmdar á alls 12 mismunandi sýnum 

sem fengin voru með áður nefndu ensímvatnsrofi á þorskísolati og viðmiðum. 

Valin vatnsrofsafleiða sem var sköluð upp, síuð og úðaþurrkuð hjá Iceprotein 

ehf. (0-0,05 µm og 0,05-250 µm) var einnig mæld með tilliti til %DH. Allar 

mælingar fóru fram í fjórsýni.    

 

2.3. Efnagreiningar 

Eins og fram hefur komið voru margvísleg greiningarpróf framkvæmd á efniviði. 

Flest þeirra voru framkvæmd á rannsóknarstofum Iceprotein ehf. í Verinu 

Vísindagörðum á Sauðárkróki, lífvirknipróf voru framkvæmd á rannsóknarstofu 

Matís í Verinu Vísindagörðum og að auki voru sýni send til Agrolab group í 

Þýskalandi til greiningar.  

 

2.3.1. Efnagreining á marningi 

Þorskmarningurinn var fenginn hjá Iceprotein ehf. sem unninn var úr ferskum 

afskurði frá fiskvinnslu FISK Seafood á Sauðárkróki. Prótein-, fitu-, salt- og 

vatnsinnihald í marningnum var ákvaðrað samkvæmt AOAC aðferð 2007.04 

(Anderson, 2007) í FoodScan™ efnagreiningatæki (FOSS Analytic, Hillerod, 

Danmörk) (mynd 10). Mælingar fóru fram í þrítekningu.  
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2.3.2.  Ákvörðun á vatnsinnihaldi (ISO, 1999) 

Þurrefnismagn í efnivið var ákvarðað með þurrefnismælingum samkvæmt ISO, 

1999. Álskálar voru vegnar nákvæmlega eftir þurrkun í hitaskáp (UE 500, 

Memmert, Þýskalandi) í 20 mínútur við 105 °C  og látnar kólna í þurrkaski við 

stofuhita. Vegin voru um það bil 2,5 grömm af hverju sýni í álskálarnar og þær 

vegnar aftur nákvæmlega á vog (Scout Pro Ohaus, OHAUS, Bandaríkjunum). 

Skálunum var komið fyrir í þurrkofni við 105 °C í fjórar klukkustundir. Þá voru 

þær látnar kólna í þurrkaski áður en þær voru vegnar að nýju. Mælingin var 

framkvæmd í þrísýni. Hlutfall vatnsinnihalds var reiknað með eftirfarandi jöfnu 

5: 

 

Jafna 5 Formúla fyrir útreikningar á vatnsinnihaldi við notkun þurrkofns 

 

1-(
Þ𝑢𝑟𝑟𝑣𝑖𝑔𝑡 𝑠ý𝑛𝑖𝑠

𝐵𝑙𝑎𝑢𝑡𝑣𝑖𝑔𝑡 𝑠ý𝑛𝑖𝑠
) ∗ 100 

 

Mynd 10 FoodScan™ efnagreiningartæki 
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2.3.3. Ákvörðun á öskuinnihaldi (ISO, 2002) 

Öskuinnihald í efnivið var ákvarðað með öskumælingum samkvæmt ISO, 2002. 

Postulínsdeiglur voru vegnar nákvæmlega eftir þurrkun í hitaskáp (UE 500, 

Memmert) í 20 mínútur við 105 °C og látnar kólna í þurrkaski við stofuhita. 

Vegið var  um það bil eitt gramm af hverju sýni í deiglurnar og þær vegnar aftur 

nákvæmlega á vog (Scout Pro Ohaus, OHAUS). Þeim var komið fyrir í öskuofni 

við 550 °C yfir nótt. Þá voru þær látnar kólna í þurrkaski áður en þær voru vegnar 

að nýju. Mælingin var framkvæmd í þrísýni. Hlutfall ösku var reiknað með 

eftirfarandi jöfnu 6: 

 

Jafna 6 Formúla fyrir útreikningar á  öskuhlutfalli við notkun öskuofns 

 

(
Þ𝑢𝑟𝑟𝑣𝑖𝑔𝑡 𝑠ý𝑛𝑖𝑠

𝐵𝑙𝑎𝑢𝑡𝑣𝑖𝑔𝑡 𝑠ý𝑛𝑖𝑠
) ∗ 100 

 

 

2.3.4. Próteinmagnmæling með modified Lowry aðferð 

 

2.3.4.1. Undirbúningur BSA-prótein staðals 

Próteinstaðall fyrir magngreiningu próteins í sýnum var undirbúinn samkvæmt 

töflu 3. Notað var BSA 2 mg/mL (Sigma Aldrich, Þýskaland) og MilliQ H2O til 

blöndunar próteinstaðalsins. Besta lína var ákvörðuð og út frá henni var áætlað 

magn próteina í sýnum.  

 

Tafla 3 Yfirlit yfir blöndun BSA-prótein staðals  

Efni Viðmið 2 3 4 5 6 7 8 9 

BSA (staðal 

lausn) µL 

0 10 20 30 40 50 75 100 125 

MQ H2O µL 200 190 180 170 160 150 125 100 75 

[BSA] µg/mL 0 100 200 300 400 500 750 1000 1250 
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Reiknað var út magn próteins í hverjum brunni með jöfnu 7. Y stendur 

fyrir ljósgleypni sýnis að frádregnu viðmiði. Og X stendur fyrir magn próteins í 

µg/mL. 

 

Jafna 7 Formúla fyrir útreikninga á próteinmagni sýna 

 

𝑌 = 0,001 ∗ 𝑋 − 0,0215 = µ𝑔/𝑚𝐿 

 

=> 𝑋 =
(𝑌 − 0,0215)

0,001
= µ𝑔/𝑚𝐿 

 

 

2.3.4.2. Undirbúningur sýna fyrir próteinmagnmælingu 

Sýni voru þynnt í MilliQ H2O í 1000 µg/mL þannig að bera mætti þau saman við 

prótein staðalinn. Öll sýni voru sett í eppendorfglös og spunnin við 1400 rpm í 

4-5 mínútur í borðskilvindu (Minispin plus, Eppendorf, Þýskalandi). Ofanflot 

var hirt og því komið fyrir í eppendorfglösum.  

 

2.3.4.3. Framkvæmd próteinmagnmælinga 

Fjörutíu µL af sýni voru settir í hvern brunn, í þrísýni í brunnaplötu með 96 

brunnum (Thermo scientific; Nunc). Þá var 200 µL af Modified lowry 

hvarfalausn (Modified Lowry Protein assay reagent, Thermo scientific, 

Bandaríkjunum) sett út í og hrist í 30 sekúndur. Platan var látin standa á borði í 

10 mínútur með loki ofan á plötu. Tuttugu µL af Folin Ciocalteu hvarfefni (Folin 

& Cioalteu phenol Reagent 2,0N, Thermo scientific, Bandaríkjunum) var síðan 

sett út í hvern brunn (1:1), brunnaplatan hrist í 10 sekúndur og loks látin standa 

í 30 mínútur í lokuðum skáp í myrkri. Lok var sett ofan á plötuna til að varna 

uppgufun. Eftir 30 mínútur var ljósgleypni mæld við 750 nm í ljósgleypnimæli 

af gerðinni Multiscan FC incubator (Thermo scientific, Danmörku).  
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2.3.5. Amínósýrugreining 

Áhugi var fyrir því að skoða amínósýrusamsetningu í uppsköluðum 

úðaþurrkuðum vatnsrofsafleiðum (F-FPH og G-FPH). Vegin voru 100 g af F-

FPH og G-FPH og send í lokuðum kældum plastílátum í amínósýrugreiningu til 

Acrolab í Þýskalandi. Framkvæmd við amínósýrugreiningar var samkvæmt 

Commission regulation: (EC) No 152/2009 (Annex III, F) með High-

Performance liquid chromatography (HPLC) (THE COMMISSION OF THE 

EUROPEAN COMMUNITIES, 2009).  
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2.3.6. Stærðargreining próteinafleiða með SDS-PAGE rafdrætti 

Framkvæmdur var SDS-PAGE rafdráttur fyrir öll sýni til stærðargreiningar á 

vatnsrofsafleiðum. Vatnsrofsafleiður voru ekki stærðarflokkaðar með himnusíun 

þar sem rannsakandi vildi sjá hvort það væri yfirhöfuð nauðsynlegt, það er að 

segja, hversu smáum peptíðum ensímblöndurnar myndu skila af sér án síunar.   

 

2.3.7. Undirbúningur sýna fyrir SDS rafdrátt 

F-FPH og G-FPH var þynnt í MilliQ H2O (1000µg/mL), fært í eppendorfglös og 

spunnið við 1400 rpm í 4-5 mínútur í Minispin plus borðskilvindu. Tuttugu og 

sex µL af hverju sýni (vatnsrofsafleiður, F-FPH, G-FPH og blautsýni) voru færð 

í eppendorfglös og út í hvert þeirra voru settir 10 µL af LDS-sýnadúa (LDS 

sample buffer (4x), Life technologies; NuPAGE novex, Bandaríkjunum) og 4 

µL af afoxandi miðli (sample reducing agent (10x), Life technologies; NuPAGE 

novex, Bandaríkjunum).  

Sýni voru þá spunnin við 1400 rpm í 4 mínútur í borðskilvindu (Minispin 

plus) og hituð á 95 °C vatnsbaði (SW23 Shaking Water Bath, Julabo) í 10 

mínútur. Sýnum var síðan komið fyrir á ís og geymd á meðan keyrsludúi og 

rafdráttarbúr voru undirbúin.     

 

2.3.8. Framkvæmd við rafdrátt 

Fimm hundruð mL af forkældu MilliQ H2O (í ísskáp við 4 °C) var hellt í 

mælikönnu og 40 mL af keyrsludúa (MES SDS Running buffer (20x), Life 

technologies; NuPAGE novex, Bandaríkjunum) mældum í mæliglasi var hellt út 

í. Þá var mæliglasið skolað að innan með 260 mL af MilliQ H2O og því hellt í 

mælikönnuna. Tvö hundruð mL af þessum alls 800 mL var hellt í plastglas og 

sett í ísskáp. Út í eftirstandandi 600 mL var bætt 500 µL af afoxandi miðli og 

mælikönnu líka komið fyrir í ísskáp. Hvort tveggja er hér á eftir talað um sem 

keyrsludúa. Rafdráttargel (Nupage 4-12% Bis-Tris Gel,10 brunna frá Life 

technologies; NuPAGE novex, Bandaríkjunum) voru skoluð með MilliQ H2O 

og komið fyrir í rafdráttarbúri (X Cell surelock, Life technologis; Invitrogen, 

Bandaríkjunum). Tvö hundruð mL af keyrsludúa var hellt á milli gelja í 

rafdáttarbúri og gengið úr skugga um að ekki væri leki. Sex hundruð mL af 

keyrsludúa var hellt utan við gel í rafdráttarbúrinu. Rafdráttarbúri var komið fyrir 
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í boxi með ísvatni. Hitamæli (Kimo TK150, KIMO instruments, Frakkland) var 

komið fyrir í búrinu. Próteinstaðli (PageRuler Prestained protein Ladder, 

Thermo scientific, Litháen) var hlaðið í fjóra brunna, tvo í hvorn enda gels, alls 

5 µL í hvern brunn. Tólf µL af sýni var hlaðið í eftirstandandi brunna. Hræristaut 

var komið fyrir í rafdráttarbúrinu, lok sett á það og það tengt. Keyrsla var stillt á 

200 V í 50 mínútur. Hitastig, Volt og mA var skráð tvær mínútur inn í keyrslu 

og að rafdrættinum loknum. Gel voru skoluð með MilliQ H2O og komið fyrir í 

plastboxum með 120 mL af MilliQ H2O, að rafdrætti loknum.  

 

2.3.9. Litun gelja 

Gelin voru hituð í boxum í MilliQ H2O í örbylgjuofni (ME82V, Samsung, 

England) í 50 sekúndur við 700 w og hrist þar á eftir á hristiplötu í um það bil 

hálfa mínútu á vægum hristingi. Þetta var gert við hvert gel í þrígang með nýju 

MilliQ H2O í hvert sinn til að skola gelin áður en þau voru lituð. Að því loknu 

var litarefni (Page blue protein staining solution, Thermo scientific, Þýskaland) 

hellt yfir gelin í boxunum og þá hitað að nýju í örbylguofni í 30 sekúndur og 

komið fyrir á hristiplötu í 30 mínútur. Þá var litalausninni hellt af og gelin skoluð 

vandlega með MilliQ H2O. Gel voru geymd í plastboxum fylltum með MilliQ 

H2O í ísskáp við 4 °C þar til þau voru skönnuð inn í tölvu fyrir frekari greiningar.  

 

2.3.10. Skönnun gelja 

Gel voru sett í skanna af gerðinni Epson perfection V750 PRO (Epson America, 

Inc., Bandaríkin). Stillt var á „professional mode, 24 bit color-800“ og forkóðun 

valin. Þá var rammi gerður utan um myndina af geli, áður en ýtt var á „scan“. 

Myndir af geljum voru vistaðar sem .jpg skrár. Ekki voru öll gel skönnuð á 

þennan hátt. Tvö gel voru mynduð af Gísla Kristinssyni áhugaljósmyndara, í 

Menntaskólanum á Tröllaskaga með Canon myndavél af gerðinni Eos 6d (Canon 

Inc., Taiwan).  
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2.4. Lífvirkni mælingar 

Blóðþrýstingshamlandi virkni var mæld með in vitro ACE-prófi og in vitro 

ORAC aðferð var notuð við athuganir á andoxunareiginleikum vatnsrofsafleiða. 

Lífvirknimælingar voru framkvæmdar með aðstoð sérfræðings á rannsóknastofu 

Matís á Sauðárkróki. 

 

2.4.1. In vitro ACE próf (blóðþrýstingshamlandi virkni) 

Tuttugu og fimm μl af ACE vinnulausn (0,0033U/mL ACE unnið úr kanínu 

lungnavef (Sigma-Aldrich, Þýskaland) var píppetterað í 96 brunna plötur (Costar 

half area microplate, Thermo Fisher Scientific Inc, Bandaríkjunum). Tuttugu og 

fimm µL af blanki/sýni/viðmiði (captopril, Sigma-Aldrich Þýskaland) var bætt 

út í brunna með ACE vinnulausn. Platan var hrist lítið eitt og komið fyrir í 

mælitækinu (POLARstar Optima, BMG Labtech with incubator system, 

Þýskaland), við 37 °C í 10 mínútur. Hvarfalausn var sett í mælitækið og tengd 

við sjálfvirka skammtarann innan mælitækisins. Hvarfalausnin var hituð í 10 

mínútur við 37 °C á sama tíma og plata með sýnum og vinnulausn. Eftir 10 

mínútur voru 100 µL af hvarfalausn sjálfvirkt skammtað í brunna plötunnar sem 

kom efnahvarfi af stað og ljósgleypni var mæld við 340 nm á mínútu fresti í 60 

mínútur. Ljósgleypnigildi miðast við það magn sýnis sem þarf til að hamla 

helming ACE virkni (IC50). Þannig er lægra gildi til marks um meiri 

blóðþrýstingshamlandi virkni. Uppskrift hvarfalausna er í viðauka II. 
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2.4.2. In vitro ORAC andoxunarpróf 

 

2.4.2.1. Undirbúningur Trolox-staðals 

Byrjað var á að vigta 12,5 mg Trolox í 10 mL mælikolbu, leyst upp að fullu í 1 

mL af metanóli og fyllt upp að marki með 10 mM fosfatdúa. Lausnin var þynnt 

1:9 með MilliQ H2O, til að gefa 0,5 mM Trolox staðallausn. Trolox-staðall var 

blandaður samkvæmt eftirfarandi töflu 4. 

 

Tafla 4 Yfirlit yfir blöndun Trolox staðals  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

MilliQ H2O (µL) 900 800 600 500 300 200 0 

0,5 mM Trolox (µL) 100 200 400 500 700 800 1000 

Styrkur Trolox (µM) 50 100 200 250 350 400 500 

 

 

2.4.2.2. Framkvæmd mælinga í POLARstar Optima 

Sextíu µL af 10 mM fluorescein voru settir í svarta 96 brunna plötu (Costar half 

area microplate, Thermo Fisher Scientific Inc.). Tíu µL af viðmiði, blanki og 

sýni var bætt í viðeigandi brunna í plötunni sem svo var sett í mælitækið við 37 

°C í 10 mínútur (POLARstar Optima, BMG Labtech) sjálfvirkur efnaskammtari 

innan tækisins var tengdur og hvarf sett af stað með því að blanda 30 µL af 

AAPH sjálfvirkt skammtað í brunna plötunnar. Flúorljómun var mæld (ex 

485nm, em: 520nm) á mínútu fresti í 100 mínútur. Hvert sýni var mælt í þrísýni.  

 

 

 

2.5. Samband niðurbrots próteina og lífvirkni 

Samband á niðurbroti próteina (%DH) við lífvirkni (andoxunarvirkni og 

blóðþrýstingslækkandi virkni) í próteinafleiðum sem mynduðust við vatnsrof var 

skoðuð.  
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Einnig var skoðað hvort tengsl væru til staðar milli andoxunarvirkni og 

blóðþrýstingslækkandi virkni. Notast var við fylgnistuðla Pearsons r sem 

reiknaðir voru í Microsoft Excel 2013, með 5% marktektarmörkum. Þá voru 

framkvæmd tvíhliða t-próf  með marktektarmörk upp á 5% til að sjá hvort 

tölfræðilegur munur væri á milli próteinafleiða eftir því hvaða ensím voru notuð 

við vatnsrof, Ensím A eða Ensím B. Tölfræðigreining var framkvæmd í Microsoft 

Excel 2013. 

 

Pearsons r fylgnistuðull var reiknaður samkvæmt jöfnu 8. 

 

Jafna 8 Formúla fyrir Pearsons r fylgnistuðul 
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3. Niðurstöður 

 

3.1.1. Prótein mælingar og hlutfall niðurbrots (% DH) fengið með OPA-

aðferð 

Í töflu 5 eru niðurstöður próteinmælinga á vatnsrofsafleiðum og hlutfall 

niðurbrots. Vatnsrofsafleiður sýna heimtur á vatnsleysanlegum próteinum á 

bilinu 25 - 38% (tafla 5). Bestar heimtur fengust þegar tímalengd vatnsrofs var 

60 mínútur í stað 40 mínútna með Ensími A. Niðurstöður sýna að samsetning 

ensíma var best með tilliti til próteinheimtna (P%) þegar notuð voru ensím A og 

ensím P (38,03 ± 1,35%) og vatnrofið var í 60 mínútur.  

Verstu heimtur á leysanlegum próteinum voru þegar notast var við Ensím 

B og Ensím P í 60 mínútur og ber að merkja að sú samsetning kom verr út en ef 

einungis Ensím B var notað í 40 mínútur og í 60 mínútur. Í töflu 5 má sjá 

próteinheimtur fyrir allar próteinafleiður, ásamt F-FPH, G-FPH og blautsýni.   
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Tafla 5 Heimtur próteina (P%) eftir vatnsrof, og hlutfall niðurbrots (%DH). Neðstu þrjú sýnin í 

töflunni voru afurðir uppskölunar, F-FPH, G-FPH og blautsýni. 

 

Sýni P% %DH 

A40 31,77 ± 0,90% 26,52 ± 0,44% 

A60 34,37 ± 1,94% 29,18 ± 0,46% 

B40 34,31 ± 2,06% 27,46 ± 0,34% 

B60 33,33 ± 2,80% 27,38 ± 0,53% 

AX40 28,66 ± 5,37% 23,15 ± 0,25% 

AX60 37,69 ± 2,34% 32,03 ± 0,25% 

AP40 35,03 ± 9,62% 29,44 ± 0,16% 

AP60 38,03 ± 1,35% 31,95 ± 0,35% 

BX40 33,89 ± 1,68% 27,81 ± 0,30% 

BX60 31,01 ± 6,93% 24,27 ± 0,64% 

BP40 35,34 ± 5,11% 29,15 ± 0,73% 

BP60 25,28 ± 1,94% 19,80 ± 0,17% 

F-FPH 74,24 ± 2,52% 92,18 ± 4,39% 

G-FPH 76,67 ± 4,01% 31,36 ± 17,18% 

Blautsýni 26,85 ± 0,75% 0,91 ± 0,34% 
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3.2. Niðurstöður efnagreininga 

 

3.2.1. Efnagreining á marningi 

Niðurstöður efnagreiningar á marningi með FoodScan™ efnagreiningatæki sýna 

að marningur innihélt að meðaltali; 0,84 ± 0,06% fitu, 14,53 ± 0,17% prótein, 

84,16 ± 0,34% vatn og 0,63 ± 0,05% salt. 

 

 

3.2.2. Vatnsinnihald og aska 

Niðurstöður greininga á þurrefni og öskuhlutfalli G-FHP og F-FHP ásamt 

blautsýni má sjá í töflu 6. Hlutfall ösku var svipað fyrir F-FHP og G-FHP (1,58± 

0,13% og 2,22± 0,04%), en töluvert lægra í blautsýni (0,38 ± 0,03%). Einnig var 

vatnsinnihald F-FPH og G-FPH svipað þar sem það mældist 3,34 ± 0,04% í F-

FPH og 4,37 ± 0,08% í G-FPH. Vatnsinnihald í blautsýni mældist mun hærra en 

í F-FPH og G-FPH eða  79,80 ± 0,02%. 

 

Tafla 6 Niðurstöður þurrefnis og öskumælinga á F-FPH og G-FPH og blautsýni.  

Sýni Vatn Aska 

F-FPH 3.34 ± 0,04% 1,58 ± 0,13% 

G-FPH 4,37 ± 0,08% 2,22 ± 0,04%  

Blautsýni 79,80 ± 0,02% 0,38 ± 0,03% 
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3.2.3. Amínósýrusamsetning þorskpróteindufts (F-FPH og G-FPH)  

Niðurstöður amínósýrugreininga frá Þýskalandi sýndu að hlutfall amínósýra á 

milli sýna, G-FPH og F-FPH, var samsvarandi en ekki einsleitt. Súlurit á mynd 

8 sýnir hlutföll amínósýra í hvoru sýni fyrir sig þar sem appelsínugulur táknar 

G-FPH (0,05-250 µm) og blár táknar F-FPH (0-0,05 µm).  

  

Mynd 11 Myndræn framsetning á niðurstöðum amínósýrugreiningar á þorsk FHP, þar sem 

prósentuhlutfall er á y-ás og heiti amínósýra á x –ás. F-FHP er táknað með bláum súlum og G-FPH 

með rauðum súlum.  

 

Í báðum sýnum var hlutfallslega mest af glútamiksýru en munur var á 

milli sýnanna þar sem í G-FPH var um 14% heildarsýnis glútamiksýra en 16% í 

F-FPH. Arginín, lýsín og glýsín eru í hærra hlutfalli í F-FPH en í G-FPH. Forveri 

tárin, systein, er í lægra hlutfalli í F-FPH en í G-FPH. Í töflu 14 í viðauka III má 

sjá nákvæmt hlutfall amínósýra í prósentu. 
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3.3. Stærðargreining próteinafleiða 

Greining á próteinsamsetningu sýna var gerð með SDS-PAGE rafdrætti. Á mynd 

9 má sjá próteinsamsetningu eftir vatnsrof með ensímum A, X og P við 

mismunandi tímalengd á vatnsrofi. Í brunnum 1, 2, 9 og 10 er próteinviðmið. Í 

brunni 3 og 4 voru sýni vatnsrofin einungis með ensími A. A40 er í brunni 3 það 

er vatnsrofsafleiða eftir 40 mínútna vatnsrof. A60 er í brunni 4 það er 

vatnsrofsafleiða eftir 60 mínútna vatnsrof. Í brunni 5 er sýni, AX40, sem var 

vatnsrofið fyrst með ensími A í 40 mínútur og þar á eftir með ensími X í 40 

mínútur. Í brunni 6 er sýni, AX60, sem var vatnsrofið á sama hátt og AX40 nema 

við 60 mínútur í hvort skipti. Í brunni 7 er sýni, AP40, sem var vatnsrofið fyrst 

með ensími A í 40 mínútur og þar á eftir með ensími P í 40 mínútur. Í brunni 8 

er sýni, AP60, sem var vatnsrofið á sama hátt og AP40 nema við 60 mínútur í 

hvort skipti.  

Öll sýnin gáfu skýr próteinbönd í stærð 15 kDa. Próteinbönd í 35-40 kDa 

stærð voru greinanleg í öllum brunnum en bönd í brunnum 5 og 6 voru stærri en 

þau bönd sem voru sjáanleg í hinum brunnunum (3, 4, 7 og 8). 

 

 

Mynd 12 Rafdráttargel sem sýnir próteinsamsetningu eftir vatnsrof með ensímum A, X og P. Í 

brunnum 1, 2, 9 og 10 er próteinstaðall. Í brunnum 3 og 4 (A40 og A60) eru sýni eftir vatnsrof með 

ensími A í 40 eða 60 mínútur. Í brunnum 5 og 6 (AX40 og AX60) eru sýni eftir vatnsrof með ensímum 

A og X í 40 eða í 60 mínútur. Í brunnum 7 og 8 (AP40 og AP60) eru sýni eftir vatnsrof með ensímum 

A og P í 40 eða 60 mínútur. 
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Á mynd 10 má sjá prótein samsetningu eftir vatnsrof með ensímum B, X 

og P við mismunandi tímalengd á vatnsrofi. Í brunnum 1, 2, 9 og 10 er 

próteinstaðall. Í brunni 3 og 4 eru sýni sem voru vatnsrofin einungis með Ensím 

B. B40 er í brunni 3 sem er vatnsrofsafleiða eftir 40 mínútna vatnsrof. B60 er í 

brunni 4 sem er vatnsrofsafleiður eftir 60 mínútna vatnsrof. Í brunni 5 er sýni 

BX40, sem var fyrst vatnsrofið með Ensími B í 40 mínútur og þar á eftir með 

ensími X í 40 mínútur. Í brunni 6 er sýni BX60, sem var vatnsrofið á sama hátt 

nema við 60 mínútur í hvort skipti. Í brunni 7 er sýni BP40 sem var vatnsrofið  

fyrst með Ensími B í 40 mínútur og þar á eftir með Ensími P í 40 mínútur. Í 

brunni 8 er sýni BP60 sem vatnsrofið var á sama hátt nema við 60 mínútur í hvort 

skipti.  

 

  

Mynd 13 Rafdráttargel sem sýnir próteinsamsetningu eftir vatnsrof. Í brunnum 1, 2, 9 og 10 er 

próteinstaðall, í brunnum 5 og 6 (B60 og B40) eru sýni vatnsrofin með ensími B í 60 eða 40 mínútur. 

Í brunnum 7 og 8 (A60 og A40) eru sýni vatnsrofin með ensími A í 60 eða í 40 mínútur 

 

Meiri breytileiki var í stærðum próteina þegar vatnsrofið var með Ensími 

B miðað við þegar notað var Ensím A við vatnsrof. B40 og B60 (brunnar 3, og 

4) höfðu fjöldann allan af böndum sjáanlegum, allt frá 70 kDa og undir. BX40 

hafði greinilegt band í u.þ.b. 15 kDa stærð, líkt og í öllum öðrum brunnum, en 

ekki voru önnur sjáanleg bönd í þeim brunni (5). Sú ensímsamsetning sýndi þó 

mun fleiri bönd þegar vatnsrofið var í 60 mínútur (BX60). Þar voru fimm bönd 
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á bilinu 35–100 kDa. Einnig var þar sjáanlegt band í stærð 25 kDa og um15 kDa 

líkt og í hinum brunnunum. Í brunnum 7 og 8 (BP40 og BP60) voru bönd á bilinu 

35–40 kDa og 15 kDa að stærð. Í brunni 8 var einnig band við 40 kDa.  

Mynd 11 sýnir niðurstöður úr SDS-PAGE rafdrætti á uppsköluðum 

síuðum vatnsrofsafleiðum og blautsýni. Í brunnum 1, 2, 9 og 10 eru prótein 

viðmið. G-FPH (G) er í brunnum 3 og 4. F-FPH (F) er í brunnum 5 og 6. 

Blautsýni (B) er í brunnum 7 og 8. G og B komu svipað út með töluvert mörg 

mismunandi bönd á breiðu stærðarbili. F var með sjáanlegt band í um það bil 20 

kDa stærð og fleiri bönd um og undir12 kDa að stærð.  

 

 

Mynd 14 Rafdráttargel sem sýnir próteinsamsetningu þorsk FPH. Í brunnum 1, 2, 9 og 10 er 

próteinstaðall, í brunnum 3 og 4 (G) er G-FPH (0,05-250 míkron). Í brunnum 5 og 6 (F) er F-FPH 

(0-0,05 míkron). Í brunnum 7 og 8 (B) er blautsýnið (250-500 míkron) 
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3.4. Lífvirknimælingar  

Blóðþrýstingshamlandi virkni og andoxunarvirkni var mæld í sýnum úr vatnrofi 

og sýnum eftir uppskölun, síun og úðaþurrkun (Tafla 8). 

 

Tafla 7 Blóðþrýstingshamlandi virkni og andoxunarvirkni. Í töflunni má sjá niðurstöður 

ACE-prófs sem mælir blóðþrýstingshamlandi virkni og ORAC sem mælir 

andoxunarvirkni. Niðurstöður miðast við próteinmagn í sýnum sem ákvarðað var með 

MLM – aðferð. EM: engin mæling. 

 

Sýni Prótein magn mg 

/mL 

ACE-próf (IC50 

mg prótein/mL) 

ORAC 

(μmól TE/g 

prótein) 

A40 15,89 ± 0,45 0,402 ± 0,018 357,2 ± 35,5 

A60 17,18 ± 0,97 0,407 ± 0,013 414,7 ± 8,5 

B40 17,15 ± 1,03 0,705 ± 0,101 280,7 ± 14,7 

B60 16,66 ± 1,40 0,572 ± 0,055 371,9 ± 17,8 

AX40 14,33 ± 2,68 0,364 ± 0,003 640,3 ± 12,8 

AX60 18,84 ± 1,17 0,096 ± 0,046 593,4 ± 4,6 

BX40 16,95 ± 0,84 0,631 ± 0,017 482,5 ± 16,1 

BX60 15,51 ± 3,47 0,516 ± 0,006 502,4 ± 22,4 

AP40 17,52 ± 4,81 1,428 ± 0,003 694,7 ± 8,0 

AP60 19,02 ± 0,68 1,154 ± 0,003 748,0 ± 15,5 

BP40 17,67 ± 2,55 0,750 ± 0,037 659,4  ± 22,5 

BP60 12,64 ± 0,97 0,514 ± 0,006 1025,8 ± 14,9 

F-FPH 7,42 ± 0,25 EM 795,5 ± 31,8 

G-FPH 7,67 ± 0,40 EM 205,7 ± 10,5 
 

Eins og sjá má í töflu 8 var sýni BP60 með hæstu andoxunarvirknina 

(1025,8 ± 14,9 μmól TE/g prótein). Sýni AX40, AP40, AP60, BP40 og F-FPH 

voru öll með hærri andoxunarvirkni en 600 μmól TE/g prótein. Sýni AX60 hafði 

andoxunarvirkni rétt fyrir neðan 600 μmól TE/g prótein. Andoxunarvirkni var í 

öllum sýnum en lægst í G-FPH (205,7 ± 10,5 μmól TE/g prótein).  
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1.1 Niðurstöður tölfræðigreininga 

Tafla 8 sýnir fylgni (Pearsons r) fyrir niðurstöður lífvirknimælinga (ACE, 

ORAC), %DH (%DH) og próteinheimtna (P%). Sterk jákvæð fylgni var á milli 

próteinheimtna og %DH (r = 0,989). Lág jákvæð fylgni (0,220) er á milli 

lífvirkniprófa, andoxunarvirkni og blóðþrýstingslækkandi virkni. Lág neikvæð 

fylgni mældist á milli blóðþrýstingslækkandi virkni og %DH (-0,148) eða P% (-

0,041). Niðurstöður sýndu miðlungssterka neikvæða fylgni á milli 

andoxunarvirkni og %DH (-0,473) og prótein heimtna (-0,467).  

  

Tafla 8 Niðurstöður útreikninga á Pearsons r fylgnistuðlum 

  ORAC ACE %DH P% 

ORAC 1    

ACE 0,220 1   

%DH -0,473 -0,148 1  

P% -0,467 -0,041 0,989 1 

 

Marktækur munur (p<0.05) var á blóðþrýstingslækkandi virkni 

próteinafleiða vatnsrofnum með mismunandi próteösum. Próteinafleiður 

vatnsrofs með Ensími A sýndu meiri blóðþrýstingslækkandi virkni (0,432) en 

þegar vatnsrofið var með Ensími B (0,787) (tafla 9).  

 

Tafla 9 Niðurstaða tvíhliða t-prófs á blóðþrýstingslækkandi virkni próteinafleiða vatnsrofnum með 

Ensími A eða með Ensími B.  

Tvíhliða t-próf  ACE  

(IC50 mg prótein/mL) 

 Ensím A Ensím B 

Meðaltal 0,432 0,787 

marktektarmörk 0,05  

t-gildi -2,653  

p 0,024  

t vendigildi  ± 2,228   
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Tafla 10 sýnir niðurstöðu tvíhliða t-prófs á því hvort tölfræðilegur munur 

hafi verið á hlutfallsegu niðurbroti próteina (%DH) eftir því hvort notað var 

Ensím A eða Ensím B. Prófið er ekki marktækt þar sem það stóðst ekki 5% 

marktektarmörk (p > 0,05). 

 

Tafla 10 Niðurstaða tvíhliða t-prófs á hlutfallslegu niðursbroti próteinafleiða vatnsrofnum með 

Ensími A eða með Ensími B. 

 Tvíhliða t-próf  %DH 

  Ensím A Ensím B 

Meðaltal 28,712 25,978 

Marktektarmörk 0,05   

t-gildi 1,386   

p 0,196   

t-vendigildi ±2,228   

 

Tafla 11 sýnir niðurstöðu tvíhliða t-prófs á því hvort tölfræðilegur munur 

hafi verið á heimtum próteina (P%) eftir því hvort notað var Ensím A eða Ensím 

B. Prófið er ekki marktækt þar sem það stóðst ekki 5% marktektarmörk ( p > 

0,05). 

 

Tafla 11 Niðurstaða tvíhliða t-prófs á próteinheimtur próteinafleiða vatnsrofnum með Ensími A eða 

með Ensími B. 

Tvíhliða t-próf  Prótein heimtur (%) 

  Ensím A Ensím B 

Meðaltal 34,258 32,193 

Marktektarmörk 0,05  

t-gildi 0,985  

p 0,348  

t-vendigildi ±2,228   
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Tafla 12 sýnir niðurstöðu tvíhliða t-prófs á því hvort tölfræðilegur munur 

hafi verið á andoxunarvirkni próteinafleiða eftir því hvort notað var Ensím A eða 

Ensím B. Prófið er ekki marktækt, þar sem það stóðst ekki 5% marktektarmörk 

( p > 0,05). 

 

Tafla 12 Niðurstaða tvíhliða t-prófs á andoxunarvirkni (ORAC-virkni) próteinafleiða vatnsrofnum 

með Ensími A eða með Ensími B. 

Tvíhliða t-próf  ORAC  

(μmól TE/g prótein)  

  Ensím A Ensím B 

Meðaltal 525,19 630,08 

Marktektarmörk 0,05  

t-gildi -0,863  

p 0,417  

t-vendigildi ±2,365   
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4. Umræður 

4.1. Vatnsrof og stærðargreining próteinafleiða 

Ágætlega tókst til við vatnsrof þorskpróteina með öllum próteösum sem voru 

notaðir, DH var  19,8%–38% sem er sambærilegt við það sem áður hefur mælst 

í vatnsrofsaleiðum þorskpróteina (Sigrún M. Halldórsdóttir, Hólmfríður 

Sveinsdóttir, Jóna Freysdóttir og Hörður G. Kristinsson, 2014; Šližytė et al., 

2009). Í flestum tilfellum var hlutfall vatnsrofs hærra þegar vatnsrofið var í 60 

mínútur frekar en í 40 mínútur (tafla 5). Það fór þó eftir því hvaða próteasar voru 

notaðir, þar sem %DH jókst þegar Ensím A var notað í upphafi en lækkaði þegar 

vatnsrofið var með Ensím B fyrst. Öllu jafnan skilar vatnsrof próteina sér í meiri 

leysanleika þeirra og lengri tími vatnsrofs hefur sýnt sig að skili sér í betri 

heimtum peptíða og víðtækara niðurbroti á próteinum (Aspmo, Horn og Eijsink, 

2005; Jin, 2012). Þessar niðurstöður kunna að vera til komnar vegna þess að 

sérhæfni próteasanna er misjöfn. Þannig getur verið að lengri tími við niðurbrot 

með ákveðnum ensímum og ensímblöndum skili af sér minni próteinum eða 

peptíðabrotum sem eru óleysanleg í vatni (Himonides, 2011). Rannsókn var gerð 

þar sem hlutfall amínósýra var ákvarðað eftir vatnsrof á þorskpróteinum, bæði í 

ofanfloti og hrati eftir skilvindun, og kom í ljós að amínósýrusamsetning var ólík 

og einnig að aðstæður við vatnsrof væru jafnvel að valda niðurbroti á 

amínósýrum að hluta (Liaset og Espe, 2008). Það sýndi sig einnig að 

lífsnauðsynlegar vatnsfælnar amínósýrur voru í 20% hærra hlutfalli í hrati en í 

leysanlegum hluta eftir vatnsrof (Liaset og Espe, 2008).  Þannig geta aðstæður 

við vatnsrof, sem oft eru miðaðar að því að hámarka virkni ensíma (pH og 

hitastig), haft óafturkræf, jafnvel óæskileg áhrif á næringargildi hráefnis (Liaset 

og Espe, 2008; Sigrún M. Halldórsdóttir, Hörður G. Kristinsson, Hólmfríður 

Sveinsdóttir, Guðjón Þorkelsson og Hamaguchi, 2013). 

Ensímvatnsrof á próteinum eru mildari aðferðir en efnafræðilegar 

aðferðir við vatnsrof en þær geta verið kostnaðarsamar. Rannsóknir hafa verið 

gerðar á hlutfalli vatns á móti efniviði og sýna þær að vatnsrof gangi betur með 

hækkuðu hlutfalli vatns á móti efniviði (Grijalva, 2013; Šližyte, Daukšas, Falch, 

Storrø og Rustad, 2005). Það er því ljóst að taka þarf tillit til margra þátta þegar 

kemur að vatnsrofi próteina, eins og sérhæfni próteasa, hvaða hráefni á að 

vatnsrjúfa og aðstæður við vatnsrof.   
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Rannsóknir sýna að OPA hvarfast ekki við prólín og hentar einnig illa til 

mælingar á niðurbroti í systeinríkum efniviði (Roth, 1971; Spellman, McEvoy, 

O’Cuinn og FitzGerald, 2003). Einnig hafa sömu rannsóknir sýnt að OPA mælir 

niðurbrot öllu lægra eða um 15-17% lægra en TNBS og pH-stat aðferðir gera, en 

það fer þó að einhverju leyti eftir amínósýrusamsetningu efniviðs sem á í hlut 

(Spellman et al., 2003). Önnur samanburðarrannsókn á þessum aðferðum segir 

að OPA aðferðin sé nákvæmari og öruggari en TNBS aðferðin (Nielsen et al., 

2001).  

Þrátt fyrir þetta þá gáfu niðurstöður til kynna hátt hlutfall niðurbrots í 

öllum tilfellum. Viðmiðunargildi mældist þó töluvert lægra en heimildir segja til 

um (ljósgleypnigildi mældist 0,47 í stað 0,8) (Nielsen et al., 2001). Ef viðmið 

hefði mælst eins og von var á þá reiknast hlutfall niðurbrots ríflega helmingi 

lægra en niðurstöður sýndu en það myndi samt flokkast sem töluvert niðurbrot 

(Betancur-Ancona, Sosa-Espinoza, Ruiz-Ruiz, Segura-Campos og Chel-

Guerrero, 2014). Það sem mögulega hefur valdið lágu viðmiðunargildi þrátt fyrir 

ítrekaðar tilraunir til að ná fram réttu mæligildi getur verið að þegar OPA 

hvarfalausn var blönduð, þá var hún á tímabili hrærð á segulhræru í langan tíma, 

án þess að vera í ljósvörðum aðstæðum (Grijalva, 2013; Spellman et al., 2003). 

Þar sem OPA–hvarfalausnin er ljósnæm, var ályktað að þetta hafi haft áhrif á 

viðmiðið og þá á allar mælingar sem voru framkvæmdar.  

Út frá þessu var talið að niðurstöður mælinga á %DH gefi ákveðnar 

vísbendingar um hvernig próteasearnir voru að brjóta niður próteinið en að þær 

séu ekki að fullu marktækar. Ekki fundust heimildir sem benda til þess að OPA 

aðferðin henti ekki til mælinga á hlutfallslegu niðurbroti próteina í FPH.  

Rafdráttargel staðfestu niðurstöður frá %DH mælingum og voru 

greinanleg bönd, flest undir 15 kDa, í öllum sýnum (myndir x-x) sem staðfestir 

að niðurbrot próteina með vatnsrofi hafi lukkast vel. Meðalstærð amínósýra er 

0,11kDa þannig að áætla má að stærð peptíða í böndum <15kDa séu um og undir 

136 amínósýrueiningar (Promega Corporation, e.d.). Eins og búast mátti við 

voru einungis minni próteinbönd sjáanleg í F-FHP enda var búið að sía það í 

gegnum 0,05µm himnu.  
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4.2. Efnagreiningar 

Framkvæmdar voru efnainnihaldsgreiningar á uppsköluðum próteinafleiðum 

vatnsrofs. Þegar tekið var saman hlutfall ösku, vatns og próteininnihalds 

blautsýnis var það yfir hundrað prósent. Skýring á því er að lítil einsleitni var í 

blautsýni, mikið var af litlum kögglum í vökva, sem eflaust hefur haft áhrif á 

mælingar vatnsinnihalds. Eins og við var að búast mældist F-FPH með minna 

vatn en G-FPH en niðurstöður ösku og vatnsinnihaldsmælinga eru sambærilegar 

við það sem áður hefur komið fram um FPH (Šližyte et al., 2005). 

Niðurstöður amínósýrugreininga sýndu hærri próteinheimtur en fengust 

í próteinmælingum með MLM aðferð. Ýmis efni svo sem sápuefni, afoxandi 

miðlar og sykrur kunna að hafa áhrif á próteinmælingar með MLM aðferð ef þau 

eru tilstaðar í sýnum eða í dúum sem þau eru leyst í. Einnig eru ákveðnar 

amínósýrur (týrósýn, tryptófan, systein, histidín og aspargín) sem auka 

litamyndun í MLM („Thermo Scientific Pierce Protein Assay Technical 

Handbook,“ e.d.). Niðurstöður amínósýrusamsetningar eru sambærilegar við 

amínósýrugreiningar Šližyte et al. (2005) á þorsk FPH, bæði hvað varðar 

amónósýrusamsetningu og heildarhlutfall amínósýra í þorsk FPH.  

Próteinheimtur voru á bilinu 25,28 ± 1,94% (BP60) og 38,03 ± 1,35% 

(AP60) í próteinafleiðum vatnsrofs fyrir blautsýni. Þó svo að virkni ensímanna 

hafi ekki verið mæld í þessu verkefni sýna niðurstöður að próteinheimtur 

vatnsrofsafleiða hafa sterka fylgni við hlutfall niðurbrots (r2 =  0,978; tafla 8).  

Það hefði hugsanlega mátt auka heimtur á próteinum ef upphafleg 

vatnsrofsblanda (ísólat/vatn) hefði verið hrærð með jafnara (e. homogenizer) til 

að greiða aðgang ensíma að próteinunum. Síunaraðferðir hafa reynst vel við að 

auka próteinheimtur og var staðfest í rannsókn að síunaraðferð gæfi hærri 

próteinheimtur samanborið við skilvindun eftir vatnsrof (Nolsøe, Marmon og 

Undeland, 2011).  
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4.3. Lífvirkni 

  

4.3.1.  Andoxunarvirkni próteinafleiða 

Vatnsrofsafleiður með Ensími B sýndu ekki háa andoxunarvirkni, nema þegar 

haldið var áfram að vatnsrjúfa með Ensími P og gaf BP60 hæstu 

andoxunarvirknina (Tafla 8). Ensím B er endópróteasi og rýfur peptíðtengi innan 

próteinkeðju. Munur er á því hvernig próteasar vatnsrjúfa prótein og hversu gott 

aðgengi er að peptíðtengjum sem þeir eru sérhæfðir fyrir (Adjonu, Doran, Torley 

og Agboola, 2013). Ensím B er endópróteasi og hefur sérhæfni til að rjúfa 

peptíðtengi milli ákveðinna amínósýra innan próteinkeðju og fer það meðal 

annars eftir hráefninu og amónósýrusamsetningu þess hversu aðgengileg þau 

peptíðtengi eru. Þegar borin eru saman sýni BP40 og BP60 með tilliti til 

andoxunarvirkni (Tafla 8) þá sést að tímalengd vatnsrofs skiptir miklu máli. 

Lengri tími við vatnsrof sýndu töluvert hærri andoxunarvirkni sem bendir til að 

minni peptíð eru með meiri andoxunarvirkni. Próteinvatnsrofin með ensími P 

sýndu háa andoxunarvirkni í öllum tilfellum. Einnig voru afurðir vatnsrofs með 

ensími A að gefa góða andoxunarvirkni en þó aðeins ef vatnsrofið var með annað 

hvort ensími X eða ensími P þar á eftir. Þrátt fyrir mun á andoxunarvirkni 

vatnsrofsafleiða var hann ekki tölfræðilega marktækur (Tafla 13).  

Það var gerð rannsókn á stærðarflokkuðum þorskprótein-

vatnsrofsafleiðum > 5 kDa, 3-5 kDa og < 3 kDa,  og án stærðarflokkunnar, og 

andoxunarvirkni þeirra metin með tveimur mismunandi in vitro 

andoxunarprófum, í 5% fiskiolíu í vatni dropalausn (e. fish oil-in-water 

emulsion). Allir stærðar flokkar höfðu verndandi áhrif geng oxun fiskiolíunnar 

(Farvin et al., 2014).  

Áhrif %DH á andoxunarvirkni var ekki eins og áhrif %DH á  

blóðþrýstingslækkandi virkni. Aukið %DH skilaði jafnan aukinni 

blóðþrýstinglækkandi virkni en því var öfugt farið með andoxunarvirkni. 

Andoxunarvirkni mældist mest í vatnsrofafleiðu með lægsta %DH allra 

próteinafleiða, BP60, 1025,8 ± 14,9 μmól TE/g prótein. Þetta undirstrikar hversu 

margvíslegar lífvirkar próteinafleiður eru og hvað þættir eins og %DH hafa mikil 

áhrif á mismunandi lífvirkni. 
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Niðurstöður þessarrar rannsóknar benda til þess að vatnsrofsafleiður hafi 

góða andoxunarvirkni án stærðarflokkunar eftir vatnsrof (tafla 8). Þar sem um 

helmingur sýna var um og yfir það sem áður hefur mælst í algengum matvælum 

og FPH úr þorski og telst sem góð andoxunarvirkni (Girgih et al., 2015; Sigrún 

M. Halldórsdóttir et al., 2014; „ORAC Values: Antioxidant Values of Common 

Foods,“ e.d.). Í rannsókn Girgih et al., (2015) var einangrað þorskprótein síað 

eftir vatnsrof til að gefa peptíð í <1 kDa stærð. Niðurstöður gáfu til kynna að í 

peptíðunum væri góða andoxunarvirkni að finna og sökum lítillar stærðar er von 

á betri upptöku þeirra innan líkamans, sem er ákjósanlegt fyrir frekari in vivo 

rannsóknir. Lífvirkni peptíða er talin liggja í ákveðinni stærð þeirra sem er undir 

3 kDa (Di Bernardini et al., 2011).   

 

4.3.2.  Blóðþrýstinglækkandi virkni próteinafleiða 

AX60 var með mestu blóðþrýstingslækkandi virkni og hæsta %DH, sem er 

sambærilegt við rannsóknir sem sýna að blóðþrýstingslækkandi virkni í 

vatnsrofsafleiðum er meiri eftir því sem niðurbrot er víðtækara (Nasri et al., 

2013). Einnig voru próteinheimtur fyrir AX60 betri en í öðrum próteinafleiðum 

að AP60 undanskildu, en í báðum tilvikum spilar tímalengd vatnsrof inní 

heimtur á próteinum líkt og staðfest hefur verið í öðrum rannsóknum (Jin, 2012). 

Ákveðnar amínósýrur, arginín, prólín, lýsín, leusín og meþíónín, eru taldar bera 

megin ábyrgð á ACE-hindrandi áhrifum peptíða, og einnig að það spili hlutverk 

hvort þær eru við karboxyl enda eða amínó- enda peptíðsins (Himaya, Ngo, Ryu 

og Kim, 2012).  

Marktækur munur var á blóðþrýstinglækkandi virkni (p < 0,05) 

próteinafleiða þar sem vatnsrof með Ensími A gaf af sér próteinafleiður með 

meiri blóðþrýstinglækkandi virkni en þær próteinafleiður sem mynduðust við 

vatnsrof með Ensími B. Eiginleikar próteinvatnsrofsafleiða eru meðal annars háð 

þeim próteösum sem notaðir eru við vatnsrof próteinanna (Damodaran et al., 

2008).  

Frekari rannsókna er þörf á FPH þar sem in vitro blóþrýstingslækkandi 

virkni FPH endurspegla ekki endilega in vivo virkni, þó svo að þær gefi ákveðnar 

vísbendingar (Gildberg, Arnesen, Sæther, Rauø og Stenberg, 2011; Jensen et al., 

2014). 
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Gerðar hafa verið rannsóknir á blóðþrýstinglækkandi virkni vatnsrofinna 

próteina úr meðal annars rækju (Pandalus borealis), skötu (Okamejei kenojei), 

kolmunna (Merluccius productus) og Kyrrahafsþorski (Gadus macrocephalus). 

Niðurstöðum þeirra rannsókna ber saman um að vinna megi peptíð með háa 

blóðþrýstinglækkandi virkni úr þessum sjávarafurðum (Geethangani et al., 2010; 

Gildberg et al., 2011; Himaya et al., 2012; Ngo et al., 2015).  

Rannsóknir sýna að einnig má vinna  blóðþrýstingslækkandi peptíð úr 

fræjum soyjabauna og ákveðinni tegund próteina unnum úr ostamysu (e. sheep 

cheese whey) (Corrêa et al., 2014; Harnedy og FitzGerald, 2012; Sarmadi og 

Ismail, 2010; Singh, Vij og Hati, 2014; Udenigwe et al., 2012).  
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5. Lokaorð 

Eftirfarandi rannsóknaspurningum var svarað út frá niðurstöðum verkefnisins: 

 

 Hversu mikil áhrif hafa mismunandi próteasar á niðurbrot 

þorskpróteina? 

 Hversu mikil áhrif hafa mismunandi próteasar á andoxunarvirkni og 

blóðþrýstingslækkandi virkni próteinafleiðanna?  

 Er samspil á milli niðurbrots á þorskpróteini og lífvirkni?  

 Eru áhrif af niðurbroti þau sömu á andoxunarvirkni og 

blóðþrýstingslækkandi virkni?  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meðalhlutfall niðurbrots var hærra 

eftir vatnsrof próteina með Ensími A en með Ensími B, þó ekki hafi mælst 

marktækur munur. 

Marktækur munur mældist í blóðþrýstingshamlandi virkni 

próteinafleiðanna, þar sem niðurbrot með Ensím A gaf afurðir með meiri 

blóðþrýstingslækkandi virkni en niðurbrot með Ensím B. Ekki mældist 

marktækur munur í andoxunarvirkni eftir því hvaða próteasar voru notaðir við 

vatnsrof ísólats. 

Lífvirkni vatnsrofsafleiða virðist ráðast af því hversu mikið niðurbrot á 

próteinum er. Víðtækara niðurbrot leiddi til meiri blóðþrýstingslækkandi virkni 

en minni andoxunarvirkni í próteinafleiðum vatnsrofs. Það er ljóst að samsetning 

amínósýra í peptíðum ásamt stærð þeirra spilar mestan þátt í því hvort þau hafi 

lífvirkni. Rannsóknir hafa tengt lífvirkni við ákveðnar amónósýrur eins og fram 

hefur komið. Að einangra peptíð í þeim sýnum sem sýndu mestu lífvirkni, hvort 

heldur sem er andoxunar virkni eða blóðþrystinglækkandi virkni, og í 

framhaldinu niðurröðun amínósýra í þeim peptíðum, er áhugavert framhald af 

þessari rannsókn. En það er að ýmsu að huga, því þó að lífvirkni sé til staðar þá 

hefur niðurbrot á próteinum stundum neikvæð áhrif á próteinafleiður sem ekki 

eru markaðsvænar. Einn galli á próteinafleiðum er sá að það getur verið mjög 

biturt bragð af þeim og óæskileg fiski- og þráalykt sem gerir þau óaðlaðandi til 

notkunar í matvælum ( Sigrún (Sigrún M. Halldórsdóttir, Hólmfríður 

Sveinsdóttir, Ágústa Gudmundsdóttir, Guðjón Þorkelsson og Hörður G. 
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Kristinsson, 2014). Það er því áskorun fyrir rannsakendur í matvælageiranum að 

þróa markfæði og fæðubótarefni án þeirra óæskilegu aukaverkana sem peptíð 

geta haft en á sama tíma viðhaldið stöðugleika þeirra innan vörunnar og líftíma 

hennar (Himaya et al., 2012; Möller, Scholz-Ahrens, Roos og Schrezenmeir, 

2008). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á lífvirknum áhrifum peptíða af 

sjávaruppruna, in vitro og í tilraunadýrum. Virkni peptíðanna er ekki að fullu 

skilin og er hún ekki eins in vitro og í tilraunadýrum. Fleiri rannsókna er þörf, 

einnig á mönnum til að sjá líffræðilega virkni þessara peptíða í þeim.  

Þetta eru mikilvægar rannsóknir þar sem vörur með þessum lífvirku 

eiginleikum eins og andoxunarvirkni, blóðþrýstinglækkandi virkni með meiru, 

eru virkilega aðlaðandi leið til að bæta heilsu fólks sem gæti jafnvel dregið úr  

lyfjanotkun í framtíðinni. Það þarf að rannsaka þetta vel og koma þessum 

afurðum í markaðssetningu og koma þeim til neytenda. 

Vinnsla svo verðmætra lífvirkra efna úr annars verðlitlu hráefni er góð 

leið til að bæta nýtingu og auka tekjur sem ávallt er vinsælt.  
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Viðauki I 

 

 

Tafla 13 Uppskrift að OPA-hvarfalausn, heildarrúmmál 200 mL 

 

Efni Magn 

di-Na-tetraborate decahydrate 7,620 g 

SDS 200 mg 

OPA 160 mg 

EtOH 4 mL 

DTT 176 mg 

mQH2O X mL 
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Viðauki II 

 

 

Uppskrift að hvarfalausnir í ACE-prófi 

Buffer A: 300 mM Tris + 2µm ZnCl2 (pH 8,3) 

Buffer B: 150 mM Tris (pH 8,3) 

Buffer C: 150 mM Tris +1,125M NaCl (pH 8,3) 

Vinnulausn: 0,0033U/mL ACE Ensím 

Hvarfalausn: 0,45 mM Abz-Gly-p-nitro-Phe-Pro-OH (Trifluoroacetate salt) 

(Bachem cat.no.M-1100) (0,02176 g í 1 mL Buffer C og þynnt 1:100 í buffer C) 

Viðmið-Captropril:  í 0,0005µM – 0,001µM – 0,005µM – 0,01 µM 
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Viðauki III 

Tafla 14 Hlutfall amínósýra í úðaþurrkuðu FPH dufti. Öll tölugildi eru í prósentum af heildinni. G-

FPH er 83,97% prótein. F-FPH 82,21% prótein. A.s. stendur fyrir amínósýrur. 

 

 Hlutfall a.s./100 g FPH Hlutfall a.s. af heildar a.s. 

  F-FPH G-FPH F-FPH G-FPH 

Lýsín 8.98 % 7.88 % 10.92 % 9.38 % 

Meþíónín 2.34 % 2.99 % 2.85 % 3.56 % 

Systein 0.61 % 0.92 % 0.74 % 1.10 % 

Asparssýra 8.98 % 9.16 % 10.92 % 10.91 % 

Þreónín 3.42 % 3.98 % 4.16 % 4.74 % 

Serín 3.75 % 3.77 % 4.56 % 4.49 % 

Glútamik sýra 16.1 % 13.63 % 19.58 % 16.23 % 

Prólín 2.22 % 2.6 % 2.70 % 3.10 % 

Glýsín 3.96 % 3.59 % 4.82 % 4.28 % 

Alanín 5.39 % 4.69 % 6.56 % 5.59 % 

Valín 3.89 % 4.36 % 4.73 % 5.19 % 

Ísóleusín 3.19 % 4.26 % 3.88 % 5.07 % 

Leusín 7.34 % 7 % 8.93 % 8.34 % 

Týrósín 1.7 % 3.06 % 2.07 % 3.64 % 

Fenýlalanín 2.35 % 3.46 % 2.86 % 4.12 % 

Histidín 1.87 % 1.95 % 2.27 % 2.32 % 

Arginín 5.66 % 5.57 %  6.88 % 6.63 % 

Tryptófan 0.46 % 1.1 % 0.56 % 1.31 % 

Samtals 82.21 % 83.97 % 100 % 100 % 

 


