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Abstract 
The rhubarb (Rheum rhabarbarum) roots have been used 

for thousands of years in China against different diseases. Rhubarb is sturdy 

and grows everywhere where it has been arranged here in Iceland. The aim of 

this project was to investigate the antioxidant activity and anti-inflammatory 

activity as well as measuring the total content of phenolic compounds in the 

roots and the stalks of two rubarb cultivars, Victoria and Rotstielig. Products 

were either air- or freeze dried, three different techniques were used for 

extraction, using either ethanol or water. Two methods were used to measure 

the antioxidant activity in samples, the DPPH method and Total antioxidant 

activity. Total phenolic content was determined and anti-inflammatory activity 

measured using the 5-lipoxygenase method. The main results show 

that bioactivity was measured in both roots and stalks of the rubarb and 

generally higher in the roots as compared to the stalks. The results also show 

that use of different extraction methods affected the phenol content and the 

bioactivity measured in samples, but no difference between the two cultivars 

was observed. The rhubarb is easy to grow in Iceland and the results of 

this study can be used in continued research for the development of new and 

innovative products from. 
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Útdráttur 
Rabarbara (Rheum rhabarbarum) rótin hefur verið nýtt í þúsundir ára í Kína 

við hinum ýmsu sjúkdómum og þar er hún algengt innihaldsefni í lyfjum. 

Rabarbari er harðger og vex hér á landi allsstaðar sem honum er komið fyrir. 

Markmið verkefnisins var að kanna hvort andoxunar virkni og bólguhamlandi 

virkni væri að finna í rótum og stilkum rabarbara yrkjanna, Victoria og 

Rotstielig auk þess sem heildar magn fenól efna var mælt. Afurðir voru ýmist 

frost- eða loftþurrkaðar og þrjár mismunandi aðferðir notaðar til að draga út 

eftirsóknarverð efni og lífvirkni, annars vegar með vatni og hins vegar með 

etanóli. Tvær aðferðir voru notaðar til mælinga á andoxunarvirkni í sýnum, 

DPPH aðferð og heildar andoxunarvirkni. Heildar magn fenóla var ákvarðað 

og bólguhamlandi virkni mæld með 5-Lox aðferðinni. Niðurstöður sýna að 

eftirsóknaverða lífvirkni er að finna í rótum og stilkum beggja yrkjanna og 

almennt var meiri lífvirkni í rótinni en stilknum. Niðurstöðurnar sýna einnig að 

aðferðir við verkun rabarbarans og útdrátt höfðu áhrif á fenól innihald og 

lífvirkni í sýnum en lítill munur var á yrkjunum tveimur. Þar sem rabarbari er 

auðræktanlegur hér á landi og gnægð af í íslensku umhverfi, geta niðurstöður 

tilraunar nýst við áframhaldandi rannsóknir og nýsköpun við þróun nýrra 

afurða, svo sem í snyrtivörur, fæðubótarefni, náttúruleg lyf og fleira.  

 

Lykilorð: Líftækni, Rheum rhabarbarum, lífefni,  lífvirkni 
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1. Inngangur 
 

1.1 Rabarbari og nýting hans 

Rabarbari (Rheum rhabarbarum) (Dregus og Engel, 2003) er af súrætt og var 

áður fyrr kallaður Tröllasúra á Íslandi. Jurtin er ættuð úr fjalllendi í Kína en 

vex alls staðar þar sem henni er komið fyrir (Bjarni E. Guðleifsson, 2006, bls 

88). Hér á landi vex rabarbari mjög vel, þar sem hann er nægjusamur og 

harðgerður. Tölur frá árinu 2010 sýna þó að 50-60 tonn af rabarbara voru flutt 

inn til landsins þó hægt sé að framleiða hann ódýrt hérlendis (Edda Kamilla 

Örnólfsdóttir munnleg heimild, 12. Maí 2015).  

Upphaflega var rabarbari ræktaður vegna rótanna sem taldir voru hafa 

hægðalosandi eiginleika (Bjarni, 2006, bls 88). Rabarbara rótin hefur verið 

notuð í þúsundir ára í Kína til meðferðar við hinum ýmsu sjúkdómum, þar á 

meðal hægðatregðu, gulu og blæðingum í meltingarvegi (Shou-zhong, 1998, 

bls 69). Rótin er algengt innihaldsefni í hefðbundnum lyfjum í Kína sem 

meðferð gegn bólgumyndun, eins og bráða botnlangabólgu, bráða 

gallblöðrubólgu og iktsýki (He, He, Ma og But, 2009). Vegna lækningarmáttar 

rótarinnar hefur hún því verið mun meira rannsökuð en t.d. stilkur rabarbarans 

og minna er því vitað um eiginleika hans. Stilkurinn hefur aðallega verið 

notaður í matargerð, t.d. í bökur, sósur, sultur, safa og vín, og sem innihaldsefni 

í ís, jógúrt og sælgæti (Takeoka, Dao, Harden, Pantoja og Kuhl, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að rót rabarbarans búi yfir andoxunar- og 

bólguhamlandi virkni (Cuéllar, Giner, Recio, Máñez og Ríos, 2001) og að 

mulinn stilkur rabarbarans geti lækkað kólesterólmagn í mönnum (Tapan, 

Buncha og Manohar, 1993).  

Hérlendis hefur rabarbarinn verið notaður í sultur, bökur og grauta en einnig er 

hægt að nýta hann til litunar, þar sem úr blöðunum fæst grænn litur, úr stilkum 

rauður og úr rótinni gulur (Bjarni, 2006, bls 88). 
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1.2 Eftirsóknarverð lífvirkni 

Mannfólkið hefur öldum saman nýtt sér náttúruleg efni úr plöntum og jurtum  

til að meðhöndla ýmsa sjúkdóma (Drašar og Moravcova, 2004). Plöntur 

framleiða ýmis efnasambönd sem skipt er í fyrsta stigs umbrotsefni sem eru 

sykrur og fitur og annars stigs umbrotsefni sem þjóna sértæku hlutverki. Sem 

dæmi um annars stigs umbrotsefni eru eiturefni sem plönturnar nota til að 

hindra afrán. Þessi annars stigs umbrotsefni hefur mannfólkið nýtt sér í 

lækningarskyni sem innihaldsefni í lyf (Still, 2002), t.d. sem áburð á húð, í 

matvæli og drykki, jafnvel til inntöku og fleira. Það eru því ekki síst þessi 

annars stigs umbrotsefni sem gera plöntur og plöntuafurðir eftirsóknaverðar, 

auk næringarefnanna sem þær innihalda. 

 

1.2.1 Andoxunarefni 

Oxunarferlið og þránun í matvælum er keðjuferli sem fer fram í þremur 

skrefum sem eru, upphafsskref (initiation), fjölgunarskref (propagation) og 

lokaskref (termination) (Shahidi, 1997, bls 1). Þegar frumefni missir frá sér 

rafeind og oxunartalan hækkar er talað um oxun, en við afoxun tekur það til sín 

rafeind og oxunartalan lækkar. Radikalar eru sameindir sem búa yfir einni eða 

fleiri ópöruðum rafeindum (Ternay og Sorokin, 1997, bls 2 og 3). Þeir eru 

framleiddir í upphafsskrefinu og hvarfast við ómettaðar fitusýrur, með því að 

taka til sín vetnis atóm í fjölgunarskrefinu. Hvörfin í fjölgunarskrefinu koma af 

stað keðjuverkun þar til lokaskrefinu er náð (Shahidi, 1997, bls 1). Oxun fitu í 

mat hefur verið þekkt lengi og verið vandamál við geymslu á olíum og 

fituríkum matvælum. Þær breytingarnar sem verða á matvælum við oxun 

fitunnar eru meðal annars vont bragð og lykt, litabreytingar, seigja, breyting á 

eðlisþyngd og leysni. Upphafsskref oxunarferilsins í matvælum getur verið 

hvatað af ljósi, hita eða málmjónum, en við það myndast sindurefni í matnum 

(Shahidi og Wanasundara 1997, bls 379). 

Oxunarálag á sér stað í öllum lífverum í súrefnisbættu umhverfi og hafa 

líffræðileg kerfi því þróað ýmsar andoxunarefna varnir til að vernda gegn oxun 

(McClements og Decker, 2008, bls 198). Ójafnvægi á milli hraða sindurefna 

myndunar og getu frumna til að umbreyta þeim svo þau verði minna eitruð 

kallast oxunarálag. Þetta ójafnvægi á sindurefnum í líkamanum getur valdið 
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truflun á starfsemi fruma eða jafnvel frumudauða. Við hvarf súrefnissameinda 

og fjölómettaðra fitusýra myndast sérstakar hvarfgjarnar súrefnistegundir 

(ROS), en þær geta skemmt frumuhimnur, prótein, fitur og DNA líkamans. 

(Baskin og Salem, 1997, bls 228). ROS eru aðallega oxandi efni og radikalar 

sem geta komið af stað hinum ýmsu kvillum og er oxun fitu því einnig 

vandamál í mannslíkamanum. Umframframleiðsla á súrefnis radikölum, 

aðallega hýdroxýl radikölum, getur haft áhrif á fitur í frumuhimnum sem leiðir 

til framleiðslu á fitu peroxíð og ROS, sem talið er að tengist ýmsum 

sjúkdómum (Shahidi, 1997, bls 2) og hröðun á öldrunarferlinu (Harman, 1956). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að oxunarálag sé einn þeirra þátta sem geti 

orsakað alzheimer (Christen, 2000), hjartabilun (Singh, Dhalla, Seneviratne og 

Singal, 1995) og fleiri sjúkdóma. 

Andoxunarefni eru skilgreind sem hvað það efni sem hindrar hvarf sindurefna 

(Ternay o.fl, 1997, bls 6). Andoxunarefni hafa áhrif á oxunarferlið á 

mismunandi stigum í ferlinu, t.d. geta þau minnkað styrk súrefnis, stöðvað stök 

súrefnisatóm eða komið í veg fyrir upphaf keðjuverkunar með því að hreinsa 

upphafs radikala. Andoxunarefni geta einnig gefið radikölum vetnisatóm eða 

rafeind, en með því verður fitan stöðugri. Andoxunarefni eru því talin hjálpa 

líkamanum að verjast skaða af völdum ROS og þar með hrörnunarsjúkdómum 

(Shahidi, 1997, bls 1). 

Tilbúin andoxunarefni eins og butylated hydroxyanisole (BHA), butylated 

hydroxytoluene (BHT) og tert-butylhydroquinone (TBHQ) hafa mikið verið 

notuð í matvælaiðnaði til að koma í veg fyrir skemmdir af völdum oxunar 

(Öztürk, Aydoǧmus-Öztürk, Duru og Topçu, 2007), en talið er að tilbúin 

andoxunarefni geti safnast fyrir í líkamanum og leitt til lifrarskemmda og 

krabbameinsmyndunar (Grice, 1988). Þetta er síður vandamál þegar náttúrleg 

andoxunarefni eru notuð í matvæli, t.d. efni sem hafa verið dregin úr jurtum og 

kryddum með háa andoxunarvirkni (Deng, Cheng og Yang, 2011). Náttúruleg 

andoxunarefni eru t.d. ascorbic sýra (vítamín C), β-carotene, α-tocopherol 

(vitamín E) og ubiquinone (coensím Q), en einnig finnast fleiri náttúruleg efni 

sem hindra myndun eða virkni radikala. Einnig er hægt að stjórna líffræðilegri 

oxun með ensímum sem búa yfir andoxunarvirkni,  t.d. superoxide dismutase, 

catalase og glutathione peroxidase (Ternay o.fl, 1997, bls 6). 
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1.2.2 Lipoxygenasar 

Fjölómettaðar fitusýrur með raðir af cis tvítengjum virka sem hentugt hvarfefni 

fyrir Lox og eru ensímin flokkuð eftir sérhæfni þeirra í 5-, 8-, 9-, 11-, 12- og 

15-Lox. Lox sem eru helst að finna í dýrum eru 5-, 8-, 12- og 15-Lox, á meðan 

í plöntum eru aðallega 5- og 15-Lox. Það er takmarkað hvað er hægt að fá 

mikið magn af hreinsuðu 5-Lox í stöðugu formi úr spendýrum, þannig að 

kartöflur eru talin góð uppspretta 5-Lox ef um mikið magn er að ræða, en 

einnig við skimun á sértækri hindrun (Aparoy, Reddy, Guruprasad, Reddy og 

Reddanna, 2008). 

Bólga er viðbragð líkamans við skaðlegu áreiti, sem getur orsakast af 

oxunarálagi, meiðslum, sýkingu eða ertingu. Langvinn bólga felur í sér losun 

boðefna (mediatora) sem leiðir til fjölgunar á trefjakímfrumum og æðaþeli, 

sem og eitilfrumum, plasmafrumum og átfrumum. Þessi losun getur leitt til 

langvarandi hrörnunarsjúkdóma. Frumuskemmdir af völdum bólgu viðbragða 

leiða til niðursbrots fosfólípíða í frumuhimnunni, en við það myndast 

arakídónsýra (Mogana, Teng-Jin og Wiart, 2013). Sýran gengst undir tvær 

leiðir í efnaskiptum, cyclooxýgenasa (Cox) og lipoxýgenasa (Lox) ferli. 

Lipoxýgenasa ferli felur í sér 5-lipoxygenasa (5-Lox), 12-lipoxygenasa (12-

Lox) eða 15-lipoxygenasa (15-Lox), en við það myndast leukótríen og með 

ferli Cox myndast prostaglandín (Chung, Soo, Chan, Mustafa, Goh og 

Imiyabir, 2009). Með offramleiðslu á prostaglandín og leukótríen verður bólga 

í skemmdum frumum og með þessari offramleiðslu er henni einnig viðhaldið 

(Mogana o.fl., 2013). 

Lipoxygenasar er hópur náskyldra ensíma sem innihalda ekki járn (non-heme 

iron) og þar með talið díoxígenasa (Aparoy o.fl., 2008). Þetta eru ensím sem 

koma við sögu í afoxun (Bugg, 2003). Lox er að finna meðal heilkjarna lífvera 

og einnig í vefjum margra sveppa, háplantna og dýra. Hærri plöntur og dýr 

innihalda mikið af Lox og hafa að minnsta kosti átta verið staðfest í 

sojabaunum, sjö í músum og fimm í mönnum. Lox úr sojabaunum og 

kartöflum eru vel þekkt ensím (Aparoy o.fl., 2008). Myndefni Lox ferilsins 

geta tekið þátt í að framkalla fjölmarga sjúkdóma, eins og t.d. 

brjóstakrabbamein (Avis, Hong, Martinez, Moody, Choi, Trepel o.fl., 2001), 
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blöðruhálskirtilskrabbamein (Ghosh og Myers, 1998), æðakölkun (Mehrabian 

og Allayee, 2003) og fleiri. Algengast við meðhöndlun á bólgu er að nota 

bólgueyðandi og hamlandi lyf en þau hindra ferli Lox og koma því í veg fyrir 

framleiðslu leukótríen, sem gegnir stóru hlutverki í bólgusvörun (Chung o.fl., 

2009). 

 

1.3 Fenól  

Mörg mismunandi hýdroxýleruð lífefni finnast í plöntum. Sum þeirra eru talin 

virka líkt og andoxunarefni og má þar sem dæmi nefna fenól (Acworth, 

McCabe og Maher, 1997, bls 56). Meðal þeirra fenólhópa sem finnast í 

plöntum eru einföld fenól, fenólsýrur, anthocyanins, hydroxycinnamicsýru 

afleiður og flavóníðar (McClements o.fl., 2008, bls 202). Fenól í plöntum eru 

talin vernda vefi plöntunnar gegn skemmdum, þar sem þau eru t.d. oxarar. 

Aukaafurð ljóstillífunar er aukið magn súrefnis, sindurefni og ROS, þannig að 

til að lifa af þurfa plöntur mikið magn andoxunarefna (Shahidi, 1997 bls 4). 

Ekki er vitað með fullu hvort neysla á matvælum sem innihalda mikið magn af 

fenólum komi að gagni við að hafa stjórn á styrk ROS í líkamanum, ekki síst 

þar sem ekki er vitað hvort inntekinn styrk fenóla sé að finna í líkamanum. 

Hins vegar geta fenól úr plöntum verið gagnleg til að koma í veg fyrir 

skemmdir á mat og gæti því verið ákjósanlegur valkostur til að bæta gæði og 

geymsluþol matvæla í stað þess að nota tilbúin andoxunarefni (Acworth o.fl., 

1997, bls 56). 
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Markmið 

Nýlega hófst ræktun á rabarbara í Eyjafirði og leitaði framleiðandi eftir 

samstarfi við Háskólann á Akureyri um að kanna nýtingarmöguleika 

plöntunnar. Gnægð rabarbara vex hér á landi en nýting hans er ekki mikil þó 

plantan vaxi um land allt. Þar sem andoxunarefni eru nauðsynleg líkama okkar 

og í þeim matvælum sem við innbyrðum og tilbúin andoxunarefni séu ekki 

ákjósanleg fyrir okkur, fer eftirspurn eftir náttúrulegum andoxunarefnum 

vaxandi. Einnig hefur mannfólkið sífellt verið að leita náttúrulegra leiða til að 

fyrirbyggja sjúkdóma og lækna þá. Ein leið til þess er að draga úr 

bólgumyndun, einnig með andoxunarefnum sem geta dregið úr líkum á ýmsum 

sjúkdómum og hægt á öldrunarferlinu.  

Markmið verkefnisins var að mæla magn fenóla svo og andoxunar- og 

bólguhamlandi virkni í rótum og stilkum rabarbara yrkjanna, Victoria og 

Rotstielig. Einnig var markmiðið að skoða mismunandi verkunaraðferðir og 

mismunandi aðferðir voru nýttar til að draga út virknina, með það að markmiði 

að hámarka þá lífvirkni sem mæld var. Eftirfarandi rannsóknar spurningar voru 

settar fram: 

 

- Er eftirsóknarverða lífvirkni að finna í rótum og stilkum  rabarbara 

yrkjanna Victoria og Rotstielig sem ræktun er hafin á í Eyjafirði? 

- Hafa aðferðir við verkun rabarbaraafurða og mismunandi aðferðir við 

útdrátt áhrif á fenólinnihald eða lífvirkni?  

- Er munur á lífvirkni og fenólinnihaldi í mismunandi hlutum 

plöntunnar?  

- Mælist lífvirkni og fenólinnihald mismunandi í yrkjunum tveimur? 
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2. Efni og aðferðir 
Skoðaðar voru mismunandi aðferðir til að ná fram eftirsóknaverðri lífvirkni úr 

afurðum rabarbara og einnig voru tvö mismunandi yrki skoðuð, Victoria og 

Rotstielig. Rætur og stilkar rabarbaranna voru frost- eða loftþurrkaðir og 

afurðir settar í mortel og muldar vandlega fyrir útdrátt. Þrjár útdráttaraðferðir 

voru notaðar: Soxhlet aðferð, dreypi aðferð og bleyti aðferð, annars vegar með 

vatni og hins vegar með etanóli. Tvær aðferðir voru notaðar til mælinga á 

andoxunarvirkni í sýnum, DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) aðferð og 

heildar andoxunarvirkni var mæld með Total antioxydant assay. Heildar magn 

fenóla í sýnum var ákvarðað með Total phenolic content (TPC) aðferð og 

bólguhamlandi virkni í sýnum var mæld með 5-Lox (5-lipoxygenenasa) 

aðferðinni. Mynd 1 sýnir flæðirit verklegrar vinnu verkefnisins.  

 

 
Mynd 1 – Flæðirit verklegrar vinnu verkefnisins. Rætur 
og stilkar tveggja rabarbarayrkja voru ýmist 
frostþurrkuð eða loftþurrkuð. Við útdrátt 
eftirsóknarverðra efna og virkni var ýmist notað vatn 
eða etanól og þrjár mismunandi útdráttaraðferðir, 
soxhlet-aðferð, dreypi-aðferð og bleyti-aðferð. 
Eftirsóknarverð innihaldsefni og lífvirkni voru mæld 

með fjórum mismundi prófum. 
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2.1 Undirbúningur sýna  

Við frostþurrkun (Christ Alpha 1-4 LSC)  voru frosnir stilkar rabarbara 

yrkisins Victoria þurrkaðir í um 48 klst. við -20°C og 0.1 mbar og rætur bæði 

Victoria og Rotstielig yrkjanna í um 7 daga við -20°C og 0.1 mbar, eða þar til 

afurðir voru að fullu þurrkaðar. Við loftþurrkun (Stockli, Dörrex þurrkofn) 

voru ferskir stilkar rabarbara yrkisins Victoria þurrkaðir í um 48 klst. við 40°C 

og ferskar rætur bæði Victoria og Rotstielig yrkjanna þurrkaðar í um 7 daga við 

40-60°C eða þar til afurðir voru að fullu þurrkaðar. Eftir 4 daga loftþurrkun á 

rótum var hitinn hækkaður upp í 60°C í 3 daga til að ná fullri þurrkun. 

Þurrkaðar afurðir voru geymdar við stofuhita í lokuðum umbúðum og myrkri 

þar til útdráttur átti sér stað.  

 

2.2 Ákvörðun á vatnsinnihaldi 

Við ákvörðun á þurrefnisinnihaldi sýna voru um 5 g af þurrkuðum sýnum, um 

þremur skeiðum af sandi og glerstaf komið fyrir í skálum, blandað mjög vel 

saman og vigtað. Skálarnar voru hitaðar í þurrkofni (Heraeus oven, Thermo 

scientific) við 105°C í 24 klst. Skálunum var leyft að kólna í þurrkaski, þær 

vigtaðar og heildar þurrefnisinnihald sýna reiknað. 

 

2.3 Útdráttur 

Útdráttur var framkvæmdur með fjórum mismunandi aðferðum, soxhlet aðferð 

með etanóli, dreypi aðferð (percolation) með bæði etanóli og vatni og bleyti 

aðferð (te-aðferð) með vatni.   

 

2.3.1 Soxhlet-aðferð 

Muldum loft- eða frostþurrkuðum sýnum var komið fyrir í filterhulsum sem 

var lokað með bómul og komið fyrir við miðju í soxhlet tæki, 99% etanóli 

(Sigma) var bætt í 250 mL (0,015 g sýni/mL)  kúluflöskur sem var komið fyrir 

á hellum í soxhlet tæki (GCA Precision scientific, Chicago IL 60647 USA) 

(mynd 2). Hitastigið var stillt á 30°C en við það gufar etanólið upp og með 

kælingu er það síðan látið drjúpa yfir sýnin. Þegar ákveðnu magni etanóls er 
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náð í miðhluta soxhlet tækis, losnar um það og lekur aftur niður í 

kúluflöskurnar. Eiming var látin ganga og ferlið endurtekið í 9 klst. til að draga 

út sem mesta virkni eða efni úr sýnum niður í kúluflöskurnar. Sýnum var síðan 

komið fyrir í sýnaglösum og geymd við -75°C þar til lífvirknimælingar áttu sér 

stað.  

 

Mynd 2 – Uppsetning soxhlet aðferðar. Myndin sýnir 
mismunandi sýni við eimingu í soxhlet tæki, en við útdrátt 
myndaðist mismunandi litur á sýnum, þar sem sýni tvö og 
fimm frá vinstri eru gulari og ljósari að lit, en það eru sýni af 
stilkum rabarbarans. Sýni eitt, þrjú og fjögur frá vinstri eru 
dekkri og annaðhvort græn eða brún að lit, en það eru sýni 
af rótum rabarbarans.    

 

2.3.2 Dreypi-aðferð (Percolation) 

Whatman filter pappír nr. 2 var komið fyrir í súlu og muldum frost- eða 

loftþurrkuðum sýnum síðan komið fyrir í filternum (mynd 3). Sýni voru ýmist 

leyst upp í dH2O eða 99% etanóli (0,01 g/mL). Með stýrðum dreypi hraða var 

vökvinn látinn dreypa rólega í gegn ofan í 350 mL kolbu, vökvanum síðan hellt 

aftur á súluna og endurtekið fjórum sinnum. Sýnum var þá komið fyrir í 

sýnaglösum og geymd við -75°C þar til lífvirkni mælingar áttu sér stað. 
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Mynd 3 – Uppsetning dreypi aðferðar. Myndin sýnir þegar 
leysi hefur verið hellt yfir sýnin og látinn dreypa rólega ofan í 
kolbu.  

 

2.3.3 Bleyti –aðferð (Te-aðferð) 

Muldum frost- eða loftþurrkuðum sýnum var komið fyrir í 400 mL bikarglasi, 

leyst upp í sjóðandi vatni (0,01 g/mL) og síðan látin standa í 5 mínútur. Vatnið 

var því næst síað frá í gegnum Whatman filter pappír nr. 2  yfir í 350 mL kolbu 

(mynd 4) og lífvirkni mæld samstundis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 – Uppsetning bleyti 
aðferðar. Myndin sýnir þegar vatnið 
er síað frá sýnum og það látið 
dreypa rólega niður í kolbu. 
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2.4 Eftirsóknarverð lífvirkni 

Mismunandi aðferðir voru notaðar til að mæla eftirsóknarverða lífvirkni í 

sýnum. Andoxunarvirkni var annars vegar mæld með DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) aðferð og hins vegar með mælingu á heildar andoxunarvirkni 

(Total antioxydant assay). Heildar magn fenóla (Total phenolic content) var 

ákvarðað og bólguhamlandi virkni mæld með 5-Lox (5-lipoxygenase) aðferð. Í 

öllum mælingum var ljósgleypnimælt með UV -1800 spectrophotometer frá 

Shimadzu. 

 

2.4.1 Andoxunarvirkni 

Andoxunarvirkni sýna var mæld með DPPH samkvæmt Prasad og 

Ramakrishnan (2011) og Brand-Williams, Cuvelier og Berset (1995) með 

lítilsháttar breytingum. Einnig var heildar andoxunarvirknin ákvörðuð 

samkvæmt Prasad o.fl. (2011) með nokkrum breytingum. 

Andoxunarvirkni mæld með DPPH 

Útbúin var stofnlausn með 24 mg DPPH (Sigma) sem leyst var upp í 100 mL 

af 99% etanóli. Vinnulausn var útbúin þannig að 10 mL af stofnlausn var 

blandað við 45 mL af 99% etanóli. 450µl af 99% etanól og 100µl af sýni var 

komið fyrir í eppendorf glösum og vortexað, 450µl af vinnulausn var bætt við 

og ljósgleypni mæld samstundis við 517 nm (t=0). Ljósgleypni sýna var síðan 

mæld á 15 mínútna fresti þar til hvarfið hafði náð jafnvægi (tafla 5 – tafla 8, 

viðauka I), þar sem upphafsmæling var t=0 og eftir 30 mínútur var t=30. Gallic 

sýra var keyrð sem jákvætt viðmið en við háan styrk leysist hún einungis upp í 

lífrænum leysi en ekki í vatni. Því voru vatnssýni og jákvæða viðmiðið þynnt í 

70% etanól áður en þau voru mæld. Prósentu hreinsun andoxunarefna á DPPH 

sindurefnum var mæld með jöfnunni:  

% DPPH radikala hreinsun  = 
𝐴(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − 𝐴(𝑡𝑒𝑠𝑡)

𝐴(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
 x 100 

Þar sem A(kontrol) er ljósgleypni viðmiðunar sýnis og A(test) er ljósgleypni 

sýnis. Tilraun var endurtekin og þau sýni sem innihéldu mikla DPPH radikala 

hreinsun við t=30, voru mæld við mismunandi styrkleika við t=0 og t=30. 
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Samhliða sýnum var gallic sýra (Sigma) keyrð sem jákvætt viðmið og etanól 

sem neikvætt viðmið.  

Heildar andoxunarvirkni (Total antioxydant assay) 

Útbúin var hvarflausn sem innihélt 0,6M brennisteinssýru (H2SO4) (Sigma), 

28mM natríum fosfat (NaH2PO4) (Sigma) og 4mM ammóníum mólýbdat 

((NH4)6Mo7O24) (Merck). 0,5ml af hvarflausn og 0,5ml af sýni var komið fyrir 

í eppendorf og vortexað, því næst hitað við 95°C í 90 mínútur og ljósgleypni 

síðan mæld við 695 nm. Ascorbic sýra (Merck) í mismunandi styrkleika var 

keyrð samhliða sýnum sem jákvætt viðmið. Ljósgleypni dH2O var dregin frá 

vatnssýnum sem neikvætt viðmið en í etanólsýnum var etanól dregið frá. 

 

2.4.2 Bólguhamlandi virkni 

Bólguhamlandi virkni í sýnum var mæld með 5-Lox aðferð samkvæmt Mogana 

o.fl. (2013)  með lítilsháttar breytingum. Útbúin var 0.1M kalíum fosfat lausn, 

pH stillt á 6.3 með 10% fosfórsýru (Sigma) og innihélt lausnin 0.2M 

monkalíum fosfat (KH2PO4) (Sigma) og 0.2M tvíkalíum fosfat (K2HPO4) 

(Sigma). 400µl fosfat lausn,  50µl Lox lausn (100U) (Cayman) og 50µl sýni 

var sett í eppendorf og vortexað. Hvarfinu var síðan hrint af stað með því að 

bæta í 25µl af línólsýru (140µM) (Sigma), hrist lauslega og látið standa við 

herbergishita í 10 mínútur. Viðmiðunar sýni voru keyrð samhliða sýnum en 

þau innihéldu 450µl fosfat lausn, 50µl Lox lausn og 25µl línólsýru. 

Ljósgleypnin var mæld við 234 nm og hlutfallsleg (%) hindrun á virkni 

ensímsins fundin með jöfnunni: 

% hindrun  = 
𝐴(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) − 𝐴(𝑡𝑒𝑠𝑡)

𝐴(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
 x 100 

Þar sem A(kontrol) er ljósgleypni viðmiðunar sýnis og A(test) er ljósgleypni 

sýnis. Nordihydroguaiaretic sýra (NDGA)(Cyaman) var raðþynnt frá 1,5 

mg/ml og keyrð samhliða sýnum sem jákvætt viðmið á hömlun virkni. 

Ljósgleypni Kalíum fosfat lausnar var dregin frá sýnum sem neikvætt viðmið.  
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2.5 Fenól innihald (Total phenolic content)  

Heildarmagn fenóla í sýnum var ákvarðað  með TPC aðferð samkvæmt 

Turkmen, Sari og Velioglu (2005) með nokkrum breytingum. Útbúin var 10% 

FC hvarflausn (Folin-Ciocalteus phenol reagent, Fluka) og 7,5% lausn af 

natríum karbónati (Na2CO3) (Sigma). 100µl af sýni og 500µl af 10% FC 

hvarflausn var sett í eppendorf, hrist lítillega og beðið í 5 mínútur, 400µl af 

7,5% natríum karbónat lausn bætt við og hrist í 2 mínútur. Sýnin voru hituð við 

800w í örbylgjuofni í 10 sekúndur og ljósgleypni mæld við 725 nm. Gallic sýra 

í mismunandi styrkleika var keyrð samhliða sýnum sem jákvætt viðmið. 

Ljósgleypni dH2O var dregin frá sýnum sem neikvætt viðmið með vatnssýnum, 

en ljósgleypni í etanóli með etanól sýnum. 

 

2.6 Tölfræðisamanburður 
Tölfræðilegur samanburður á sýnum (one-way analysis of variance) var gerður 

með SigmaPlot 12.0 (Systat Software, Inc. USA). 

Shapiro-Wilk próf var notað til að greina normaldreifingu gilda og Holm-

Sidac próf notað við samanburð normaldreifðra gagna. Við samanburð gagna 

sem ekki voru normaldreifð var ýmist notað One-way Anova on 

Ranks ogTukey´s próf – eða Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on 

Ranks. Marktækur munur var talinn vera á sýnum þegar p<0.05 (95% 

öryggismörk). 
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3. Niðurstöður 

3.1 Andoxunarvirkni 

 

3.1.1 Andoxunarvirkni mæld með DPPH 

Við upphafsmælingu á hreinsun DPPH radikala kemur fram ef hvarfið gerist 

samstundis (t = 0). Hér fékkst hæst andoxunarvirkni í rót Rotstielig yrkisins 

þegar hún var frostþurrkuð, eða 72,6% með dreypi aðferð þar sem vatn var 

notað sem leysir. Hæst andoxunarvirkni fékkst í flestum sýnum með bleyti 

aðferð og vatn sem leysi, eða frá 9,4% - 68,6% andoxun.  Yfir heildina sýndu 

rætur yrkjanna hærri andoxunarvikni heldur en stilkarnir (tafla 1) og marktækur 

munur var á milli róta og stilka og einnig á milli loft- og frostþurrkaðra sýna 

(p<0,05).  

 

Tafla 1 - DPPH radikala hreinsun við upphaf hvarfs (t = 0). Lífvirknin var dregin út með 
mismunandi aðferðum og mismunandi leysi. Taflan sýnir hreinsun á DPPH radikölum í 
prósentum við tíma 0, þar sem LÞ = loftþurrkun og FÞ er frostþurrkun sýna. Feitletruðu 

niðurstöðurnar sýna hæstu andoxunarvirkni í hverju sýni. 

 

Dreypi aðferð 
(vatn) (%) 

Dreypi aðferð 
(etanól) (%) Bleyti aðferð (%) Soxhlet (%) 

Rót Victoria (LÞ) 28,7 1,5 60,5 30,8 

Rót Rotstielig (LÞ) 40,2 13,8 56,2 27,3 

Rót Victoria (FÞ) 58,9 61,6 66,4 47,1 

Rót Rotstielig (FÞ) 72,6 50,3 68,6 71,3 

Stilkur Victoria (FÞ) 11,1 -22,3 10,0 20,5 

Stilkur Victoria (LÞ) 9,3 -23,3 9,4 16,3 
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Flest sýni höfðu náð jafnvægi eftir 30 mínútur og var því orðin hámarks 

hreinsun á DPPH radikölum við þann tíma. Á þessum tímapunkti var mesta 

andoxunarvirkni að finna í frostþurrkaðri rót Rotstielig yrkisins með dreypi 

aðferð og etanól sem leysi, eða 93,1%. Sýni með hæstu andoxunarvirknina 

voru flest með dreypi aðferð og etanól sem leysi (58,7% - 93,1% andoxun), 

nema loftþurrkaður stilkur Victoria yrkisins sem innihélt 77,8% 

andoxunarvirkni með bleyti aðferð og vatn sem leysi (tafla 2). Í niðurstöðum 

verkefnisins er einungis fjallað um gildi sem fengust við upphaf hvarfsins (t=0) 

og eftir 30 mínútur (t=30) þó mælt hafi verið við fleiri tímasetningar (viðauki 

I). 

 

Tafla 2 – DPPH radikala hreinsun eftir 30 mínútur (t = 30). Taflan sýnir 
andoxunarvirkni í rótum og stilkum yrkjanna Victoria og Rotstielig þar sem lífvirknin var 
dregin út með fjórum mismunandi aðferðum. LÞ = loftþurrkun og FÞ = frostþurrkun 
sýna. Feitletruðu niðurstöðurnar sýna mestu andoxunarvirkni í hverju sýni. 

 

Dreypi aðferð 
(vatn) (%) 

Dreypi aðferð 
(etanól) (%) Bleyti aðferð (%) Soxhlet (%) 

Rót Victoria (LÞ) 83,2  89,6  87,3  44,2  

Rót Rotstielig (LÞ) 87,2  90,7  86,7  63,8  

Rót Victoria (FÞ) 89,8  91,8  86,6  89,5  

Rót Rotstielig (FÞ) 90,1  93,1  86,6  72,5  

Stilkur Victoria (FÞ) 53,1  92,9  84,5  84,1  

Stilkur Victoria (LÞ) 44,0  58,7  77,8  74,3  

 

Virkni í mismunandi styrk sýna í etanóli 

Á mynd 5 kemur fram upphafsmæling (t=0) á andoxunarvirkni með 

mismunandi styrk sýna og gallic sýru, sem notuð var sem jákvætt viðmið. 

Hæsta andoxunarvirkni mælist í frostþurrkaðri rót Victoria yrkisins með 

soxhlet aðferð og etanól sem leysi, svipuð virkni og fékkst í gallic sýru í 10 

mg/ml styrk. Ekki var mikil hækkun á andoxunarvirkni með hærri styrk sýna. 

Þó er mesta hækkun í frostþurrkuðum stilk Victoria yrkisins með soxhlet 

aðferð og etanól sem leysi, en þar hækkar prósentu DPPH radikala hreinsun úr 

23%  við 1,25 mg/ml í 49% við 10 mg/ml styrk sýnis.  
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Mynd 5 – Hreinsun DPPH radikala með mismunandi styrk sýna í etanóli við upphaf 
hvarfs (t=0). Sýnd er upphafsmæling DPPH radikala hreinsunar í mismunandi sýnum 
við mismunandi styrk þeirra (mg/ml), þar sem gallic sýra var keyrð sem jákvætt viðmið. 
Rætur eða stilkar yrkjanna Victoria og Rotstielig voru ýmist frostþurrkuð (FÞ) eða 
loftþurrkuð (LÞ) og dreypi aðferð eða soxhlet aðferð notaðar til að draga út lífvirknina 
með etanól sem leysir.  

 

Mynd 6 sýnir andoxunarvirkni sýna og gallic sýru við mismunandi styrk 

(mg/ml), eftir að hvarfið hafði átt sér stað í 30 mínútur. Lítill munur er á 

andoxunarvirkni í sýnum með etanóli og andoxunarvirkni í gallic sýru. Einnig 

er lítill munur á andoxunarvirkni í minnsta styrk sýna (1,5 mg/ml) og  

andoxunarvirkni í mesta styrk (10 mg/ml). Þó er minni andoxunarvirkni í 

minnsta styrkleika frostþurrkaðs stilks Victoria, með dreypi aðferð og etanól 

sem leysi samanborið við önnur sýni eða 67%.   
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Mynd 6 – Hreinsun DPPH radikala með mismunandi styrk sýna í etanóli eftir 30 
mínútur (t=30). Sýnd er mæling DPPH radikala hreinsunar við mismunandi styrk sýna 
(mg/ml), þar sem gallic sýra var keyrð sem jákvætt viðmið. Rætur eða stilkar yrkjanna 
Victoria og Rotstielig voru ýmist frostþurrkuð (FÞ) eða loftþurrkuð (LÞ) og dreypi 
aðferð eða soxhlet aðferð notuð til að draga út lífvirknina með etanól sem leysi. 

   

Virkni í mismunandi styrk sýna í vatni 

Mynd 7 sýnir upphafsmælingu (t=0) á DPPH radikala hreinsun í sýnum með 

vatn sem leysi og við mismunandi styrkleika. Andoxunarvirknin í sýnum var 

mun lægri en í gallic sýru, en hækkaði með hærri styrk sýna. Hæsta 

andoxunarvirkni var að finna í frostþurrkaðri rót Rotstielig yrkisins með dreypi 

aðferð og vatn sem leysi, þar sem 1,5 mg/ml styrkur sýnis gaf 51,9 % DPPH 

radikala hreinsun.   
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Mynd 7 – Hreinsun DPPH radikala með mismunandi styrk sýna í vatni við upphaf 
hvarfs (t=0). Sýnd er upphafsmæling DPPH radikala hreinsunar þar sem lífvirkni 
frostþurrkaðra (FÞ) eða loftþurrkaðra (LÞ) róta yrkjanna Victoria og Rotstielig, var 
dregin út með annað hvort dreypi eða bleyti aðferð með vatn sem leysi.      

 

Mynd 8 sýnir að andoxunarvirknin hafði hækkað töluvert við t=30, en þá var 

andoxunarvirknin  í sýnum með 1,5 mg/ml styrk orðin í við hærri en í sama 

styrk af gallic sýru. DPPH radikala hreinsun í sýnum hækkaði töluvert með 

auknum styrk sýna, eða frá  um 20 – 30% andoxunarvirkni við lægsta styrk upp 

í u.þ.b. 85% andoxunarvirkni með hæsta styrk sýna.  

 
Mynd 8 – Hreinsun DPPH radikala með mismunandi styrk sýna í vatni eftir 30 mínútur 
(t=30). Sýnd er mæling DPPH radikala hreinsunar þar sem lífvirkni frostþurrkaðra (FÞ) 
eða loftþurrkaðra (LÞ) róta yrkjanna Victoria og Rotstielig, var dregin út með annað 
hvort dreypi eða bleyti aðferð með vatn sem leysi.      
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3.1.2 Heildar andoxunarvirkni 

Tafla 3 sýnir að hæst andoxunarvirkni fékkst í loftþurrkaðri rót Victoriu, með 

bleyti aðferð og vatn sem leysi, þar sem virkni sem tilsvarar 1 mg ascorbic sýru 

mældist í 15,89 g sýni. Heildar andoxunarvirknin varyfirleitt hæst þegar bleyti 

aðferð og vatn var notað við útdráttinn. En í frostþurrkaðri rót Rotstielig fékkst 

hæsta andoxunarvirknin með dreypi aðferð og vatn sem leysi eða virkni sem 

tilsvarar einu mg ascorbic sýru mældist í 12,58 g af sýni. Í loftþurrkuðum stilk 

Victoria fékkst hæsta andoxunarvirknin með soxhlet og etanól sem leysi eða 

virkni sem tilsvarar 1 mg ascorbic sýru mæld í 9,32 g sýni. Staðalfrávik er lágt 

í öllum sýnum og eru því niðurstöður taldar mjög áreiðanlegar. 

 

 
Tafla 3 – Heildar andoxunarvirkni í sýnum. Taflan sýnir niðurstöður mælinga á sýnum 
þar sem mismunandi aðferðir voru notaðar við útdrátt lífvirkninnar. Þar sem uppgefin g 
sýna innihalda virkni sem tilsvarar 1 mg ascorbic sýru (AAE) og sýnd eru staðalfrávik 
fyrir hvert sýni mælt í þrítekningu. LÞ = loftþurrkun og FÞ = frostþurrkun sýna. 
Feitletruðu niðurstöðurnar sýna hæstu heildar andoxunarvirkni hvers sýnis. 

 

Dreypi aðferð (vatn) 
mg AAE / g þurrvigt 

Dreypi aðferð (etanól) 
mg AAE / g þurrvigt 

Bleyti aðferð 
mg AAE / g þurrvigt 

Soxhlet 
mg AAE / g þurrvigt 

Rót Victoria (LÞ) 7,12 ± 0,003 0,89 ± 0,001 15,89 ± 0,001 2,83 ± 0,010 

Rót Rotstielig (LÞ) 7,08 ± 0,001 1,33 ± 0,001 12,68 ± 0,002 3,97 ± 0,001 

Rót Victoria (FÞ) 9,44 ± 0,001 4,34 ± 0,001 14,97 ± 0,001 6,39 ± 0,011 

Rót Rotstielig (FÞ) 12,58 ± 0,002 6,06 ± 0,002 11,35 ± 0,001 6,65 ± 0,004 

Stilkur Victoria (FÞ) 6,66 ± 0,001 5,43 ± 0,001 8,82 ± 0,001 8,82 ± 0,006 

Stilkur Victoria (LÞ) 5,79 ± 0,001 0,84 ± 0,001 7,63 ± 0,002 9,32 ± 0003 

 

 

 

3.2 Bólguhamlandi virkni 

Í töflu 4 kemur fram að mesta hindrunarvirkni mældist í loftþurrkuðum stilk 

Victoria, þar sem soxhlet aðferð var notuð til að draga út virknina. Virkni í 

sýninu tilsvarar hindrunarvirkni í 1,133 mg/ml af NDGA. Hindrunarvirkni sýna 

mældist hæst með soxhlet aðferð en einnig var há bólguhamlandi virkni með 

dreypi aðferð og etanól sem leysi. 
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Tafla 4 – Bólguhamlandi virkni í sýnum. Taflan sýnir virkni sem tilsvarar mg/ml styrk 
jákvæðs viðmiðs (NDGA). Rætur og stilkar rabarbara yrkjanna Victoria og Rotstielig 
voru ýmist frostþurrkuð (FÞ) eða loftþurrkuð (LÞ) og var lífvirknin dregin út með 
mismunandi aðferðum. Mismunandi leysar voru nýttir við útdrátt, etanól eða vatn. 
Feitletruðu niðurstöðurnar sýna mestu hindrun sem mældist í hverju sýni. 

 
Dreypi aðferð (vatn) Dreypi aðferð (etanól) Bleyti aðferð Soxhlet 

Rót Victoria (LÞ) 0,258 0,779 0,268 0,925 

Rót Rotstielig (LÞ) 0,141 0,832 0,546 0,967 

Rót Victoria (FÞ) 0,262 0,812 0,513 0,986 

Rót Rotstielig (FÞ) 0,254 0,880 0,267 1,021 

Stilkur Victoria (FÞ) 0,244 0,777 0,245 1,010 

Stilkur Victoria (LÞ) 0,134 0,381 0,263 1,133 

 

 

3.3. Fenól innihald 

Tafla 5 sýnir niðurstöður mælinga á fenól innihaldi sýna, en þar fengust um 53 

mg GAE/g sýni úr frostþurrkuðum rótum með dreypi aðferð og etanól sem 

leysi. Fenól innihald var hæst í sýnum þegar dregið var út með etanóli. Yfir 

heildina var hærra hlutfall fenóla í rótum yrkjanna en stilkum þeirra, þó 

mældist hátt hlutfall fenóla í stilkum með soxhlet aðferð. Marktækur munur var 

á fenólinnihaldi í rótum samanborið við stilkum yrkjanna (p<0,05) og 

frostþurrkun samanborið við loftþurrku, en ekki milli tilsvarandi sýna yrkjanna 

tveggja.   

 
Tafla 5 - Fenól innihald í sýnum. Taflan sýnir mælingar með mismunandi 
útdráttaraðferðum, þar sem hvert g þurrvigt sýns inniheldur fenól sem tilsvarar mg 
GAE (Gallic acid equivalent). Einnig er sýnt staðalfrávik fyrir hvert sýni mælt í 
þrítekningu. LÞ = loftþurrkun og FÞ = frostþurrkun. Feitletruðu niðurstöðurnar sýna 
mesta fenól innihald í hverju sýni en frekar er rætt er um það hér að ofan. 

 

Dreypi aðferð (vatn) 
mg GAE / g þurrvigt 

Dreypi aðferð (etanól) 
mg GAE / g þurrvigt 

Bleyti aðferð 
mg GAE / g þurrvigt 

Soxhlet 
mg GAE / g þurrvigt 

Rót Victoria (LÞ) 13,00 ± 0,006 46,40 ± 0,034 25,02 ± 0,002 36,30 ± 0,001 

Rót Rotstielig (LÞ) 16,02 ± 0,002 47,08 ± 0,027 17,29 ± 0,003 36,69 ± 0,001 

Rót Victoria (FÞ) 23,60 ± 0,001 53,14 ± 0,003 25,93 ± 0,001 37,30 ± 0,002 

Rót Rotstielig (FÞ) 25,81 ± 0,000 53,55 ± 0,008 20,75 ± 0,005 37,44 ± 0,001 

Stilkur Victoria (FÞ) 9,22 ± 0,003 28,48 ± 0,009 12,48 ± 0,013 36,30 ± 0,001 

Stilkur Victoria (LÞ) 7,73 ± 0,001 6,66 ± 0,003 16,19 ± 0,005 35,62 ± 0,002 
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3 Umræða 
Náttúruleg efni sem finnast í plöntum hafa fengið aukna athygli síðustu ár og 

þykir eftirsóknarvert að þróa árangursríkar leiðir til að nýta þá fjölbreyttu 

lífvirkni sem finnst í plöntum. Rabarbaraframleiðandinn Edda Kamilla 

Örnólfsdóttir setti sig í samband við Auðlindadeild Háskólans á Akureyri og 

óskaði eftir samstarfi um rannsóknir á rabarbara sem hún hefur nýlega hafið 

ræktun á en hún ræktar rabarbara yrkin Victoria og Rotstielig á um hálfum 

hektara innst í Eyjafirði (Edda Kamilla Örnólfsdóttir munnleg heimild, 12. Maí 

2015). 

Þar sem þurrkun er algengasta aðferðin við varðveislu efna (Houghton og 

Raman, 1998, bls 17) voru rætur og stilkar rabarbara yrkjanna loft- eða 

frostþurrkaðar. Frostþurrkun er mjög gagnleg til varðveislu efna og þá er einnig 

auðvelt að mylja plöntuna (Houghton o.fl., 1998, bls 17). Frostþurrkun 

varðveitir einnig bragð, lífvirkni og aðra eiginleika plöntunnar, en 

frostþurrkunaraðferðir eru tímafrekar og yfirleitt taldar of dýrar til framleiðslu 

á miklu magni (Boss, Filho og Toledo, 2004).  

Dreypi aðferð, bleyti aðferð og soxhlet aðferð voru þær aðferðir sem notaðar 

voru til að draga út þá lífvirkni sem sóst var eftir. Einnig voru tveir 

mismunandi leysar notaðir við útdrátt. Ekki er hægt að nota vatn í soxhlet 

aðferð þar sem aðferðin er einungis gagnleg til útdráttar á efnum þegar notaðir 

eru sérstakir leysar (Houghton o.fl., 1998, bls 31) sem var  ein ástæða þess að 

etanól var valið sem leysir. Einnig var ákveðið að nota vatn sem leysi og var 

hugmyndin að skoða hvort fengist jafn mikil eða svipuð lífvirkni með ódýrari 

og umhverfisvænni leysi en etanól. 

Útdráttaraðferðirnar voru framkvæmdar við mismunandi hitastig. Soxhlet 

aðferð var framkvæmd við 30°C og þar sem áhugi var fyrir því að skoða etanól 

sem leysi við fleiri hitastig, var dreypi aðferð einnig framkvæmd með etanóli 

til viðbótar við notkun vatns sem leysi. Einnig var ákveðið að framkvæma 

útdrátt með svokallaðri bleyti-aðferð en þar er verið að skoða aðferð sem 

almenningur gæti notað og kanna hvort svipuð lífvirkni fáist með einfaldari og 

ódýrari hætti en með soxhlet- og dreypi aðferð. 
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4.1 Andoxunarvirkni 

4.1.1 Andoxunarvirkni á mismunandi tíma 

Aðferð til mælinga á andoxunarvirkni með DPPH aðferð hafði þegar verið sett 

upp á rannsóknastofum Auðlindadeildar HA og því var ákveðið að nota þessa 

aðferð sem þó þurfti að aðlaga að efnivið tilraunar. DPPH er stöðugt sindurefni 

en hlutfall hreinsunar á sindurefnum gefur til kynna hversu öfluga andoxara 

sýnið inniheldur (Deng o.fl., 2011). Við upphafsmælingu (t=0) var 

andoxunarvirkni mest í frostþurrkaðri rót Rotstielig yrkisins þegar notuð var 

dreypi aðferð og vatn notað sem leysir við útdráttinn (tafla 1). Marktækur 

munur var á milli róta og stilka (p < 0,05) við upphafsmælingu, þar sem hærri 

andoxunarvirkni var að finna í rótum samanborið við stilka rabarbarans. Ekki 

var mikill munur á því hvort etanól eða vatn var notað sem leysir við útdráttinn 

en marktækur munur var á milli sýna sem voru frost- eða loftþurrkuð (p<0,05). 

Þar sem frostþurrkun skilaði yfirleitt hærri andoxunarvirkni en loftþurrkaðar. 

Bleyti aðferð þar sem vatn var notað við útdráttinn kom yfir heildina best út við 

útdrátt andoxunarvirkni úr rótum rabarbarans, sú aðferð leiðir til þess að 

andoxun gerist samstundis (t=0). Ekki var munur á milli yrkjanna tveggja, 

Victoria og Rotstielig.    

Neikvæð prósentu DPPH radikala hreinsun kom fram í stilkum Victoria með 

dreypi aðferð, þegar vatn var notað sem leysir (tafla 1). Það gæti stafað af 

skekkju í mælingum, en sýnin eru með lægri andoxunarvirkni en neikvæða 

viðmiðið, sem er 0% andoxunarvirkni. Því eru niðurstöður ekki taldar 

marktækar.  

DPPH radikala hreinsun í sýnum úr stilkum Victoria yrkisins tók lengri tíma en 

í sýnum af rótinni. Þetta sást af því að í sýnum við t=30 hafði andoxunarvirknin 

hækkað töluvert samanborið við t=0. Sem dæmi má nefna að með bleyti aðferð 

var DPPH hreinsun radikala í frostþurrkuðum stilk Victoria yrkisins 10% við 

t=0 (tafla 1), en 84,5% við t=30. Við t=30 var DPPH radikala hreinsun hæst í 

frostþurrkaðri rót Rotstielig yrkisins þegar notuð var dreypi aðferð og etanól 

sem leysir, eða 93,1% og hafði þá hækkað úr 50,3% við t=0 (tafla 2). Ekki var 

mikill munur á niðurstöðum þegar etanól var notað sem leysir samanborið við 

vatn. Frostþurrkun er talin mjög gagnleg til varðveislu á lífvirkni (Boss o.fl., 

2004) og fékkst svipuð andoxunarvirkni í loftþurrkuðum og frostþurrkuðum 
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sýnum (tafla 2). Það bendir til þess að loftþurrkun við lágt hitastig sé hentug til 

varðveislu á andoxunarvirkni í sýnum rabarbara, en þessi aðferð er bæði ódýr 

og einföld í framkvæmd samanborið við frostþurrkun (Boss o.fl., 2004).  

Lítill munur var á andoxunarvirkni í sýnum þegar mismunandi aðferðir voru 

notaðar við útdráttinn (tafla 2) en hæst virkni fékkst með dreypi aðferð og 

etanól sem leysi. Einnig var lítill munur á rótum og stilkum yrkjanna og enginn 

munur á andoxunarvirkni við samanburð á yrkjunum tveimur. Við t=0 mældist 

andoxunarvirknina hæst í rótum yrkjanna þegar bleyti aðferð og vatn var notað 

við útdráttinn (tafla 1) og hafði andoxunarvirknin hækkað töluvert við t=30 eða 

upp í 86 – 87% (tafla 2). Þetta bendir til þess að flest sýni rabarbarans þurfi 30 

mínútur til að ná fram þeirri andoxunarvirkni sem sóst er eftir.  

4.1.2 Andoxunarvirkni í mismunandi styrk sýna 

Eftir að hvarfið hafði átt sér stað í 30 mínútur, gáfu flest sýni þar sem etanól 

var notað sem leysir DPPH radikala hreinsun upp á 85 – 95% (1,25 mg/ml) 

(mynd 6). Til samanburðar sýndu vatnssýni 26 - 34% (0,19 mg/ml) DPPH 

radikala hreinsun eftir að hvarfið hafði átt sér stað í 30 mínútur (mynd 8). Þetta 

eru ívið betri niðurstöður en fengust í rannsókn Öztürk o.fl. (2007) þar sem 

25% radikala hreinsun fékkst í stilk rabarbara (0,1 mg/ml) þegar klóróform var 

notað við útdráttinn og  85% þegar metanól var notað við útdráttinn. Í sömu 

rannsókn sýndi rót rabarbarans með klóróform sem leysi um 50% DPPH 

radikala hreinsun og um 60% með metanól. Niðurstöður þessa verkefnis benda 

því til þess að hærri andoxunarvirkni mælist þegar etanól er notað við útdrátt 

samanborið við  klóróform og einnig metanól. Í rannsókn Öztürk o.fl. (2007) 

var lífvirkni dregin út við herbergishita, sýni síuð og vökvinn látinn gufa upp í 

hverfieimi. Í þessu verkefni virtist andoxunarvirkni lítið breytast með hærri 

styrk sýna þegar etanól var notað við útdráttinn (mynd 6) og því mögulegt að 

bera saman niðurstöður rannsóknar og niðurstöður Öztürk o.fl. (2007), þar sem 

að styrkur sýna virðist ekki breyta andoxunarvirkni sýna. 

Við upphafsmælingu (t=0)  var mun hærri andoxunarvirkni ef etanól var notað 

sem leysir (mynd 5) samanborið við vatn (mynd 7) og hefur styrkur sýna meiri 

áhrif á virkni ef notað var vatn við útdrátt, samanborið við etanól. Eftir að 

hvarfið hafði átt sér stað í 30 mínútur (t=30) höfðu allir radikalar verið 

hreinsaðir í etanól sýnum óháð styrk (mynd 6), en ef vatn var notað til að draga 
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út lífvirknina (mynd 8), var það háð styrk sýna hve hátt hlutfall DPPH radikala 

voru hreinsaðir. 

Líkt og niðurstöður mælinga með DPPH aðferð sýndu, benda niðurstöður 

mælinga á heildar andoxunarvirkni í sýnum einnig til þess að bleyti aðferð sé 

árangursríkust þeirra aðferða sem nýttar voru til að draga út andoxunarvirkni í 

sýnum (tafla 3). Niðurstöður heildar andoxunarvirkni styðja þannig niðurstöður 

mælinga með DPPH aðferð. Það mætti því segja að einstaklingur sem hellti 

heitu vatni yfir þurrkaðar afurðir úr rabarbara fengi í sig hærri andoxunarvirkni 

með þeirri einföldu aðferð en með flóknari útdráttaraðferðum sem eru dýrari, 

tímafrekari og minna umhverfisvænar í framkvæmd. 

 

4.2 Bólguhamlandi virkni 

Þar sem hlutfallsleg hindrun á virkni ensímsins reyndist í flestum tilvikum 

neikvæð, voru niðurstöður mælinga með 5-Lox aðferð ekki taldar nægilega 

áreiðanlegar. Ástæður fyrir neikvæðri hlutfallslegri hindrunarvirkni sýna geta 

verið margar. Því var valin sú leið að skoða hindrunarvirkni sýna með hliðsjón 

af virkni hamlara (NDGA) sem keyrður var samhliða sýnum og í mismunandi 

styrkleika. Samkvæmt þeirri aðferð sem stuðst var við (Mogana o.fl., 2013) 

voru sýni  látinn gufa upp í hverfieimi, leyst upp í dímetýlsúlfoxíð (DMSO) og 

borin voru saman sýni sem voru leyst upp í  DMSO og ekki leyst upp í DMSO. 

Þetta var prófað en engin munur reyndist á ljósgleypnimælingum sýnanna með 

þessari aðferð og þeirri sem var notuð og því var ekki notast við DMSO í 

rannsókninni. 

Prófað var að nota ýmsa styrkleika af ensíminu en þegar notaðar voru minni en 

100 einingar (100U) í hvert hvarf fékkst hærri ljósgleypni en í viðmiðunar 

sýnum og við það fékkst neikvæð hlutfallsleg hindrun á virkni ensímsins. Bestu 

niðurstöðurnar fengust við að nota 100U af ensíminu í hvert hvarf og er það í 

takt við fyrri rannsókn (Mogana o.fl., 2013). Einnig var prófað að nota 

mismunandi styrkleika línólsýru í hvarfinu en með hliðsjón af rannsókn 

Mogana o.fl. (2013) var ákveðið að nota 140µM styrk af sýrunni í hverju 

hvarfi. Ný línólsýra var keypt og við það fengust betri gildi, en lítilsháttar 

þráalykt af fyrri sendingu benti til þess að varan hefði skemmst í sendingu og 

því misst eiginleika sína. Þar sem 5-Lox ensímið hvatar oxun línólsýrunnar, en 
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við það breytist hún úr 1-4 diene í 1,3 diene og er 1,3 diene einmitt myndefnið 

sem ljósgleypnimæling við 234 nm mælir (Mogana o.fl., 2013). Þannig að ef 

línólsýran hefur misst eiginleika sína virkar aðferðin ekki.  

Einnig var skoðað hvort ensímið væri virkt og var það gert með því að mæla 

ljósgleypni í sýnum þar sem notaður var  helmingi hærri styrkur af ensími en 

notað var við mælingar á sýnum. Enginn munur kom fram á mælingum sem 

benti til þess að ensímið væri að virkt og næði að brjóta niður það magn 

hvarfefnis (línólsýra) sem notað var í hvert hvarf. 

Niðurstöður mælinga á sýnum reyndust hinsvegar misvísandi og erfitt reyndist 

að reikna út prósentu hindrun með þeirri formúlu sem gefin var upp í 

heimildum. Því var ákveðið að setja niðurstöður fram miðað við hindrun 

NDGA, þ.e. tilsvarandi hindrunarvirkni í ákveðnum styrkleika af NDGA. IC50 

gildi jákvæða viðmiðs og sýna var því ekki reiknað út en það er sá styrkur 

sýnis sem hindrar 50% af virkni ensíms í hvarfinu (Sebaugh, 2011). 

Niðstöðurnar sýna að soxhlet aðferð var árangursríkust við útdrátt á  

bólguhamlandi virkni. Hæsta bólguhamlandi virknin var í frostþurrkuðum stilk 

Victoria yrkisins með þeirri aðferð. Engin munur var á bólguhamlandi virkni í 

sýnum af yrkjunum tveimur og ekki heldur á milli frostþurrkaðra og 

loftþurrkaðra sýna. Hærri bólguhamlandi virkni var að fá í flestum sýnum ef 

etanól var notað sem leysir samanborið við vatn og langtum hæstu gildin 

fengust með soxhlet aðferð.   

Næstu skref við að skoða bólguhamlandi virkni í sýnum og þróun þessarar 

aðferðar væri að mæla ljósgleypni línólsýrunnar og draga hana frá ljósgleypni 

sýna og jákvæða viðmiðs. Ástæðan fyrir því að það var ekki gert í þessari 

rannsókn, var að hugmyndin kom á lokametrum verkefnis og á þeim 

tímapunkti var búið að mæla öll sýni. Aðferðin er enn í þróun og munu 

niðurstöður þessa verkefnis nýtast við áframhaldandi þróun hennar og aðlögun 

að mismunandi efnið. 
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4.3 Fenól innihald 

Mesta magn fenólefna í rótum rabarbarayrkjanna fékkst þegar dreypi aðferð og 

etanól var notað við útdráttinn, en í stilkunum þegar soxhlet aðferð og etanól 

var notað við útdráttinn (tafla 5). Mikill munur var á fenól innihaldi í sýnum 

þegar etanól var notað sem leysir samanborið við vatn, yfir heildina var mun 

meira af fenól efnum þegar lífvirknin var dregin út með etanóli. Marktækur 

munur var á milli frostþurrkaðra sýna og loftþurrkaðra (p < 0,05) þar sem 

meira magn fenólefna fékkst þegar sýni voru frostþurrkuð samanborið við 

loftþurrkuð. Enginn munur var á fenól innihaldi í yrkjunum tveimur. 

Marktækur munur var á magni fenólefna í rótum yrkjanna samanborið við í 

stilkum þeirra (p < 0,05) en meira magn fenólefna mældist í rótum yrkjanna en 

stilkum. En dreypi aðferð með etanól sem leysi reyndist best við að draga út 

fenólefnin.   

Frostþurrkaður stilkur Victoriu yrkisins innihélt 9,22 mg GAE/g þurrvigt sýnis 

með dreypi aðferð og vatn sem leysi, en með  etanól sem leysi innihélt stilkur 

Victoria 28,48 mg GAE/g þurrvigt sýnis. Einnig innihélt frostþurrkaður stilkur 

með bleyti aðferð 12,48 mg GAE/g þurrvigt sýnis og með soxhlet aðferð 

innihélt hann 36,30 mg GAE/g þurrvigt sýnis (tafla 5). Þetta er nokkuð hærra 

fenól innihald en fékkst í fyrri tilraun þar sem 9,0 mg GAE/g mældist í hverju 

grammi af frostþurrkaðra blaðstilka Victoriu yrkisins (Takeoka o.fl., 2012). 

Svipað hlutfall fenóla fékkst í öllum sýnum þegar soxhlet aðferð var notuð við 

útdráttinn. Þar hefði verið nauðsynlegt að þynna sýnin, þar sem möguleiki er á 

að fenól innihald hafi verið of hátt til að mælast með nákvæmni. 

Þar sem að hátt hlutfall fenóla fékkst með dreypi aðferð og etanól sem leysi 

(tafla 5) gefur það til kynna að sú aðferð henti vel til að draga út fenól úr 

efniviðnum en aftur á móti fæst mjög lág heildar andoxunarvirkni með sömu 

aðferð (tafla 3). Niðurstöður benda því til að fenól sem dregin voru út með 

dreypi aðferð og etanól sem leysi séu mögulega ekki andoxunarefnisfenól en 

þekkt er að sum fenól í plöntum virki líkt og andoxunarefni (Acworth o.fl., 

1997, bls 56).  
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5 Lokaorð 
Niðurstöður svara eftirfarandi rannsóknaspurningum sem settar voru fram í 

upphafi verkefnis:  

- Er eftirsóknarverða lífvirkni að finna í rótum og stilkum  rabarbara 

yrkjanna Victoria og Rotstielig sem ræktun er hafin á í Eyjafirði? 

- Hafa aðferðir við verkun rabarbaraafurða og mismunandi aðferðir við 

útdrátt áhrif á fenólinnihald eða lífvirkni?  

- Er munur á lífvirkni og fenólinnihaldi í mismunandi hlutum plöntunnar?  

- Mælist lífvirkni og fenólinnihald mismunandi í yrkjunum tveimur? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að eftirsóknarverða lífvirkni er að finna í 

bæði rótum og stilkum  rabarbara yrkjanna Victoria og Rotstielig sem ræktun 

er hafin á í Eyjafirði. Almennt var meiri lífvirkni og hærra fenól innihald í 

rótum samanborið við stilkum yrkjanna. Aðferðir við verkun rabarbara afurða 

og útdrátt höfðu víðtæk  áhrif á fenól innihald og lífvirkni. Etanól gagnaðist 

betur en vatn við útdrátt fenól efna en vatn í flestum tilvikjum betur við útdrátt 

á andoxunarvirkni þótt etanól hafi einnig virkað ágætlega við útdrátt 

andoxunarvirkni. Hverfandi munur var á lífvirkni og fenólinnihaldi í rabarbara 

yrkjunum tveimur.  

Í framhaldinu væri áhugavert að skoða hvort rabarbari búi yfir öðrum 

eftirsóknarverðum eiginleikum og innihaldsefnum sem fundist hafa í plöntum. 

Þar má sem dæmi nefna örveruhamlandi- og hrukkuhamlandi virkni og 

áhugavert væri að  skoða mismunandi hluta rabarbara yrkjanna m.t.t. þessa. 

Einnig væri áhugavert að rannsaka hvort náttúruleg andoxunar- og fenólefni 

hafi svipaða virkni á mannfólkið eins og vitað er að þau hafa í plöntum. Einnig 

er ákjósanlegt að rannsaka á hvaða formi þau nái hámarksvirkni og halda virkni 

sinni eftir íblöndum í matvæli, framleiðslu í töfluformi, drykkjarformi eða t.d. 

sem krem.  

Há andoxunarvirkni mældist þegar bleyti aðferð og sjóðandi vatn var notað við 

útdrátt virkninnar og því áhugavert að skoða lífvirkni í ferskum rabarbara. Ef 

svipuð lífvirkni fæst með ferskum rabarbara og fékkst í frost- eða 

lostþurrkuðum sýnum, er það ódýrari og einfaldari aðferð, en einnig er hún 
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einföld í framkvæmd og gæti almenningur útbúið heima hjá sér, eins og að fá 

sér te.  

Framleiðandi rabarbarans áætlar  að stofna rabarbaraverksmiðju  rétt fyrir utan 

Akureyri, með það að markmiði að selja fyrirtækjum hráefni í vörur eins og t.d. 

snyrtivörur, hreinsiefni og matvörur (Edda Kamilla Örnólfsdóttir munnleg 

heimild, 12. Maí 2015). Niðurstöður þessarar tilraunar munu því nýtast sem 

grunnur við áframhaldandi rannsóknir og þróun sem gætu leitt til framleiðslu á 

fæðubótarefnum, snyrtivörum eða náttúrulegum lyfjum úr rabarbara og er því 

verkefnið gagnlegt í því skyni að mynda grunn að þróun nýrra afurða. Verkefni 

af þessu tagi sýnir með beinum hætti þá gagnsemi og vöxt sem hlýst af 

samstarfi háskóla og nærumhverfis og leggur ríkulega til þróunar og 

nýsköpunar. 
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Viðauki I 
 

Niðurstöður mælinga með DPPH andoxunarprófi 

 

Tafla 6 sýnir niðurstöður mælinga á DPPH radikala hreinsun með dreypi 

aðferð og etanól sem leysi. Virknin var mæld samstundis og svo á 15 mínútna 

fresti þar til hvarfið hafði náð jafnvægi. 

 

Tafla 6 – DPPH radikala hreinsun með dreypi aðferð og etanól sem leysi, við 
mismunandi tíma. Taflan sýnir andoxunarvirkni í rótum og stilkum yrkjanna Victoria og 
Rotstielig í prósentum. Andoxunarvirknin var mæld á 15 mínútna fresti þar til hvarfið 
hafði náð jafnvægi. LÞ = loftþurrkun og FÞ = frostþurrkun. 

 

Dreypi aðferð 
Etanól 

0 mín 
(%) 

15 mín 
(%) 

30 mín 
(%) 

45 mín 
(%) 

60 min 
(%) 

75 mín 
(%) 

 
Rót Victoria (LÞ) 1,5 90,4 89,6 - - - 

 
Rót Rotstielig (LÞ) 13,8 90,6 90,7 - - - 

 
Rót Victoria (FÞ) 61,6 92,6 91,8 - - - 

 
Stilkur Victoria (FÞ) -22,3 91,1 92,9 92,3 - - 

 
Stilkur Victoria (LÞ) -23,3 37,1 58,7 66,4 75,2 70,7 

 
Rót Rotstielig (FÞ) 50,3 93,8 93,1 - - - 

 

 

Tafla 7 sýnir niðurstöður mælinga á DPPH radikala hreinsun með soxhlet 

aðferð og etanól sem leysi. Virknin var mæld samstundis og svo á 15 mínútna 

fresti þar til hvarfið hafði náð jafnvægi. 

 

Tafla 7 – DPPH radikala hreinsun með soxhlet aðferð og etanól sem leysi, við 
mismunandi tíma. Taflan sýnir andoxunarvirkni í rótum og stilkum yrkjanna Victoria og 
Rotstielig. Andoxunarvirknin var mæld á 15 mínútna fresti þar til hvarfið hafði náð 
jafnvægi. LÞ = loftþurrkun og FÞ = frostþurrkun. 

 
Soxhlet 

0 mín 
(%) 

15 mín 
(%) 

30 mín 
(%) 

45 mín 
(%) 

60 min 
(%) 

75 mín 
(%) 

 
Rót Victoria (LÞ) 30,8 44,5 44,2 - - - 

 
Rót Rotstielig (LÞ) 27,3 64,6 63,8 - - - 

 
Rót Victoria (FÞ) 47,1 90,0 89,5 - - - 

 
Stilkur Victoria (FÞ) 20,5 83,5 84,1 83,6 - - 

 
Stilkur Victoria (LÞ) 16,3 77,2 74,3 - - - 

 
Rót Rotstielig (FÞ) 71,3 73,1 72,5 - - - 
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Tafla 8 sýnir niðurstöður mælinga á DPPH radikala hreinsun með dreypi 

aðferð og vatn sem leysi. Virknin var mæld samstundis og svo á 15 mínútna 

fresti þar til hvarfið hafði náð jafnvægi. 

 

Tafla 8 – DPPH radikala hreinsun með dreypi aðferð og vatn sem leysi, við 
mismunandi tíma. Taflan sýnir andoxunarvirkni í rótum og stilkum yrkjanna Victoria og 
Rotstielig. Andoxunarvirknin var mæld á 15 mínútna fresti þar til hvarfið hafði náð 
jafnvægi. LÞ = loftþurrkun og FÞ = frostþurrkun. 

        

 

Dreypi aðferð 
Vatn 

0 mín 
(%) 

15 mín 
(%) 

30 mín 
(%) 

45 mín 
(%) 

60 min 
(%) 

75 mín 
(%) 

 
Rót Victoria (LÞ) 28,7 77,0 83,2 86,6 86,0 83,1 

 
Rót Rotstielig (LÞ) 40,2 84,9 87,2 88,2 88,6 85,3 

 
Rót Victoria (FÞ) 58,9 89,5 89,8 89,9 90,1 86,9 

 
Stilkur Victoria (FÞ) 11,1 42,5 53,1 60,4 65,1 62,6 

 
Stilkur Victoria (LÞ) 9,3 35,1 44,0 49,7 54,3 54,4 

 
Rót Rotstielig (FÞ) 72,6 89,9 90,1 90,3 88,9 - 

 

Tafla 9 sýnir niðurstöður mælinga á DPPH radikala hreinsun með bleyti aðferð 

og vatn sem leysi. Virknin var mæld samstundis og svo á 15 mínútna fresti þar 

til hvarfið hafði náð jafnvægi.  

 

Tafla 9 – DPPH radikala hreinsun með bleyti aðferð og vatn sem leysi, við 
mismunandi tíma. Taflan sýnir andoxunarvirkni í rótum og stilkum yrkjanna Victoria og 
Rotstielig. Andoxunarvirknin var mæld á 15 mínútna fresti þar til hvarfið hafði náð 
jafnvægi. LÞ = loftþurrkun og FÞ = frostþurrkun. 

 
Bleyti aðferð 

0 mín 
(%) 

15 mín 
(%) 

30 mín 
(%) 

45 mín 
(%) 

60 min 
(%) 

75 mín 
(%) 

 
Rót Victoria (LÞ) 60,5 87,2 87,3 - - - 

 
Rót Rotstielig (LÞ) 56,2 86,7 86,7 - - - 

 
Rót Victoria (FÞ) 66,4 86,9 86,6 - - - 

 
Stilkur Victoria (FÞ) 10,0 71,1 84,5 88,3 90,4 82,8 

 
Stilkur Victoria (LÞ) 9,4 65,2 77,8 83,6 87,2 81,7 

 
Rót Rotstielig (FÞ) 68,6 86,7 86,6 - - - 

 






