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Abstract 
The importance of marine product has long been known and there are great 

opportunities to use their side product for increasing the total value of the 

products and at the same time improve the utilization of the natural resource 

and the environment. Golden redfish (Sebastes marinus) and scallops 

(Chlamys islandica) are both marine products that are caught around Iceland 

and in this project side products from the processing of these products were 

investigated. The goal of the project was to measure desirable bioactivity for 

cosmetics, derived from scallop shell, wastewater from redfish processing and 

the lipid rich muscle from redfish, known as curd in salmon. Also, the aim of 

the project was to set up an assay to measure wound-healing activity through 

measuring the concentration of fibroblast growth factor 2 (FGF2). The 

bioactivity was extracted using different approach and using three different 

approaches. Three bioactive factors were measured. Antioxidant activity was 

measured using two different approach, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and 

total antioxidant capacity. Anti-inflammatory activity was measured by 

inhibition of the 5-lipoxygenase and wound healing activity by measuring the 

concentration of the fibroblast growth factor 2. The main results show that 

bioactivity was observed in all products but varied, with the highest activity 

measured in scallop shells. Also, enzyme-linked immunosorbent assay may 

be used to measure the concentration of FGF2 in various samples. 
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Útdráttur 
Mikilvægi sjávarafurða hefur lengi verið þekkt á Íslandi og er mikið 

tækifæri fólgið í því að nýta hliðarafurðir þeirra til þess að geta aukið 

heildarverðmæti afurðanna og um leið bætt umgengni um auðlindina og 

umhverfi okkar. Gullkarfi (Sebastes marinus) og hörpudiskur (Chlamys 

islandica) eru bæði sjávarafurðir sem veiddar eru hér við land og voru 

hliðarafurðir úr vinnslu þessara afurða nýttar í þessu verkefni. Markmið 

verkefnisins var að mæla eftirsóknarverða lífvirkni fyrir snyrtivörur í 

hörpuskel, fiturönd karfa með því að skoða karfaflak og vinnsluvatni frá 

karfavinnslu. Einnig var markmið verkefnisins að setja upp próf sem mælir 

græðandi virkni með mælingum á vaxtarþættinum FGF2. Efniviðurinn var 

unninn á mismunandi máta og lífvirkni dregin út með mismunandi 

aðferðum. Andoxunarvirkni var mæld með tveimur aðferðum, 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl og heildar andoxunarvirkni. Bólguhamlandi 

virkni var mæld með hindrun á ensíminu 5-lipoxygenasa og græðandi 

virkni með mælingu á styrk vaxtarþáttarins FGF2. Helstu niðurstöður sýna 

að lífvirkni er að finna í efniviðnum og mældist hún mest í hörpuskel. 

Einnig er ljóst að hægt er að nota enzyme-linked immunosorbent assay til 

þess að mæla styrk FGF2 í sýnum. 

 

 

Lykilorð: Lífvirkni, vaxtarþáttur, hliðarafurðir, hörpuskel, karfi 
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1 Inngangur 

1.1 Hliðarafurðir við vinnslu sjávarafurða 
Frá örófi alda hafa menn veitt sér til matar, bæði fisk úr sjónum og 

dýr á sléttum. Við Ísland hafa verið stundaðar fiskveiðar allt frá því fyrstu 

menn settust hér að (Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 11) en í upphafi má 

gera ráð fyrir að fólk hafi einungis veitt fyrir sig og sína fjölskyldu. Í dag 

hafa hlutirnir breyst mjög mikið og er sjávarútvegur orðinn ein 

mikilvægasta atvinnugrein okkar Íslendinga. Heildarafli á Íslandi var t.d. 

rúmlega milljón tonn árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2016) en þar af voru 

rúmlega 53,7 þúsund tonn aukaafurðir eða hliðarafurðir (Hagstofa Íslands, 

2015). Það sem fer til spillis í framleiðsluferli ákveðinnar vöru, eða 

einfaldlega það sem framleiðsluferlið byggir ekki á að nýta, er kallað 

hliðarafurð (e. side product) eða aukaafurð. Þetta getur verið afurð sem 

yfirleitt hefur lágt verð og gildi í samanburði við þá vöru sem framleiðslan 

byggir á. Hliðarafurðir geta komið frá ýmsum atvinnugreinum og geta 

bæði valdið umhverfisspjöllum og aukið kostnað fyrirtækja vegna 

förgunar (Europian Commission, 2015). Reynt er því eftir fremsta megni 

að nýta allar þær hliðarafurðir sem verða til, bæði til þess að auka 

heildarverðmæti vörunnar og til þess að stuðla að bættri umgengni um 

auðlindina sjálfa svo og umhverfið.  

1.1.1 Gullkarfi (Sebastes marinus) og hliðarafurðir honum tengdar 
Gullkarfi (Sebastes marinus) er fiskur í flokki beinfiska og af 

karfaætt en fjölmargar tegundir eru innan ættarinnar sem eru ásamt 

gullkarfa, mikilvægir nytjafiskar. Á Íslandsmiðum er aðeins að finna fimm 

tegundir, svartgóma (Helicolenus dactylopterus), karfaling 

(Ectreposebastes imus), gullkarfa (Sebastes marinus), djúpkarfa (Sebastes 

mentella) og litla karfa (Sebastes viviparous) (Gunnar Jónsson og Jónbjörn 

Pálsson, 2013, bls. 335-338). 

Á bakinu er fiskurinn appelsínugulur eða rauður að lit en hvítur á 

kviðnum. Finna má karfann allt í kringum Ísland og er hann ýmist 
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miðsævis- eða botnfiskur, oft við botninn á daginn en ofar yfir nóttina 

(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013, bls. 335-338). Mikið er veitt 

af karfa á Íslandsmiðum og því mikilvægt að geta nýtt allar afurðir fisksins 

og auka verðmæti hvers fisks eins og mögulegt er. Árið 2014 voru t.a.m. 

veidd 57,6 þúsund tonn af karfa á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2016) og af 

því voru 2,95 þúsund tonn hliðarafurðir (Hagstofa Íslands, 2015). Gullkarfi 

flokkast til bolfiska en úr þeim fást fjölmargar hliðarafurðir, t.d. innyfli, 

lifur, blóð haus, hrogn, svil, magi, afskurður, bein, roð og vinnsluvatn 

(Sjávarútvegsráðuneytið, 2002).  

Vinnsluvatn úr gullkarfavinnslu og fiturönd úr karfa verður skoðað 

í þessu verkefni en fiturönd í karfa er erfitt að ná af flaki karfans og var því 

flakið skoðað í heild sinni. Vinnsluvatnið er ferskvatn sem notað er við 

vinnslu og meðhöndlun á hráefnum vinnslunnar. Á Íslandi er mikið notað 

af slíku vatni þar sem vatn hér á landi er afar aðgengilegt. Í vinnsluvatninu 

má oftar en ekki finna fisktægjur, hreistur og mikið magn lífrænna efna á 

borð við grugg og fitu (Stefán Freyr Björnsson, 2012) en megin uppistaða 

lífrænna efna í vinnsluvatni eru fita og prótein (Gonzalez, 1996). Mælingar 

á vinnsluvatni úr bolfiskvinnslu sem verður til við flökun, roðflettingu og 

snyrtingu gefa til kynna að próteinstyrkur þar sé frá 0,4 til 0,8% (Kristín 

Anna Þórarinsdóttir, Katrín Ásta Stefánsdóttir & Sigurjón Arason, 2005). 

Ljóst því að mikilvægt er að reyna að nýta vinnsluvatnið þar sem annars 

myndu þessu efni tapast sem frárennsli úr fiskvinnslum. 

1.1.2 Hörpudiskur (Chlamys islandica) og hliðarafurðir honum 
tengdar 

Hörpudiskur (Chlamys islandica (Müller)) er í fylkingu lindýra 

sem er ein af stærstu fylkingum dýra í sjónum. Hörpudiskur flokkast til 

samloka innan diskaættar sem er mjög tegundaríkur hópur. Fundist hafa 11 

diskategundir við Ísland og er hörpudiskurinn þeirra stærst, þó tegundin 

sem lifir hér við land sé minni en þær sem nýttar eru í löndunum í kring 

(Jörundur Svavarsson & Pálmi Dungdal, 1996, bls. 50). 

Litur á skel hörpudisksins, sem er að mestu úr kalsíum karbónati, 

er breytilegur en getur verið allt frá því að vera hvítur yfir í gráan, ljós 
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rauðan, gulan, fjólubláan eða brúnan (Wiborg, 1963). Hörpudiskurinn lifir 

á um 10 til 100 m dýpi og festir hann sig ekki við sjávarbotninn heldur 

liggur laus á hörðum og oft grófum botninum (Guðrún G. Þórarinsdóttir, 

1992). Við Ísland er hörpudiskurinn einkum algengur í Breiðafirði og er 

hann einna helst veiddur þar en einnig er hann veiddur t.d í Húnaflóa, 

Ísafirði, Skagafirði og í Arnarfirði (Jörundur Svavarsson & Pálmi 

Dungdal, 1996, bls. 50). Þó er ekki langt síðan tilraunaveiðar hófust hér á 

landi en það var árið 1969. Eftir það jókst heildarafli fram til 1985 þegar 

16 þúsund tonn veiddust en eftir það og á árunum 1993 til 2000 var enginn 

kvóti gefinn því hnignun hafði átt sér stað í stofninum vegna ofveiði, 

frumdýra og aukins botnhita í sjónum (Garcia, 2006). 

Samlokur eru byggðar upp af tveimur skeljum sem tengdar eru 

saman baklægt á dýrinu sem umlukið er skeljunum tveimur og heldur 

samlokunni opinni. Hörpudiskurinn skilur sig frá öðrum samlokum þar 

sem hann hefur aðeins einn dráttarvöðva sem er það eina sem er nýtt af 

disknum (Jörundur Svavarsson & Pálmi Dungdal, 1996, bls. 50). Þar sem 

einungis lítill hluti hörpudisksins er nýttur er nauðsynlegt að finna leið til 

þess að nýta skelina sem er stærstur hluti dýrsins. Til samanburðar má geta 

þess að í Hokkaido í Japan, þar sem hörpudiskur er ein helst veidda 

sjávarafurðin, falla til um 300.000 tonn á ári af hörpuskel sem flokkuð er 

sem úrgangur (Liu, Uchiyama, Natsui & Hasegawa, 2004).  

1.2 Lífvirkni í sjávarafurðum 
Mikilvægi sjávarafurða hefur lengi verið þekkt og að þessar afurðir 

geti útvegað flest lykilefni og efnasambönd til lyfjafræði-, lækninga-, 

snyrtivöru- og fæðubótarefna. En eins og Yasuhara-Bell & Lu (2010) tóku 

saman eru enn í dag eru að finnast ný efni úr fjölbreyttum tegundum 

sjávarafurða, svo sem svömpum, fiskum, þörungum, lindýrum og fleiri 

tegundum sem hafa jákvæð áhrif á heilsu manna og eru því mikilvæg í 

þróun á t.d. efnum til lækninga á ýmsum sjúkdómum. Mikið tækifæri er 

því fólgið í því að skoða hvort lífvirkni sé að finna í hliðarafurðunum 

sjávarafurða í því markmiði að nýta allt sem veitt er. Lífvirk efni eru 

náttúruleg efni sem hafa einhverskonar áhrif á líf lífveru, frumu hennar 
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eða vefi. Þessi efni eru oft flokkuð í tvo aðskilda hópa, efni sem hafa 

jákvæð áhrif og efni sem gætu valdið eituráhrifum (Damodaran, Parkin & 

Fennema, 2008). Frá árinu 2008 hafa t.d. yfir þúsund ný efnasambönd sem 

nýta má úr sjónum verið uppgötvuð á ári. Vegna þeirra sérstöku aðstæðna 

sem eru í sjónum hafa þau lífvirku efni sem þaðan koma einkar mikla 

sérstöðu, einstaka efnafræðilega byggingu og mjög mikla lífvirkni (Hu 

o.fl., 2015). Frá árinu 1985 hafa fundist 16.617 ný efnasambönd í lífríki 

sjávar en lífvirkni þó aðeins staðfest í 4.196 (25,25%) þeirra. Þessi lífvirku 

efni hafa verið að sýna krabbameinshindrandi, bakteríuhamlandi, 

sveppahamlandi og veiruhindrandi eiginleika svo dæmi séu tekin. En á 

síðustu árum hafa rannsóknir á lífvirkum efnum úr lífríki sjávar til nota í 

iðnaði aukist mjög (Hu o.fl., 2015; Molinski, Dalisay, Lievens & Saludes, 

2009).   

Í þessu verkefni var ákveðið að skoða þrjár tegundir lífvirkni, þ.e. 

andoxunarvirkni, bólguhamlandi virkni og tilvist vaxtarþáttarins FGF2 

sem rannsóknir sýna að tengjast græðandi virkni. Í þeim sjávarafurðum 

sem í þessu verkefni voru skoðuð, þ.e. karfa og hörpuskel, hefur áður 

mælst lífvirkni á borð við öfluga hömlun á virkni ensímsins elastasa og 

andoxunarvirkni í hörpuskel (Liu o.fl., 2004) og skoðuð hefur verið 

lífvirkni í augum karfa og komið hefur í ljós að slím úr augum karfans 

inniheldur andoxunarvirkni (Friðrik Þór Bjarnason, 2014). Ákveðið var að 

skoða tilvist vaxtarþáttarins FGF2 þar sem fyrri rannsóknir benda til þess 

að hann sé að finna í hörpuskel (Torita, Yosetani & Hasegawa, 2010). 

Tilvist FGF2 var einnig könnuð í hinum hráefnunum til samanburðar. 

Verkefnið var unnið með eftirsóknarverða lífvirkni til nota í snyrtivörur í 

huga og aðferðir því valdar út frá því en auk græðandi virkni eru 

andoxunarvirkni og bólguhamlandi áhrif einkar eftirsótt virkni í 

snyrtivörur. Val á aðferðum réðist einnig af því að þegar var búið að setja 

þessar aðferðir upp á rannsóknarstofu Háskólans á Akureyri. 

1.2.1 Andoxunarvirkni 
Oxun er efnaferli sem á sér stað í öllum lífverum og gerist þegar 

rafeindir eru fjarlægðar frá atómi eða hópi atóma. Þetta á sér stað í 
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súrefnismettuðu umhverfi (Damodaran o.fl., 2008, bls. 198 og 702). 

Rafeindirnar sem eru fjarlægðar geta myndað sameindir sem kallaðar eru 

sindurefni (e. free radicals) en ein eða fleiri óparaðar sameindir er það sem 

einkennir þau og gerir þau afar hvarfgjörn. Sindurefnin geta stuðlað að 

skemmdum á líkamanum og haft neikvæð áhrif á ýmis mikilvæg efni og 

efnasambönd í honum. Skemmdirnar sem þau valda eru kallaðar 

oxunarskemmdir og hafa þær verið tengdar öldrun og sjúkdómum á borð 

við krabbamein, sykursýki, liðagigt og hjarta- og æðasjúkdóma (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2007, bls. 272).  

 Til þess að koma í veg fyrir að oxunarskemmdir eigi sér stað koma 

andoxarar til sögunnar en allar lífverur hafa flókin andoxandi ensímkerfi 

til þess að vinna á móti sindurefnunum og hvarfgjörnum súrefnistegundum 

(e. reactive oxygen species, ROS). Sindurefnin eru kölluð ROS ef þau 

innihalda súrefnisatóm sem geta verið á þremur mismunandi formum, 

vetnisperoxíð (H2O2), súperoxíð anjón (O2
-) og sindurefni (OH-). Allar 

þessar sameindir eru óstöðugar og mjög hvarfgjarnar og geta því valdið 

oxunarskemmdum með þeim afleiðingum sem nefndar eru hér að ofan 

þegar ójafnvægi verður á myndun og eyðingu ROS (Kumar, Ganesan & 

Rao, 2008; Damodaran o.fl., bls 765). ROS spila einnig stórt hlutverk í 

öldrun húðarinnar (Scharffetter–Kochanek o.fl., 2000) en húðin sem er 

stærsta líffæri mannslíkamans skaðast mjög auðveldlega þar sem hún er í 

raun lítið varin (Tortora & Derrickson, 2012, bls. 153-154). Til að mynda 

er húðin óvarin fyrir sindurefnum en hún er í beinu sambandi við súrefni 

og oxunarskemmdir á húð því algengar. Þetta veldur breytingu í 

utanfrumubyggingum aðliggjandi vefja á borð við kollagen og elastín sem 

kemur þá fram í hrukkum og tapi á styrkleika húðarinnar (Calabrese o.fl., 

1999; Scharffetter–Kochanek o.fl., 2000). Einmitt vegna þessa er 

andoxunarvirkni afar eftirsóknarverður eiginleiki í snyrtivörum á borð við 

hrukkukrem og önnur húðkrem. 

Til eru fjölmargir andoxarar, bæði náttúrulegir og tilbúnir. 

Ascorbic-sýra er dæmi um náttúrulegan andoxara sem er að finna í 

ávöxtum og grænmeti þar sem hún hindrar ensímíska brúnun. Gossypol er 

einnig náttúrulegur andoxari sem reyndar hefur einnig örlítil eitrunaráhrif. 



 

 

 6 

Nokkrir tilbúnir andoxarar hafa verið samþykktir til notkunar í matvæli en 

það eru t.d. butylated hydroxyanisola (BHA), butylated hydroxytoluene 

(BHT) og di-t-butylhydroquinone (TBHQ) (Damodaran o.fl., 2008, bls. 

703). En áhyggjur varðandi öryggi um not á tilbúnum andoxunarefnum 

hefur leitt til meiri áhuga á náttúrulegum efnum (Wanasundara & Shahidi, 

1998).  

1.2.2 Bólguhamlandi áhrif 
Bólga er eðlilegt viðbragð líkamans við sýkingu eða skemmdum sem 

verða í frumum og vefjum. Tilgangurinn með bólgu er að losa líkamann 

við sýkinguna eða þær skemmdir sem verða. Eðlileg einkenni af bólgu eru 

hiti, verkur, roði og skert virkni (Owen, Punt & Stranford, 2013, bls. 166-

167). Þegar frumur eyðileggjast í bólgumyndun veldur það m.a. því að 

frumuhimnur losa arachidonic-sýru (Levick, Loch, Taylor & Janicki, 

2007). Arachidonic-sýra gengur þá undir tvenns konar efnaferli sem 

innihalda annarsvegar cyclooxogenasa (COX), þar sem framleidd eru 

prostaglandin og thromboxanes (Rainsford, 2007) og hinsvegar 

lipoxygenasa (LOX) þar sem framleidd eru leukotrienes og hydroperoxy 

fitusýrur. Það eru 5-LOX, 12-LOX og 15-LOX sem taka þátt í þessum 

efnaferlum (Samuelsson, Dahlen, Lindgren, Rouzer & Serhan, 1987). 

Efnin sem COX ensímin ýta undir myndun á eru frumuboðefni sem valda 

því að hiti myndast sem minnkar skaða á vef, en eru einkenni bólgu (Owen 

et al., 2013, bls. 168). Myndefnin sem LOX mynda verða til við oxun 

sýrunnar. Leukotrienes, sem búin eru til af hvítum blóðkornum kalla fram 

samdrætti í sléttum vöðva sem valda t.d. bólgueinkennum í astma (Owen 

et al., 2013, bls. G12). Þau myndefni sem bæði þessi efnaferli mynda eru 

megin orsök og örvun mjög margra bólgusjúkdóma og þykja því 

áhugaverð hjá lyfjaframleiðendum. 

1.2.2.1 Ensímið 5-Lipoxygenasi (5-LOX)  
Lipoxygenasar eru ensím í flokk oxidoreductasa og er þau að finna í 

vefjum bæði plantna og dýra. Þessi hópur tekur þátt í súrefnismettun 

fjölómettaðra fitusýra og framleiðir hydroperoxy fitusýrur þegar linoleic-

sýra oxast. Þetta eru ensím sem innihalda hemefrítt-járn (e. nonheme iron) 



 

 

 7 

og er virkjun ensímsins háð oxun á járninu (Damodaran o.fl., 2008, bls. 

192-194 og 204), en hemefrítt-járn er bæði að finna í dýra og jurtaríkinu á 

meðan heme-járn er einungis í dýraríkinu. Hemefrítt-járn frásogast mun 

hægar í líkamanum heldur en heme-járn (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 

2007, bls. 85).  

Í þessum flokki er ensímið 5-lipoxygenase (5-LOX) sem er 

lykilensím í efnaferlum fita og eru milliliðir í bólgumyndun og ýmsum 

ónæmisbilunum (Aparoy, Reddy, Guruprasad, Reddy & Reddanna, 2008). 

5-LOX er eins og áður hefur komið fram lykilensím í að framleiða 

leukotrienes úr arachidonic-sýru. (Banerjee, Becker, Dickman, Gladyshev 

& Ragsdale, 2008, bls. 107) Ensímið hefur verið tengt við asthma, þarma 

sjúkdóma, ýmsa hjartasjúkdóma, blöðruhálskirtils-, bris- og 

brjóstakrabbamein (Chung o.fl., 2009). 5-LOX hefur ýmis önnur hlutverk 

og geta þau m.a. stjórnað umritunarþáttum í krabbameinsfrumum og eru 

þau fær um að virkja sérstaka tegund lifrarkrabbameinsfruma (Zhao, 

Wang, Wang, Zhang & Ye, 2012) 

 

1.2.3 Vaxtarþættir húðfruma  
Vaxtarþættir eru efni sem framleidd eru af ákveðnum frumum sem hvetja 

þannig aðrar frumur til þess að skipta sér. Vaxtarþættir eru því í raun þeir 

þættir sem stuðla að frumufjölgun og frumusérhæfingu í líkamanum. 

Fjölbreytileiki vaxtarþátta er mikill og er virkni þeirra mismunandi hvað 

varðar stjórnun frumuskiptinga og þroskun vefja (Campbell & Reece, 

2005, bls. 231 og 948). Vítamín og amínósýrur eru t.d. vaxtarþættir sem 

oft eru notaðir í lyf eða fæðubótarefni og einnig gefa t.d. illkynja 

krabbameinsæxli frá sér vaxtarþátt sem örvar æðamyndun til æxlisins 

(Marta Konráðsdóttir, Sigríður Hjörleifsdóttir & Sólveig Pétursdóttir, 

2004, bls. 123, 163 og 165). Því má segja að vaxtarþættir séu nauðsynlegir 

líkamanum en geti einnig verið til trafala. 

Fibroblast vaxtarþættir (FGF) eru vaxtarþættir sem hvetja vöxt 

húðfruma og hafa fundist jafnt í hryggleysingjum og hryggdýrum. Ornitz 

& Itoh (2001) hafa tekið saman að þessir vaxtarþættir mynda stóra 22 
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meðlima fjölskyldu fjölpeptíða í hryggleysingjum. Vaxtarþættirnir eru 

aðgreindir með númerum og flokkast gjarnan í undirflokka sem hafa 

mismunandi mikilvæga líffræðilega virkni. Þeir vaxtarþættir sem flokkaðir 

eru í sömu undirflokka hafa líka lífefnafræðilega og þróunarfræðilega 

eiginleika ásamt líkum amínósýruröðum. Ornitz & Itoh (2001), nefna 

einnig einn mikilvægan þátt í hlutverki FGF sem er samspil þeirra við 

heparin eða heparan súlfat (HS) proteoglycan sem gera vaxtarþáttinn 

stöðugan fyrir eðlissviptingu og prótínsundrun. FGF eru þannig heparin 

bindandi og stuðla því að nýmyndun innanþekju fruma og einnig 

framleiðslu nýrra blóðæða (e. angiogenesis) (Folkman & Klagsbrun, 

1987). 

Einn mikilvægasti undirflokkur FGF fjölskyldunnar er FGF2, sem 

stundum er kallaður basic FGF. Þessi vaxtarþáttur hefur lykilhlutverk í 

mörgum líffræðilegum ferlum, svo sem gróanda í sárum, endurnýjun vefja 

og æxlisvexti. Einnig hefur hann verið tengdur við meinvöxt þar sem hann 

stuðlar að æðamyndun í æxlum. FGF2 er mjög mikilvægur í framleiðslu 

nýrra blóðæða og er það hans helsta hlutverk en einnig er hann mikilvægur 

í framleiðslu á innanþekjufrumum (Folkman & Klagsbrun, 1987; Presta 

o.fl., 2005). Því má segja að vaxtarþátturinn FGF2 hafi mikla græðandi 

virkni þar sem hann hvetur framleiðslu á bæði innanþekjufrumum og 

stuðlar að æðamyndun og myndar því nýjan vef yfir sár á fyrstu stigum 

græðiferlis. FGF2 vaxtarþátturinn er því með eiginleika sem eru afar 

eftirsóttir í snyrtivörur. 
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1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið þessa verkefnis var að mæla eftirsóknarverða lífvirkni fyrir 

snyrtivörur í hörpuskel sem er hliðarafurð við hörpudiskvinnslu og í 

tveimur hliðarafurðum frá karfavinnslu, þ.e. vinnsluvatni og í fiturönd 

karfans með því að skoða karfaflak. Markmið verkefnisins var einnig að 

setja upp nýja aðferð til mælinga á eftirsóknarverðri lífvirkni en það eru 

mælingar á vaxtarþætti fyrir húðfrumur, FGF2.   

Rannsóknarspurningar verkefnisins voru eftirfarandi: 

 

• Er í hliðarafurðum frá karfa- og hörpudiskvinnslu að finna 

eftirsóknarverða lífvirkni til notkunar í snyrtivörur? 

• Er lífvirkni mismunandi í þeim hliðarafurðum sem skoðaðar voru? 

• Mældist FGF2 vaxtarþátturinn með nýrri aðferð sem sett var upp í 

verkefninu? 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Efniviður og skipulag rannsóknarinnar 
Efniviður verkefnisins var fenginn frá Snæfellsnesi en þær Arna Eir 

Árnadóttir og Margrét Pálmadóttir, sem áttu hugmyndina að verkefninu, 

eru ættaðar þaðan. Þær eru snyrtifræðingar að mennt og mjög áhugasamar 

um að nýta hliðarafurðir úr vinnslu sjávarafurða til framleiðslu á 

umhverfisvænum snyrtivörum. Unnið var með þrjú hráefni, karfaflak, 

vinnsluvatn frá karfavinnslu og hörpuskel af hörpudiski. Unnið var með 

karfaflak í því markmiði að geta skoðað lífvirkni í fiturönd úr karfa þar 

sem fiskurinn allur er feitur og erfitt að aðgreina fituröndina sérstaklega 

frá. Þegar karfaflök hafa verið roðflett fara þau í sótthreinsað kar með 

vatni og ís til þess að halda kælingu á afurðinni. Vinnsluvatnið er fengið 

þaðan svo líklegt er talið að finna megi mikið af efnum úr fiskinum í því.   

Verkefnið snérist um það að athuga hvort eftirsóknarverða lífvirkni 

væri að finna í þessum hráefnum. Notaðar voru mismunandi 

útdráttaraðferðir á hráefnin, tvær við karfaflakið en aðeins ein fyrir hin 

tvö. Bólguhamlandi virkni var mæld með hindrun á ensíminu 5 

lipoxygenase (5-LOX) og andoxunarvirkni var mæld með aðferðunum 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) og heildar andoxunarvirkni með 

Total antioxidant capacity (TAC) aðferð. Auk þessara þriggja aðferða var 

styrkur vaxtarþáttarins FGF2 mældur með sérhæfðum mótefnum í 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) aðferð. Á mynd 1 má sjá 

flæðirit yfir þá verklegu þætti sem í rannsókninni fólust. 
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Mynd 1. Flæðirit yfir verklega þætti rannsóknarinnar. Myndin sýnir alla þá þætti sem 
efniviður gekkst undir í rannsókninni, allt frá mismunandi forvinnslu sýna að þeim 
mælingum á lífvirkni sem framkvæmdar voru. Lífvirknimælingar: DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl) andoxunarpróf, TAC (Total antioxidant capacity assay), FGF2 (fibroblast 
growth factor2) og 5-LOX (5-lipoxygenase). 

 

2.2 Undirbúningur sýna 
Sýnum var safnað 18. febrúar 2016 af Margréti Pálmadóttur og Örnu Eir 

Árnadóttur. Karfaafurðir komu frá Grundarfirði úr fiskvinnslu sem vinnur 

gullkarfa (Sebastes marinus) en hörpuskeljarnar komu frá Stykkishólmi. 

Sýnum var vandlega pakkað í umbúðir með ís og voru komin í Háskólann 

á Akureyri 22. febrúar.  

2.2.1 Karfaflak 
119 g karfaflak var hakkað og hakkið loftþurrkað við 20°C yfir nótt. 

Þurrkunin fór fram á teflon-pappír í Dorrex loftþurrkara frá Stockli (mynd 

2). Eftir þurrkun var sýnið mulið niður í mortéli.  
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Mynd 2. Þurrkað hakk af karfaflaki. Myndin 

 sýnir karfaflakið eftir að hafa verið í þurrk yfir  
nótt í Dorrex loftþurrkara frá Stockli. 

 Lífvirkni í duftinu var dregin út með bleytiaðferð og tveimur mismunandi 

leysum, etanóli og sjóðandi vatni. Þá var loftþurrkuðu sýninu komið fyrir í 

bikarglasi og leyst upp í sjóðandi vatni/etanóli (0,01 g/mL) og látið standa 

í fimm mínútur. Notaður var filterpappír með möskvastærðina 8 µm 

(Whatman 2) til síunar á lausnum (mynd 3). 1 mL af útdrættinum var 

komið fyrir í 1,5 mL eppendorf glösum og fryst við -80°C þar til 

lífvirknimælingar fóru fram.  

 
Mynd 3. Bleytiaðferð. Myndin sýnir bikarglas þar 

 sem duftið var leyst upp í etanóli. 
 Í kolbunni er trekt með 8 µm filterpappír (Whatman 2) 

 sem sýnið var síað í gegnum. 
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2.2.2 Vinnsluvatn frá karfavinnslu 
  Mældir voru 20 mL af vinnsluvatni í fimmtán 50mL steríl plastglös 

og 40 mL í sex önnur. Ílátið var hrist vel á milli til þess að tryggja jafna 

blöndu í glösunum. Að lokum voru öll glösin fryst við -20°C og tekin upp 

jöfnum höndum þegar mælingar áttu sér stað. Fyrir lífvirknimælingar voru 

sýni síuð í gegnum 8 µm filterpappír (Whatman 2). 

2.2.3 Hörpuskeljar 
  Byrjað var á því að bursta hörpuskeljarnar vandlega til að fjarlægja 

óhreinindi af þeim. Þá voru þær loftþurrkaðar við 20°C yfir nótt. Því næst 

var vírbursti notaður til þess að ná öllum ávexti af þeim (mynd 4) og 

skeljarnar muldar niður í álbökkum með sleggjuhamri og duftinu komið 

fyrir í petrískálum.  

 

 
Mynd 4. Átta hörpuskeljar fyrir og eftir hreinsun. Til vinstri eru hörpuskeljar fyrir 
burstun með vírbursta og sjást greinileg óhreinindi á þeim og ávöxtur gróðurs. Til 
hægri eru þær orðnar ljósari og lausar við óhreinindi og gróður.  

 

Alls fengust rúmlega 118 g af skeljadufti úr átta skeljunum. Útdráttarlausn 

var útbúin með himnuskiljun (e. dialysis) með 5% ediksýru (Sigma-

Aldrich) eftir aðferðum C. Liu et al., (2004) með nokkrum aðlögunum. Þá 

voru klipptir tveir 35 cm bútar af 76 mm Dialysis tubing cellulose 

membrane (Sigma-Aldrich) og soðnir í 5% sodium hydrogen carbonate 

(Fluka) lausn í 15 mínútur. Þá voru himnurnar skolaðar vel að utan og 

innan með kranavatni og að lokum með dH2O. Vegin voru 50 g af 

skeljadufti og sett í hvora himnu ásamt 250 mL af 5% ediksýru (Sigma-
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Aldrich). Himnurnar svo settar í ílát með 3 L af 5% ediksýru og kröftugri 

blöndun í tvær klukkustundir. Að því loknu var skipt um sýru í ílátinu og 

skiljun látin eiga sér stað í aðrar tvær klukkustundir. Þá voru himnur 

færðar yfir í vask þar sem kalt vatn rann rólega á þær í 14 klukkustundir. Á 

milli hverrar skiptingar á vökva voru himnur vegnar. Að himnuskiljun 

lokinni var innihald í himnum sett í 50mL steríl plastglös og skilvindað við 

4700g í 40 mínútur við herbergishita. Þá varð vökvinn tær og var honum 

komið fyrir í 25mm Dialysis himnu (Sigma-Aldrich) sem var undirbúin á 

sama hátt og lýst er að ofan. Búið var til lítið kerfi þar sem himnunni var 

komið fyrir í PEG (poly ethylene glycole), sem dregur vatn út úr 

himnunni. Trekt var á toppnum til þess að geta fyllt á himnuna (mynd 5). 

Þetta kerfi var geymt við 4°C og fyllt á kerfið þegar farið var að minnka í 

himnunni. Þegar um 10 mL voru eftir í himnunni var kerfið tekið niður og 

innihaldinu komið fyrir í 1,5 mL glösum (1 mL/glas) og þau fryst við -

80°C. 

   

 
Mynd 5. Vatn fjarlægt eftir himnusíun. Á myndinni má sjá uppsetningu á 25 mm Dialysis 
himnu sem umkringd er með PEG (poly ethylene glycole). Trekt var höfð efst til þess að 
hella sýninu í, en þá rennur sýnið ofan í himnuna sem umkringd er PEG sem dregur vatn 
úr sýninu. Kerfið var haft við 4°C.   
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2.3 Andoxunarprófanir 

2.3.1 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð  
DPPH andoxunarpróf var framkvæmt samkvæmt Brand-Williams, 

Cuvelier & Berset (1995), með örlitlum aðlögunum. Stofnlausn var útbúin 

með því að vigta 24 mg af DPPH (Sigma-Aldrich) út í 100 mL af óþynntu 

etanóli (Sigma-Aldrich). Stofnlausnin var geymd í frosti, í myrkri. 

Vinnulausn því næst útbúin með því að blanda 10 mL af stofnlausn saman 

við 45 mL af óþynntu etanóli. Í eppendorf glös voru mældir 450 µl af 

vinnulausn, 450 µl af óþynntu etanóli ásamt 100 µl af sýni. Glasið var hrist 

vel með vortexun og ljósgleypni mæld samstundis við 517 nm (t0) í UV-

1800 Spectrophotometer frá Shimadzu. Glösin voru látin standa í myrkri 

við herbergishita og ljósgleypni mæld á hálftíma fresti í þrjár 

klukkustundir eða þar til sýni voru orðin stöðug. Biðtími á milli mælinga 

var ákveðinn út frá rannsókn Deng, Cheng & Yang (2011) sem sýndi að 

öllum stigum andoxunarferils ætti að vera náð með mælingum á hálftíma 

fresti. Gallic-sýra (Sigma-Aldrich) var keyrð sem jákvætt viðmið samhliða 

sýnum og vinnulausn með dH2O/etanóli sem neikvætt. Jákvæða viðmiðið 

var útbúið með því að leysa gallic-sýru (10 mg/mL) í etanóli og þynna átta 

sinnum til helminga í dH2O. Ljósgleypni jákvæða viðmiðsins var svo mælt 

í 150 mínútur á 30 mínútna fresti.  

  Andoxunarvirkni var ákvörðuð með útreikningum á hlutfallslegri 

hreinsun á sindurefnum (e. free radicals) DPPH (RSA) þar sem eftirfarandi 

jafna var notuð:   

RSA = !(!"ð!"ð)!!(!ý!")
!(!"ð!"ð) ×!100, 

þar sem A (viðmið) er ljósgleypni viðmiðunar sýnis og A (sýni) er 

ljósgleypni sýnis.  

2.3.2 Total antioxidant capacity assay (TAC) aðferð 
TAC andoxunarpróf var framkvæmt samkvæmt Prasad & Ramakrishnan 

(2011). Þá voru 100 µl af sýni eftir útdrátt blandað saman við 1 mL af 

hvarflausn í 1,5 mL eppendorf glasi. Hvarflausnin var blönduð í jöfnum 

hlutföllum af 28mM sodium Phosphate (NaH2PO4) (Sigma-Aldrich), 0,6M 
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sulfuric acid (H2SO4) (Sigma-Aldrich) og 4mM Ammonium molybdate 

((NH4)2MoO) (Merck). Glösin voru því næst hituð við 95°C í 90 mínútur, 

sýni þá kæld að herbergishita og ljósgleypni mæld við 695 nm (UV-1800 

Spectrophotometer frá Shimadzu).  

  Staðlar voru ekki keyrðir samhliða sýnum en mældir voru tveir 

gallic-sýru (Sigma-Aldrich) staðlar. Þá voru vegin 10 mg af gallic-sýru í 

tvö eppendorf glös og hún leyst upp í 1 mL af etanóli. Staðalþynningar 

voru útbúnar annarsvegar með því að þynna tífalt fimm sinnum í dH2O og 

hinsvegar í etanóli. Hitun og mæling á stöðlum var framkvæmd eins og á 

sýnum. 

2.4 Bólguhamlandi virkni mæld með 5 
lipoxygenasa (5 LOX) aðferð 
5-LOX bólguhamlandi próf var framkvæmt samkvæmt lýsingum Mogana, 

Teng-Jin & Wiart (2013) en þó með nokkurri aðlögun að þeim efnivið sem 

unnið var með. Byrjað var á því að þynna útdregið sýni fimm sinnum til 

helminga í útdráttarvökva til þess að geta mælt í mismunandi þynningum 

sýna. Prófið var framkvæmt í 1,5 mL eppendorf glösum og var 100 µl af 

sýni blandað við 800 µl af 0,1 M fosfat buffer við stofuhita. Fosfat buffer 

(0,1 M) var útbúinn með því að blanda annarsvegar 27,2 g af 0,2M 

monókalíum fosfat (KH2PO4) (Sigma-Aldrich) í 1L af dH2O og hinsvegar 

34,8 g af 0,2M tvíkalíum fosfat (K2HPO4) (Sigma-Aldrich) í 1 L af dH2O. 

Þá voru mældir 77,5 mL af monókalíum fosfat lausninni og blandað við 

22,5 mL af tvíkalíum fosfat lausninni og pH stillt að 6,3 með með 10% 

fosfórsýru (Sigma-Aldrich). Því næst var útbúin 100U 5-LOX ensímlausn 

með því að blanda 20 µl af 5-LOX ensími (Cayman) í 980 µl af ísköldum 

fosfat buffer. Settir voru 100 µl af 100U 5-LOX lausn út í fosfat buffer 

með sýni ásamt 50 µl af hreinni linoleic-sýru (Sigma-Aldrich) og glasið 

látið standa í 10 mínútur við herbergishita. Að því loknu var ljósgleypni 

mæld í glerkúvettum við 234 nm í ljósgleypnimæli (UV-1800 

Spectrophotometer frá Shimadzu). Á milli mælinga í ljósgleypnimælinum 

var kúvettan hreinsuð með nitric sýru (HNO3) (Sigma-Aldrich) til þess að 
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fjarlægja fitubrákina sem linoleic-sýran skilur eftir sig. Reiknuð var 

hlutfallsleg hindrun á virkni 5-LOX ensímsins með jöfnunni: 

Hlutfallsleg!hindrun = ! !!!! !×!100, 

 þar sem E er ljósgleypni neikvæðs viðmiðs (buffer+ensím+hvarfefni) og S 

er ljósgleypni sýnis, í raun neikvætt viðmið+sýni. Þá var reiknað IC50 gildi 

sem er sá styrkur sem gefur 50% hindrun á 5-LOX ensíminu. 

Nordihydroguaretic-sýra (NDGA, Cayman) var notuð sem jákvætt viðmið. 

Þá voru 1,5 mg af NDGA leyst upp í 1mL af 0,1M fosfat buffer til þess að 

búa til 5mM lausn sem var svo raðþynnt sex sinnum niður í 0,078mM.  

  Einungis var mælt eitt sýni með þessari aðferð ásamt jákvæðum 

staðli en það var karfaflak þar sem lífvirkni var dregin út með etanóli.  

 

2.5 Mælingar á fibroblast growth factor 2 (FGF2) 
Byrjað var á því að ákvarða próteininnihald í sýnum svo hægt væri að 

athuga styrk vaxtarþáttarins FGF2 með enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) aðferð. Við framkvæmd á ELISA prófi var aðferð fylgt sem 

fylgdi með mótefni (BioLegend, e.d.) með töluverðum aðlögunum til þess 

að hægt væri að nota þau annars stigs mótefni sem þegar voru til í 

Háskólanum á Akureyri. Þ.e. mótefni merkt með ensíminu Alcalic 

phosphatase. Uppskriftir af þeim jöfnum (e. buffer) sem notaðir eru í 

ELISA má sjá í viðauka 1. 

2.5.1 Prótein innihald sýna 
Útbúnar voru Bovine Serum Albumin (BSA, Sigma-Adrich) staðallausnir 

frá 0,1-1,4 mg/mL. Mældir voru 10 µl af hverjum styrk staðals og af 

hverju sýni í þrítekningu og komið fyrir í viðeigandi brunnum á Bioscreen 

örbrunnaplötu. Út í hvern brunn var bætt 300 µl af Bradford-lausn (Sigma-

Aldrich), platan hrist örlítið og látin standa við herbergishita í 5 mínútur. 

Ljósgleypni því næst mæld við 600 nm í Bioscreen C. 

2.5.2 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)  
Byggt á próteinstyrk voru sýni þynnt í Carbonate Coating buffer í þremur 

mismunandi styrkleikum (5 µg/mL, 0,5 µg/mL og 0,05 µg/mL). Þá var 100 
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µl af hverju sýni komið fyrir í ELISA plötu í fjórtekningu. Því næst var 

FGF2 prótein staðall (Recombinant Human bFGF, Sino Biological) 

útbúinn í styrknum 0,00391 - 0,5 µg/mL og komið fyrir í plötunni, einnig í 

fjórtekningu. Platan var látin standa í rakaboxi yfir nótt við 4°C. Þá voru 

brunnar þvegnir þrisvar sinnum með PBS/Tween buffer (phosphate-

buffered saline með 0,05% Tween 20) og virk sæti mettuð með því að 

bæta 200 µl af mettunarlausn (1% bovine serum albumin (BSA) í PBS, 

PBSA) í hvern brunn. Platan var látin standa í klukkustund og þá þvegin 

þrisvar sinnum með PBS/Tween buffer. 100 µl af mótefnalausn (Purified 

anti-human FGF basic mótefni, (BioLegend)) var þá sett í hvern brunn sem 

þynnt hafði verið 1/1000 í þynningarlausn (0,2% ). Platan látin standa í 2,5 

klukkutíma í rakaboxi og brunnar þá þvegnir þrisvar sinnum með 

PBS/Tween og platan þerruð með því að slá ofan á pappírsþurrkur. 

Ensímmerkt annars stigs mótefni þ.e. mótefni gegn fyrra mótefni (goat α 

mouse AP, (Abcam, ab98656)) var þynnt 1:1000 í 0,2% PBSA og 100 µl 

settir í hvern brunn. Platan látin standa í rakaboxi við stofuhita í 

klukkustund og brunnar þá þvegnir þrisvar sinnum með PBS/Tween og 

platan þerruð yfir pappír. Að lokum var hvarflausn (p-nitrophenyl 

phosphate, (Sigma-Aldrich)) leyst upp í Substrat-buffer (1mg/mL) og 100 

µl settir í hvern brunn. Forðast var að hvarflausnin kæmist í snertingu við 

ljós og var platan látin standa í rakaboxi við herbergishita í myrkri í eina 

klukkustund. Þegar binding verður í brunni myndast gulur litur (mynd 8) 

sem er ljósgleypnimældur að lokum við 405 nm í ThermoScientific 

Multiscan EX. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Andoxunarvirkni 

3.1.1 DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) próf 
Mest hreinsun á DPPH sindurefnum fékkst í karfaflaki þar sem útdráttur á 

lífvirkni var framkvæmdur með sjóðandi vatni (mynd 6). Niðurstöður sýna 

að sýnin þrjú voru með um 55% hreinsun strax í upphafi hvarfs og eykst 

hreinsun í 64-71% hreinsun eftir 180 mínútur en eru þá orðin nokkuð 

stöðug. Karfaflak þar sem lífvirkni var dregin út með etanóli sýnir fall eftir 

30 mínútur en eykst hreinsun eftir það og fylgir hinum. Jákvætt viðmið á 

myndinni er gallic-sýra og er hún sýnd í tveimur styrkjum, 10 mg/mL og 

0,078 mg/mL, sem voru mesti og minnsti styrkleikinn. Sýran sýndi 

samstundist 93% hreinsun og jókst ekkert með tíma.  

 
Mynd 6. Hlutfallsleg hreinsun sindurefna á DPPH. Myndin sýnir hlutfallslega hreinsun í 
þremur mismunandi sýnum á hálftíma fresti í samtals 180 mínútur. Einnig sést jákvætt 
viðmið sem er gallic-sýra í mismunandi styrkleikum. (V): sýni þar sem útdráttur er gerður 
í vatni; (E): sýni þar sem útdráttur er gerður í etanóli. Sýni voru mæld í þrítekningu og 
staðalfrávik sýnd, kosið var að sýna staðalfrávik karfaflak (E) einungis niður til þess að 
línur falla ekki inn í staðalfrávik á sýnunum tveimur fyrir ofan. 

Á mynd 6 eru niðurstöður vinnsluvatns ekki sýndar en sýni varð gult 

um leið og það var sett út í vinnulausn og etanól sem er tákn um mikla 
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andoxunarvirkni. En þar sem einnig myndaðist greinilegt botnfall í 

sýnin hafði það truflandi áhrif á ljósgleypnimælingar. Niðurstöður 

mælinga andoxunarvirkni í sýnum er að finna í viðauka 2 (tafla 9). 

3.1.2 Heildar andoxunargeta sýna 
Niðurstöður sýndu að heildar andoxunargeta mældist hæst í hörpuskel þar 

sem minnst þurfti af skeljasýni til þess að samsvara 1 mg gallic-sýru, eða 

0,27mL (tafla 1). En niðurstöðurnar eru settar fram sem virkni sem 

samsvarar virkni í 1mg af gallic-sýru (GAE). Minnst andoxunargeta 

mældist í karfaflakinu en lág virkni mældist í báðum útdráttum. Sýni voru 

mæld í þrítekningu og eru staðalfrávik gefin upp.  

 
Tafla 1. Heildar andoxunarvirkni sýna. Taflan sýnir niðurstöður TAC andoxunarprófs á 
fjórum mismunandi sýnum. Gallic-sýra var notuð sem jákvætt viðmið og er niðurstöður 
gefnar upp í virkni sem samsvarar virkni í 1 mg gallic-sýru (GAE). Sýni voru mæld í 
þrítekningu og staðalfrávik gefin upp.  

Karfaflak" Vinnsluvatn" Hörpuskel"
Etanól" Vatn"

0,88±0,022# 0# 0,76±0,007# 0,27±0,117#
 

Staðallínurit, fyrir bæði gallic-sýru þynnt í etanóli og vatni fylgir í viðauka 

2 (myndir 9 og 10) ásamt jöfnum bestu lína í hvoru línuriti fyrir sig. En í 

báðum línuritunum var mesti styrkur gallic-sýru (10 mg/mL) tekinn út. 

Gildin sem eftir standa voru enn öll innan staðals og fékkst betri fylgni 

(R2) í staðallínuriti fyrir vikið. 

 

3.2 Bólguhamlandi virkni  
Einungis karfaflak þar sem lífvirkni var dregin út með etanóli, var mælt 

með 5-LOX aðferð til athugunar á bólguhamlandi virkni. Niðurstöðurnar 

sjást í töflu 2 og eru settar fram sem IC50 gildi (inhibitor concentration) 

sem er sá styrkur sem gefur 50% hindrun á 5-LOX ensíminu. Þar sést að 

það þarf um 9% meiri styrk af karfaflaki, til þess að hindra 50%, heldur en 

af Nordihydroguaretic acid (jákvæðum staðli, NDGA). Reiknuð var fyrst 

út hlutfallsleg hindrun 5-LOX og IC50 gildi reiknað út frá hallatölu og 



 

 

 21 

skurðpunkti í staðallínuriti sem búin voru til fyrir hvert raðþynnt sýni í 

þrítekningu.  

 
Tafla 2. Bólguhamlandi virkni karfaflaks. Taflan sýnir niðurstöður 5-lipoxygenasa (5-
LOX), bólguhamlandi prófunar. Einungis var mælt eitt sýni, karfaflak þar sem lífvirkni 
var dregin út með etanóli. Jákvætt viðmið var Nordihydroguaretic acid (NDGA) og eru 
gildin gefin upp í styrknum µg/mL, þann styrk sýnis sem þarf til þess að hindra 50% 
myndefnis. Mælt var í þrítekningu og staðalfrávik gefin upp. 

Sýni" IC50"(μg/mL)"
Karfaflak"(E)" 58,67±12,55#
NDGA" 53,36±4,017#

 

3.3 Styrkur vaxtarþáttarins FGF2 
Styrkur próteina mældist hæstur í vinnsluvatninu og næstum ekkert prótein 

mældist í hörpuskelja sýninu (tafla 3). Sýnin voru mæld í þrítekningu og 

staðalfrávik gefin upp. Jöfnu bestu línu sem notuð var við útreikninga er 

að finna á staðallínuriti í viðauka 3 (mynd 11).  

 
Tafla 3. Próteininnihald sýna. Taflan sýnir niðurstöður á mælingu heildarmagns próteina 
(mg/mL) í öllum sýnum. Mæling var gerð í þrítekningu og staðalfrávik gefin upp.  

Karfaflak" Vinnsluvatn" Hörpuskel"
Etanól" Vatn"

0,0261±0,035# 0,1355±0,025# 5,3440±0,001# 0,0011±0,027#
 

Hæsti styrkur vaxtarþáttarins mældist í hörpuskelinni (0,0464 µg/mL) 

(mynd 7) en gulur litur sást strax í ELISA brunnum og benti það til virkni 

vaxtarþáttarins (mynd 8). Við útreikninga var notast við jöfnu bestu línu í 

staðallínuriti (viðauki 3, mynd 12) og voru þau gildi sem voru neikvæð 

færð að 0. Í staðallínuritinu voru þrjú gildi tekin út til þess að fá fram betri 

fylgni (R2) en gildin sem eftir standa voru enn öll innan staðals.  
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Mynd 7. Styrkur FGF2 í sýnunum (µg/mL). Myndin sýnir niðurstöður mælinga á 
vaxtarþættinum FGF2 í sýnunum. Brunnar voru húðaðir með sýnum í þremur 
mismunandi próteinstyrkleikum. (V): Lífvirkni sýnis dregin út í vatni, (E): Lífvirkni sýnis 
dregin út í etanóli. Sýni voru mæld í fjórtekningu og staðalfrávik sýnd.  

 

 
Mynd 8. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) plata. Myndin sýnir ELISA 
plötuna eftir að hún hafði staðið með hvarflausn í rakaboxi í eina klukkustund. Eftir 
því sem guli liturinn er meiri því meiri styrkur FGF2 vaxtarþætti er að finna í 
brunnunum. Augljós þynningaráhrif FGF staðals er að sjá á myndinni en þær fjórar 
raðir eru merktar inn á myndina. 
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4 Umræða 
Niðurstöður benda til þess að lífvirkni sé að finna í öllum þeim 

afurðum sem skoðaðar voru. Aðferðir til mælinga á andoxunarvirkni höfðu 

þegar verið uppsettar á rannsóknarstofu Háskólans á Akureyri. Í DPPH 

aðferðinni var notast við 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) sem er 

stöðugt sindurefni og mælir andoxun á ákveðnu stigi andoxunarferils. 

Efnið er fjólublátt og gefur lausnum þann lit. Þegar efni kemur að DPPH, 

sem losar það við stöku rafeindirnar, hverfur fjólublái liturinn og ljós gulur 

litur kemur í staðinn (Molyneux, 2004). Þessar litabreytingar gera 

aðferðina mjög einfalda þar sem hægt er að sjá þetta með berum augum. 

Einnig er þekkt að í samanburði við aðrar andoxunarprófanir hefur þessi 

aðferð mikla kosti svo sem stöðugleika, einfaldleika og mikla næmni 

(Deng o.fl., 2011). Í aðferðalýsingu sem fylgt var við framkvæmd DPPH 

(Brand-Williams o.fl., 1995) var metanól notað til íblöndunar. Við 

framkvæmd þessa verkefnis var hinsvegar kosið að nota etanól þar sem 

metanól þykir ekki eins ákjósanlegt efni til nota í snyrtivörur. Metanól 

getur valdið váhrifum á húð, verið slæmt við innöndun og valdið 

eitrunaráhrifum sem geta í slæmum tilfellum jafnvel leitt til 

meðvitundarleysis og dauða (Yi o.fl., 2011). Samkvæmt Sharma & Bhat 

(2009) gefur etanól örlítið lægri hlutfallslega hreinsun sindurefna DPPH en 

ekki er stór munur þar á og því var ákveðið að nota etanól. 

Meðalmikil andoxun mældist í sýnunum með DPPH, miðað við 

virkni jákvæðs viðmiðs. U.þ.b. 55% andoxun gerðist samstundis og eykst 

svo rólega næstu 180 mínúturnar að um 65-71% og var það svipað í öllum 

sýnum. Samkvæmt niðurstöðum TAC er heildar andoxunarvirknin einnig 

nokkuð mikil í öllum sýnum, þó mest í hörpuskel, en karfaflak eftir útdrátt 

í vatni (Karfaflak (V)) sýndi mesta virkni þegar mælt var með DPPH 

aðferð. Í báðum prófunum var staðalfrávik mælinga hörpuskeljarinnar 

mjög hátt og gefur það til kynna að mælingar séu ekki nákvæmar. Athygli 

vekur að karfaflak (V) mældist með mesta hreinsun sindurefna í DPPH en 

sýndi enga virkni þegar mæld var heildar andoxunarvirkni. Þetta bendir til 

að niðurstöður mælinga á heildar andoxunarvirkni geti mögulega verið 
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ónákvæmar því vitað er að fiskiprótein innihalda lífvirk peptíð sem hafa 

ýmis jákvæð áhrif á heilsu manna eftir vatnsrof eða gerjun (Pihlanto-

Leppälä, 2000). Því þykir líklegt andoxunarvirkni sé að finna bæði í 

vinnsluvatni og karfaflaki(V) þar sem vatnsrof getur hafa klofið prótein 

niður í minni peptíð. Engar heimildir fundust um andoxunarvirkni í karfa 

en peptíð úr þorski (Gadus morhua), sem einnig er bolfiskur, hefur verið 

mæld með DPPH aðferð og sýna niðurstöður 20-50% sindurefna hreinsun 

á DPPH (Girgih et al., 2015) sem er svipað og mældist í karfaafurðum við 

upphaf hvarfsins. Bæði hörpuskelin og karfaflak þar sem lífvirkni hafði 

verið dregin út með etanóli (karfaflak (E)) gefa álíka niðurstöðu í DPPH 

prófuninni, þar sem mest hreinsun DPPH verður við upphaf hvarfsins og 

hækkar síðan jafnt og þétt yfir tímabilið. Karfaflakið (E) sýnir þó lægsta 

hreinsun og einnig sýnir það skyndilegt fall á hreinsun eftir 30 mínútur. 

Þessi sveifla er einkennileg og talið er að hún kunni að stafa af skekkju í 

mælingum eða botnfalli sem getur hafa myndast og truflað 

ljósgleypnimælinguna. Ágæt andoxunarvirkni mældist í hörpuskelinni og 

samræmist það heimildum (Liu o.fl., 2004). Í þessu verkefni voru skoðuð 

prótein í hörpuskel sem voru yfir 14 kDa en Mitsuhashi, Ono, Fukuda & 

Hasegawa (2013) könnuðu hlutfallslega hreinsun á DPPH sindurefnum á 

aðeins 90 kDa próteinum í hörpuskel. Niðurstöður sýndu 20% hreinsun 

DPPH sem er nokkuð lægra en mældist í þessu verkefni. 

Þegar vinnsluvatn fór í DPPH vinnulausn og etanól myndaði það 

strax gulan lit og táknar það mjög mikla andoxunarvirkni sem gerist strax 

við upphaf hvarfsins. Á sama tíma myndaðist greinilegt botnfall sem 

truflaði ljósgleypnimælinguna og mældist ljósgleypnin mun meiri en búist 

var við. Kom það því í veg fyrir að hægt væri að mæla andoxunarvirkni í 

vinnsluvatninu með þessari aðferð þar sem hlutfallsleg hreinsun sindurefna 

frá DPPH varð neikvæð (viðauki 2, tafla 9). Í báðum andoxunarprófum var 

gallic-sýra notuð sem jákvætt viðmið þar sem hún er þekkt sem öflugur 

andoxari (mynd 6). Svipað hlutfall hreinsunar á sindurefnum DPPH fékkst 

í hæsta (10 mg/mL) og lægsta (0,078 mg/mL) styrk gallic-sýru og gerðist 

hvarfið samstundis í báðum tilvikum. Reiknað er með að vinnsluvatnið sé 

á svipuðu bili og jákvæða viðmiðið út frá litabreytingum sem verða á 
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sýnunum. Þegar gallic-sýran var notuð sem jákvætt viðmið í TAC 

aðferðinni voru þau ekki keyrð samhliða sýnum heldur nokkrum 

sólahringum eftir á og getur það haft áhrif á marktækni niðurstaðna. Að 

ekki hafi mælst andoxunarvirkni í karfaflaki (V) gæti skýrst af þessu. 

Engar heimildir um mælingar á heildar andoxunarvirkni með TAC aðferð í 

sjávarafurðum fundust til samanburðar.   

 

Vænta má að fylgni sé á milli bólguhamlandi virkni og 

andoxunarvirkni þar sem andoxarar eru þekktir fyrir að hindra 

lipoxygenasa í dýrum. Súrefnis sindurefni í bólguferli geta lokað fyrir 

keðjuverkunar ferlið sem arachidonic-sýra gengur í gegnum með því að 

hindra lipoxygenasa-virkni og á þá engin bólgumyndun sér stað (Akula & 

Odhav, 2008). Bólguhamlandi virkni var skoðuð með mælingum á 

ljósgleypni, er þá verið að mæla oxun á hreinni linoleic-sýru í 13-

hydroperoxy linoleic-sýru. Ef sýni getur komið í veg fyrir oxun með 5-

LOX og linoleic-sýru, getur það hamlað því að bólga myndist (Akula & 

Odhav, 2008). Engar heimildir fundust um að bólguhamlandi virkni í 

karfaafurðum en hér var einungis mæld bólguhamlandi virkni í karfaflaki 

þar sem lífvirkni var dregin út með etanóli (karfaflak (E)). Einungis var 

hægt að mæla karfaflak (E) þar sem jákvæða viðmiðið (NDGA) og 

linoleic-sýran eru bæði vatnsfælin efni og því gert ráð fyrir að erfitt væri 

að mæla virkni í sýnum eftir útdrátt með vatni. NDGA er öflugur hindrari 

og mældist með IC50 gildið 53,36±4,017 µg/mL í þessari rannsókn. Þetta 

er nokkuð hærra gildi en gefið er upp í heimildum sem sýna gildi frá 4,1 - 

29,19 µg/mL (Akula & Odhav, 2008; Mogana et al., 2013; Njenga & 

Viljoen, 2006) sem sýna þó að mæld gildi eru nokkuð breytileg. Í 

rannsókn Akula & Odhav (2008) kemur fram að 57,3 µg/mL sé lág 

hindrun á 5-LOX virkni og út frá því var hindrun í karfaflaki (E) einnig að 

vera lág. En þar sem í þessari rannsókn mælist hindrun í sýni svipuð 

hindrun í jákvæðu viðmiði mætti segja að hindrun hér sé góð.  

Ef karfaflak (E) er skoðað með tilliti til bæði andoxunar- og 

bólguhamlandi virkni þá mældist í því há bólguhamlandi virkni eða svipuð 

og í jákvæðu viðmiði. Karfaflak (E) mælist svo með meðal andoxunargetu 
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og má því segja að fylgni sé á milli þessara þátta. En vegna þess að 

einungis var unnt að mæla bólguhamlandi virkni í einu sýni er ekki hægt 

að staðfesta að fylgni sé á milli andoxunar- og bólguhamlandi virkni í 

sýnum. 

 

Vaxtarþátturinn FGF2 hefur góða og einnig græðandi virkni 

(Presta o.fl., 2005) og hefur hann verið tengdur við gróanda í sárum 

(Sharpe & Martin, 2013). Mælingaraðferðin var sett upp á rannsóknarstofu 

Háskólans á Akureyri fyrir þetta verkefni af höfundi. Þegar græðandi 

virkni er mæld með in vitro (á rannsóknarstofu) prófun er einnig 

mikilvægt að mæla hana in vivo (í eðlilegu umhverfi). Er það vegna þess 

að í in vivo mælingum er tekið tillit til lífeðlisfræðilegrar svörunar sem á 

sér stað við uppbyggingu sárs sem ekki er hægt að líkja eftir í tilraunaglasi 

(Sharpe & Martin, 2013). Góðar vísbendingar er þó hægt að fá með því að 

byrja á því að mæla virknina in vitro líkt og gert var í verkefninu.  

Að jafnaði eru notuð 5 µg prótein/mL (Zhang, Yu, Wang, Hu & 

Liu, 2013) eða 1 µg prótein/mL (Z. Hu o.fl., 2014) til þess að kóða brunna 

með próteini við framkvæmd ELISA aðferðar. Eðli þeirra próteina sem 

notuð eru ráða því þó hvaða styrkur er valinn, en markmiðið er að þekja 

brunnana að innanverðu með próteinum. Var því ákveðið hér að notast við 

þrjá mismunandi styrki, 5, 0,5 og 0,05 µg/mL. Minnst prótein var að finna 

í hörpuskeljasýninu en aftur á móti mest af FGF2 próteini. Kemur það ekki 

á óvart þar sem búið var að gera himnuskiljun og draga út þau prótein sem 

eru minni en 14 kDa. Því voru einungis prótein af réttri stærðargráðu í 

sýninu og meiri líkur á að FGF2 væri að finna þar.  

Niðurstöður benda til þess að sá próteinstyrkur sem brunnar eru 

húðaðir með skipti máli út frá eðli próteinanna og próteinstyrk í sýnum. Ef 

of mikið prótein er sett í brunn getur það flagnað af í næstu skrefum en 

einnig er hægt að hafa of lítinn styrk próteina og verður brunnurinn því 

ekki þakinn. Vinnsluvatnið mældist með aukinn styrk FGF2 eftir því sem 

próteinstyrkur í brunni var minni en þar sem mikið magn próteina er í 

vinnsluvatni (tafla 3) gæti ástæðan verið að próteinin séu að flagna af 

þegar mikill styrkur er í brunnum. Karfasýnin mældust öfugt við 
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vinnsluvatnið en þar mældist styrkur FGF2 í 0,5 µg/mL próteinstyrk í 

brunnum. Talið er að skýringin á því sé sú að sýnin hafi verið þynnt of 

mikið og brunnar því ekki húðast. Í hörpuskel mældist hár styrkur FGF2 

við húðun brunna með 0,5 µg/mL prótein styrk en FGF2 styrkur minnkaði 

með meiri þynningu sýnis. Ekki var hægt að húða brunna með 5 µg/mL 

styrk af hörpuskel þar sem próteinmagn var svo lítið í sýninu en þar sem 

það er hinn hefðbundni styrkur til þess að húða brunna hefði það 

mögulega gefið enn betri heimtur á FGF2. Áætla má að ónákvæmni og 

ósamræmi sé í mælingum út frá háu staðalfráviki en einugis eru sýnd efri 

mörk á þeim. Styrkur FGF2 í sýnunum var afar lítill en á móti kemur að 

ekki er þörf fyrir nema afar lítið magn af vaxtarþættinum til þess að 

framkalla þá virkni sem eftirsóknarverð er. FGF2 hefur ekki verið 

skoðaður í karfa áður en hefur verið staðfestur í öðrum fiskum eins og 

regnboga silungi (Hata, Takeo, Segawa & Yamashita, 1997). Hann hefur 

einnig verið skoðaður í hörpuskel og tilvist hans staðfest þó styrkur hafi 

ekki verið mældur (Torita o.fl., 2010). 

FGF2 próteinið sem notað var sem jákvætt viðmið í þessu verkefni 

kom vel út en staðallínurit fyrir hann fylgir í viðauka 3 (mynd 12). 

Neikvætt viðmið var gert með því að vinna brunna nákvæmlega eins og 

aðra brunna nema í stað sérhæfða mótefnis gegn FGF2 var sett 0,2% 

PBSA og ætti því engin binding að eiga sér stað í þeim brunnum. Einhver 

binding átti sér þó stað og bendir það til þess að ensímmerktu mótefnin 

(gegn FGF2 mótefnunum) hafi í einhverju mæli bundist við brunnana. 

Einnig getur hugsast að um sé að ræða  eðlileg frávik í mælingum eða 

brunnar hafi ekki verið þvegnir nógu vel eða jafnvel of mikið.  

Augljóst er að hægt er að mæla styrk FGF2 með þessari aðferð 

vegna þess að greinileg þynningar áhrif fengust í jákvæða viðmiðinu. 

Aðferðin þarfnast þó frekari aðlögunar þar sem hún gefur ekki nógu 

nákvæmar niðurstöður þar sem staðalfrávik mælinga eru mjög há. 

 

Af þeim þremur hliðarafurðum sem mældar voru í þessu verkefni 

mældist hörpuskel með mesta lífvirkni. Þar mælist mest heildar 

andoxunarvirkni, hæstur styrkur FGF2 og mest hlutfallsleg hreinsun 
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DPPH sindurefna. Þó er tekið fram að staðalfrávik mælinga á hörpuskel 

voru há og því þyrfti jafnvel að endurtaka þær mælingar. Einnig benda 

niðurstöður til þess að betra sé að draga lífvirkni úr karfaflaki með 

sjóðandi vatni frekar en etanóli. Sýni dregin út í sjóðandi vatni mælast 

bæði með meiri andoxunarvirkni í DPPH prófi og hærri styrk FGF2. Engin 

heildar andoxunarvirkni mældist reyndar með TAC prófi en gæti það 

stafað af skekkjum eða ónákvæmni í mælingum.  

Sýni voru tekin á fimmtudegi og gæti það spilað inní að þau biðu í 

kæli í fimm daga áður en farið var að vinna með þau. Fersku afurðirnar, 

karfaflakið og vinnsluvatnið, gætu því hafa glatað einhverri lífvirkni á 

þeim tíma. Hörpuskelin ætti ekki að vera eins viðkvæm og kemur að þeim 

sökum betur út en hinar afurðirnar. Hvort sem lífvirkni úr þessum 

hliðarafurðum verður notuð í snyrtivörur eða ekki eru þessar 

lífvirknimælingar mikilvægt upphaf á rannsóknum á hliðarafurðum frá 

karfavinnslu og gott skref í þá átt að nýta skel hörpudisksins sem er stærsti 

hluti dýrsins.  
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5 Lokaorð 
Í upphafi þessa verkefnis voru settar fram þrjár eftirfarandi 

rannsóknarspurningar:  

• Er í hliðarafurðum frá karfa- og hörpudiskvinnslu að finna 

eftirsóknarverða lífvirkni til notkunar í snyrtivörur? 

• Er lífvirkni mismunandi í þeim hliðarafurðum sem skoðaðar voru? 

• Mældist FGF2 vaxtarþátturinn með nýrri aðferð sem sett var upp í 

verkefninu? 

 

Eftirsóknarverða lífvirkni var að finna í hliðarafurðum karfa- og 

hörpudiskvinnslu, mismikla þó og er hörpuskelin að mælast með bestu 

gildin. Í öllum afurðum mældist andoxunarvirkni og græðandi virkni að 

einhverju marki og benda niðurstöður til að karfaflakið hafi bólguhamlandi 

eiginleika. Þar sem græðandi virkni er mjög eftirsóknarverð í snyrtivörur 

var ákveðið að setja upp próf sem kannaði græðandi virkni út frá 

vaxtarþættinum FGF2, en heimildir sýna að einmitt þann vaxtarþátt er að 

finna í hörpuskel. Staðfest var í þessu verkefni að vaxtarþáttinn er að finna 

í hörpuskel.  

Að þessu verkefni loknu væri bæði nytsamlegt og áhugavert að 

skoða hvort þessar afurðir hafi einhverja fleiri eftirsóknarverða eiginleika á 

borð við blóðþrýstingslækkandi eiginleika, bakteríuhamlandi eiginleika og 

hvítandi áhrif á húð. Einnig væri áhugavert að prófa að vinna efniviðinn 

öðruvísi í því markmiði að auka lífvirkni. T.d. með því að þurrka 

karfaflakið við hærra hitastig eða frostþurrka það. Gaman væri að prófa að 

draga prótein út úr vinnsluvatninu og vinna einungis með þau. Eins væri 

áhugavert að mæla lífvirkni í óvatnsleysanlegum hluta hörpuskeljanna sem 

kom út úr himnuskiljun. 

 Karfi og hliðarafurðir honum tengdar hafa ekki mikið verið 

skoðaðar m.t.t. lífvirkni en nauðsynlegt er að hefja rannsóknir á því þar 

sem karfavinnsla á Íslandi hefur færst í aukana á síðastliðnum árum. 

Vonandi verður þetta verkefni framfleyting á sviði rannsókna á lífvirkni 

karfa og hörpuskelja til nota í snyrtivörur. 
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7 Viðaukar 
Viðauki 1 - ELISA bufferar 
Í viðauka 1 má finna uppskriftir af þeim bufferum sem notaðir voru við 

ELISA próf. Einnig má í töflunum sjá framleiðendur þeirra efna sem notuð 

voru.  

 
Tafla 4. Uppskrift af Carbonate Boating Buffer fyrir ELISA. 

Carbonate Coating Buffer (pH 9,5) 
Efni Framleiðandi Magn (g) 
Na2CO3  Sigma-Aldrich 0,795 
NaHCO3 Sigma-Aldrich 1,465 
dH2O Fylla upp að 1L 

 
Tafla 5. Uppskrift af PBS fyrir ELISA.  

PBS (pH7,2 með HCl) 
Efni Framleiðandi Magn (g) 
Na2HPO4 Sigma-Aldrich 7,2 
KH2PO4 Sigma-Aldrich 1,2 
NaCl Sigma-Aldrich 40 
KCl Sigma-Aldrich 1 

dH2O Fylla upp að 5L 
 

Tafla 6. Uppskrift af PBS/Tween, þvottabuffer fyrir ELISA.  

PBS/Tween 
Efni Framleiðandi Magn(mL) 

Tween20 Sigma-Aldrich 0,5 
PBS Fylla upp að 1L 

 
Tafla 7. Uppskrift af 1%/0,2% PBSA fyrir ELISA. 

PBSA (1/0,2%) 
Efni Framleiðandi Magn(g) 
BSA Sigma-Aldrich 1/0,2 
PBS Fylla upp að 100mL 
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Tafla 8. Uppskrift af substrat buffer fyrir ELISA. Hér var sýrustig stillt áður en 
MgCl2*6H2O var bætt útí. 

Substrat buffer (1M) (pH 9,8 með 6M HCl) 
Efni Framleiðandi Magn (mL) 

Dietanolamin Sigma-Aldrich 97 
dH2O 

 
803 

MgCl2*6H2O Sigma-Aldrich 100 mg 
 

 

Viðauki 2 - Andoxunarprófanir 
Í viðauka 2 er að finna tölulegar niðurstöður fyrir öll sýni (tafla 9) úr 

DPPH andoxunar prófi ásamt þeim staðallínuritum (myndir 8 og 9)sem 

notaðar voru til útreikninga á heildar andoxunarvirkni í sýnum. Jákvæði 

staðallinn var gallic-sýra en tekinn var mesti styrkur sýrunnar úr báðum 

línuritum til þess að fá betri fylgni (R2 ) í línuritum og kom það ekki að sök 

þar sem gildi voru enn innan hennar. 

 
Tafla 9. Niðurstöður DPPH andoxunarprófs. Taflan sýnir niðurstöður DPPH 
andoxunarprófs, bæði mælda ljósgleypni(OD517) og hlutfallslega hreinsun DPPH 
sindurefna (%RSA). Gallic-sýru staðall var ekki mældur eins oft og sýni þar sem það þótti 
ekki þurfa vegna stöðugleika mælinga. 

Tími"(mín)"

Karfaflak"(V)" Karfaflak"(E)" Hörpuskel" Vinnsluvatn" GallicQsýra(10)" GallicQsýra(0,078)"

OD517" %"RSA" OD517" %"RSA" OD517" %"RSA" OD517" %"RSA" OD517" %"RSA" OD517" %"RSA"
0" 0,377# 56,4# 0,407# 52,9# 0,401# 53,6# 1,241# K43,6# 0,058# 93,3# 0,057# 93,4#
30" 0,335# 61,2# 0,510# 41,0# 0,368# 57,4# 1,269# K46,8# 0,055# 93,6# 0,057# 93,4#
60" 0,316# 63,5# 0,369# 57,3# 0,346# 60,0# 1,272# K47,1# 0,057# 93,4# 0,057# 93,4#
90" 0,295# 65,9# 0,355# 59,0# 0,337# 61,0# 1,276# K47,6# 0,065# 92,5# 0,057# 93,4#
120" 0,275# 68,2# 0,342# 60,5# 0,311# 64,0# 1,326# K53,4# 0,065# 92,5# 0,058# 93,3#
150" 0,266# 69,3# 0,323# 62,6# 0,293# 66,1# 1,234# K42,8# 0,065# 92,5# 0,058# 93,3#
180" 0,243# 71,9# 0,310# 64,1# 0,283# 67,2# 1,125# K30,1# K# K# K# K#
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Mynd 9. Staðallínurit fyrir TAC prófun (vatn). Myndin sýnir staðallínurit gallic-sýru fyrir 
sýni dregin út í vatni. 

 

 
 

Mynd 10. Staðallínurit fyrir TAC prófun (etanól). Myndin sýnir staðallínurit gallic-sýru 
fyrir sýni dregin út í etanóli. 
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Viðauki 3 - FGF2 
Í viðauka 3 eru staðallínurit sem notuð voru við útreikninga á styrkleika 

vaxtarþáttarins FGF2. Annarsvegar til útreikninga á heildar próteinstyrk 

sýna (mynd 11) og hinsvegar á heildar styrk FGF2 í sýnum (mynd 12). Á 

mynd 12 eru þrjú gildi tekin út til þess að fá fram betri fylgni (R2) en gildin 

sem eftir stóðu voru enn öll innan þeirra styrkleika sem línuritið sýnir.  

 

 
Mynd 11. Bradford staðallínurit. Staðallínuritið sýnir jöfnu bestu línu sem notuð var við 
útreikninga á heildar próteinstyrk í sýnum út frá ljósgleypni. 

 

 
Mynd 12. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) staðallínurit. Staðallínuritið 
sýnir jöfnu bestu línu sem notuð var við útreikninga á styrkleika FGF2 próteins í 
sýnum út frá ljósgleypni. 
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