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Abstract 

The bioactivity in Chlorella sp. and Phaeodactylum tricornutum microalgae 

was measured with respect to antioxidant- and anti-inflammatory activity. 

Also, a new method was applied for investigating the presence of the LhcSR3 

protein that has been related to ultraviolet protection in various organisms. 

A comparison was made in terms of extraction methods, where phosphate-

buffered saline, ethanol and hexane were used as solvents, and also between 

shock treatments of microalgae cultures prior to harvesting. 

Antioxidant activity was measured using total antioxidant capacity assay with 

the highest activity of 113,69 µg/ml found in Chlorella sp. following glucose 

shock treatment and ethanol extraction. Radical scavening activity using the 

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl assay showed scavening of 40% and above 

mesured in all samples. Anti-inflammatory activity was determined in P. 

tricornutum using the 5-lipoxygenase assay with the most efficient inhibition 

detected in samples using phoshate-buffered saline for extraction of the 

activity. 

Results from the enzyme-linked immunosorbent assay using specific 

antibodies against the LhcSR3 protein indicated that both microalgae species 

expressed the protein. 

Overall, no clear differences in bioactivity were observed in samples derived 

from the two microalgae species. However, slight differences in activity were 

observed when the extraction solvents were compared, with indications of the 

phosphate-buffered saline being more efficient than ethanol and hexane. 

Keywords: microalgae, antioxidant activity, anti-inflammatory 

activity, UV radiation, LhcSR3 protein 
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Útdráttur 

Eftirsóknarverð lífvirkni örþörungategundanna Chlorella sp. og 

Phaeodactylum tricornutum var mæld með tilliti til andoxunar- og 

bólguhamlandi virkni, auk þess sem sett var upp ný aðferð til mælingar á 

LhcSR3 próteininu sem þekkt er fyrir vernd gegn útfjólubláum geislum sólar 

og var megin áhersla lögð á þær mælingar. Samanburður var gerður á 

aðferðum við sjokkmeðhöndlun þörunga við lok vaxtarfasa, svo og 

útdráttaraðferðum, þar sem að notast var við fosfat-buffraða saltlausn, etanól 

og hexan sem leysa. Mælingar á heildar andoxunarvirkni sýndu hæstu 

andoxunarvirkni eða sem nam 113,69 µg/ml í Chlorella sp. við etanól útdrátt 

og glúkósa sjokkun við lok vaxtarfasa. Virkni radikala hreinsunar var mæld 

með 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl aðferð og mældist virkni radikala 

hreinsunar um eða yfir 40% í öllum sýnum. Bólguhamlandi virkni var mæld 

með hindrun ensímsins 5-lipoxygenase og sýndu niðurstöður mælinga í P. 

tricornutum sýnum að mest hindrun ensímsins fékkst við útdrátt með fosfat-

buffraðri saltlausn.  

Niðurstöður mælinga á LhcSR3 próteininu með  sérhæfðum mótefnum bentu 

til þess að báðar örþörungategundirnar tjái próteinið. 

Í samantekt benda niðurstöður mælinga ekki til meiri virkni í annarri 

þörungategundinni samanborið við hina en vísbendingar voru um að útdráttur 

með fosfat-buffraðri saltlausn skilaði meiri virkni en útdráttur með etanóli og 

hexan.  

Lykilorð: örþörungar, andoxunarvirkni, bólguhamlandi virkni, UV 

geilsar, LhcSR3 protein 
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1. Inngangur 

Vatn þekur um það bil 75% af yfirborði jarðar og skiptist það gróflega í 

saltvatn og ferskvatn. Í vatnavistkerfinu má finna gífurlegt magn lífvera sem 

lifa við hinar ýmsu aðstæður (Demmig-Adams, Cohu, Stewart, & Iii, 2014). 

Heimkynni vatnalífvera ráðast af kringumstæðum hverju sinni en bæði í 

vötnum og sjó geta aðstæður verið mjög ýktar, það er, þrýstingur, selta, 

súrefnisstyrkur og hitastig geta verið á breiðu bili og gefur það vísbendingu 

um fjölbreytileika lífríkisins. Talið er að rúmlega 80% af þeim plöntu- og 

dýrategundum sem má finna á jörðinni heyri til sjávarlífríkisins en aðeins um 

10% af þeim ríflega 25000 plöntutegundum sem hafa fundist hafa verið 

rannsakaðar með tilliti til lífvirkni (Jha & Zi-Rong, 2004).  

Líta má svo á að ljóstillífandi lífverur séu neðst í fæðukeðjunni þar sem 

að þær fanga ljósorku til að nýmynda stórar sameindir eins og prótein, sykur 

og fitu úr vatni, koltvíoxíði og steinefnum, en þessar sameindir eru 

nauðsynlegar öllum lífverum. Samsetning þeirra efna sem mynduð eru getur 

verið mjög fjölbreytileg og tekið á sig ýmsar myndir, en matvæla-, snyrti- og 

lyfjaiðnaður byggir á þessari ríkulegu auðlind á einn eða annan hátt. Með 

aukinni þekkingu á næringarefnum og virkni þeirra eykst áhugi meðal 

almennings og fæðubótarefni á ýmsum formum svo sem í fljótandi, duft eða í 

töfluformi hefur aukist mjög víðsvegar um heim (Adams  & Moss, 2008, bls. 

1). 

1.1 Bakgrunnur  

Þörunga, og þá sérstaklega örþörunga, er að finna í yfirborði sjávar og vatna. 

Því má álykta að þeir innihaldi einhvers konar vörn gegn geislum sólar sem að 

er eftirsóknarverður eiginleiki í krem og olíur með tilliti til sólarvarnaráhrifa.  

Rannsóknir sýna að þörungar innihalda mikið magn af fjölbreytilegum 

litarefnum sem að taka þátt í ljóstillífunarferlinu og hafa þörungar því verið 

flokkaðir í fylkingar og flokka meðal annars með tilliti til framleiðslu litarefna 

(Rowan, 1989, bls. 1). Þörungarnir eru oft notaðir í plöntu- og 

lífefnarannsóknir þar sem þeir eru auðveldir til ræktunar og hafa svipaða 
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efnauppbyggingu í frumuvegg sínum og háplöntur (Hoek, Mann, Jahns, &  

Hans, 1995, bls. 365). 

Þörungar eru flokkaðir í kísil-, gyllta-, brún-, rauð- og grænþörunga, en 

flestar þekktar tegundir þörunga heyra til brúnþörunga. Grænþörungar eru 

einnig mjög algengir en þeir draga nafn sitt af grænukornum þeirra. 

Grænþörungum er gjarnan sktipt í tvo hópa, chlorophytes og charophyceans, 

og er þá aðalega að finna í ferskvatni þó þeir finnist einnig í sjó (Reece et al., 

2011, bls. 559-569). 

Örþörungar hafa margs konar líffræðilega eiginleika og eru því mikilvæg 

uppspretta ýmissa efna og efnasambanda. Rannsóknir hafa leitt í ljós að mikla 

lífvirkni er að finna í örþörungum, meðal annars andoxunarvirkni, 

bólgueyðandi virkni svo og bakteríu- og veiruhamlandi virkni auk þess sem að 

örþörungar hafa mikið verið rannsakaðir með tilliti til lífdísilframleiðslu 

(Kwak et al., 2014).  

Tegundirnar Chlorella sp. og Phaeodactylum tricornutum voru valdar til 

rannsókna í verkefninu og var það gert með tilliti til áhugaverðrar lífvirkni sem 

þekkt er að þessar tegundir búa yfir en einnig vegna aðgengi þörunganna sem 

eru báðir í ræktun á rannsóknarstofum HA. Báðar tegundirnar eru þekktar fyrir 

að innihalda mikið magn andoxunarefna svo sem karóteníða ásamt lípíðum og 

fjölómettuðum fitusýrum, og þótti því áhugavert að mæla þá virkni þar sem 

þessir eiginleikar eru eftirsóknarverðir í framleiðslu á ýmsum sviðum (Pulz & 

Gross, 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á að lífverur sem að þrífast í köldu 

umhverfi, svo sem kaldsjávartegundir innihalda mikið magn af ómettuðum 

fitusýrum sem að er eftirsótt afurð í framleiðslu á matvælum, snyrtivörum og 

fæðurbótaefnum. Ómettaðar fitusýrur gegna mikilvægu hlutverki í 

kuldakærum lífverum sem og öðrum lífverum, en í köldu umhverfi á 

frumuhimnan til að stífna og nýta kaldsjávartegundir blöndu af breytilegum 

samsetningum fitusýra til þess að halda sveigjanleika hennar (Morgan-Kiss, 

Priscu, Pocock, Gudynaite-Savitch, & Huner, 2006). 

1.1.1 Chlorella  

Grænþörunguirnn Chlorella er einfrumu örþörungur sem að inniheldur um það 

bil tíu undirtegundir. Chlorella er heilkjörnungur, en frumurnar eru kúlulaga 

eða sporöskjulaga og mjög smáar, eða á bilinu 2-12 µm. Chlorella er aðalega 
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að finna í ferskvatni og jarðvegi en einnig sem sjávarsvif og í samlífi með 

hryggleysingjum svo sem marglyttum og svampdýrum (Hoek, Mann, Jahns, & 

Hans, 1995, bls. 365). 

Síðasta áratuginn hafa Chlorella og Spirulina verið ríkjandi yfir öðrum 

afurðum örþörungategunda á markaði og þá fyrst og fremst vegna ákjósanlegs 

næringarefnainnihalds, en lífmassi þessara tegunda er oft markaðsettur í töflu- 

eða duftformi. Chlorella er einnig mjög áhugaverð að því leiti að hún 

inniheldur β-1,3-glucan sem þekkt er að hefur örvandi áhrif á ónæmiskerfið, 

hefur radikala hreinsunarvirkni og minnkar fitu í blóðinu (Pulz & Gross, 2004; 

Spolaore, Joannis-Cassan, Duran, & Isambert, 2006).  

1.1.2 Phaeodactylum tricornutum 

Kísilþörungar (Bacillariophyceae) eru flestir einfrumungar. Þráðlaga 

kísilþörungar eru algengastir og finnast yfirleitt á öllum breiddargráðum 

(Metting, 1996). 

Phaeodactylum tricornutum er kísilþörungur sem að finnst í milli söltu 

vatni og sjó um allan heim. Örþörungurinn framleiðir lípíð og langar 

fjölómettaðar fitukeðjur (LC-PUFAs) sem að hafa verðmætt næringargildi auk 

þess að vera mikið nýttar í snyrtivörur, dýrafóður og lyf. Einnig hafa 

vatnsleysanleg efni P. tricornutum sýnt bólgueyðandi, verkjastillandi og 

radikala hreinsunarvirkni (Kwak et al., 2014). Frumuveggur kísilþörunga 

einkennist yfirleitt af kísilstoðgrind sem að er eins og skel hulin fjölsykrum og 

próteinum. Frumuveggur P. tricornutum er hins vegar frábrugðin öðrum 

kísilþörungum að því leiti að hann inniheldur ekki mikið af kísil. Þörunginn 

má finna í þremur mismunandi formum, þau eru, spólulaga, þríarma og 

sporöskjulaga og hefur sporöskjulaga formið sterkari byggingu heldur en hin 

tvö. Talið er að mismunandi form ráðist af umhverfisþáttum eins og 

ljósstyrkleika og næringarefnaframboði (Francius, Tesson, Dague, Martin-

Jézéquel, & Dufrêne, 2008). 

1.2 Eftirsóknarverð lífvirkni í snyrtivörur 

Þegar mæla á lífvirkni í efnivið sem kann að innihalda óstöðugar sameindir er 

mikilvægt að stilla umhverfisþætti að efniviðnum til þess að hámarka gæði og 
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koma í veg fyrir missi á nýtni/afkastagetu hans (Cos, Vlietinck, Berghe, & 

Maes, 2006). 

Mikilvægt er að notast við viðeigandi lausnir til útdráttar á 

eftirsóknarverðri lífvirkni með tilliti til þeirra afurða sem vinna skal og einnig 

m.t.t. lokavörunnar sem virknin/afurðin skal nýtt í. Í snyrtivöruiðnaðinum eru 

reglugerðir sem að segja til um leyfilegt magn og/eða styrk efna við 

framleiðslu vara og voru útdráttarlausnir verkefnisins valdar með tilliti til þess. 

Oftast eru notaðir skautaðir leysar eins og metanól, etanól og etýl asetat þegar 

marksameindirnar eru vatnssækin efni (Cos et al., 2006). 

Etanól er mikið notað í alls kyns vörur sem að komast í snertingu við 

húð og má sem dæmi nefna hársprey og ýmiskonar snyrtivörur, munnskol og 

hreinsivörur. Etanól er einnig góður leysir til útdráttar fituefna. Talið er að 

etanól auki gegndræpi húðarinnar og þar af leiðandi auðveldara fyrir 

uppleystar agnir að komast í gegn. Því gæti fólk með viðkvæma húð eða 

húðvandamál þurft að varast snyrtivörur sem innihalda etanól (Ferreira-Dias, 

Valente, & Abreu, 2003; Lachenmeier, 2008).  

Hexan er algengur lífrænn leysir, líkt og etanól,  og oft notaður til 

útdráttar á lífvirkni þar sem þetta er góður leysir fyrir fituleysanlegar 

sameindir. Rannsóknir hafa til að mynda sýnt að útdráttur með hexani sé 

skilvirkar en útdráttur með etanóli þegar horft er til útdráttar á olíuefnum 

(Ferreira-Dias et al., 2003; Chevolleau, Mallet, Debal, & Ucciani, 1993; 

Chevolleau, Mallet, Ucciani, Gamisans, & Gruber, 1992). 

Fosfat-buffraðar saltlausnir (PBS) eru mikið notaðar á 

rannsóknarstofum, meðal annars í þynningarskyni, í þvottalausnir og sem 

viðbótarefni í æti við frumuræktun. Hægt er að aðlaga bufferinn að 

efniviðnum með því að að útbúa hann með auka söltum eins og kalsíum og 

magnesíum ásamt styrkleika svo og sýrustigi buffersins. Fosfat-buffraðar 

saltlausnir hafa þann eiginleika að geta haldið pH gildi þrátt fyrir breytingar á 

hitastigi (Ugwu & Apte, 2004). 

1.2.1 Bólguhamlandi virkni  

Líkaminn hefur þróað með sér kerfi sem að er virkt öllum stundum og 

viðheldur jafnvægi (homeostasis) innan hans. Kerfið skynjar einnig 

utanaðkomandi þætti sem að hafa áhrif á líkamann og svarar þá ýmist með 
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jákvæðri- eða neikvæðri afturvirkni (positive/negative feedback) sem að vinnur 

að því að ná eðlilegu ástandi á ný. Þegar að líkaminn verður fyrir einhvers 

konar áverka svo sem meiðslum eða sýkingum bregst hann fljótt við með 

ferlum eins og bólgusvörun til þess að koma í veg fyrir frekari skemmdir 

og/eða sýkingar sem að áverkinn kann að hafa í för með sér (Windmaier, Raff, 

& Strang, 2003, bls. 8-10). 

Eicosanoids eru efni sem framleidd eru úr arachidonic sýru en það er 

fjölómettuð fitusýra sem að finnst í frumuhimnum þar sem hún er estertengd 

fosfórlípíðum. Cyclic endoperoxides, prostaglandins, thromboxanes og 

leukotrines falla undir eicosanoids en efnin eru mynduð í fjölda fruma sem 

svörun við áreiti. Nýmyndun eicosanoids á sér stað við ákveðið áreiti, það er, 

þegar hormón, taugaboðefni, lyf eða eiturefni bindast viðtökum og virkja 

fosfólipasa A2 (PLA2) ensímið í frumuhimnu örvuðu frumunnar. Til þess að 

nýmyndun á eicosanoids geti átt sér stað við áreitið verður arachidonic sýran 

að losna frá frumuhimnunni en það gerist fyrir tilstilli eins eða fleiri lípasa af 

PLA2 gerð, til dæmis cytosolic PLA2, secretory PLA2 og calcium-independent 

PLA2. Arachidonic sýran er þá brotin niður í tveimur ferlum (mynd1) 

(Katzung, Masters, & Trevor, 2012, bls. 313-314; Windmaier, Raff, & Strang, 

2003, bls. 148). 

Annar ferillinn er virkjaður af cyclooxygenase (COX) ensíminu sem 

leiðir að lokum til myndunar á cyclic endoperoxides, prostaglandins og 

thromboxanes, sem öll gegna mikilvægu hlutverki við samdrátt sléttra vöðva í 

æðum, öndunarfærum og meltingarvegi. Hinn ferillinn felur í sér örvun á 

lipoxygenase (LOX) ensíminu og leiðir þá til myndunar á leukotrienes sem að 

eru bólgueyðandi sameindir framleiddar í hvítum blóðkornum og draga nafn 

sitt af þeim. Eftir að áreiti hefur komið bólguferlinum af stað og 

lokamyndefnin hafa verið mynduð er þeim seytt strax til viðkomandi 

áverkastaðar. Eftir verkun sameindanna eru þær fljótt brotnar niður af 

ensímum og verða þá óvirkar. Verkjalyf svo sem aspirin er gott dæmi um efni 

sem að hindrar myndun endoperoxides, prostaglandins og thromboxanes með 

því að hindra cyclooxygenase (COX) ensímið og kemur því að einhverju leiti í 

veg fyrir sársauka og bólgur og stuðlar að lækkun líkamshita. Bólgueyðandi 

lyf í flokkinum adrenal sterar geta hindrað fosfólípasa A2 og þar af leiðandi 

komið í veg fyrir nýmyndun á öllum eicosanoid. Einnig eru til lyf sem að 
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hindra lipoxygenase (LOX) ensím og hindra þar með myndun leukotrienes, en 

lyf af þessum toga eru t.d. gefin við asthma (Windmaier, Raff, & Strang, 2003, 

bls. 148-149). 

 

Mynd 1. Leiðir til myndunar á eicosanoids. Bólguferillinn fer af stað sem svar 
við áreiti og ræsir fosfólípasa Aa sem er lykilensím við myndun eicosanoids. Á 
myndinni má sjá þau ensím og efni sem koma að bólguferlum líkamans 
(Windmaier, Raff, & Strang, 2003). 

 Lipoxygenase finnst víða í plöntum, sveppum, dýrum og mönnum en ensímið 

brýtur niður fjölómettaðar fitusýrur sem að hafa röð cis tvítengja. 5-, 12-, og 

15-lipoxygenase (5-,12-og 15-LOX) stuðla að niðurbroti arachidonic sýru með 

myndun hydroperoxyeicosatetraenoic sýru (HPETEs) sem að umbreytist síðan 

hratt í vetnisafleiður (HETEs) og leukotrienes. Leukotrienes sem að eru 

mynduð fyrir tilstilli 5-LOX í hvítum blóðkornum, mast frumum og 

griplufrumum hafa mikið verið rannsökuð. 5-LOX ensímið ásamt 5-LOX 

virkjandi próteinum (FLAP) leiða til myndunar á leukotrienes A4 (LTA4) en 

þetta er mjög óstöðugt milliefni sem umbreytist fljótt með vatnsrofi í 

leukotriene B4 (LTB4) eða í  cysteinyl leukotrienes (LTC4, LTD4 og LTE4) 

með tengingu glútaþíon við LTA4. Leukotrienes gegna mikilvægu hlutverki í 

ónæmissvörun, öndunarkvillum, þarmabólgum og slímseigjukvillum. Þrátt 

fyrir að leukotrienes séu aðalega mynduð í hvítum blókornum, geta 

þekjufrumur (endothelial cells) tekið LTA4 upp og umbreytt því. Asthma- og 

ofnæmislyf einkennast í flestum tilfellum af því að koma í veg fyrir myndun á 
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LTC4 og LTD4 með því að óvirkja 5-LOX ensímið eða FLAP próteinin sem að 

stuðla að virkjun 5-LOX (Katzung et al., 2012, bls. 316-317; Noverr, Toews, 

& Huffnagle, 2002). 

Nordihydroguaiaretic sýra (NDGA) er náttúruleg sameind sem hefur 

meðal annars verið unnin úr plöntunni Larrea tridentata. NDGA og önnur 

fenól þekja yfirborð laufa plöntunnar og verja hana gegn örverum, vírusum, 

útfjólubláum geislum og vatnsmissi (Lü et al., 2010). Vegna þessara 

líffræðilegu eiginleika NDGA er sýran mikið notuð í lyfjaiðnaði. NDGA getur 

einnig haft hindrunaráhrif á mörg ensím og var þess vegna bannað sem 

aukaefni í matvælum. NDGA eru sterkir andoxarar og samkvæmt tilraun 

Czapski o.fl. (2012) búa margar sameindir sem að hafa hindrunarvirkni á 5-

LOX einnig yfir andoxunarvirkni og sérstaklega ef styrkleikinn er yfir 1 µM. 

1.2.2 Vörn gegn skaðlegum geislum sólar 

Meðalhitastig á yfirborði sólar er um 5800°C og sendir sólin frá sér geisla sem 

að hegða sér eins og bylgjur. Ósonlagið hindrar að geislar af ákveðnum 

bylgjulengdum komist til jarðar á meðan að aðrir berast óhindrað til jarðar. 

Heit yfirborð eins og sólin gefa aðalega frá sér geislun með stutta bygljulengd 

en kaldari yfirborð gefa yfirleitt frá sér geisla með lengri bylgjulengd. Oft er 

talað um að um það bil 51% af geislum sólar nái til yfirborðs jarðar en aðrir 

endurkastast aftur útí geim. Rafsegulbylgjur sólarinnar eru á breiðu 

bylgjulengdabili, en bylgjulengdir á bilinu 400-700 nm ná til jarðar og er þá 

talað um sýnilegt ljós. Vísindamenn skilgreina bylgjur sem orku með tilliti til 

bylgjulengdar eða vegalengdar milli hápunkta bylgnanna (crests) og tíðni 

þeirra. Ljóstillífandi lífverur, svo sem plöntur, geta nýtt sér bylgjulengdir á 

þessu bili sem orkugjafa við ljóstillífun en þegar bylgjulengdir eru styttri en 

400 nm er talað um útfjólublátt (UV) ljós sem er ekki sýnilegt berum augum. 

Tæpan helming þeirrar orku sem nær til yfirborðs jarðar dregur sjórinn og 

landslagið í sig og sendir aftur frá sér á formi geisla með langa bylgjulengd 

(varma). Varminn sem yfirborð jarðar gefur aftur frá sér er þó meiri 

samanborið við þann varma það dregur í sig, það er, yfirborð jarðar fær aðeins 

til sín sólargeisla (með stuttri bygljulengd) á daginn en gefur frá sér geisla 

(langar bylgjulengdir) bæði dag og nótt. Þar sem að vatnsgufan, koltvíoxíð og 

skýin draga í sig um 99% af þessum varma og sleppa aðeins mjög litlu magni 
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aftur út í geiminn geislar megnið af varmanum aftur til jarðar og mynda 

svokölluð gróðurhúsaáhrif sem að viðheldur hitastigi á yfirborði jarðar. Með 

þessari hringrás fær yfirborð jarðar til sín um það bil tvisvar sinnum meiri 

geislun af langri bylgjulengd heldur en af stuttri bylgjulengd frá sólinni (Smith 

& Smith, 2012, bls. 19-20). 

Útfjólubláir geislar (UVR) sólar geta orsakað sólbruna, húðkrabbamein 

og exem á húð og getur verið hættulegt ef ekki er meðhöndlað á réttan hátt. 

Oft er talað um UVA og UVB geisla þar sem UVA eru með hærri bylgjulengd 

eða á bilinu 320-400 nm og UVB á bilinu 290-320 nm. Um það bil 95% af 

UVA geilsum frá sólinni kemst óhindrað til jarðar á meðan ósonlagið hindrar 

stóran hluta UVB geislanna sem geta verið orsakavaldur sólbruna og DNA 

skemmda (krabbameina). UVA geislar fara í gegnum húðina og geta einnig 

valdið DNA- og vefjaskemmdum undir húðinni með framleiðslu á 

hvarfgjörnum súrefnistegundum (reactive oxygen species ROS) en ROS getur 

skemmt guanine (G) í erfðaefni lífvera og valdið húðkrabbameini. Skemmdir 

af völdum UVA geisla eru hvataðar af frjálsum radikölum sem hraða 

niðurbroti kollagens ásamt því að minnka nýmyndun þess sem að veldur 

hrukkum og viðkvæmri húð (Wang, Osterwalder, & Jung, 2011). 

Stöðugar rannsóknir eru á sólarvörnum, ýmist í því markmiði að vinna 

á móti ROS eða hindra að húðin taki í sig skaðlega UV geisla. Sólarvarnir sem 

að eru á markaði innihalda því ýmist UV filtera sem að draga í sig og/eða 

endurkasta UV geislum og/eða andoxunarefni eins og C og E vítamínum sem 

að geta hugsanlega unnið á móti ROS í líkamanum (Wang et al., 2011). 

1.2.2.1 Light-harvesting complex (LHC) 

Blágrænar bakteríur (cyanobacteria) eru dreifkjörnungar sem voru mögulega 

fyrstu lífverur jarðar sem vitað er til að hafi myndað súrefni með ljóstillífun 

fyrir um það bil þremur billjónum árum (Wiessner, Robinson, & Starr, 1990, 

bls. 158). Ljóstillífun er flókið lífefnafræðilegt ferli sem að gerir lífverum það 

kleift að breyta sólarljósi í efnaorku. Mörg hundruð prótein taka þátt í ferlinu 

og hafa mörg þeirra verið rannsökuð með tilliti til hluverks, byggingu og 

virkni en einnig eru prótein sem taka þátt í þessu ferli sem hafa lítið sem ekkert 

verið rannsökuð (Ganeteg, Külheim, Andersson, & Jansson, 2004). 
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Örþörungar innihalda litarefni svo sem blaðgrænu (chlorophyll), karóteníða og 

phycobilins en sérstakur áhugi hefur verið fyrir litarefnunum með tilliti til 

ljóstillífunar (Metting, 1996). 

Hvarfgjarnar súrefnistegundir (ROS) eru myndaðar við ljóstillífun, 

sérstaklega þegar rafeindaflutningurinn er mettaður við mikið ljós. Non-

photochemical quenching (NPQ) er ferli sem hjálpar til við að vernda plöntur 

fyrir miklu ljósi með því að umbreyta umfram orku blaðgrænunnar í 

hita/varma. NPQ  kemur í veg fyrir myndun triplet excites sem annars myndu 

hvarfast við súrefnissameindir og mynda singlet oxygen, sem að eru ROS. Í 

plöntum virkjar PsbS prótein NPQ, en þessi prótein virkjast við pH breytingar 

af völdum of mikils ljóss. Ferlið er skilvirkt og virkjast á nokkrum sekúndum 

eftir að styrkur ljóssins hefur aukist og vinnur strax að orku-lækkun (energy 

quenching). Hins vegar er talið að þörungar hafi svokölluð Light-harvesting 

complex (LHC) prótein sem talin eru gegna svipuðu hlutverki og PsbS prótein 

í landplöntum (Bonente et al., 2011). 

LHC prótein eru áhugaverð að því leiti að þau eru ekki skilyrði til þess 

að ljóstillífun geti átt sér stað, en þegar þau eru til staðar taka þau þátt í 

ljóstillífun þar sem að þau hámarka getu ljósupptöku. LHC prótein binda að 

minnsta kosti helming allrar blaðgrænu (Chl) sem er til staðar, ásamt 80-90% 

xanthophyll litarefna (Ganeteg et al., 2004; Wiessner, Robinson, & Starr, 

1990, bls. 175). 

LhcSR orthologs eru gen sem fundist hafa í ólíkum tegundum lífvera 

sem að hafa þróast af sameiginlegum forfeðri, en rannsóknir sýna að LhcSR 

orthologs halda venjulega sömu virkni við þá þróun. Þessi gen hafa fundist í  

ýmsum tegundum græn- og brúnþörunga ásamt mosa. Light-harvesting 

complex stress-related 3 (LhcSR3) prótein eru fjölpeptíð og eru kóðuð af 

Lhcsr3.1 og Lhcsr3.2 genunum. Frábrugðið PsbS próteinum, mynda LhcSR3 

prótein komplexa sem tengdir eru litarefnum eins og blaðgrænu a (Chl a) og 

blaðgrænu b (Chl b), lúteini og violaxanthin. Til dæmis eru ákveðin svæði á 

próteininu sem hafa mikla sækni í Chl a og önnur svæði sem hafa sækni í 

lútein og violaxanthin. LhcSR3 inniheldur prótónur sem bregðast við pH 

breytingum. Flest Lhc prótein binda bæði Chl a og Chl b, en LhcSR prótein er 

þó einnig að finna í kísilþörungum sem hafa ekki Chl b (Bonente et al., 2011; 

Gerotto, Alboresi, Giacometti, Bassi, & Morosinotto, 2011). 



10 

 

Öll þau litarefni sem að binda ljósorku í þörungum færa orkuna yfir til 

Chl a. Allir þörungar innihalda Chl a sem að gleypir ljósbylgjur við ±420 nm 

sem að er lægri bylgjulengd en hjá flestum öðrum litarefnum (450-550 nm). 

Litarefni eins og Chl b flytur orkuna sem þau binda mjög skilvirkt yfir á Chl a 

en flutningur frá biliproteins og karóteníðum er minna skilvirkur. Fjöldi 

litarsameinda taka þátt í þessu ferli, en nýmyndun á einni súrefnissameind 

þarfnast átta rafeinda millifærslna og taka um það bil 300-400 Chl sameindir 

þátt í þessum flutning (Kirk, 1994, bls. 245,294; Rowan, 1989, bls. 8-10). 

Rannsóknir sýna að í miklu/sterku ljósi verður uppsöfnun á LhcSR3 og 

hefur þá próteinið eiginleika til þess að breyta umfram orku í varma og dregur 

úr skemmdum af völdum geisla og ROS (Tokutsu & Minagawa, 2013). 

1.2.3 Andoxunarvirkni 

Oxun er keðjuhvarf sem gerist í nokkrum skrefum, en gott dæmi um þetta ferli 

er þránun fitu í matvælum sem að veldur vondri lykt og litabreytingum. Lífræn 

efnasambönd eru varmafræðilega óstöðug þegar þau komast í viðurvist 

súrefnis og getur þá oxun átt sér stað (Sadowska-Bartosz & Bartosz, 2014).  

Oxun er efnahvarf sem að á sér stað þegar efni missa eina eða fleiri 

rafeindir en þá myndast sameindir (oxunarefni) sem að eru kölluð sindurefni. 

Sindurefni eru í eðli sínu óstöðug vegna þess að þau hafa óparaða rafeind sem 

að hefur sækni til þess að parast við aðrar rafeindir. Þessi efni eru því afar 

hvarfgjörn, það er, leitast eftir því að parast og geta þá parast við mikilvæg 

efni og efnasambönd í líkamanum og haft óæskileg áhrif á þau. Frumur 

líkamans þurfa á súrefni að halda til að starfa og geta því myndast sindurefni 

við efnaskipti þeirra. Þetta gerist þegar súrefni parast við annað frumefni, en 

það efnasamband kallast oxíð. Utanaðkomandi þættir svo sem mengun, geislun 

og ýmis eiturefni geta einnig leitt til myndunar á sindurefnum, en of mikil 

framleiðsla sindurefna í líkamanum getur leitt til krabbameinsvaxtar, 

liðargigtar og hjarta- og æðasjúkdóma. Einnig má tengja slíkar 

oxunarskemmdir við þróun öldunar, en talið er að andoxunarefni geti hægt á 

þessu ferli. Andoxunarefni vinna sem sagt á móti sindurefnum þannig að þau 

verða stöðug, það er, gefa af sér rafeind sem sindurefnin parast við. Líkaminn 

bregst einnig við upphleðslu sindurefnana en þá reynir ónæmiskerfið ásamt 
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öðrum viðgerðarkerfum að gera sindurefnin skaðlaus (Ólafur G. Sæmundsson, 

2007, bls. 272). 

Andoxunarefni hafa þann eiginleika að þrátt fyrir að þau gefi frá sér 

rafeindir til sindurefna og missi þá rafeind, virka þau ekki sem sindurefni því 

þau haldast stöðug þrátt fyrir missinn. Andoxunarefni vinna þar af leiðandi 

gegn frumu- og vefjaskemmdum sem að gætu annars stuðlað að ýmsum 

sjúkdómum og flýtt öldrunarferlinu. Náttúruleg andoxunarefni eru til dæmis 

beta-karótín og vítamín C og E sem er að finna í ýmsum matvælum, svo sem 

ávöxtum og grænmeti. Einnig er hægt að neyta andoxunarefna í formi 

fæðubótarefna en þá eru þau yfirleitt umfram ráðlagðan dagskammt og geta þá 

virkað sem oxunarefni, það er, geta örvað framleiðslu sindurefna (Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007, bls 272-274).  

1.2.3.1 Fenólefnasambönd 

Plöntur, ávextir, grænmeti, olíufræ og ýmiss krydd eru rík af 

fenólefnasamböndum sem rannsóknir sýna að hafa ýmsa eftirsóknarverða 

lífvirkni, þar á meðal andoxunarvirkni sem hindra oxun lípíða og bæta því 

gæði og næringargildi í matvælum. Efnaeiginleikar fjölfenóla ráðast af 

framboði vetnisatóma sem sameindirnar geta gefið frá sér og spáir það fyrir 

um andoxunarvirkni þeirra. Til þess að fjölfenól geti talist andoxunarefni 

verða þau að geta hægt á, eða hindrað oxun og/eða hindrað útbreiðslu frjálsa 

radikala ásamt því að halda stöðugleika eftir hreinsun. Flavóníðar, fenólsýra, 

lignín og tannín flokkast 

sem fenólsambönd en 

þessi efni hafa mikilvægu 

hlutverki að gegna í 

þroska plantna og verja 

þær fyrir sýkingum. 

Flavóníðum er skipt í 6 

undirflokka (mynd 2) og 

munurinn á milli þeirra er 

fjölbreytileiki á fjölda og 

tilhögun hydroxyl hópa 

(HO-groups) ásamt umfangs alkyltengja (alkylation) og sykrun á þessum 

Mynd 2. Fjölbreyttar byggingar flavóníða 
(Pandey & Rizvi, 2009) 
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hópum. Flavóníðar ásamt öðrum plöntufenólum eru mjög áhugaverðar 

sameindir og hafa líffræðilega, lyfjafræðilega og græðandi eiginleika, svo sem, 

æðavíkkandi-, bólgueyðandi- og bakteríudrepandi áhrif, örva ónæmiskerfið og 

virka gegn ofnæmi (Kähkönen et al., 1999; Pandey & Rizvi, 2009; Rice-

Evans, Miller, & Paganga, 1996). 

1.2.3.2 Karóteníðar 

Karóteníðar eru náttúruleg 

litarefni sem samanstanda af 

átta greinóttum 5-kolefna 

isoprenoíð einingum (mynd 

3).  Þetta eru langar keðjur 

sem að eru samtengdar með 

tvítengjum. Karóteníðar eru 

náttúrulega ómettaðir og geta 

því oxast við ýktar aðstæður 

eins og hitastig, ljós og pH 

og þá valdið breytingum og 

haft áhrif á lit matvæla og 

næringargildi þeirra. 

Karóteníðar hafa mikla 

andoxunarvirkni og eru því eftirsóknarverð næringarefni. Fjölbreytni 

karóteníða er meiri í þörungum heldur en í landplöntum og hefur verið borið 

kennsli á yfir 40 karótín og xanthophyll í þörungum (Metting, 1996; Rao & 

Rao, 2007). 

α- og β-karótín eru meðal þekktustu karóteníða og hafa, ásamt β-

cryptoxanthin, þann kost umfram aðra karóteníða að geta umbreyst í vítamín 

A (Metting, 1996; Rao & Rao, 2007). β-karótín er gult náttúrulegt litarefni og 

er öflugur andoxari. Algengt er að ávextir og grænmeti innihaldi β-karótín, en 

gulrætur, sætar kartöflur, mangó og papaya eru dæmi um það. Rannsóknir 

sýna að náttúruleg litarefni hafa að mörgu leiti jákvæð áhrif á húðina og eru 

því mjög eftirsóknarverð í bæði snyrtivörur og matvæli. Náttúrulegu litarefnin 

β-karótín, vítamín E og astaxantín koma í veg fyrir roða og skemmdir í húð af 

völdum UV geisla, en astaxantín sérstaklega, hefur sýnt fram á mjög skilvirka 

Mynd 3. Bygging algengra karóteníða (Rao & Rao, 
2007) 
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vörn gegn ljósgeislum. Trefjakímfrumur (fibroblast) í húðinni eiga auðveldara 

með upptöku astaxantíns heldur en til dæmis β-karótín og er astaxantín því 

eftirsóknarvert andoxunarefni í krem og snyrtivörur (Schagen, Zampeli, 

Makrantonaki, & Zouboulis, 2012). 

Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar til þess að mæla andoxunarvirkni í 

afurðum, en mæling á heildar andoxunarvirkni með TAC aðferð (total 

antioxidant capacity) og 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) eru dæmi um 

in vitro magngreinandi aðferðir sem að gefa til kynna andoxunarvirkni í sýni, 

út frá stöðlum sem keyrðir eru samhliða sýnum. Báðar þessar aðferðir hafa 

verið settar upp á rannsóknarstofum Háskólans á Akureyri og var því ákveðið 

að nýta þær í verkefninu. 

TAC aðferðin er oft notuð við rannsóknir á andoxunarvirkni en aðferðin 

segir ekki til um hvaða andoxunarefni eru til staðar. Sýni geta innihaldið 

fjölmörg andoxunarefni bæði fituleysanleg, svo sem karóteníða og flavóníða, 

og vatnsleysanleg eins og þíól og ascorbate sem að myndast við niðurbrot á 

ascorbic sýru (C vitamín). Mælingarnar byggja á virkni andoxunarefna að 

undanskildnum ensímum og málmbindandi próteinum (Young, 2001).   

DPPH aðferð byggir á víxlverkun andoxunarefna og DPPH en DPPH 

flokkast sem stöðugur radikali vegna þess að sameindin hefur óparaða rafeind 

sem að gefur lausninni fjólubláan lit þar sem hún tekur upp ljós við 517 nm. 

Ákveðnar sameindir hvarfast mjög hratt við DPPH sem að gefur þá til kynna 

öfluga andoxunarvirkni. Sýni er blandað við metanóllausn sem inniheldur 

DPPH og ljósgleypni síðan mæld yfir tíma, en þegar sameindir í sýni hvarfast 

við DPPH lækkar ljósgleypnin eftir því hve mikið af sindurefninu hvarfast og 

þá er hægt að álykta hversu langan tíma það tekur fyrir hvarfið að verða 

stöðugt. Þegar DPPH lausn er blandað við efni sem geta gefið frá sér rafeind 

verður afoxun og fjólublái liturinn tapast og lausnin verður gul (Brand-

Williams, Cuvelier, & Berset, 1995; Pisoschi, Cheregi, & Danet, 2009). 

Aðferðin er mikið notuð við mælingar á afkastagetu og hvarfhraða 

andoxunarefna í afurðum eins og snyrtivörum og sólarvörnum, en því styttri 

tíma sem hvarfið tekur, því öflugri andoxara er um að ræða (Wang et al., 

2011). 
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1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að mæla eftirsóknarverða lífvirkni í lífmassa 

örþörungategundanna Chlorella sp. og Phaeodactylum tricornutum og gera 

samanburð á afurðum við sjokkun þörunga við lok vaxtarfasa en það er 

gjarnan gert í því markmiði að auka framleiðslu lípíða á kostnað vatns 

(Barsanti & Gualtieri, 2014). Markmið rannsóknarinnar var einnig að gera 

samanburð á mismunandi lausnum við útdrátt lífvirkni. Við mælingar á 

lífvirkni var megin áhersla lögð á mælingar á sólarvarnarþættinum LhcSR3 þar 

sem nemandi setti upp nýja aðferð í verkefninu. Einnig var horft til 

eftirsóknarverðrar lífvirkni með tilliti til notkunar afurða í náttúrusnyrtivörur 

og mögulega einnig í fæðubótarefni, fiskifóður og fleira. Þá voru notaðar 

aðferðir sem þegar hafa verið settar upp á rannsóknarstofum HA í fyrri 

verkefnum. 

Væntanlegur ávinningur verkefnisins eru upplýsingar um 

eftirsóknarverða lífvirkni í afurðum þörungategundanna tveggja sem 

fyrirhugað er að nýta við þróun náttúrusnyrtivara hjá PurityHerbs ehf. 

Niðurstöðurnar munu einnig nýtast við frekari rannsóknir á efniviðnum og 

nýtingarmöguleikum hans. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins voru eftirfarandi:  

 Mælast sólarvarnaráhrif í efniviðnum með nýrri aðferð sem sett var 

upp í verkefninu ? 

 Mælist lífvirkni mismunandi í þörungategundunum tveimur? 

 Hefur meðferð/vinnsla þörungalífmassa áhrif á þá lífvirkni sem mæld 

var? 
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2. Efni og aðferðir 

Lífmassi örþörungategundanna Chlorella sp. og Phaeodactylum tricornutum 

sem unnið var með var framleiddur í öðru verkefni. Þörungarnir voru 

upprunalega einangraðir úr sýnum sem safnað var víðsvegar úr 

Eyjarfirði/Skjálfanda og voru þessar tegundir valdar með tilliti til vaxtar in 

vitro svo og næringarefnainnihalds við ræktun í rannsóknarstofu Háskólans á 

Akureyri. Þörungarnir höfðu annars vegar verið sjokkaðir með því að kæla 

ræktir á ís í þrjá sólarhringa og hins vegar með því að bæta 15 gr. af glúkósa út 

í hvern líter af þörungaræktun við lok vaxtarfasa og rækta áfram í þrjá 

sólarhringa áður en þörungunum var safnað. Til samanburðar voru ræktir þar 

sem að engin sjokkun átti sér stað (viðmið). 

2.1 Útdráttur lífvirkni 

Gerður var samanburður á þremur mismunandi leysum við útdrátt lífvirkni úr 

efniviðnum, 96% etanól (Gamla apótekið), hexan (n-hexane, Sigma-Aldrich) 

og fosfat-buffraða saltlausn (PBS, sjá uppskrift í töflu 3 í viðauka I). 

Útdráttaraðferðir voru valdar byggt á niðurstöðum fyrri rannsókna á 

tegundunum (óbirtar niðurstöður) með lítilsháttar breytingum og með það að 

markmiði að hámarka virkni eftirsóknarverðrar lífvirkni. Við val á leysunum 

var einnig horft til þess að leyfilegt er að nota etanól og hexan í vissu magni 

við útdrátt efna sem að nýta kann í snyrtivörur og/eða fæðubótaefni (EFTA, 

the European Free Trade Association, 2013). 

2.1.1 Útdráttaraðferð 

Vigtuð voru nákvæmlega um það bil 2 gr. af hverju sýni í þrítekningu í 

tilraunaglös ásamt 2 ml af leysi og lausnir sónikeraðar (Sonics Vibra-Cell™) í 

ísbaði í 60 mínútur með 20% AmP1. Þá var glösunum komið fyrir í 

hringhristara (Innova®44 Incubator shaker series) í 120 mínútur við 120 RPM 

í 15°C og síðan skilvindað (Sorvall®Legend MACH 1,6R) við 4500 x g í 10 

mínútur við 15°C. Ofanflotinu var safnað og var 800 µl komið fyrir í 2 ml 

eppendorfglösum í þrítekningu fyrir hvert sýni og fryst við -80°C þar til frekari 

mælingar fóru fram að undanskildum sýnum sem leyst voru í hexan. Eftir 

hexan útdrátt var hexanið síðan eimað í burtu og tilraunaglösunum (einu í 

senn) síðan komið fyrir í kolbu og komið fyrir í BÜCHI við ~ -1 bar (under 
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reduced pressure) þar til hexanið hafði gufað upp. Þá var bætt 2 ml af 96% 

etanóli í hvert tilraunaglas, glösin skilvinduð og ofanflotinu safnað eins og 

áður er lýst. 

2.2 Lífvirknimælingar 

Framkvæmdar voru lífvirknimælingar þar sem að einblínt var á 

bólguhamlandi- og andoxunarvirkni ásamt mælingum á sólarvarnarþættinum 

LhcSR3 með sérhæfðum mótefnum en sú aðferð var sett upp í verkefninu.  

2.2.1 Bólguhamlandi virkni mæld með 5-lipoxygenase (5-LOX) 

prófi 

Aðferðin var framkvæmd samkvæmt lýsingu Kandati o.fl. (2012) með 

lítilsháttar breytingum. 100 µl af sýni voru færð yfir í eppendorfglös í 

þrítekningu ásamt 800 µl af 0,1 M phosphate buffer sem hafði náð 

herbergishita (tafla 5 í viðauka I). Þá var glösunum snúið varlega við einu 

sinni og 100 µl af 5-LOX (Cayman Chemical item no. 60400) ensím lausn 

bætt út í, en lausnin var blönduð með því að færa 980 µl  af ísköldum 0,1 M 

phosphate buffer í eppendorf glas ásamt 20 µl af 5-LOX ensími sem gaf 100U 

5-LOX lausn. Loks var 50 µl af hreinni linoleic sýru (Cayman chemical) bætt í 

hvert glas. Taka skal fram að þegar hingað er komið má alls ekki hrista eða 

snúa glösunum til blöndunar. Glösin voru látin standa í 10 mínútur við 

herbergishita og ljósgleypni var síðan mæld við OD234 í ljósgleypnimæli 

(Lambda 25, UV/VIS Spectrometer, Perkin Elmer Precisely). Samhliða 

sýnunum voru staðlar mældir, en nordihydroguaretic sýra (NDGA, Cayman 

chemical item no. 70300) var notuð sem staðall og jákvætt viðmið. Þá var 

vigtað 1,5 mg af NDGA í eppendorf, leyst í 1 ml af 0,1 M phosphate buffer og 

síðan raðþynnt (50:50) með 96% etanóli í 6 þynningar. Mælingar voru 

framkvæmdar í glerkúvettu sem var hreinsuð með hreinni nitric sýru (HNO3, 

Sigma-Aldrich) á milli mælinga til að fjarlægja fituna sem kom af linoleic 

sýrunni. Mælingar fóru aðeins fram á Phaeodactylum tricornitum sýnum því 

Chlorella sp. var enn í ræktun og sýni til mælinga lágu því ekki fyrir. 

Til þess að áætla % hindrun á 5-LOX ensíminu í sýnum var notast við 

eftirfarandi útreikninga. 
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 Byrjað var á að reikna % hindrun NDGA lausnar samkvæmt jöfnu I og var 

hver lausn mæld í þrítekningu. 

Jafna I: % 5-LOX hindrun í NDGA lausn  

% 𝒉𝒊𝒏𝒅𝒓𝒖𝒏 𝑵𝑫𝑮𝑨 =  
𝐀𝐛𝐥𝐚𝐧𝐤 −  𝐀𝐬ý𝐧𝐢

𝐀𝐛𝐥𝐚𝐧𝐤
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Þar sem, Ablank er ljósgleypni blank  

   Asýni er ljósgleypni NDGA lausnar 

Þá var IC50 reiknað fyrir hverja NDGA þrílausn með því að teikna upp gröf 

sem sýndu % NDGA hindrun á móti styrkleika NDGA (mg/ml). Jafna bestu 

línu (logarithmic) var síðan reiknuð og notuð til útreikninga á jöfnu II. 

Jafna II: IC50 

   𝑰𝑪𝟓𝟎 = 𝒆
𝟓𝟎 − 𝐬𝐤𝐮𝐫ð𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭𝐮𝐫

𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐚𝐥𝐚   

Næst var styrkleiki 5-LOX hindrunar í sýnum (mg/ml) reiknaður út frá jöfnu 

bestu línu (logarithmic) staðalkúrfu sem sýndi meðaltal ljósgleypni NDGA 

þrílausna á móti styrkleika NDGA. Jafnan var reiknuð fyrir x samkvæmt jöfnu 

III. 

Jafna III: 5-LOX hindrun í sýnum (mg/ml) 

𝒚 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟑 𝐥𝐧(𝒙) + 𝟎, 𝟏𝟕𝟖𝟏 

Þar sem, y er ljósgleypni sýnis 

   x styrkur hindrunar í sýni (mg/ml) 

Að lokum var % 5-LOX hindrun sýna reiknuð út frá styrk hindrunar í sýnum 

með jöfnu bestu línu (logarithmic, jafna IV) sem fékkst með staðalkúrfu sem 

sýndi meðals % hindrun NDGA í þrílausnum á móti styrkleika NDGA. 

Jafna IV: % hindrun 5-LOX í sýnum 

𝒚 = −𝟏𝟐, 𝟓𝟓 𝐥𝐧(𝐱) − 𝟏𝟔, 𝟏𝟓𝟏 

Þar sem, y er % hindrun 

   x styrkur hindrunar í sýni (mg/ml) 
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2.2.2 Heildar andoxunarvirkni mæld með Total antioxidant 

capacity (TAC) prófi 

Aðferðin var framkvæmd samkvæmt lýsingu Prieto o.fl. (1998) með lítilsháttar 

breytingum. Útbúinn var staðall með því að vigta 10,00 mg af gallic sýru 

(C7H6O5, Sigma-Aldrich) í eppendorfglas, leyst upp í 1000 µl af 96% etanóli 

og raðþynnt tífallt með 96% etanóli í 5 þynningar fyrir gerð staðalkúrfu. 

Hvarflausn var svo útbúin þar sem 28 mM sodium phosphate, 4 MM 

ammonium molybdate og 0,5 M sulfuric acid var blandað saman í kolbu (sjá 

töflu 4 í viðauka I). Þá voru 1000 µl af nýblandaðri hvarflausn færð yfir í 

eppendorfglös ásamt 100 µl af sýni. Öll sýni voru mæld í þrítekningu. Því næst 

voru eppendorfglösunum komið fyrir í hitablokk við 95°C í 90 mínútur og 

leyft að kólna niður við herbergishita í um það bil 30 mínútur áður en 

ljósgleypni var mæld við OD695 í ljósgleypnimæli. Útdráttarvökvi sýna var 

notaður til að núlla tækið áður en ljósgleypni viðkomandi sýna var mæld. 

Einnig var ljósgleypni hvarflausnar án sýnis mæld sem viðmið. Á meðan 

framkvæmd stóð voru glösin höfð á ís. 

2.2.3 Andoxunarvirkni mæld með 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl 

(DPPH) prófi 

Aðferðin var framkvæmd samkvæmt lýsingu Brand-Williams o.fl. (1995) með 

lítilsháttar breytingum. Byrjað var á að útbúa stofnlausn þar sem vigtuð voru 

24,00 mg af DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl, Sigma-Aldrich) í flösku 

ásamt 100 ml af 99,8% metanóli (Sigma-Aldrich) og flaskan umlukin álpappír 

þar sem DPPH er ljósnæmt efni. Vinnulausn var útbúin með því að færa 10 ml 

af stofnlausninni í flösku ásamt 45 ml af 99,8% metanóli, og flaskan umlukin 

álpappír eins og áður er lýst.  

Pípettað var 450 µl af vinnulausn ásamt 450 µl af 99,8% etanóli í 

eppendorfglös. Því næst var bætt 100 µl af hverju sýni í þrítekningu í glösin og 

hrist með vortex og ljósgleypni síðan mæld strax (t=0) við OD517. Jákvætt 

viðmið (gallic sýra) var útbúið í þrítekningu með því að vigta 10,00 mg af 

gallic sýru (C7H6O5, Sigma-Aldrich) í eppendorfglös leyst upp í 1000 µl af 

dH2O og hrist með vortex. Einnig var útbúið neikvætt viðmið (dH2O) sem 

voru ljósgleypnimæld samhliða sýnunum. Eftir fyrstu mælingu (t=0) var 

sýnunum komið fyrir á dimmum stað við herbergishita og ljósgleypni svo 
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mæld á klukkutíma fresti, það er, eftir eina (t=1), tvær (t=2) og þrjár (t=3) 

klukkustundir. Ljósgleypnimælirinn var núllstilltur með útdráttarvökva sýna 

áður en sýni voru mæld. 

Ljósgleypni vinnulausnar var mæld samhliða sýnunum við t=0  (Aviðmið). 

Meðalljósgleypni var tekin af hverju þrísýni og virkni radikala hreinsunar 

(radical scavening activity, RSA) reiknað í prósentum samkvæmt jöfnu V. 

Jafna V: % virkni radikala hreinsunar 

% 𝑹𝑺𝑨 =  
𝐀𝐯𝐢ð𝐦𝐢ð − 𝐀𝐬ý𝐧𝐢

𝐀𝐯𝐢ð𝐦𝐢ð 
 

Þar sem, Aviðmið er ljósgleypni vinnulausnar 

   Asýni er ljósgleypni sýnis. 

 

2.2.4 LhcSR3 mælt með sérhæfðum mótefnum og ELISA aðferð 

ELISA aðferð notuð til mælinga á sólarvarnarþættinum LhcSR3 þar sem notuð 

voru sérhæfð fjölstofna (polyclonal) mótefni gegn LhcSR3 og voru mótefnin 

framleidd í kanínu (Agrisera Antibodies, item AS142766). Plöturnar voru 

ýmist húðaðar með mótefninu eða sýnum, byggt á mældu próteininnihaldi 

bæði mótefna og sýna. Ensím-merkt mótefni gegn fyrra mótefninu (Alcalic 

Phosphate conjugated swine anti-rabbit IgG, Sigma-Aldrich) voru síðan notuð 

til að gera hvarfið sýnilegt í hvarfefnislausn við hæfi ensímsins. 

2.2.4.1 Próteinmæling með Bradford prótein prófi 

Byrjað var á að bæta 50 µl af sterílu vatni út í mótefnalausnina (50 µl) 

samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (Page, 2014) og lausninni síðan skipt í 

10 eppendorfglös (5µl/glas) og fryst við -80°C nema eitt glas sem látið var 

standa áfram á ís og notað til ákvörðunar á próteinstyrk mótefnalausnarinnar. 

Notast var við Bradford aðferð  til þess að mæla próteinstyrk sýna og mótefnis 

áður en að ELISA var framkvæmd. Byrjað var á að þynna mótefnið LhcSR3 

með því að færa 2 µl af mótefni í eppendorfglas ásamt 998 µl af dH2O sem var 

fyrsta þynning og var svo raðþynnt 6 sinnum með því að færa 500 µl af fyrstu 

þynningu í annað eppendorfglas ásamt 500 µl af dH2O og svo koll af kolli. 

Gerðar voru 3 þynningar af sýnunum í eppendorfglös þar sem að fyrsta 
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þynning innihélt 100 µl af sýni og 900 µl af dH2O og svo koll af kolli en 

próteininnihald óþynnts sýnis var einnig mælt.  

Bradford prótein mæling var framkævmd samkvæmt lýsingu Bradford (1976) 

með lítilsháttar breytingum. Notast var við bovine serum albumin (Sigma-

Aldrich) sem staðal og þá útbúnar lausnir í styrkleikum 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 

1.4 og 1.25 mg/ml leyst í dH2O.  

Þá var pípettað 300 µl af bradford hvarflausn (100 mg af coomassie brilliant 

blue G-250 í 50 ml af 95% (v/v) etanól; bætt 100 ml af H3PO4 og fyllt í 1L 

með dH2O) í mícrotíterplötu ásamt 10 µl af sýni/mótefni/stöðlum. Plötunni var 

komið fyrir í hristara í 60 sek. og ljósgleypni þá mæld í Bioscreen C (Oy 

Growth Curves Ab Ltd, Finnland) við 600 nm. Próteinstyrkur sýna var 

reiknaður út frá staðalkúrfu og niðurstöður nýttar til þess að áætla passandi 

þynningu sýna og mótefnalausnar við framkvæmd ELISA aðferðar. 

2.2.4.2 Einföld ELISA aðferð 

Fylgt var aðferð úr verklegri ónæmisfræði (Rannveig Björnsdóttir & Árný 

Ingveldur Brynjarsdóttir, 2015) með lítilsháttar breytingum. Mælingar fóru 

fram á viðmiðunarsýnum (ræktir ekki sjokkaðar) örþörungategundanna eftir 

etanól- og PBS útdrátt.  

Byrjað var á að þynna sýni þannig að lokastyrkur próteina í sýni væri 5 µg/ml. 

Það var gert með því að blanda 10 µl af sýni og 2 ml af coupling buffer 

(carbonate buffer, sjá töflu 6 í viðauka I) saman og 100 µl færðir í hvern brunn 

míkrótíterplötu (polystyrene 96 well, flat bottom NUNC plötur) og látið standa 

yfir nótt í rakaboxi á dimmum stað við herbergishita til þess að leyfa 

próteinum í lausninni að festast við plastefnið í brunnunum. Útbúinn var 

þvottabuffer með því að færa 500 µl af Tween 20 (polyoxyethylenesorbitan 

monolaurate, Sigma-Aldrich) í mæliflösku og fylla í 1L með PBS. Þá voru 

sýnin soguð úr brunnunum og brunnarnir þvegnir 3 sinnum með PBS/0,05% 

Tween20 þvottabuffer með því að fylla brunnana með þvottalausn og soga 

síðan aftur upp. Þetta var endurtekið 3 sinnum og platan svo þurrkuð með því 

að leggja hana á hvolf yfir þerripappír. Virk sæti í brunnunum voru síðan 

mettuð með 1% PBSA en þá var í hvern brunn bætt 175 µl af 1% PBSA (0,5 

gr. BSA leyst í 50 ml af PBS) og látið standa í rakaboxi við herbergishita í 1 

klst. Því næst var lausn soguð upp og brunnarnir þvegnir eins og áður er lýst. 
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LhcSR3 mótefnalausnin var þynnt 1:1000 samkvæmt leiðbeiningum frá 

framleiðanda, en þá voru 5 µl af lausninni færðir yfir í 5 ml af 0,2% PBSA. 

Síðan var 100 µl af lausninni bætt í hvern brunn en 100 µl af 0,2% PBSA 

lausn án mótefnis í átta brunna sem neikvætt viðmið. Platan var svo geymd í 

rakaboxi á dimmum stað við herbergishita í 1 klst. Vökvinn var þá sogaður úr 

brunnunum og platan þvegin 3 sinnum og síðan látin þorna yfir þerripappír. 

Annars stigs mótefnið (Anti-rabbit IgG F(ab)2 fragment (AP) developed in 

goat), var þynnt 1:1000 samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda (Sigma-

Aldrich) en þá voru 5 µl af mótefnalausninni færðir yfir í 5 ml af 0,2% PBSA. 

100 µl af lausninni var bætt í hvern brunn, fyrir utan brunna sem innihéldu 

neikvætt viðmið (þynningarlausn) og plantan síðan geymd í rakaboxi í 1 klst. 

eins og áður er lýst. 

Brunnarnir voru svo þvegnir eins og áður er lýst og síðan þerraðir. Þá var 100 

µl af hvarfefnislausn (1 mg/ml p-nitrophenyl phosphate leyst í substratbuffer; 

sjá töflu 7 í viðauka I) bætt í hvern brunn og plötunni komið fyrir í rakaboxi á 

dimmum stað við herbergishita í 1 klukkustund. Að lokum var ljósgleypni 

mæld í ThermoScentific Multiscan EX við OD405. 

2.2.4.3 Samloku ELISA aðferð 

Framkvæmd var samloku ELISA (sandwich ELISA) þar sem brunnar 

plötunnar voru húðaðir með fyrsta stigs mótefnalausn, sýnum bætt í brunnana í 

næsta skrefi, því næst aftur fyrsta stigs mótefnalausn og loks ensímmerktu 

annars stigs mótefni og tilheyrandi hvarflausn. 

Byrjað var á að þynna fyrsta stigs mótefnalausnina og voru þá 5 µl af lausninni 

færðir yfir í 10 ml af coupling buffer (5µg/ml). 100 µl af lausninni var bætt í 

hvern brunn míkrótíterplötu og platan geymd í rakaboxi á dimmum stað yfir 

nótt við herbergishita. Mótefnalausn var þá soguð upp og brunnarnir þvegnir 3 

sinnum og þurrkaðir eins og áður er lýst. 

Virk sæti voru mettuð með því að bæta 175 µl af 1% PBSA í hvern brunn og 

platan látin standa í rakaboxi á dimmum stað í 1 klst. Því næst var lausn soguð 

upp og brunnarnir þvegnir 3 sinnum og þurrkaðir eins og áður er lýst. 

Útbúnar voru 3 þynningar af hverju sýni (500 µl af sýni blandað við 500 µl af 

dH2O og svo raðþynnt) og 100 µl af sýnum og þynningum þeirra færðir yfir í 

brunna. Fyrsta stigs LhcSR3 mótefnalausnin var þynnt 1:1000 samkvæmt 
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leiðbeiningum frá framleiðenda með því að færa 5 µl af lausninni yfir í 5 ml af 

0,2% PBSA. 100 µl af mótefnalausninni var bætt í hvern brunn utan neikvæðra 

viðmiðunarbrunna sem í var bætt 100 µl af 0,2% PBSA án mótefnis og platan 

svo geymd í rakaboxi á dimmum stað við herbergishita í 1 klst. Brunnar voru 

þá þvegnir og þurrkaðir eins og áður er lýst. 100 µl af ensímmerktu annars 

stigs mótefni (Anti-rabbit IgG F(ab)2 fragment (AP) developed in goat) bætt í 

brunna, þynnt 1:1000 samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda, en þá voru 5 

µl af mótefnalausninni færðir yfir í 5 ml af 0,2% PBSA. 100 µl af annars stigs 

mótefnalausninni var bætt í hvern brunn, fyrir utan þá brunna sem innihéldu 

neikvætt viðmið (þynningarlausn) og platan síðan geymd í rakaboxi í 1 klst. 

Brunnarnir voru svo þvegnir og þerraðir eins og áður er lýst. 

100 µl af hvarfefnislausn (1 mg/ml p-nitrophenyl phosphate leyst í 

substratbuffer) bætt í hvern brunn og plötunni komið fyrir í rakaboxi á 

dimmum stað við herbergishita í 1 klst. Ljósgleypni var mæld í 

ThermoScentific Multiscan EX við OD405. Öll sýni voru mæld með þessari 

aðferð. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Bólguhamlandi virkni  

Hindrunar virkni 5-LOX ensímsins í P.tricornutum sýnum mældist hæst 52,72 

µg/ml og var það í sýnum þar sem ræktir höfðu verið sjokkaðar með glúkósa 

við lok vaxtarfasa og útdráttur gerður með PBS. Þetta gefur 79,22% hindrun á 

ensíminu (mynd 4). 

 

 

Mynd 4. 5-lipoxygenase hindrun í sýnum af P. tricornutum. Myndin sýnir % 
hindrun á 5-LOX ensíminu í P. tricornutum sýnum eftir sjokkun með ýmist ís- 
eða glúkósa við lok vaxtarfasa ásamt viðmiði (engin sjokkun) og eftir útdrátt 
lífvirkni með mismunandi leysum. Hindrunin var reiknuð út frá NDGA staðli en 
upphafsstyrkur sýna var 1 gr. þörungaþykkni á 1 ml af leysi. 

 

Etanól útdráttur gaf að jafnaði minni hindrun 5-LOX ensímsins samanborið 

við útdrátt með PBS og hexan.  

Greinilegur munur var á hindrun eftir að þörungarnir höfðu verið sjokkeraðir 

með ískælingu við lok vaxtarfasa samanborið við sjokkun með glúkósa þar 

sem að sýni sem höfðu verið sjokkuð með ískælingu sýndu litla sem enga 

hindrun á virkni ensímsins. 
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3.2 Andoxunarvirkni  

3.2.1 Mælingar heildar andoxunarvirkni 

Niðurstöður mælinga á andoxunarvirkni með TAC aðferð sýndu mestu 

andoxunarvirkni í Chlorella sp. viðmiðunarsýnum (engin sjokkun) og þar sem 

útdráttur var gerður með etaónli, eða 113,69 µg andoxunarvirkni á hvern ml 

sýnis (mynd 5). Lítil sem engin andoxunarvirkni mældist í sýnum úr P. 

tricornutum sem sjokkaður hafði verið með ískælingu við lok vaxtarfasa.  

 

Mynd 5. Andoxunarvirkni mæld með TAC aðferð. Myndin sýnir niðurstöður 
mælinga á heildar andoxunarvirkni í Chlorella sp. og P. tricornutum sýnum þar 
sem sýnt er meðaltals gildi mælinga ásamt staðalfráviki þrísýna. Útreikningar 
byggja á gallic sýru mæligildum og þar af leiðandi miðast niðurstöður við 
vatnsleysanleg andoxunarefni. Upphafsstyrkur sýna var 1 gr. þörungaþykkni á 
1 ml af leysi.  

 

Niðurstöður sýna að andoxunarvirkni mældist í Chlorella sp. og P. 

tricornutum sýnum eftir útdrátt með PBS. Eftir sjokkun með ískælingu við lok 

vaxtarfasa og útdrátt með etanóli í P. tricornutum sýnum mældist engin 

andoxunarvirkni, en að öllu jöfnu mældist lítil sem engin andoxunarvirkni í P. 

tricornutum sýnum eftir sjokkun með ískælingu við lok vaxtarfasa. Ávalt 

mældist hæsta andoxunarvirknin eftir sjokkun með glúkósa við lok vaxtarfasa í 

P. tricornutum en í Chlorella sp. sýnum mældist hæsta andoxunarvirkni ávallt 

í viðmiðunarsýnum (engin sjokkun).  
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3.2.2 Mælingar með DPPH aðferð 

Niðurstöður mælinga með DPPH aðferð sýna að virkni radikala hreinsunar 

(%RSA) mældist um eða yfir 40% í öllum sýnum (mynd 6). %RSA mældist í 

flestum tilfellum mest eftir 180 mín (t=180mín) og í öllum tilfellum minnst 

eftir 60 mín (t=60mín). 

 

Mynd 6. Virkni radikala hreinsunar mæld með DPPH aðferð. Myndin sýnir 
niðurstöður mælinga á % radikala hreinsun A) Phaeodactylum tricornutum 
annars vegar og B) Chlorella sp. hins vegar ásamt staðalfráviki þrísýna. Sýnt er 
meðaltals gildi mælinga úr sýnum í þrítekningu eftir sjokkun með ýmist ís- eða 
glúkósa við lok vaxtarfasa samanborið við enga sjokkun og eftir útdrátt lífvirkni 
með mismunandi leysum. Sýni voru mæld við tíma 0, aftur eftir 60 mín., 120 
mín. og 180 mín. Niðurstöður miðast við að upphafsstyrkur sýna sé 1 gr. 
þörungaþykkni á 1 ml af leysi. 
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Mest mældist radikala hreinsunin 65,46% eftir 120 mín. úr Chlorella sp. eftir 

sjokkun með glúkósa við lok vaxtarfasa og útdrátt með PBS.  

Minnst mældist radikala hreinsunin 42,72% eftir 60 mín. í Chlorella sp. 

viðmiðunarsýni (engin sjokkun) og útdráttur gerður með hexani.  

Að öllu jöfnu er lítilsháttar munur á niðurstöðum mælinga þegar tegundirnar 

eru bornar saman svo og útdráttaleysar. 

Til samanburðar var gallic sýra (jákvætt viðmið) mæld samhliða sýnum og 

mældist radikala hreinsunin á bilinu 96,46-96,70%, en sýran er þekkt fyrir 

mikla andoxunarvirkni. 

3.3 Sólarvarnarþátturinn LhcSR3 

Niðurstöður mælinga með bradford aðferð gáfu til kynna að próteininnihald 

LhcSR3 mótefnalausnarinnar væri um það bil 1 µg/µl. Svipaðar niðurstöður 

fengust fyrir öll sýni þar sem að upphafsstyrkur sýna var 1 gr. þörungaþykkni 

á 1 ml af leysi.  

Af niðurstöðum mælinga með ELISA aðferð má draga þá ályktun að LhcSR3 

próteinið sé að finna í báðum þörungategundunum. Þar sem niðurstöður 

mælinga sýndu töluvert hærri gildi samanborið við neikvætt viðmið (tafla 1 & 

2). Niðurstöður mælinga með einfaldri ELISA aðferð sýndu að mest 

ljósgleypni mældist 2,203 í P. tricornutum sýni þar sem að PBS hafði verið 

notað við útdrátt virknarinnar. Ljósgleypni mældist á bilinu 0,899-2,203 í 

sýnum og á bilinu 0,076-0.090 í neikvæðum viðmiðum (tafla 8 í viðauka II).  

Tafla 1. Niðurstöður mælinga með einfaldri ELISA aðferð. Taflan sýnir 
niðurstöður meðaltal mælinga í Chlorella sp. og P. tricornutum 
viðmiðunarsýnum (engin sjokkun) og eftir útdrátt með etanóli annars vegar og 
PBS hins vegar. Staðalfrávik mælinga er einnig sýnt á 4-8 sýnum. 
Upphafsstyrkur sýna var 1gr af þörungaþykkni á 1 ml af leysi. 

Einföld ELISA 

 Chlorella sp. P. tricornutum 

Etanól útdráttur  1,201 ± 0,215 1,214 ± 0,189 

PBS útdráttur  1,223 ± 0,256 1,463 ± 0.391 

Neikvætt viðmið: 0,082 ± 0,005 
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Ljósgleypni sýna mældist á bilinu 1,427-4,113 en flestar mælingar voru á 

bilinu 3-4 (tafla 2). Að öllu jöfnu sýndu niðurstöður ljósgleypnimælinga með 

samloku ELISA aðferð engin þynningaráhrif í sýnum og því ekki mögulegt að 

segja til um magn eða styrkleika LhcSR3 próteinsins. Mælingarnar gefa þó 

vísbendingu um að LhcSR3 próteinið sé til staðar ef miðað er við neikvætt 

viðmið.  

Tafla 2. Niðurstöður mælinga með samloku ELISA aðferð. Taflan sýnir 
niðurstöður ljósgleypnimælinga í Chlorella sp. og P. tricornutum sýnum eftir 
sjokkun með ýmist ís- eða glúkósa við lok vaxtarfasa ásamt viðmiði (engin 
sjokkun) og eftir útdrátt með mismunandi leysum. Upphafsstyrkur sýna var 1gr 
af þörungaþykkni á 1 ml af leysi en notast var við bæði óþynnt sýni (1/1) og 
þynningar sýna (1/2,1/4, 1/8). 

Samloku ELISA 

 Chlorella sp. P. tricornutum 

Þynning 

1/1         1/2        1/4         1/8   

Þynning 

1/1         1/2       1/4        1/8 

PBS útdráttur   

Ís 3,487 3,237 3,186 3,237 3,295 3,327 4,105 4,105 

Glúkósi 3,327 3,327 2,306 3,972 3,964 3,487 3,370 4,113 

Viðmið 3,847 3,148 3,604 3,750 4,113 4,113 4,113 3,335 

Etanól útdráttur   

Ís 4,024 4,024 3,457 4,024 1,432 3,156 3,105 3,156 

Glúkósi 2,883 2,161 3,732 3,527 2,253 2,521 3,284 3,129 

Viðmið 2,125 3,088 3,129 2,611 2,080 4,095 3,828 3,585 

Hexan útdráttur   

Ís 1,427 3,367 3,367 3,367 3,405 3,367 3,405 3,405 

Glúkósi 3,446 3,367 3,789 3,914 3,405 3,844 4,056 4,056 

Viðmið 3,789 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 

Neikvætt viðmið: 0,112 ± 0,013 
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4. Umræður 

4.1 Samanburður á aðferðum við sjokkun 

þörungarækta og útdrátt lífvirkni 

Byggt á niðurstöðum mælinga á andoxunarvirkni með DPPH aðferð er ekki 

hægt að segja með fullri vissu hvaða útdráttaraðferð hentaði best þar sem að 

mælingar voru að öllu jöfnu á svipuðu bili.  

Þegar á heildina er litið virðist sem að PBS útdráttur hafi að einhverju leiti 

gefið meiri virkni og hentað því betur til útdráttar samanborið við útdrátt með 

etanóli og hexan. Möguleg skýring á þessu gæti verið að oft eru prótein 

óstöðug í hvarfi sem að inniheldur stuttar alkóhól keðjur eins og etanól og 

metanól gera og getur það leitt til hindrunar á lípasa (lipase) ensíminu svo 

dæmi sé nefnt (Bernardes, Bevilaqua, Leal, Freire, & Langone, 2007).  

Frostþurrkun er mikið notuð í lyfjaiðnaði til þess að halda stöðugleika próteina 

sem eru gjarnan óstöðug í fljótandi lausnum og hefur einnig sýnt fram á minni 

mengunarhættu við útdrátt. Þrátt fyrir kosti frostþurrkunar hefur aðferðin galla 

líkt og flestar aðferðir hafa og er frostþurrkun bæði kostnaðarsamt, tímafrekt- 

og flókið ferli. Stöðugleiki próteina og/eða efna getur einnig ráðist  að hluta af 

vantsinnihaldi sýnis/lausnar (Siew, 2014). Sá efniviður sem unnið var með var 

þörungaþykkni og má áætla að vatnsinnihald sýna í upphafi hafi verið talsvert 

en það er skoðað í öðru verkefni sem keyrt er samhliða. 

Virkni radikala hreinsunar mældist í flestum tilfellum meiri í þeim 

sýnum þar sem virkni var dregin út með PBS og etanóli en virknin mældist 

ýmist meiri eða minni í Chlorella sp. samanborið við P. tricornutum eftir 

útdrátt með hexan. Fyrri rannsóknir sýna að báðar tegundirnar eru ríkar af 

andoxunarvirkni og kemur því ekki á óvart að mælingar á radikala hreinsun í 

sýnum með DPPH aðferð hafi mælst um og yfir 40% í öllum sýnum (Kwak et 

al., 2014; Spolaore et al., 2006). 

Sónikering er aðferð sem er oft notuð í tilraunaskyni á þörunga og 

bakteríuræktir, en þá eru hljóðbyljur notaðar til þess að rjúfa frumuhimnu 

þeirra og/eða til þess að skilja að örverur af mismunandi gerð. Tíðni og 

styrkleiki hljóðbylgjanna er stillanlegt og miðast að því sem verið að sækjast 

eftir (Andersen, 2005, bls. 200-201). Byggt á niðurstöðum fyrra verkefnis 
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(óbirtar niðurstöður), var ákveðið að notast við þessa aðferð til þess að rjúfa 

frumuhimnu þörunganna í því markmiði að ná lífvirkni úr efniviðnum.  

Lífverur þurfa oft að bregðast við og/eða aðlagast ýmis konar 

umhverfisþáttum, svo sem, hitabreytingum, geislun og næringarefnaaðgengi. 

Rannsóknir sýna að hægt er að auka/minnka framleiðslu ákveðinna efna í 

lífverum með því að sjokka þær með snöggum breytingum á 

umhverfisaðstæðum, en þá fer af stað ferli í viðkomandi lífveru í þeim tilgangi 

að verja hana gegn áreitinu. Heat-shock prótein (Hsps) eru til staðar í öllum 

lífverum, en lífverur hafa mismunandi gerðir af Hsps til þess að bregðast við 

sjokki og öðru áreiti (Gerloff-Elias, Barua, Mölich, & Spijkerman, 2006; 

Parsell & Lindquist, 1993). Niðurstöður mælinga á heildar andoxunarvirkni 

með TAC aðferð svo og mælingar á bólguhamlandi (og andoxunarvirkni) með 

5-LOX aðferð benda til þess að minnst lífvirkni hafi fengist við sjokkun 

þörunganna með kælingu á ís við lok vaxtarfasa. Þetta bendir því til að 

sjokkun með kælingu á ís henti ekki vel til að auka þessa virkni. Rannsóknir 

hafa sýnt að hæfni lífvera til að lifa við breytilegar umhverfisaðstæður getur 

ráðist af viðbrögðum þeirra gegn breytingunum. Hitastigsbreytingar geta haft 

áhrif á ensímvirkni lífvera, en niðurstöður Lushchak & Bagnyukova (2006) 

sýndu að framleiðsla á andoxunarefnum í ákveðnum vefjum gullfisksins 

Carassius auratus eykst við hitasjokkun (35°C). 

Niðurstöður mælinga á bólguhamlandi virkni benda ennfremur til þess 

að P. tricornutum hafi hugsanlega aukið framleiðslu á lípíðum við glúkósa 

sjokkun þar sem hindrun 5-LOX ensímsins mældist í öllum tilfellum hærri í 

þörungum sem gengist höfðu undir glúkósa sjokk samanborið við sjokk með 

ískælingu. Þar sem útreikningar hindrunar miðuðust við NDGA sem er 

fituleysanleg sameind (Lü et al., 2010) þá gefa niðurstöður aðeins til kynna 

hindrun af völdum fituleysanlegra sameinda og má því álykta sem svo að 

hærra hlutfall virkra fituleysanlegra sameinda sé til staðar í sýnum úr ræktun 

sem voru sjokkaðar með glúkósa samanborið við með ís. 

Sama máli gegnir um mælingar á andoxunarvirkni með TAC aðferð 

þar sem gallic sýra var notuð sem staðall en hún er vatnsleysanleg sameind 

(Daneshfar, Ghaziaskar, & Homayoun, 2008) og gefa því niðurstöður aðeins 

tilkynna virkni vatnsleysanlegra andoxunarefna í sýnum. Áhugavert hefði 
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verið að nota einnig fituleysanlegan staðal svo sem α-tocopherol til þess að 

mæla til samanburðar fituleysanlegar sameindir, eins og til dæmis karóteníða.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um að útdráttur með hexan sé mögulega að hafa 

einhvers konar áhrif á virkni efna í sýnum þar sem andoxunarvirkni mældist að 

öllu jöfnu hærri eftir PBS og etanól útdrátt.  

Mælingar á andoxunarvirkni með DPPH aðferð gefa ekki tilefni til að 

ætla að ein útdráttaraðferð eða aðferð við sjokkun rækta sé betri en önnur. 

Mæingar voru allar á svipuðu bili og að jafnaði fékkst mest radikala hreinsun 

eftir að hvarfið hafði gengið í 60-120 mín. Þetta gefur vísbendingu um veika 

andoxara þar sem því styttri tíma sem að hvarfið tekur og lausnina að verða 

gul að lit, því sterkari andoxara er um að ræða (Wang et al., 2011).  

4.2 LhcSR3 próteinið 

Við ljósgleypnimælingar með ELISA aðferð fer ljós í gegnum lausnina 

og gleypa þá sameindir í lausninni hluta ljóssins, en því meiri binding milli 

mótefna og mótefnavaka því hærri ljósgleypni mælist í lausn (Thiha, & 

Ibrahim, 2015). 

Niðurstöður ljósgleypnimælinga með einfaldri ELISA aðferð benda til 

að bæði Chlorella sp. og P. tricornutum framleiði LhcSR3 prótein. Ekki er 

hægt að segja með fullri vissu að próteinið hafi verið til staðar þar sem að ekki 

var notað jákvætt viðmið en áhugavert væri að gera það í framhaldinu. 

Niðurstöður ljósgleypnimælinga með samloku ELISA sýndu ekki lægri 

mæligildi við meiri þynningu sýna og þar af leiðandi er ekki mögulegt að 

segja til um magn eða styrkleika LhcSR3 próteinsins í sýnum. Ljósgleypni 

sem mældist er álitin mjög há og þar sem áhrifa af þynningu sýna gætti ekki, 

gætu niðurstöður bent til þess að sérhæfðu mótefnin hafi bundist sömu 

mótefnum í samloku-uppröðuninni. 

Niðurstöður mælinga á LhcSR3 próteini með ELISA aðferð gáfu engar 

vísbendingar um mismunandi skilvirkni útdráttarvökva. Ákvörðun á 

údráttaraðferð með tilliti til litarefna veltur á hvaða litlarefnum er verið að 

sækjast eftir sem og þörungategundum (microphyte eða macrophyte) sem 

unnið er með. Við rannsóknir á blaðgrænu þarf að gæta þess við útdrátt að 

niðurbrot verði ekki á meðan útdrætti stendur, en erfitt er að koma í veg fyrir 

niðurbrot blaðgrænu (Chl) og karóteníða. Acenton hefur lengi verið notað sem 
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leysir við útdrátt litarefna, en eins og Barrett & Jeffrey (1964, 1971) sýndu 

fram á kemur acenton (90% eða hreinna) í veg fyrir að chlorophyllase ensímið 

vatnsrjúfi Chl a og b (Rowan, 1989, bls. 20-21). 
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5. Samantekt og Lokaorð 

Í upphafi verkefnisins voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Mælast sólarvarnaráhrif í efniviðnum með nýrri aðferð sem sett var 

upp í verkefninu ? 

 Mælist lífvirkni mismunandi í þörungategundunum tveimur? 

 Hefur meðferð/vinnsla þörungalífmassa áhrif á þá lífvirkni sem mæld 

var? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingu um að sólarvarnarþátturinn 

LhcSR3 sé til staðar í sýnum bæði af Chlorella sp. og P. tricornutum en frekri 

rannsóknir þarf til að ákvarða styrk próteinsins og hvort hann er breytilegur 

háð aðferðum við ræktun svo og útdrátt lífvirkni. Þörungasýnin hefði að öllum 

líkindum þurft að þynna meira en var gert við framkvæmd samloku ELISA og 

sömuleiðis væri æskilegt að útvega annað sérhæft mótefni til að mæla styrk 

próteinsins og nota jákvæðan kontról til viðmiðunar (LhcSR3 próteinið). Þrátt 

fyrir að LhcSR3 prótein hafi verið nokkuð rannsökuð eru lífefnafræðilegir 

eiginleikar þeirra ekki að fullu þekktir (Bonente et al., 2011). Því væri 

áhugavert í framhaldinu að endurtaka rannsóknina með ofangreinda þætti til 

hliðsjónar og kynna sér aðferðir til þess að einangra próteinið úr þörungunum 

til frekari mælinga.  

Niðurstöður gefa til kynna að ekki sé um mikinn mun að ræða á 

lífvirkni í þörungategundunum tveimur. Áhugavert hefði verið að mæla 

bólguhamlandi virkni einnig í Chlorella sp. til samanburðar og sömuleiðis 

athuga áhrif mismunandi aðferða við sjokkun rækta af þeirri tegund.  

Oftar en ekki virðist sem að útdráttur með PBS hafi að einhverju leiti 

gefið meiri virkni og hentað því betur til útdráttar samanborið við útdrátt með 

etónli og hexan. Þegar horft er til meðferðar þörungaræktanna má yfirleitt sjá 

örlítið minni virkni í sýnum sem höfðu verið sjokkaðir á ís við lok vaxtarfasa 

samanborið við glúkósa ásamt viðmiðunarsýnum (engin sjokkun). 
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Viðauki I – Samsetning lausna 

 

Tafla 3. Fosfat-buffruð saltlausn. Samsetning fosfat-buffraðar saltlausnar (PBS) samkvæmt 
Tindall o.fl. (2007) sem notuð var við útdrátt lífvirkni úr þörungaafurðum og við framkvæmd 
ELISA aðferða. 

Efni Magn 

Na2HPO4 1,236 gr. 

NaH2PO4 · 1H2O 0,180 gr. 

NaCl 8,500 gr. 

Fyllt í 1L mæliflösku með dH2O 

pH stillt á 7,5 (pH 7,485) 

 

 

Tafla 4. Hvarflausn við mælingar með TAC aðferð. Samsetning hvarflausnar fyrir mælingar á 
heildar andoxunarvirkni með TAC aðferð. 

Efni Magn Leysir Lokastyrkur lausnar 

NaH2PO4 3,35 gr. 
Fyllt í 1L mæliflösku með 

dH2O 

28 mM Sodium 

phosphate 

(NH4)2MoO4  4,94 gr. 
Fyllt í 1L mæliflösku með 

dH2O 

4 mM Ammonium 

molybdate 

H2SO4 
33,33 ml af 18M 

H2SO4 

Fyllt í 1L mæliflösku með 

dH2O 
0,6 M sulfuric acid 
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Tafla 5. Fosfat buffer fyrir 5-LOX aðferð. Samsetning fosfat buffers fyrir mælingar með 5-LOX 
aðferð. 

 Efni Magn Leysir 

LausnA (0,2M) 

KH2PO4 27,2 gr. Fyllt í 1L mæliflösku með dH2O 

LausnB (0,2M) 

K2HPO4 34,8 gr. Fyllt í 1L mæliflösku með dH2O 

77,5 ml af lausn A blandað saman við 22,5 ml af lausn B og pH styllt á 6,3 með 10% 

concentrated phosphoric acid 

 

 

 

Tafla 6.  Coupling buffer fyrir ELISA aðferð. Samsetning coupling buffers (carbonate buffer) 
fyrir mælingar með ELISA aðferð. 

Efni Magn 

Na2CO3 0,159 gr. 

NaHCO3 0,293 gr. 

Fyllt í 100 ml með dH2O og pH styllt 9,647 

 

 

Tafla 7. Substrat buffer fyrir ELISA aðferð. Samsetning substrat buffers fyrir mælingar með 
ELISA aðferð. 

Efni Magn 

1M dietanolamin 97 ml 

Þynnt í 900 ml með dH2O og pH styllt á 9,8 með 6M HCL 

100 mg MgCl2 * 6H2O (0,005M) bætt í 
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Viðauki II – Ljósgleypnimælingar með 

ELISA aðferð 

Tafla 8. Ljósgleypnimælingar með einfaldri ELISA aðferð. Taflan sýnir niðurstöður 
ljósgleypnimælinga með ELISA aðferð þar sem að grænir brunnar tákna mælingar þar sem 
ræktir höfðu ekki verið sjokkaðar við lok vaxtarfasa og með etanól útdrætti en bláir brunnar 
tákna PBS útdrátt.  Gulir brunnar tákna neikvætt viðmið.  

Brunnar 

 Chlorella sp. Phaeodactylum tricornutum 

Etanól útdráttur 1.352 1.233 0.899 1.155 1.193 1.449 1.596 0.966 1.128 1.257 1.105 1.153 

PBS útdráttur 1.406 1.275 1.02 1.409 1.469 1.085 1.448 1.153 1.603 1.437 1.104 1.243 

 
2.203 1.837 0.09 0.079 0.082 0.078 0.92 0.897 0.077 0.076 0.086 0.086 
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