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Útdráttur 

Kræklingur (Mytilus edulis) var hafður í olíumenguðum sjó í tveimur aðskildum tilraunum. 

Í fyrri tilrauninni var sjórinn blandaður með Arabian Light hráolíu og kræklingurinn hafður 

í menguðum sjó í þrjár vikur og í kjölfarið í hreinum sjó í tvær vikur. Í seinni tilrauninni var 

sjórinn blandaður með Ekofisk Norðursjávarolíu og kræklingur hafður í menguðum sjó í 2, 

8 og 16 daga. Markmiðið var að athuga áhrif tveggja mismunandi olíugerða á bíómarkera í 

kræklingi frá ósnortnu svæði annars vegar og menguðu svæði hins vegar. Upptaka kræklings 

á fjölhringa arómatískum kolefnum (PAHs, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) var mæld 

og bíómarkerarnir DNA strandbrot (e. Comet Assay) og ástandsstuðull (e. Condition Index) 

notaðir til að meta áhrif á milli útsettra hópa og viðmiðunarhópa. Einnig var mat lagt á 

hvernig kræklingur nýtist sem bendilífvera. Ekki reyndist marktækur munur á milli þess 

hvernig kræklingar frá hreinu svæði (Bjarnarhöfn) eða menguðu svæði (Reykjavík) tóku upp 

PAH efnin og ekki var marktækur munur á því hvernig kræklingarnir tóku upp olíuna eftir 

olíugerðum. Kræklingur úr Reykjavíkurhöfn við lágan styrk mældist oftast með hæstan styrk 

PAH efna í vef. Kræklingi haldið við háan styrk af olíumenguðum sjó virtist taka upp minna 

af PAH efnum í vef sinn og mögulegt er að það sé vegna þröskuldsáhrifa, þ.e. kræklingurinn 

virtist loka sér þegar styrkur mengandi efna í umhverfinu verður hár eða fer yfir ákveðin 

mörk. Víxlhrif fyrir DNA strandbrot og ástandsstuðla á milli stöðva og styrkhópa yfir tíma 

voru ekki marktæk í tilraununum en á heildina litið var marktækur munur á ástandsstuðli 

kræklings frá stöðvunum óháð styrk og tíma þar sem stuðullinn var lægri í Bjarnarhöfn 

miðað við Reykjavíkurhöfn. Kræklingar eru harðgerðar lífverur og nýtast vel sem 

bendilífverur í umhverfisvöktun. Bakgrunnur kræklinga skiptir máli í því hvernig þeir svara 

aukinni mengun og svörunin virðist fara eftir nokkrum þáttum, meðal annars fæðuframboði 

og öðrum lífsskilyrðum kræklingsins. Frekari þörf er á að rannsaka mengun á ósnortnum 

svæðum og áhrif mengandi efna á lífverurnar sem þar lifa. Þessar tilraunir voru hluti af 

rannsóknaverkefninu Pristine Arctic sem er samstarfsverkefni háskóla í Noregi, Svíþjóð og 

á Íslandi og beinist að því finna grunnaðferðir og grunngildi sem nota má við 

umhverfisvöktun á norðurslóðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The blue mussel (Mytilus edulis) was exposed to water-accommodated fractions (WAFs) in 

two experiments. The former used Arabian light crude oil and the mussels were held in WAF 

for three weeks and then for two-week depuration period in clean seawater. The latter 

experiment was with Ekofisk North Sea Oil, where the mussels where in the WAF for 2, 8 

and 16 days. The aim for these studies was to evaluate the effects on biomarkers on 

organisms which live in pristine areas. Uptake of PAHs (Polycyclic Aromatic Hydracarbons) 

was measured and selected biomarkers (Comet Assay and condition index) were used to test 

for differences between the exposed groups and the control groups. There was not a 

significant difference in uptake of PAHs between the reference mussels (pristine site, 

Bjarnarhöfn) and the polluted mussels (Reykjavík) and not a significant difference on the 

absorption between the two oil types. Mussels from Reykjavík harbour in lower exposure 

group had the highest concentration of PAHs in its tissues. Mussels in higher exposure 

groups showed a possible threshold of maximum induction probably surpassed by the 

highest concentration WAF. No significant interactions were seen between stations or 

groups of oil concentrations in these two studies, but overall there was a significant 

difference on mussel condition index and % DNA strandbreaks between stations 

independent of PAH concentration and time, where the condition index was lower in pristine 

site compaired to the polluted mussels. Mussels are tolerant organisms and can be used as 

bioindicators for pollution but the origin of the organism exerts an influence on how it 

responds to pollution, but food supply and other living conditions may influence their 

responses. Further studies are needed to evaluate the effects of pollution on organisms living 

in pristine areas. This research was a part of a bigger project, a co-operative venture between 

universities in Iceland, Norway and Sweden, working on primary methods on finding a core 

value for environmental guarding.  
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1 Inngangur 

Í dag eru upplýsingar um áhrif olíu- og gasborunar á norðurslóðum ófullnægjandi eða 

ótiltækar (Camus o.fl. 2015). Norðurskautið spannar 16% af heildaryfirborði þurrlendis á 

jörðinni en þrátt fyrir hlutfallslega lítið þurrlendisyfirborð er þar að finna gríðarlegt magn 

kolefnis í jörðu eða um 50% af neðanjarðarkolefnum heimsins (Tarnocai o.fl. 2009). Á 

síðustu áratugum hefur orðið aukning á olíumengun á norðurslóðum í sjó vegna olíu- og 

gasvinnslu (Hylland o.fl. 2009). Er hráolía losnar í hafið þá dreifist hún hratt frá upprunastað 

og upp að sjávaryfirborði en olía er meðal helstu mengunarvalda í sjó (Wang o.fl. 2013). 

 

Íshellan á norðurskauti rýrnar hratt vegna hnattrænnar hlýnunar og þar af leiðandi hafa 

siglingaleiðir á norðurslóðum opnast sem mun leiða til aukinnar skipaumferðar á því svæði 

(Sulistiyono o.fl. 2015). Nær allir jöklar og íshellur á norðurskautinu hafa minnkað 

undanfarna áratugi og vegna þess verða siglingaleiðir yfir Norður-Íshafið milli Kyrrahafs og 

Norður Atlantshafs brátt færar flutningaskipum (SWIPA 2011). Með opnun siglingaleiða 

horfa menn hýru auga til þess að leita eftir svæðum til olíu- og gasborunar, bæði á landi og 

í sjó, sem og að flytja varning á milli svæða um þessa leið (Aksenov o.fl. 2017). Þessar 

breytingar munu hafa í för með sér aukið mengunarálag á norðurslóðum þar sem athafnir 

manna, sérstaklega olíu- og gasrannsóknir, munu án efa aukast verulega á svæðinu með 

óumflýjanlegri olíumengun (AMAP 2011; 2013). Rannsóknir á áhrifum olíuslysanna Exxon 

Valdes í Alaska og Deepwater Horizon í Mexíkóflóa vísa í að þörf sé á líkönum sem geta 

gefið leiðbeinandi upplýsingar um það hvernig best sé að bregðast við olíuslysum á 

norðurslóðum svo af þeim hljótist sem minnstur skaði í umhverfinu (Buskey o.fl. 2016). 

 

Mælingar frá þeim svæðum þar sem ofangreind olíuslys áttu sér stað gefa til kynna að þrátt 

fyrir að með tímanum dragi úr magni þeirrar olíu sem berst að ströndum vegna náttúrulegs 

niðurbrots (vegna ljóstillífunar, sundrunar efna vega oxunar o.fl.) þá hafa PAH efni 

tilhneigingu til þess að haldast í umhverfinu (Harayama o.fl. 1999). Því er mikilvægt að til 

staðar sé þekking og tækjabúnaður til að geta metið möguleg áhrif skaðlegra efna á lífverur 

á norðurslóðum (AMAP 1998). Þó mælingar á bíómarkerum í lífverum sýni að þær geti 

þolað mengun og afeitrað sig með einhverjum hætti, þá getur verið erfitt að segja fyrir um 

hver langtímaáhrif olíumengunar á lífverur eru, því erfitt getur reynst að hreinsa olíu t.d. úr 

setlögum. Næs o.fl. (1995) bentu á að setlög geta myndað staðbundnar uppsprettur 

olíumengunar sem geta seytlað út í umhverfið í langan tíma og þar með valdið stöðugu 

mengunarálagi. Umhverfisaðstæður þar sem olíuleki eða olíuslys á sér stað hafa nokkuð með 

það að segja hvernig og hvort hægt sé að hreinsa upp olíu.  

 

Umhverfisaðstæður fyrir lífverur sem lifa á norðurslóðum einkennast meðal annars af lágu 

hitastigi, öfgakenndum muni á ljósmagni milli árstíða og lágum styrk næringarefna en þessir 

þættir gera lífverurnar viðkvæmar fyrir mengunarálagi (AMAP 1998). Lágt hitastig veldur 

því einnig að vöxtur og þroskun einstaklinga er hægari en hjá lífverum á lægri 

breiddargráðum. Efnamengun getur valdið því að lífverur verða viðkvæmari fyrir 

manngerðu og náttúrulegu álagi og jafnframt getur mengun valdið langtíma neikvæðum 

áhrifum á stofnstærð (Vincent-Hubert o.fl. 2013). Helstu efnin sem menn hafa áhyggjur af 

eru klórlífræn efnasambönd og afleiður þeirra eins og til dæmis hexachlorocyclohexane 

(HCH) og DDT, polychlorinated biphenyl (PCB), fjölhringja arómatísk kolefnissambönd 
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(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAH) og þungmálmar (AMAP 1998). Á undanförnum 

áratugum hefur komið í ljós að mörg þessara efna eins og til dæmis PAH efni og klórlífræn 

efnasambönd geta safnast upp í plöntum, sjávarspendýrum, ísbjörnum, fuglum og mönnum 

á norðurslóðum (Luttmer o.fl. 2013). PAH efni eru meðal annars þekkt fyrir að geta valdið 

krabbameini og stökkbreytingum í lífverum (Kamal o.fl. 2014). Á síðustu þremur áratugum 

hefur sést aukning á vansköpun í fiskafóstrum í Norðursjó sem rekja má til mengandi efna 

(Nahrgang o.fl. 2016). Í olíu eru efnasambönd sem eru skaðleg lífverum en olíur eru að 

stærstum hluta fjölbreytileg kolefnissambönd (t.d. fjölhringja kolvetnissambönd, naphthenes 

og paraffín) en önnur efni eins og brennisteinn, ýmsir málmar (aðallega járn, nikkel og 

kopar) og þrávirk klórlífræn efni finnast einnig í olíum og öðru jarðefnaeldsneyti (Neff 

2002). Að auki má nefna að PCB efni og önnur þrávirk efni hafa mælst í auknum styrk á 

Norðurheimskautinu þar sem þau eru talin berast að pólsvæðum um langar leiðir með 

andrúmsloftinu (Johnson o.fl. 2009). 

 

Í eiturefnavistfræði er orðið bíómarker notað yfir mælanleg frávik frá eðlilegri 

líkamsstarfsemi lífveru (van Gestel og van Brummelen 1996). Rannsóknir Hylland o.fl. 

(2006) sýndu fram á með notkun bíómarkera að fiskar sem lifa í nálægð við mengað vatn 

sem fellur til við olíuvinnslu hafa aukna tíðni í skemmdum á erfðaefni. Rannsóknir á 

frumustarfsemi og skemmdum á erfðaefni lífvera geta gefið hugmynd um almenn áhrif 

mengunarástands með tilliti til mengandi efna á þeim svæðum sem lífverum er safnað úr. 

Slíkir bíómarkerar eða líffræðilegir mælikvarðar, endurspegla oft mengun í lágum styrk og 

geta þannig virkað sem einskonar viðvörunarmerki um að til staðar sé álag af völdum 

mengunar sem þurfi að rannsaka nánar (Michailovas o.fl. 2013).  

 

Hér verður fjallað um efnisþætti hráolíu og um fjölhringja arómatísk kolefni. Einnig verður 

farið yfir áhrif þungmálma og skemmdir á erfðaefni af völdum mengandi efna sem og 

hvernig kræklingur nýtist sem vísitegund í umhverfisrannsóknum sem þessum.  

 

1.1 Efnisþættir hráolíu  

Hráolía er flókin blanda ólíkra efna (Singer o.fl. 2000) en nákvæm samsetning olíunnar og 

eðlisefnafræðilegir þættir hennar eru mismunandi á milli olíugerða (Radovic o.fl. 2012). 

Hráolía er aðallega úr kolvatnsefnum en inniheldur einnig þungmálma, köfnunarefni, 

brennistein og súrefni (Rossini 1960). Önnur efni sem finnast í olíu eru til dæmis alkylfenólar 

(AP) (Martínez-Gómez o.fl. 2010). Samkvæmt niðurstöðum Toxprof (2011) þá eru 

olíugerðirnar Arabian Light (AL) og Norðursjávarolía (North Sea oil), flokkaðar í hópi olía 

sem hafa talsverð eituráhrif á samlokur. Arabian Light hráolía frá Saudí-Arabíu inniheldur 

um 40% arómata (þ.e. fjölhringja arómatísk kolvatnsefni), 35% alkana, um 17% resín 

(ketónar, fenól o.þ.h.) og 8% asfalt (þéttar arómatískar stórsameindir). Miðað við aðrar 

hráolíur inniheldur AL mikið af arómatískum efnum og asföltum. Megnið af eituráhrifum 

frá olíu á sjávarvistkerfi eru vegna arómatískra efnanna en asföltin eru þrávirk og viðhalda 

ákveðnu fleyti af olíu í vatnssúlunni (Radovic o.fl. 2012; ETC 2000). All og félagar (1983) 

sýndu fram á að AL hráolía inniheldur einnig kadmín, kopar og blý. Norðursjávarolía 

(Ekofisk) er hráolía unnin úr Norðursjó og inniheldur 66,2% alkana, 13,5% fjölhringja 

arómatísk kolvatnsefni, 18,9% resín og 1,4% asfalt (Radovic o.fl. 2012). Arabian light 

hráolían inniheldur meira af arómatískum efnum en Norðursjávarolían.  
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1.1.1 Fjölhringja arómatísk kolefni (Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons; PAHs) 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) eru þau efni sem menn hafa jafnan mestar 

áhyggjur af í olíu. PAH efni er samheiti yfir stóran hóp lífrænna efnasambanda sem 

einkennast af tveimur eða fleiri samtengdum arómatískum hringjum sem liggja í einföldu 

plani (Neff 2002). PAH efnum er oft skipt í tvo hópa, þ.e. stærri og þyngri PAH efni sem 

innihalda fjóra til sjö arómatíska hringi og svo þau minni og léttari PAH efni sem innihalda 

tvo til þrjá arómatíska hringi (Neff 2002). Munurinn á stórum og litlum PAH efnum felst 

meðal annars í mismunandi eituráhrifum þar sem minni efnin eru eitruð en þau stærri geta 

verið krabbameinsvaldandi en almennt eru PAH efni talin hafa alvarleg langtímaáhrif á 

lífverur (Martínez-Gómez o.fl. 2010). Eins geta PAH efni myndast við ófullkominn bruna, 

til dæmis í skógareldum, eldgosum og við tillífunarferli örvera og plantna (Law o.fl. 1997). 

Athafnir mannsins valda einnig losun PAH efna, meðal annars með brennslu á lífrænu 

eldsneyti (olíu, kolum og eldivið) og er þáttur mannsins talinn vera helsta leið losunar á PAH 

efnum í umhverfið (Walker og Savva 2001, Kerr o.fl. 2001). PAH efni geta farið um jörðina 

með langdrægnum flutningum með veðri og vindum (e. long-range atmospheric transport, 

LRAT) (Na o.fl. 2011) og efnin finnast allstaðar í umhverfinu. Þetta eru hálf-rokgjörn lífræn 

efni sem geta verið bæði á gas- og agnaformi sem hefur áhrif á hversu auðveldlega PAH efni 

dreifast um jörðina (Wang o.fl. 2013)  

 

Mörg PAH efni eru torleysanleg í vatni og geta því safnast upp í til dæmis sjávarlífverum. 

Efnin geta bundist við agnir í sjónum sem falla í set og þannig valdið setmengun (Paine o.fl. 

1996). Þegar olía mengar setlög getur það haft í för með sér að lífverur eru stöðugt undir 

mengunarálagi frá olíu þó svo enginn nýr olíuleki eigi sér stað (Short o.fl. 2003). Í 

vatnssúlunni hafa þyngri PAH efnin (> 4 hringir) tilhneigingu til að bindast við agnir í seti. 

Dreifing efna á milli vatns og agna er mismunandi eftir PAH efnum og fer eftir 

vatnsleysanleika efnanna.  

Sjávarlífverur sem lifa í návist við PAH efni geta tekið efnin upp í gegnum tálkn og/eða í 

gegnum meltingarveg. Því getur verið munur á milli tegunda og jafnvel milli einstaklinga 

sömu tegundar á hraða uppsöfnunar sem og hvaða PAH efni lífverurnar taka upp (Martínez-

Gómez o.fl. 2010). Langavarandi álag af völdum olíukolvatnsefna líkt og PAH getur haft 

neikvæð áhrif á vöxt, fæðunám og æxlun sjávarlífvera og jafnframt geta þau valdið 

óafturkræfum vefjaskemmdum (Baumard o.fl. 1999). Í rannsókn Incardona o.fl. (2015) á 

þorskseiðum sem voru við olíumengaðar aðstæður, kom fram seinkun á þroskun líffæra 

þorskseiðanna, afbrigðileg hjörtu, skert starfsemi hjarta- og æðakerfis og skert geta til að 

veiða sér til matar og að forðast rándýr. Áhrif PAH efna eru mismunandi en menn hafa 

mestar áhyggjur af þeim sem geta valdið stökkbreytingum og krabbameini (Barron o.fl. 

2012). PAH efnin eru þannig sérlega hættuleg sjávarlífverum á fyrstu stigum fósturþroska 

(Geffard o.fl. 2005) og vanskapanir og sýkingarálag í tálknum, roði og uggum hafa fundist 

hjá fiskum sem voru veiddir við mjög PAH mengaða árósa (Seeley og Week-Perkins 1992). 

Bohne-Kjersem og félagar (2009) sáu að breyting varð á tjáningu próteina í þorskseiðum 

meðal annars í ónæmiskerfinu, í æxlunarfærum, í prótínum í fitu- og beinvef þeirra þó svo 

þau hefðu aðeins verið í nálægð við lágan styrk af PAH. Þessar breytingar voru meðal annars 

þær að umbreyting á prótínunum A1AT og alfa-enolasa, sem eiga þátt í bólgusvörun, ollu 

því að aukin hætta var á að þorskseiðin þróuðu með sér sýkingu og/eða 

sjálfsofnæmissjúkdóma sem hvetja til ótímabærs stýrðs frumudauða (Terrier o.fl. 2007).  
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Baumard o.fl. (1999) bentu á að kræklingar sem eru í seti eða í gruggugu vatni verða fyrir 

áhrifum efna sem eru ekki eins vatnsfælin og með hærri sameindaþunga. Þeir bentu jafnframt 

á að kræklingar í höfnum og við bryggjur verða útsettari fyrir nýlegri mengun af völdum 

jarðefnaeldsneytis þar sem hærri uppsöfnun á fjórhringja efnum var numin og kræklingar 

þar safna í sig meira af PAH efnum en á öðrum búsvæðum við sjó eða vötn. Flutningur á 

PAH efnum í botnlægar sjávar- og vatnalífverur er líka útbreitt vandamál um heiminn þar 

sem áhyggjur manna beinast að því að neysla á botnlægum lífverum útsetji fólk fyrir enn 

frekari áhrifum PAH efna (Khairy o.fl. 2014). 

 

Hafsvæðið við Ísland hefur lág bakgrunnsgildi PAH efna miðað við til dæmis Eystrasaltið 

(Lohmann o.fl. 2009). Með auknu mengunarálagi, í annars fremur hreinu umhverfi, er 

mikilvægt að þekkja hvert lífaðgengi er og hver eituráhrif mengandi efna (sérstaklega úr 

olíu) eru hjá lífverum á norðlægum breiddargráðum. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

áhrifum PAH efna á lífverur á norðlægum slóðum (Halldór P. Halldórsson o.fl. 2005; 

Abaigés o.fl. 2006) og þekking á styrk PAH efna og áhrifum þeirra á sjávarlífverur við Ísland 

fremur takmörkuð (Hrönn Ó. Jörundsdóttir o.fl. 2009). Því er þörf á frekar rannsóknum til 

þess að meta meðal annars áhrifin sem aukin skipaumferð mun koma til með að hafa. Vegna 

þess hve þrávirk sum PAH efni eru og hve auðveldlega þau geta safnast upp í lífverum og 

þar með í fæðukeðjunni, þá er mikilvægt að vakta styrk þeirra í umhverfinu og reyna eftir 

fremsta megni að minnka styrk og áhrif þessara efna í umhverfinu (Krupadam o.fl. 2014). 

Enn fremur er lítt þekkt hvernig lífverur á ósnortnum svæðum norðurslóða munu bregðast 

við aukinni mengun (Da Ros o.fl. 2008). 

1.1.2 US EPA16 PAH  

Árið 1984 skilgreindi Umhverfisstofnun Bandaríkjanna (US EPA) 16 PAH efni í flokk 

mikilvægustu efna sem þarf að rannsaka og vakta vegna áhrifa og styrks þeirra í umhverfinu. 

Umhverfisstofnunin skilgreindi sérstaklega þau efni sem hafa krabbameinsvaldandi áhrif. 

Vegna þess hve víða þessi 16 PAH efni finnast í umhverfinu og í lífverum var ákveðið að 

mæla þau í þessum tilraunum. Efnin 16 eru acenaphthene (Ace), acenaphthylene (Acyl), 

anthracene (Anth), benzo[a]anthracene (B[a]A) benzo[b]fluoranthene (B[b]F), 

benzo[k]fluoranthene (B[k]F), benso[g,h,i]perylene (B[g,h,i]P), benzo[a]pyrene (B[a]P), 

chrysene, dibenso[a,h]anthracene (D[a,h]A), fluoranthene (F), fluorene (Fl), indeno [1,2,3-

cd]pyrene (I[c,d]P), naphthalene (Naph), phenanthrene (Phen) og pyrene (Py) (Villar o.fl. 

2006; Wenzl o.fl. 2006).  
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Mynd 1. (US) EPA PAH 16. Þau 16 PAH efni sem Umhverfisstofnun Bandaríkjanna (US EPA) setur í flokk 

mikilvægustu efna sem þarf að vakta og rannsaka vegna áhrifa þeirra og styrks í umhverfinu. 

Með því að greina samsetningu PAH efna sem losna út í umhverfið þá er mögulegt að reyna 

að finna uppruna mengunarinnar. PAH sem myndast við bruna einkennast af minni 

alkýleringu (t.d. phenanthrene) en við lægri hita (t.d. myndun á jarðefnaeldsneyti) hafa PAH 

efnin jafnan fleiri alkýlhópa (NRC 1985). Mest áhersla er jafnan lögð á að fylgjast með og 

greina Benzo[a]pyrene þar sem efnið er flokkað í hættuflokki 1, í sama flokki og ofureitrandi 

efni (e. superecotoxicants) og þar sem efnið er vatnsfælið þá sest það auðveldlega á agnir 

sem eru í vatnsumhverfi (Karickhoff 1984). 

 

1.2 Bíómarkerar og notkun þeirra í 

eiturefnavistfræðirannsóknum 

Hugtakið bíómarker hefur verið skilgreint sem mælanleg líffræðileg svörun einstaklings við 

mengandi efnum í umhverfinu eða sem frávik frá eðlilegu ástandi lífverunnar (Peakall 1992). 

Bíómarkerar eru yfirleitt skilgreindir sem mælikvarðar á breytingar í líffræðilegum kerfum 

sem bregðast við framandi (xenobiotics) efnum sem valda líffræðilegri svörun (Lam og Gray 

2003, Weeks 1995) og þeir geta sýnt áhrif mismunandi efna og efnablöndu (Scott-

Fordsmand og Weeks 2000). Bíómarkerar nýtast vel þar sem þeir geta gefið vísbendingu um 

eðlilegt eða breytt ástand lífvera hvort sem verið er að skoða einstaka lífverur, ákveðna 

stofna eða samfélög. Eiturefnavistfræðilegar rannsóknir sem byggðar eru á notkun 
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bíómarkera geta sýnt áhrif umhverfisþátta og þannig er hægt að meta heilbrigði og gæði 

vistkerfa (Lam og Gray 2003).  

Margir bíómarkerar eru vísar fyrir efnamengun og þeir geta verið sérhæfðir eða ósérhæfðir. 

Sérhæfða bíómarkera er hægt að tengja við ákveðna hópa af mengandi efnum á meðan 

ósérhæfðir bíómarkerar geta gefið til kynna streitu og álag hjá lífverum sem þarf ekki 

endilega að vera tengt ákveðnum mengunarþætti. Bíómarkerar geta sýnt fram á að lífverur 

hafi verið í návist við ákveðinn orsakavald (exposure biomarker) eða þá að þeir geta virkað 

sem vísar að eitrun (effect biomarker) (Lam og Gray 2003; Vasseur og Cossu-Leguille 2003; 

Brooks o.fl. 2009). Síðustu áratugi hafa bíómarkerar verið notaðir til að mæla PAH mengun 

þar sem bíómarkerar virka sem tenging á milli mengunarþátta og líffræðilegra áhrifa þeirra 

á lífverur (Bucheli o.fl. 1995).  

Bíómarkerar nýtast einnig til þess að greina á hvaða hátt og með hvaða leiðum mengandi 

efni komast inn í vistkerfin og þannig er einnig hægt að sjá ferla efnanna í vistkerfinu. Með 

því að nota bíómarkera er hægt að sjá hvenær lífveran í sínu náttúrulega umhverfi, verður 

fyrir áhrifum af ýmsum þáttum sem geta haft áhrif á lífsgæði hennar eða samfélagsins alls 

(Peles o.fl. 2012; Pain-Devin o.fl. 2014). Sé sami bíómarkerinn notaður samtímis á 

mismunandi stöðum þá er mögulegt að fá upplýsingar um mengunarstuðul svæðisins og í 

leiðinni betri skilning á svari lífverunnar við mengunarvaldinum. 

Við notkun bíómarkera er mikilvægt að skoða ákveðna þætti lífverunnar og umhverfisins 

sem hún er í eins og kyn lífverunnar, tímgunarstig, árstíða og loftslagsþætti, svo hægt sé að 

koma í veg fyrir mistúlkun vegna þátta sem mögulega gætu talist eðlilegir vegna umhverfis- 

og/eða líffræðilegra frávika. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að álag sem mælist í 

einstaklingi þarf ekki endilega að endurspegla allan stofninn, því lífverur geta stundum 

aðlagast breyttu ástandi eða þær reynt að bæta fyrir áhrif eða skemmdir sem þær verða fyrir 

(Vasseur og Cossu-Leguille 2003). Notkun á bíómarkerum gerir okkur þannig kleift að 

greina mengunarálag á lífveruna á fyrstu stigum frekar en að gefa til kynna afkomu og 

fjölgun lífvera í samfélögum eða stofnum (Nahrgang o.fl. 2010). 

Þörfin til þess að nota bíómarkera í umhverfisrannsóknum hefur aukist undanfarin ár og þá 

sérstaklega til að meta áhrif mengunarvalda í lágum styrk. Ör þróun hefur átt sér stað í notkun 

og beitingu bíómarkera þar sem mögulegt er að nota mismunandi tegundir lífvera sem 

vísitegundir (Fernando og Heras 2012), til dæmis fiska (Nogueira o.fl. 2010). 

1.2.1 Skemmdir á erfðaefni 

Lífverur eru stöðugt undir álagi frá ýmsum efnum í umhverfinu og mörg þeirra geta haft 

skaðleg áhrif á erfðaefni lífvera. Áhrif efna á lífverur fer eftir nokkrum þáttum; lífaðgengi, 

dreifingu efnisins inni í lífverunni, hæfni efnisins til að bindast við ákveðna viðtaka í frumum 

og eiginleika efnanna til að safnast upp, ummyndast eða brotna niður. Einnig skiptir máli 

hvort og hvernig lífveran losar sig við efnið úr líkama sínum (Bernhoft o.fl. 1994). 

Nokkrar tæknilegar aðferðir geta greint áhrif mengandi efna erfðaefni á sjávarlífvera. Ein 

þessa aðferða er greining á myndun DNA strandbrota (t.d. Comet Assay) sem hefur reynst 

næm til þess að finna skaðlega mengunarþætti sem hafa áhrif á erfðaefni lífvera (Livingstone 

o.fl. 2000). Ýmis efni geta kallað fram einþátta- eða tvíþáttabrot á DNA (Lee og Steinert 

2003) og eru DNA strandbrot notuð til að meta slíkar skemmdir á erfðaefni lífvera (Hartl 

o.fl. 2007).  
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Í DNA strandbrotaaðferðinni eru einangruð sýni af frumum sett í gel (agarose) og annað 

hvort er sýnið sett á smásjárgler eða á sérstaka filmu (Gelbond) (Nandhakumar o.fl. 2011). 

Sýnin eru svo meðhöndluð með basískum leysi þar sem einungis kirnið stendur eftir í 

agarose-gelinu (Singh o.fl. 1988; Tice o.fl. 2000). Með því að setja sýnin í rafdráttarklefa þá 

dragast neikvætt hlöðnu DNA sameindirnar að jákvætt hlaðna skautinu á rafsegulsviðinu 

eftir situr þá óskaddað DNA í agarose-vasanum á glerinu/gelinu. DNA sem er skaddað og 

inniheldur mikið af strandbrotum færist úr stað á meðan óskaddaða DNA gerir það ekki og 

þá myndast einskonar „halastjarna“ þegar sýnið er litað og skoðað í smásjá (Singh o.fl. 1988; 

Nandhakumar o.fl. 2011). Hlutfall hins skaddaða DNA er svo metið með því að bera saman 

flúrljómun á „haus“ eða óhreyfanlega hluta DNA og svo „hala“ eða hreyfanlega hluta DNA 

(Cotelle og Férad 1999; Nandhakumar o.fl. 2011). 

 

Útfjólubláir geislar og röngtengeislar geta einnig valdið bæði ein- og tvíþátta strandbrotum 

í DNA lífvera (Lee og Steinert 2003). 1-OH-pyrene hefur verið tengt við myndun DNA 

strandbrota og að það hvetji til myndunar á DNA-addúktum þegar útfjólubláir geislar komast 

í nálægð við lífveruna (Dong o.fl. 2000). Mörg efni geta leitt til DNA strandbrota og því er 

aðferðin ekki talin sem sérhæfður bíómarker en er hinsvegar mjög nytsamlegt tæki með 

öðrum bíómarkerum, bæði í náttúrunni og á rannsóknastofum.  

 

Lífummyndun er sérstaklega mikilvægur þáttur í afeitrun því ferlið myndar annað hvort 

vatnssæknara og auðlosanlegra myndefni eða þá að skaðlegri niðurbrotsefni myndast 

(Stegeman og Hahn 1994). Þetta ferli er hvatað af tveimur flokkum af ensímum; fasi I og 

fasi II. Fasa I ensím hvata vatnsrof, oxunar- eða smættunarhvörf sem valda því að vantsfælin 

efni verði auðleysanlegri í vatni (Behrens og Segner 2001). Í fasa II myndast vatnssækin efni 

þegar niðurbrotsefnið (eða móðurefni) úr fasa I tengjast við efni í frymisvökva (Gallagher 

o.fl. 1996) sem venjulegast gera eiturefnin þá minna skaðleg (Andersson og Förlin 1992). 

CYP eru mynduð af ætt gena, CYP gena, og finnast þessi ensím í öllum lífverum (Bernhardt, 

1996; 2006). CYP genin eru lítt þekkt í kræklingum en cytochrome P450 (CYP) ensím hafa 

þó verið notað til þess að meta áhrif skemmda á erfðaefni hryggleysingja (Mitchelmore o.fl. 

1998). Á síðustu árum hefur athyglin beinst að myndun cytochrome P450-háðra 

mónóoxýgenasa (CYP1A; fasa I ensím) þar sem aukin virkni getur verið næmur bíómarker 

í samlokum sem lifa í nálægð við lífræna mengun í sjó (Stegeman og Hahn 1994; Snyder 

2000). Hvarfgjarnar súrefnissameindir eins og O2
-, H2O2 og OH- verða til við fasa I 

ensímaniðurbrot á PAH efnum (Guengerish og Liebler 1985). Ensímahópurinn Cytochrome 

P-450 (CYP) er í þeim flokki ensíma sem innihalda heme prótín og þau skipta miklu máli í 

fasa I á ummyndun á framandi efnum (Behrens og Segner 2001). CYP1A finnst í fiskum og 

ákveðin framandi efni eins og polychlorinated bífenýl, polychlorinated díbensófuran og 

PAH hvetja til myndunar þess (Anderson og Förlin 1992). CYP1A getur einnig aukið 

eituráhrif sumra efna með því að búa til myndefni sem eru eitraðri en upprunalega efnið 

(Martínez-Gómez o.fl. 2010). Sjávarlífverur eru útsettar fyrir erfðaeitrandi efnum í auknum 

mæli og því er mikilvægt að mæla heildstæðni DNA í sjávarlífverum til þess að vakta 

mengun í sjávarvistkerfum (Deasi o.fl. 2010; Sarkar o.fl. 2015). 

1.2.2 Þungmálmar 

Þungmálmar eru frumefni meðal annars í bergi. Þungmálmar geta losnað út í umhverfið í 

auknum mæli við mannlegar athafnir líkt og námugröft, málmbræðslu og olíuvinnslu. Við 

þessar athafnir getur styrkur þungmálma í umhverfinu farið yfir bakgrunnsgildi sem getur 

gert það að verkum að þeir flokkist undir mengandi efni. Einnig getur hár styrkur þungmálma 
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í náttúrunni verið náttúrulegur og þá sérstaklega á þeim stöðum þar sem eldvirkni er mikil 

(Davíð Egilson o.fl. 1999).  

Þungmálmar geta safnast upp í seti og orðið aðgengilegir sjávarlífverum (Zhang o.fl. 2012). 

Helstu þungmálmar með tilliti til mögulegra eituráhrifa eru; sínk, kopar, kadmín, kvikasilfur 

og blý en þrír síðastnefndu málmarnir hafa ekkert þekkt hlutverk í lífverum (AMAP 2013). 

Þungmálmamengun í seti er álitið alvarlegt vandamál vegna mögulegra eituráhrifa þeirra og 

uppsöfnunar í vistkerfinu (Zhang o.fl. 2012).  

Efnavöktun á lífríki sjávar við Ísland hefur farið fram síðan 1989 (Hrönn Ó. Jörundsdóttir 

o.fl. 2014) en hlé var á vöktun milli 2012 til 2017. Á þeim tíma hefur sést að hár styrkur 

kadmíns hefur mælst bæði í kræklingi og í þorsklifur á ósnortnum svæðum hér við land. 

Talið er að þessi hái styrkur sé vegna náttúrulegra ástæðna, það er, tengjast eldvirkni og 

bergrofi landsins þar sem mannlegar athafnir sem annars gætu skýrt þennan aukna styrk 

þekkjast ekki á þessum svæðum (Davíð Egilson o.fl. 1999). 

Undanfarin ár hafa rannsóknir á norðurhveli jarðar sýnt að styrkur kvikasilfurs og ýmissa 

annarra efnasambanda sem rekja má til að olíumengun fari vaxandi á norðurslóðum (AMAP 

2011, 2013) og sífellt fleiri mengandi efni finnast við Ísland (Strid 2013). Skipaumferð er að 

aukast á norðurslóðum og möguleiki á að olíuvinnsla fari þar af stað. Því eru líkur á auknu 

magni á PAH samböndum við og á Íslandsmiðum. 

1.2.3 Kræklingur 

Kræklingur (Mytilus edulis) er lindýr af flokki samlokna (Bivalvia). Kræklingur er mikið 

nýttur sem bendilífvera, meðal annars vegna þess að hann er víða aðgengilegur og með víða 

útbreiðslu á kaldtempruðum svæðum (Davíð Egilson o.fl. 1999). Hann er ennfremur 

staðbundinn og öflugur síari. Lífuppsöfnun á mengandi efnum á sér stað í kræklingum 

(Olenycz o.fl. 2015). Kræklingur safnar í sig mengandi efnum þar sem hann síar agnir úr 

sjónum, aðallega agnir á bilinu 2-50 µm í þvermál. Kræklingur hefur ekki öflugt ensímakerfi 

til að brjóta niður mengandi efni (Widdows o.fl. 2006) og þar með endurspeglar hann 

umhverfi sitt vel (Smolders o.fl. 2003). Kræklingur er mikilvægur í fæðuvef sjávarvistkerfa 

(Halldór P. Halldórsson o.fl. 2005) og gera ofangreindir eiginleikar ásamt víðri útbreiðslu 

kræklingsins það að verkum að hann hentar vel til samanburðar á til dæmis ástandi lífvera 

milli mismunandi svæða.  

Kræklingur getur tekið inn mengandi efni með eftirfarandi leiðum: 1) upptaka með óvirkum 

flutningi í gegnum tálkn og í gegnum meltingarveginn, 2) virkur flutningur í gegnum 

jónadælur í frumuhimnum tálkna og meltingarvegi, 3) virkur flutningur með innfrymun á 

menguðum ögnum sem fara einnig í gegnum tálkn og meltingarveg. Nokkrir þættir hafa áhrif 

á það hvað veldur því með hvaða ferlum menguð efni komast inn í kræklinginn, þau eru; 

lífeðlisfræðilegt ástand kræklingsins, eðliseiginleikum mengandi efnisins og 

eðlisefnaeiginleikum vatnsins sem kræklingurinn er í. Upptaka á PCB efnum og PAH efnum 

er talin berast í krækling aðallega með óvirkum flutningi í gegnum tálkn og meltingarveg 

(Beyer o.fl. 2017).   

 

  



23 

 

2 Markmið  

Markmið verkefnisins var tvíþætt: 

1) Að bera saman líffræðileg viðbrögð og uppsöfnun PAH efna hjá kræklingi frá hreinu 

svæði annars vegar og frá menguðu svæði hinsvegar, við mengunarálagi frá tveimur 

mismunandi olíugerðum, þar sem notast var við Arabian Light hráolíu og Ekofisk 

Norðursjávarhráolíu. 

 

2) Meta hvort bíómarkerarnir DNA strandbrot, uppsöfnun á PAH efnum í vefjum 

kræklings og ástandsstuðull, endurspegli mengunarálag af völdum olíu við aðstæður 

sem búast má við í kjölfar aukinnar PAH mengunar og/eða olíuslyss á norðurslóðum.  
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3 Efni og aðferðir  

Framkvæmdar voru tvær tilraunir. Sú fyrri nefnist Pristine Arctic 1 og var framkvæmd á 

tímabilinu nóvember til desember 2012 þar sem notast var við Arabian Light hráolíu. Seinni 

tilraunin nefnist Pristine Arctic 2 og var framkvæmd á tímabilinu janúar til febrúar 2013 þar 

sem notast var við Ekofisk Norðursjávarolíu. Báðar rannsóknirnar fóru fram á 

Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurnesjum í Sandgerði. 

  

3.1 Sýnatökusvæði 

Kræklingi (Mytilus edulis) (lengd 40-50 mm) var safnað á tveimur stöðum við Ísland, þ.e. 

Bjarnarhöfn við Kumbaravog á Snæfellsnesi og í Reykjavíkurhöfn. Fyrir Pristine Arctic 1 

var kræklingi safnað í október 2012 í Bjarnarhöfn og í Reykjavíkurhöfn og aftur í byrjun 

janúar 2013 á sömu stöðum fyrir Pristine Arctic 2.  

Við Bjarnarhöfn (65°00,31´N, 22°57,75´V) var meðalhiti sjávar 6,5°C í október 2012 en 

2°C í janúar 2013. Í Reykjavíkurhöfn (64°9,98´N, 21°56,24´V) var meðalhiti sjávar 4,4°C í 

október 2012 en 2°C í janúar 2013. Í Bjarnarhöfn er hvorki höfn né löndunarbryggja. Þar var 

kræklingi safnað við Kumbaravog á um 100 m svæði en þar renna lækir niður fjöruna og út 

í sjó. Sá kræklingur varð fyrir áhrifum flóðs og fjöru, þ.e. fór á þurrt þegar lágsjávað var en 

í kaf á flóði. Í Reykjavíkurhöfn var kræklingi safnað af stólpum undir bryggju í Gömlu 

höfninni og líkt og í Bjarnarhöfn varð sá kræklingur fyrir áhrifum flóðs og fjöru. 

Sjávarhiti við Ísland á kaldasta tíma ársins (janúar-mars) er um 2°C en getur náð yfir 15°C 

við suður- og vesturströndina á sumrin en um 8°C við norðurströndina 

(Hafrannsóknastofnun 2012). Hitastig við Flatey í Breiðafirði var notað til viðmiðunar fyrir 

Bjarnarhöfn.  

3.1.1 Meðhöndlun sýna fyrir mælingar 

Undirbúningur kræklings ásamt líffræðilegum og erfðafræðilegum mælingum fyrir bæði 

Pristine Arctic 1 og Pristine Arctic 2 fóru fram í Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á 

Suðurnesjum, Sandgerði. 

Eftir söfnun á sýnatökustöðum voru kræklingarnir vafðir í þang sem safnað var af 

sýnatökustað og þeir fluttir í kæliboxi í Rannsóknarsetrið í Sandgerði. Þannig var 

kræklingnum haldið köldum og rökum áður en honum var komið fyrir í 250 L keri sem í 

rann hreinn borholusjór úr 50 m djúpri borholu sem staðsett er við Rannsóknarsetrið í 

Sandgerði. Þessi tilraunastofusjór er laus við agnir og mengandi efni. Sjórinn er loftaður á 

leið sinni inn í rannsóknastofuna og er hitastig hans jafnt yfir árið (9,5 ± 0,2°C) og seltan (32 

± 1psu). 

Kræklingar af stærðinni 40–50 mm voru valdir og hrúðurkarlar og aðrar ásætur hreinsaðar 

af þeim. Fimm sólarhringum áður en mælingar hófust voru kræklingarnir settir í glerbúrin 
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og þeir einstaklingar sem hófu að hrygna eða losa svil voru fjarlægðir og nýir einstaklingar 

settir í þeirra stað þar sem hrygning getur haft áhrif á mælingar líffræðilegra viðbragða. 

Kræklingarnir voru fóðraðir á meðan tilraununum stóð. Þetta á við um báðar tilraunirnar 

Pristine Arctic 1 og Pristine Arctic 2. 

3.1.2 Uppsetning tilraunanna 

Í báðum tilraununum var leitast eftir að fá áhrif af svokölluðum vatnslögðum þætti olíunnar 

(oil-water-accommodated fractions; WAF). Þau áhrif voru kölluð fram því með að dæla sjó 

í gegnum PVC hólka sem voru fylltir með olíumengaðri möl líkt og lýst er í Carls o.fl. (1999) 

en breytt eins og sjá má í Holth o.fl. (2014). Með því að nota olíublandaða möl var verið að 

leitast eftir því að líkja eftir náttúrulegum aðstæðum eins og þegar olíuleiki í sjó á sér stað. 

 

Olíu og sjó var komið fyrir í stóru gleríláti og blandað í hlutfallinu 1:1 með segulhræru í 

herbergi í 24 klukkustundir við 25°C. Eftir sólarhring var slökkt á segulhrærunum og þess 

beðið að olían og sjórinn myndu skiljast að. Því næst var 24 g af díklórmetani (DCM) bætt 

við olíublönduna til að leysa olíuna upp í sjónum sem var svo höfð í tveimur mismunandi 

styrkjum (hár og lágur) fyrir Pristine Arctic 1 en í þremur styrkjum fyrir Pristine Arctic 2 

(hár, miðlungs og lágur styrkur). Mölin sem olían var blönduð við var um 3-6mm í þvermál. 

Til þess að kalla fram veðrun á olíunni þá var olíunni hrært handvirkt saman við mölina og 

hún svo látin liggja í þunnu lagi á einangrunarplasti við 25°C yfir nótt. Síðan var mölin sett 

í hólka úr PVC (pólývínilklórið) sem voru 75x350 mm að stærð. Í hvern hólk var sett 1 kg 

af blandaðri möl.  

 

Á mynd 2 sést hvernig uppsetning rannsóknanna var; hreinum sjó var dælt með pumpum 

sem héldu jöfnu flæði upp á 50mL/mín, í gegnum hólk sem innhélt olíublandaða möl. 

Sjónum var dælt inn að neðanverðu og úr hólkunum ofanverðum streymdi svo olíumengaður 

sjór inn í búrin sem fiskar og kræklingar voru í. Hreinn sjór streymdi inn að ofan til að 

viðhalda flæði í búrinu með 250 mL/mín.   

 

 

Mynd 2. Uppsetning tilrauna. 
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Mynd 3. Uppsetning tilraunanna. Svörtum plastpoka var vafið utan um glerbúrin til að hindra ljós og minnka 

áreiti á dýrin. Ofan á glerbúrunum var lok. Olíumenguð möl er í brúnum hólkum á gólfinu. Ljósmynd: Halldór 

Pálmar Halldórsson.  

Í rannsóknunum voru notuð 24 glerbúr sem hvert rúmaði 20L af sjó (230x360x260mm) og 

ofan á hverju búri var plastlok (mynd 3). Í búrunum voru einnig þorskseiði fengin frá 

rannsóknastöð Hafrannsóknastofnunar á Stað í Grindavík, sem annar hópur var að gera 

tilraunir á samtímis. Hvert búr var hulið með svörtum plastpokum til þess fiskarnir yrðu fyrir 

sem minnstu utanaðkomandi áreiti. Búrin stóðu átta saman á borði og undir þeim var bakki 

úr plexígleri, í hann rann hreinn sjór við 9,5 ± 0,5°C. Í hvert búr var heildarrennslið af 

hreinum og olíublönduðum sjó u.þ.b. 300 ml mín-1. Sjónum var dælt úr keri sem stóð í miðri 

tilraunastofunni. Útrennsli úr búrunum var ofan á hverju búri fyrir sig og innrennsli í búrin 

var við botn búranna.  

 

Flæði sjávar í glerbúrin var 50 ml/mín í gegnum peristaltic pumpur (WM520S; Watson-

Marlow, USA) og fór vatnið í genum teflon túbur frá hólkunum á gólfinu og yfir í búrin. Til 

þess að fá nægilega mikið flæði í búrin voru settar aðrar teflon slöngur með hreinum sjó með 

flæðinu 250 ml/mín-1 í búrin. Útrennslið fór í gegnum lokin á búrunum og innrennslið var í 

búrin með slöngum sem náðu niður á botn búranna. Flæðið í búrin var mælt tvisvar í viku út 

tilraunatímann.  
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Pristine Arctic 1 

Pristine Arctic 1 hófst í nóvember 2012. Þrír hópar af olíublandaðri möl voru undirbúnir:  

1) Möl sem innihélt eingöngu DCM leysinn (viðmiðunarhópur) 

2) Möl blönduð með lágum styrk þar sem 12g af veðraðri Arabian Light olíunni voru 

sett á hvert kíló af mölinni. 

3) Möl blönduð með háum styrk þar sem 36g af olíu var blandað við hvert kíló af 

mölinni.  

 

Mölin, í öllum hópnunum þremur, var látin standa við stofuhita í sólarhring áður en hún var 

sett í PVC hólkana en í hvern hólk fór 1 kg af hreinni eða olíumengaðri möl.  

 

Í Pristine Arctic 1 voru 480 kræklingar notaðir, 20 einstaklingar settir í hvert búr. Tilraunin 

stóð í fimm vikur. Í hverri viku voru 3 sýnatökudagar, en þá voru teknir 5 kræklingar úr 

hverju búri. Á fyrsta sýnatökudegi voru 5 kræklingar teknir úr búrum 1–8, á degi tvö voru 

kræklingar teknir úr búrum 9–16 og á þriðja degi var kræklingur tekinn úr búrum 17–24. 

Þetta var endurtekið þrisvar sinnum, þ.e. í þrjár vikur. Eftir þrjár vikur voru olíuleiðslurnar 

frá olíublönduðu mölinni teknar úr sambandi og eftir það var einungis hreinum sjó dælt í 

búrin og kræklingarnir hafðir þannig í 2 vikur. Að lokum voru sýni tekin úr þeim kræklingum 

sem eftir voru í búrunum.   

 

Pristine Arctic 2 

Pristine Arctic 2 hófst í janúar 2013.  

Í þessari tilraun var sama uppsetning notuð á búrum eins og í Pristine Arctic 1. Í Pristine 

Arctic 2 voru þrír styrkir af olíublandaðri möl ásamt viðmiðunarhóp (control), samtals 6 búr 

af hverjum styrk fyrir sig:  

1) Möl sem innihélt eingöngu DCM leysinn (viðmiðunarhópur) 

2) Möl með lágum styrk, 6 g olía kg-1 möl  

3) Möl með miðlungs styrk, 12 g olíu kg-1 möl  

4) Möl með háum styrk, 24 g olía kg-1 möl 

 

Í þessari tilraun var notuð Norðursjávarhráolía (Ekofisk).  

Samtals var flæði inn í hvert búr 300 ml mín-1 og var rennsli í hvert búr mælt í byrjun 

tilraunar, aftur á áttunda degi og svo á sextánda degi tilraunarinnar. Í Pristine Arctic 2 voru 

216 kræklingar notaðir. Í þeirri rannsókn fóru sýnatökur fram eftir að kræklingarnir höfðu 

verið í 2, 8, og 16 daga í olíumenguðum sjó. 

 

3.1.3 Sýnataka úr búrum  

Í báðum rannsóknunum voru kræklingarnir mældir og lengd þeirra skráð, blóð tekið til að 

greina DNA einþátta brot. Allur mjúki vefur kræklingsins var síðan settur í krukku og votvigt 

hvers kræklings fyrir sig skráð. Vefurinn var síðan frystur við -25°C fyrir PAH 

efnagreiningar. 

Í Pristine Arctic 1 voru 5 kræklingar teknir úr búrunum við hverja sýnatöku þar sem blóðsýni 

var tekið úr fjórum kræklingum og meltingarkirtill tekinn úr einum til seinni tíma greininga. 
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Í Pristine Arctic 2 voru 3 kræklingar teknir úr búrunum fyrir hverja sýnatöku og tekið blóð 

úr þeim öllum og svo var mjúki vefurinn tekinn úr skelinni og settur í glerkrukku til PAH 

efnagreininga. 

 

3.2 DNA strandbrot 

DNA strandbrot voru mæld bæði í Pristine Arctic 1 og Pristine Arctic 2. Í báðum tilraunum 

var farið eins að við undirbúning sýna. 75g af LMP (Low Melting Point) agarósa voru sett í 

eppendorf glas ásamt 10 ml af PBS (Phosphate Buffered Saline) blöndu sem innhélt 10mM 

EDTA. Agarósblandan var brædd í eppendorf glösum og sett í hitablokk við 37°C. Því næst 

voru 10µl af blóðfrumum ásamt PBS blöndunni úr sprautunni sett í eppendorf glasið sem 

innhélt 90µl af 37°C agarose. Gelfilma var höfð á kældri álplötu (>4°C) og svo voru 25µl af 

agarósblöndunni með blóðfrumunum settir á gelið á  (0.5–1cm dropi). Þegar búið var að taka 

sýni úr 12 kræklingum þá var gelið sett í leysi (2,5 M NaCl, 100 mM Na2 EDTA, 10 mM 

Trizma base og 1% Triton X-100 með pH 10) og í kæliskáp (>4°C). 

 

3.2.1 Rafdráttur 

Sýnin voru skoluð með rafdráttarlausn (base) (300 mM NaOH, 1 mM EDTA með pH 13.2) 

til þess að vinda ofan af DNA-inu. Sýnin voru svo sett í nýja rafdráttarlausn og færð yfir í 

rafdráttarklefa í 20 mínútur. Láréttur rafdráttur fór fram við 4°C í 25 mínútur með 25V þar 

sem voltin í rafdráttarklefanum voru mæld með voltmæli (P35761; Chen-Tech Ltd.) til að 

ganga úr skugga um að gelfilmurnar væru við sömu aðstæður í rafdrættinum. Síðan voru 

filmurnar fjarlægðar og hreinsaðar með hlutleysisvökva (0,4 M Trizma base í dH2O og pH 

7,5) við stofuhita og síðan geymdar í nýjum hlutleysisvökva í 15 mínútur. Eftir að filmurnar 

höfðu verið hreinsaðar örlítið með dH2O og svo 96% etanóli þá voru þær fixeraðar a.m.k. í 

90 mínútur í 96% etanóli og svo látnar þorna þar til komið var að litun. Í báðum 

rannsóknunum fór rafdrátturinn fram í Norwegian Institute of Public Health í Osló.  

3.2.2 Greining DNA strandbrota 

Litun fyrir athugun á DNA strandbrotum var gerð með því að setja 50ml TE-buffer sem 

innihélt 40µl af SybrGold (SybrGold þynntur tífalt með DMSO) á filmurnar sem síðan voru 

hafðar í myrkri í 20 mínútur. Filmurnar voru settar á veltiborð (e. rocking table) á meðan 

lituninni stóð. Því næst voru filmurnar settar á plexigler sem fór svo undir smásjá og 

þekjugler sett yfir. Filmurnar voru skoðaðar með Comet Assay IV hugbúnaði (Perceptive 

Instruments Ldt., UK) sem var tengdur við flúrljómandi smásjá (Zeiss) með áfastri AVT 

Stingray F-046 myndavél. Skoðunin fór fram með 20x stækkun og fimmtíu frumur voru 

skoðaðar í hverjum kræklingi/geldropa. Hugbúnaðurinn metur flúrljómunina í „haus“ (í 

vasanum þar sem agarósinn er með frumunni í) og miðar við „halann“ (þau DNA brot sem 

hafa dregist úr kjarna við rafdráttinn) og þetta er notað til þess að meta DNA skemmdir 

(Collins 2004). Skoðunin fór fram í myrkvuðu herbergi. Nokkur sýni úr Pristine Arctic 1 

eyðilögðust svo ekki var hægt að skima fyrir öllum DNA strandbrotum í fyrstu mælingunum 

(sýnatökudagar 7). Í báðum rannsóknum var þeim frumum sleppt sem höfðu strandbrot yfir 

80% þar sem að líkindum er um stýrðan frumudauða að ræða (Collins 2004). 
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3.3 Ástandsstuðull  

Ástandsstuðul er hægt að nota sem mælikvarða á lífeðlisfræðilegt ástand samlokna en sem 

lágur ástandsstuðull gefur jafnan til kynna lakara ástand lífvera (Andral o.fl. 2004, Moschino 

o.fl. 2012). Ástandsstuðull var reiknaður út fyrir kræklinginn með því að notast við 

eftirfarandi jöfnu: Votvigt holds / (skellengd)3 (Granby og Spliid 1995), þar sem votvigt var 

notuð í stað þurrvigtar og stuðullinn margfaldaður með 100. Vanalega er þurrvigt notuð til 

að auka nákvæmni og minnka skekkju í þyngdarmælingum en það var ekki mögulegt í 

þessum tilraunum. Í upphafi tilraunanna var ástandsstuðull mældur hjá 12 kræklingum frá 

bæði Bjarnarhöfn og Reykjavík. 

Með því að nota ástandsstuðul er hægt að meta víxlverkunina á milli álags úr umhverfinu og 

mismunandi lífeðlisfræðilega þætti lífverunnar, svo sem æxlun, vaxtarferil, aldur, kyn o.fl. 

og sjá hvernig þessir áhrifaþættir úr umhverfinu geta endurspeglað heilsu kræklingastofnsins 

(Benali o.fl. 2015) en ástandsstuðull samlokna getur verið verulega breytilegur þó svo þær 

séu af sama svæði (Pérez-Camacho o.fl. 2014). 

 

3.4 PAH efnagreiningar  

Umhverfisstofnun Bandaríkjanna hefur skilgreint 16 ólík PAH efni eftir því hver 

eitrunaráhrif þeirra eru og möguleikana á því að maðurinn komist í tæri við þau (ATSDR 

2005) (Viðauki A, inngangur, bls. 4). PAH efnið naphtalene var ekki tekið með inn í 

niðurstöðurnar fyrir Pristine Arctic 1 því efnið er rokgjarnt og léttasta PAH efnið sem gerir 

að verkum að efnið finnst allstaðar í umhverfinu (USEPA 1999) og því hætt við að það magn 

af naphtalene sem mældist í sýnum Pristine Arctic 1 sé að einhverju leiti úr umhverfinu, 

meðal annars úr umhverfi rannsóknarstofunnar þar sem efnagreiningin fór fram. 

Vegna misskilnings í efnagreiningum á sýnum úr Pristine Arctic 2 voru einungis fjögur af 

þessum 16 PAH efnum efnagreind, þau eru benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, 

benzo(a)anthracene og chrysene en þetta eru þau fjögur efni sem eru með 

viðmiðunargildi/hámarksgildi samkvæmt matvælalöggjöfinni og voru þessi sýni óvart 

skilgreind sem matvæli en ekki tilraunasýni. 

Af þessum 16 efnum telur stofnunin að sjö þessara efna; benzo(a)anthracene, chrysene, 

benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, dibenz(a,h)anthracene og 

indeno(1,2,3-cd)pyrene séu mögulegir krabbameinsvaldar (NTP 2005). Þau efni sem teljast 

krabbameinsvaldandi hafa meiri sameindaþunga og þar með fleiri arómatíska hringi og lægri 

gufuþrýsting en léttari PAH efnin sem ekki teljast krabbameinsvaldandi. 

3.4.1 Frostþurrkun  

Holdið úr kræklingunum var sett í glerkrukkur og þær geymdar í frysti (-25°C) fyrir frekari 

greiningar. Fyrir frostþurrkun voru kræklingarnir teknir úr frysti og látnir þiðna. Plastbakki 

var merktur á sama hátt og glerkrukkan var merkt, þ.e. með dagsetningu sýnatöku og númeri 

búrs. Hann var svo vigtaður og þyngd hans skráð, því næst voru kræklingarnir settir í 

bakkann og hann vigtaður á ný. Kræklingarnir voru svo frystir aftur í sólarhring áður en þeir 

voru settir í frostþurrkara í sólarhring.  
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Eftir frostþurrkun var kræklingurinn malaður í Analysenmuhle A10 blandara þar sem 

kræklingar úr hverju búri voru malaðir sér og blandarinn þrifinn á milli með acetone og 

afjónuðu vatni. 

3.4.2 Efnagreiningar 

Öll sýni voru efnagreind á rannsóknarstofu Matís. Aðferðin sem notuð var til að greina PAH 

efni er lýst meðal annars af Navarro o.fl. (2006), Bartolomé o.fl. (2005) og Cortazar o.fl. 

(2006). Um 2 g af frostþurrkuðum kræklingi voru vigtuð í XP-1500 Teflon útdráttarvökva 

með 100 µl af efnabættri lausn (5 µg/ml í acetone) sem staðgengils staðall (e.surrogate 

standard) og 15 ml af acetone sem útdráttarvökva var bætt út í áður en sýnin voru sett í útdrátt 

í örbylgjuofni (MARS5 Xpress 1600, CEM, Matthews, NC, USA). Hvert sýni var undirbúið 

og greint tvöfalt. 

Útdráttarferlið var framkvæmt í tveimur skrefum. Fyrst var kerfinu gert kleift að ná 

ákveðnum þrýstingi (21 psi ~145 kPa) með því að nota fullan kraft og svo var þrýstingnum 

haldið stöðugum í um 15 mínútur á 80% styrk örbylgjuofnsins. Eftir geislunina voru sýnin 

látin ná herbergishita áður en flotið var síað í gegnum PTFE síu (25 mm, 5 µm, Waters). 

Útdrátturinn var svo látinn gufa upp þar til hann var næstum alveg þornaður með því að nota 

köfnunarefnisblástur með því að bæta við 1 ml af iso-octane. Iso-octane útdrátturinn var 

settur í 5 g Florisil hylki sem innihélt 10 ml af n-hexane og PAH efnin voru leyst úr sýnum 

með 30 ml af n-hexane:toluene (75:25 v/v) leysi. 1 ml af iso-octane var svo bætt við lausnina 

sem var síðan látin þorna að mestu og svo enduruppleyst í 100 µl iso-octane. Lausnin var 

geymd í myrkri við -18°C þar til greiningin fór fram. Öll sýnin voru keyrð tvisvar ásamt 

einum blanki og einu viðmiðunarsýni (reference sample). 

Útdrættirnir voru greindir á 6890 N Agilent (GC) sem er samfast við 5973 N Agilent 

massagreini (MS, Agilent Technologies, Avondale, PA, USA). Tveimur míkrólítrum af 

sýnum var sprautað handvirkt í splitless mode við 270°C í SLBTM-5ms fused silica capillary 

column (30 m x 0.25 mm, 0.25 µm, Sigma-Aldrich/Supelco, Bellefonte, PA, USA). GC 

hitastigið var eftirfarandi: 60°C í 2 mín, aukið um 10°C/mín í 300° og haldið þannig í 10 

mínútur og jónagjafinn ásamt massagreininum haldið við 230 og 150°C, hvor um sig. 

Helíum var notað sem burðargas og við stöðugt flæði allan tímann, eða 1,5 ml/mín og 

massagreinirinn var látinn vinna á eleron ionization (EI) mode með orkustigi 70 eV. 

Mælingar voru framkallaðar í selected ion monitoring (SIM) mode með því að nota m/z brot 

eftir Cortazar o.fl. (2008). PAH blandan (18 PAH, 2000 µg/ml) var þynnt í 20 ng/ml og 

notuð sem staðalkúrfa. 
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Tafla 1. Hitastig og kraftur í örbylgjuofni sem var notaður til að undirbúa sýni fyrir efnagreiningu.  

Skref 1 

Kraftur (W) 1600 

% 100 

Ramp tími (mín) 15 

Hámarks þrýstingur (psi) 800 

Lokahitastig (C°) 200 

Biðtími (mín) 10 

 

3.4.3 PAH hlutföll 

PAH fingrafarahlutföll (e. Fingerprint ratio), það er hlutföllin á milli meðal annars 

phenanthrene og anthracene og svo fluoranthene og pyrene, eru notuð til þess að meta hvort 

lífverur verða fyrir PAH mengun úr olíuleka (petrogenic) eða vegna bruna á lífrænum efnum 

(pyrogenic) (Magi o.fl. 2002). Phenanthrene er þrí-arómatískt efni og stöðugra en 

anthracene, en jarðolía inniheldur yfirleitt hátt hlutfall af phenanthrene (Magi o.fl. 2002). 

Þessi skilgreining gerir það að verkum að hægt er að áætla tvo mengunarflokka: Phe/Ant > 

10 fyrir jarðolíuuppruna og Phe/Ant <10 fyrir brunauppruna. Þessi viðmið eru þó ekki 

nákvæm og lægri gildi (Phe/Ant < 15-25) eru oft tengd við bruna á lífrænum efnum líkt og 

kolum, eldsneyti og hráolíu. Sömuleiðis er hægt að yfirfæra þessa mengunarflokka á Flu/Pyr 

hlutföllin þar sem gildi yfir 1 hafa verið tengd við hitasundrun (Halldóra Skarphéðinsdóttir 

2007). 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Tvíþátta fervikagreining (two-way ANOVA) var notuð til að kanna mun á háðu breytunum 

einþátta DNA strandbrotum og ástandsstuðlum hjá kræklingi í mismunandi styrk olíu yfir 

tíma. Óháðu breyturnar voru því annars vegar stöð (Bjarnarhöfn og Reykjavík) og hins vegar 

styrkur olíu. Greining á t-dreifðum aðhvarfsfrávikum (studentized residuals) sýndu að 

gögnin voru ekki normaldreifð (Shapiro-Wilk próf, p > 0,05) í öllum tilfellum og því var 

þeim log-breytt (log+1) til að fá fram normaldreifingu og einsleitni dreifingar. Engin útgildi 

voru til staðar (engin aðhvarfsfrávik stærri en ± 3 staðalfrávik). Paraður samanburður 

(Pairwise Comparisons) og Tukey post hoc tölfræðipróf með Bonferroni leiðréttingu voru 

notuð til að bera saman strandbrot og ástandsstuðla fyrir hvern tímapunkt fyrir sig. 

Marktækni var miðuð við p = 0,05 í öllum tilfellum. Tölfræðiforritið SPSS (IMB®SPSS® 

version 24.0) var notað við tölfræðiúrvinnslu gagnanna og sömu aðferðum var beitt fyrir 

Pristine Arctic 1 og 2.  
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4 Niðurstöður 

4.1 DNA strandbrot 

4.1.1 Pristine Arctic 1 

Magn DNA strandbrota var ekki frábrugðið á milli kræklinga frá Bjarnarhöfn og 

Reykjavíkurhöfn yfir tíma þar sem ekki var marktækur munur á tvíþátta víxlhrifum stöðva, 

styrkhópa og tíma (F6, 196 = 0,632, p = 0,704). Samanburður á meðalgildum DNA strandbrota 

á milli stöðvanna yfir allan tímann sýndi að ekki var marktækur munur á Bjarnarhöfn (meðal 

log % DNA ± 95% öryggismörk: 1,234 ±0,037) og Reykjavíkurhöfn (1,280 ± 0,039) (F1, 196 

= 3,156, p = 0,077) (myndir 5 og 6). Aðeins á einum tímapunkti var marktækur munur á 

milli stöðva innan sama styrkhóps, hjá viðmiðunarhópum eftir 14 daga í hreinum sjó í lok 

tilraunar (F1, 196 = 4,922, p = 0,028) þar sem kræklingur frá Reykjavíkurhöfn hafði meiri 

DNA skemmdir (mynd 4a). Innan Bjarnarhafnar kom fram eftirfarandi marktækur munur í 

DNA strandbrotum (paraður samanburður): lágur styrkur > hár styrkur eftir 7 daga (p = 

0,019) og 21 dag (p = 0,026), og lágur styrkur > viðmið eftir 14 daga hreinsun (p = 0,039). 

Innan Reykjavíkur var eftirfarandi marktækur munur á DNA strandbrotum: viðmið > hár 

styrkur eftir 14 daga hreinsun (p = 0,022) og lágur styrkur > hár styrkur (p < 0,001). 

Samanburður á log % DNA strandbrotum á milli styrkhópa (viðmið: 1,240 ± 0,052; lágur 

styrkur: 1,289 ± 0,047; hár styrkur: 1,210 ± 0,047) óháð stöðvum leiddi í ljós hærri 

meðalgildi DNA strandbrota í lágum styrk olíu í samanburði við háan styrk olíu (Tukey próf: 

p = 0,016) en ekki var marktækur munur á milli annarra hópa (p > 0,05). 
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Mynd 4. Meðalgildi % DNA strandbrota í hala (log10) í blóðfrumum kræklings frá Bjarnarhöfn og 

Reykjavíkurhöfn, flokkað eftir styrk veðraðrar Arabíuolíu.a) CTRL= viðmiðunarhópur (0 g AL kg-1 möl), b) 

Low = lágur olíustyrkur (6 g AL kg-1möl) og c) High =hár olíustyrkur (36 g AL kg-1 möl).  

Meðalgildi DNA strandbrota hjá kræklingi frá Reykjavík og Bjarnarhöfn jókst mest við 

lágan styrk eftir því sem leið á tilraunatímann (mynd 4).  
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Mynd 5. DNA strandbrot í blóðfrumum kræklings frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn í Pristine Arctic 1, 

flokkað eftir styrkleika veðraðrar Arabíuolíu yfir tíma. Myndin sýnir log10-meðalgildi % DNA strandbrota í 

hala (±95% öryggismörk) . 

 

 

Mynd 6. DNA strandbrot í blóðfrumum kræklings frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn í Pristine Arctic 1, 

flokkað eftir styrkleika veðraðrar Arabíuolíu. Myndin sýnir log10-meðalgildi % DNA strandbrota í hala (±95% 

öryggismörk). 
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Mynd 7. DNA strandbrot í blóðfrumum kræklings frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn í Pristine Arctic 1, 

flokkað eftir fjölda daga sem kræklingur var hafður í mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu. Myndin sýnir 

log10-meðalgildi % á DNA strandbrota í hala (±95% öryggismörk) þar sem allir styrkir (viðmiðunarhópur, 

lágur og hár olíustyrkur) fyrir hvora stöð eru skoðaðir saman fyrir hvern sýnatökudag. 

 

4.1.2 Pristine Arctic 2  

Líkt og í Pristine Arctic 1 var magn DNA strandbrota ekki frábrugðið á milli kræklinga frá 

Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn yfir tíma þar sem ekki var marktækur munur á tvíþátta 

víxlhrifum stöðva, styrkhópa og tíma (F6, 202 = 1,050, p = 0,394) (mynd 8). Samanburður á 

meðalgildum DNA strandbrota á milli stöðvanna yfir allan tímann sýndi jafnframt að ekki 

var marktækur munur á Bjarnarhöfn (meðal log % DNA ± 95% öryggismörk: 1,161 ± 0,043) 

og Reykjavíkurhöfn (1,146 ± 0,042) (F1, 202 = 0,355, p = 0,552). Innan stöðva var einungis 

marktækur munur á DNA strandbrotum milli kræklinga frá Reykjavíkurhöfn (paraður 

samanburður): viðmið 8 dagar > viðmið 16 dagar (P = 0,022) og miðlungs styrkur 2 dagar > 

miðlungs styrkur 16 dagar (p = 0,037) (mynd 9). Samanburður á log % DNA strandbrotum 

á milli styrkhópa óháð stöðvum leiddi í ljós marktækan mun á milli sýnatökudaga (F2, 202 = 

7,898, p < 0,001) og á milli stöðvanna í mismunandi styrkhópum (F3, 202 = 3,983, p = 0,009). 



37 

 

Mynd 8. Log10-meðalgildi % DNA strandbrota í hala í blóðfrumum kræklings frá Bjarnarhöfn og 

Reykjavíkurhöfn, flokkað eftir olíustyrk veðraðrar Norðursjávarolíu. a) CTRL = viðmiðunarhópur, b) L = 

lágur styrkur olíu (6 g NSC kg-1möl), c) M = miðlungs styrkur olíu (12 g NSC kg-1möl), d) H = hár styrkur olíu 

(24 g NSC kg-1möl).  

Ekki var marktækur munur á meðalgildum DNA strandbrota milli stöðvanna yfir allan 

tilraunatímann (mynd 8). Marktækur munur var á meðalgildum DNA strandbrota hjá 

kræklingum úr Reykjavík og Bjarnarhöfn við lágan styrk. Meðalgildi DNA strandbrota hjá 

kræklingi frá bæði Reykjavík og Bjarnarhöfn hækkaði eftir 8 daga í viðmiðunarhópi (CTRL) 

og meðalgildi % strandbrotanna lækkaði hvað mest hjá kræklingi frá Reykjavík við miðlungs 

olíustyrk.  
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Mynd 9. DNA strandbrot í blóðfrumumkræklings frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn fyrir Pristine Arctic 2, 

flokkað eftir styrkleika veðraðrar Norðursjávarolíu. Myndin sýnir log10-meðalgildi % DNA strandbrota í hala 

(±95% öryggismörk). 

 

4.2 Ástandsstuðull 

Ástandsstuðull var reiknaður út fyrir kræklinginn með því að notast við eftirfarandi jöfnu 

(Granby og Spliid 1995): (Votvigt holds / (skellengd)3) * 100.  

4.2.1 Pristine Arctic 1 

Víxlhrif fyrir ástandsstuðla á milli stöðva og styrkhópa yfir tíma voru ekki marktæk (F6, 210 

= 0,495, p = 0,811) (myndir 10 og 11) en í heild var marktækur munur á ástandsstuðli 

kræklings frá stöðvunum óháð styrk og tíma (F1, 210 = 6,670, p = 0,010) (mynd 12) þar sem 

stuðullinn var lægri í Bjarnarhöfn (meðal log-ástandsstuðull ± 95% öryggismörk: 0,539 ± 

0,020) miðað við Reykjavíkurhöfn (0,567 ± 0,019). Á milli styrkhópa var einungis 

marktækur munur á milli ástandsstuðla í upphafi (start) og allra hinna hópanna (F3, 210 = 

5,163, p = 0,002) þar sem stuðullinn var hæstur í upphafi (0,627 ± 0,040), næst hæstur í 

háum olíustyrk (0,549 ± 0,024) og lægstur hjá viðmiðunarhópum (0,540 ± 0,028) og í lágum 

olíustyrk (0,539 ± 0,024) (mynd 13). 
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Mynd 10. Meðalgildi ástandsstuðla kræklings (log10) frá Bjarnarhöfn við mismunandi styrk af veðraðri 

Arabíuolíu yfir tímabilið sem tilraunin stóð ásamt ástandsstuðli kræklings í upphafi tilraunar (start, blár 

punktur).  

Ástandsstuðull kræklings frá Bjarnarhöfn lækkar eftir því sem líður á tilraunina nema á degi 

21 þar sem stuðullinn hækkar líttilega hjá kræklingi við háan og lágan olíustyrk en lækkar 

aftur eftir 14 daga í hreinum sjó í lok tilraunar (mynd 10).  

 

Mynd 11. Meðalgildi ástandsstuðla kræklings (log10) frá Reykjavíkurhöfn við mismunandi styrk af veðraðri 

Arabíuolíu yfir tímabilið sem tilraunin stóð ásamt á ástandsstuðli kræklings í upphafi tilraunar (start, blár 

punktur). 

Ástandsstuðull kræklings frá Reykjavík lækkar eftir því sem líður á tilraunina nema hjá 

kræklingi sem er við lágan styrk en þá hækkar stuðullinn á degi 21 og lækkar aftur eftir 14 

daga í hreinum sjó í lok tilraunar. Hjá viðmiðunarkræklingi frá Reykjavík hækkar 

ástandsstuðullinn lítillega eftir 14 daga í hreinum sjó í lok tilraunar en kræklingur í háum 

styrk lækkar stöðugt yfir allan tímann (mynd 11).  
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Mynd 12. Meðalgildi ástandsstuðla kræklings (log10) frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn við mismunandi 

styrk af veðraðri Arabíuolíu óháð tíma (±95% öryggismörk). 

 

 

Mynd 13. Meðalgildi ástandsstuðla kræklings (log10) frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn þar sem allir styrkir 

veðraðrar Arabíuolíu ásamt upphafsgildi ástandsstuðla (start, viðmiðunarhópur, lágur og hár olíustyrkur) 

fyrir hvora stöð eru skoðaðir saman fyrir hvern sýnatökudag (±95% öryggismörk).  
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Marktækur munur var á ástandsstuðlum kræklinga frá Reykjavík og Bjarnarhöfn þar sem 

stuðullinn var lægri í Bjarnarhöfn miðað við Reykjavíkurhöfn óháð styrkhópum (mynd 13). 

4.2.2 Pristine Arctic 2 

Víxlhrif fyrir ástandsstuðla á milli stöðva og styrkhópa yfir tíma voru ekki marktæk en þó 

nálægt marktæktarmörkum (F6, 198 = 1,965, p = 0,072) (myndir 14 og 15). Í heild var 

marktækur munur á ástandsstuðli kræklings frá stöðvunum óháð styrk og tíma (F1, 198 = 

17,899, p < 0,001) þar sem stuðullinn var lægri í Bjarnarhöfn (meðal log-ástandsstuðull ± 

95% öryggismörk: 0,516 ± 0,021) miðað við Reykjavíkurhöfn (0,579 ± 0,021) líkt og í 

Pristine Arctic 1. Á milli styrkhópa var marktækur munur (F4, 198 = 5,700, p < 0,001) 

(mynd 16) sem skýrist af mun á milli ástandsstuðla í upphafi (start) og hjá kræklingi í 

miðlungs styrk (p = 0,001) og háum styrk (p = 0,001) en munurinn var ekki marktækur á 

milli annarra styrkhópa. Ástandsstuðullinn var hæstur í upphafi (0,636 ± 0,049), næst 

hæstur hjá viðmiðunarhópum (0,570 ± 0,030) og í lágum olíustyrk (0,557 ± 0,030) og 

lægstur hjá kræklingi í miðlungs olíustyrk (0,518 ± 0,032) og háum olíustyrk (0,516 ± 

0,030). Hár ástandsstuðull í upphafi skýrist aðallega af háu meðalgildi hjá kræklingi úr 

Reykjavíkurhöfn (0,716 ± 0,072) (mynd 15).  

 

 

Mynd 14. Meðalgildi ástandsstuðla kræklings (log10) frá Bjarnarhöfn við mismunandi styrk af veðraðri 

Norðursjávarolíu yfir tímabilið sem tilraunin stóð ásamt ástandsstuðli kræklings í upphafi tilraunar (start, blár 

punktur). 

Ástandsstuðlar kræklinga frá Bjarnarhöfn lækkuðu töluvert hjá þeim hópum sem voru við 

miðlungs og lágan olíustyrk eftir 8 daga miðað við upphafsgildið (start) en hækkuðu síðan 

eftir 16 daga. Ástandsstuðlar voru þó áþekkir á milli hópa yfir allan tilraunatímann þar sem 

ekki kom fram markækur munur á milli styrkhópa (myndir 14 og 16). 
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Mynd 15. Meðalgildi ástandsstuðla kræklings (log10) frá Reykjavíkurhöfn við mismunandi styrk af veðraðri 

Norðursjávarolíu yfir tímabilið sem tilraunin stóð ásamt ástandsstuðli kræklings í upphafi tilraunar (start, blár 

punktur). 

Ástandsstuðlar kræklinga frá Reykjavíkurhöfn lækkuðu út tilraunatímann hjá öllum hópum 

miðað við upphafsgildið (start). Hjá kræklingi í viðmiðunarhópum sveifluðust gildin meira 

borið saman við styrkhópana en stöðug lækkun var hjá kræklingi í miðlungsstyrk (myndir 

15 og 16). 

 

 

Mynd 16. Meðalgildi ástandsstuðla kræklings (log10) frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn við mismunandi 

styrk af veðraðri Norðursjávarolíu óháð tíma (±95% öryggismörk).  
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Mynd 17. Meðalgildi ástandsstuðla kræklings (log10) frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn þar sem allir styrkir 

veðraðrar Arabíuolíu ásamt upphafsgildi ástandsstuðla (start, viðmiðunarhópur, lágur og hár olíustyrkur) 

fyrir hvora stöð eru skoðaðir saman fyrir hvern sýnatökudag (±95% öryggismörk). 

Ástandsstuðull kræklinga frá Bjarnarhöfn var marktækt lægri en stuðullinn hjá kræklingum 

frá Reykjavíkurhöfn, óháð styrk (mynd 17).  
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4.3 PAH efnagreiningar 

4.3.1 Pristine Arctic 1 

Í Pristine Arctic 1 voru 16 PAH efni greind í kræklingunum. Mynd 18 er eina myndin sem 

sýnir öll 16 PAH efnin. PAH efnin fluoranthene og pyrene voru sett saman á sér myndir þar 

sem þau mældust í mun hærri styrk en hin PAH efnin sem voru greind.  

 

 

Mynd 18. Summa þeirra 16 PAH (Σ16PAH) efna sem voru efnagreind í kræklingi frá Bjarnarhöfn og 

Reykjavíkurhöfn við mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu í Pristine Arctic 1 á þeim fimm vikum sem 

rannsóknin fór fram.  

Summa styrks þeirra 16 PAH (Σ16PAH) efna sem voru efnagreind voru á bilinu 3,9–49,4 

µg/þurrvigt (mynd 18, Viðauki 4). Lægstu gildin voru í kræklingi við háan styrk og í 

viðmiðunarhópum frá Bjarnarhöfn en hæstu gildin í kræklingi frá Reykjavík við lágan styrk 

(12 g AL kg-1 möl). Kræklingur úr Reykjavíkurhöfn við lágan styrk safnaði í sig mest af 

þeim 16 PAH efnum sem voru greind, nema acenaphthene (Viðauki 4) þar sem kræklingur 

frá Reykjavík við hæsta styrkleika (36 g AL kg-1 möl) (AH RVK) hafði hæstan 

styrkacenaphthene eftir 7 daga (0,37 µg/g þurrvigt).  
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Mynd 19. Styrkur 13 PAH efna í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 7 daga í mismunandi styrk 

af veðraðri Arabíuolíu. 

Mynstur PAH eftir 7 daga 

Kræklingur úr Reykjavík við lágan styrk safnaði mest í sig af phenanthrene, chrysene, 

benso(f)fluoranthene, benz(a)anthracene og anthracene. Kræklingur frá Reykjavík sem var 

við háan olíustyrk mældist með hæstan styrk af acenaphthene, benzo(k)fluoranthene og 

ideno(123cd)pyrene (mynd 19).  

 

Mynd 20. Styrkur fluoranthene og pyrene í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 7 daga í 

mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu. 
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Kræklingur úr Reykjavík við lágan styrk mældist með hæsta styrkinn af bæði fluoranthene 

og pyrene (mynd 20).  

 

Mynd 21. Styrkur 13 PAH efna í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 14 daga í mismunandi 

styrk af veðraðri Arabíuolíu. 

Mynstur PAH eftir 14 daga 

Kræklingur úr Reykjavík við lágan styrk mældist með hæstan styrk af þeim PAH efnum sem 

mæld voru fyrir utan indeno(123cd)pyrene en þar mældist hæsti styrkur í kræklingi frá 

Reykjavík við háan styrk (mynd 21).  

  

Mynd 22. Styrkur fluoranthene og pyrene í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 14 daga í 

mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu. 
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Kræklingur frá Reykjavík við lágan olíustyrk mældist með hæsta styrk af bæði pyrene og 

fluoranthene eftir 14 daga í olíumenguðum sjó (mynd 22). 

 

Mynd 23. Styrkur 13 PAH efna í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 21 dag í mismunandi styrk 

af veðraðri Arabíuolíu. 

Mynstur PAH eftir 21 dag 

Kræklingur úr Reykjavík við lágan styrk mældist með hæstan styrk phenanthrene, chyrsene, 

anthracene og acenapthalene. Kræklingur frá Reykjavík við háan olíustyrk mældist með 

hæstan styrk af benzo(b)fluoranthene og benzo(k)fluoranthene. Kræklingur frá Reykjavík í 

viðmiðunarhópi mældist með hæstan styrk af acenaphtylene og indeno(123cd)pyren (mynd 

23).  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

µ
g/

g 
þ

u
rr

vi
gt

Bj.höfn hár Rvík. hár Bj.höfn lágur Rvík. lágur CTRL Bj.höfn CTRL Rvík



48 

 

Mynd 24. Styrkur fluoranthene og pyrene í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 21 daga í 

mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu. 

 

Kræklingur frá Reykjavík við lágan olíustyrk mældist með hæstan styrk bæði fluoranthene 

og pyrene (mynd 24).  

 

Mynd 25. Styrkur 13 PAH efna í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 14 daga í hreinum sjó 

eftir 3 vikur í mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu. 
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Mynstur PAH eftir 14 daga í hreinum sjó 

Kræklingur frá Reykjavík í viðmiðunarhópi (CTRL) mældist með hæstan styrk af 5 PAH 

efnum; fluorene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, dibenzo(ah)anthracene og 

benzo(a)anthracene og kræklingur við lágan olíustyrk var hæstur í acenaphthylene og 

anthracene. Chrysene, indeno(123cd)pyrene og phenanhtrene mældist hæst í kræklingi frá 

Reykjavík við háan olíustyrk (mynd 25) og fluoranthene og pyrene mældist hæst í kræklingi 

frá Reykjavík í viðmiðunarhópi (mynd 26).  

 

Mynd 26. Styrkur fluoranthene og pyrene í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 14 daga í 

hreinum sjó í lok tilraunar, eftir 3 vikur í mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu. 

Í fyrstu vikunni mældist mest af þeim 16 PAH efnum í kræklingum frá Reykjavík sem voru 

við lágan styrk (49,4 µg/g þurrvigt) en minnst í kræklingi frá Bjarnarhöfn sem var hafður 

sem viðmiðunarhópur (mynd 18). Í annarri vikunni mældist einnig hæstur styrkur PAH efna 

í kræklingi frá Reykjavíkurhöfn við lágan olíustyrk (32,3 µg/g þurrvigt) og minnstur styrkur 

í kræklingi frá Bjarnarhöfn sem var við lágan styrk (6,1 µg/g þurrvigt). Í þriðju og síðustu 

vikunni sem kræklingur var í menguðum sjó, mældist enn hæstur styrkur í kræklingi frá 

Reykjavík við lágan styrk (13,8 µg/g þurrvigt) og minnstur styrkur PAH efna í kræklingi frá 

Bjarnarhöfn við lágan styrk (4,3 µg/g þurrvigt). Minnstur styrkur PAH efna í kræklingum í 

hreinum sjó (e. depuration) mældist í kræklingi frá Bjarnarhöfn sem var við háan styrk (3,64 

µg/g þurrvigt) en hæsti styrkur mældist í krækingi frá Reykjavíkurhöfn sem var við lágan 

styrk (13,55 µg/g þurrvigt) (mynd 18). 

Í viðauka 4 sést hvernig styrkur benzo[a]pyrene í kræklingi úr Reykjavíkuhöfn í lágum og 

háum styrk olíu mælist með hærri gildi í byrjun rannsóknar en fellur svo í öllum 

kræklingahópum þegar líður á. Styrkur benzo[a]pyrene er undir greiningarmörkum eftir 14 

daga í hreinum sjó í lok tilraunar. 

Þegar hlutföll phenanthrene og anthracene eru borin saman þá er miðað við að petrogenic 

PAH séu með gildi >10 en pyrolytic PAH eru með gildi <10. 
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Mynd 27. Hlutfall phenanthrene/anthracene í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 7, 14 og 21 

dag í mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu og eftir 14 daga í hreinum sjó í lok tilraunar. 

Kræklingar frá Reykjavík hafa hlutföll phenanthrene/anthracene líkt og þeir hafi verið í PAH 

mengun frá olíubruna en meiri breytileiki er innan hópa kræklinga frá Bjarnarhöfn.  

Þegar hlutföllin á fluoranthene og pyrene eru borin saman þá er miðað við að petrogenic 

PAH efni eru oftast með gildi >1 en pyrolytic PAH efni (myndast við bruna) eru með gildi 

<1. 

 

Mynd 28. Hlutfall fluoranthene/pyrene í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 7, 14 og 21 dag í 

mismunandi styrk af veðraðri Arabíuolíu og eftir 14 daga í hreinum sjó í lok tilraunar. 

Hér eru öll hlutföllin >1 sem bendir til þess að lífverurnar lifi í návígi við olíumengun. 
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4.3.2 Tilraunin Pristine Arctic 2 

Í tilrauninni Pristine Arctic 2 voru einungis fjögur PAH efni greind í kræklingunum. Þessi 

efni eru benzo(a)anthracene, benzo(a)pyrene, chrysene og benzo(b)fluoranthene. Í Pristine 

Arctic 2 voru kræklingarnir efnagreindir eftir að hafa verið í 2, 8 og 16 daga í olíumenguðum 

sjó. 

 

 

Mynd 29. Styrkur 4 PAH efna í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 2 daga í mismunandi styrk 

af veðraðri Norðursjávarolíu. 

Styrkur chrysene var hæstur við alla olíustyrki, bæði í kræklingi úr Reykjavík og frá 

Bjarnarhöfn. Kræklingur úr Reykjavíkurhöfn við miðlungs og lágan styrk, ásamt kræklingi 

frá Bjarnarhöfn við lágan styrk, mældust með hærri styrk chrysene miðað við krækling frá 

báðum stöðum sem voru við háan styrk Norðursjávarolíu (mynd 29).  
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Mynd 30. Styrkur 4 PAH efna í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 8 daga í mismunandi styrk 

af veðraðri Norðursjávarolíu. 

Kræklingur frá Reykjavík við lágan styrk innihélt hæstan styrk chrysene, 

benzo(b)fluoranthene og benz(a)anthracene. Kræklingur frá Reykjavík við mið- og háan 

olíustyrk mældust með svipaðan styrk af chrysene eftir 8 daga (mynd 30).  

 

Mynd 31. Styrkur 4 PAH efna í kræklingi frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn eftir 16 daga í mismunandi styrk 

af veðraðri Norðursjávarolíu. 

Kræklingur úr Reykjavík við miðlungs olíustyrk mældist með hæstan styrk af þeim þremur 

PAH efnum sem mæld voru en líkt og dagana á undan var benzo(a)pyrene undir eða rétt yfir 

greiningarmörkum. Eftir 16 daga í olíumenguðum sjó var meira magn af PAH efnum í 

kræklingum frá Reykjavík við lágan og miðlungsstyrk miðað við aðra hópa (mynd 31).  
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5 Umræða 

Uppsetning tilraunanna Pristine Arctic 1 og Pristine Arctic 2 var með þeim hætti að í upphafi 

kom inn ákveðið magn af olíumenguðum sjó í búr lífveranna og eftir því sem leið á 

tilraunirnar þá lækkaði styrkur mengandi efna. Í búrunum var hvorki set né steinar og því 

náði olían ekki að mynda aðrar staðbundnar uppsprettur í búrunum, eins og getur gerst í 

náttúrunni, líkt og þegar olía fer í set. Því má segja að þessi uppsetning á rannsókn líki eftir 

bráðri olíumengun sem smám saman hreinsast eða skolast í burtu. 

Reykjavíkurhöfn og Bjarnarhöfn eru ólík svæði. Í Reykjavíkurhöfn er töluverð skipaumferð 

og skjól og kræklingurinn holdmeiri og þyngri en þeir sem safnað var í Bjarnarhöfn. Björk 

og Gilek (1999) greindu frá því að upptökuhraði eykst með því að kræklingurinn auki síun 

en sýnt hefur verið fram á að mengun frá fæðu (AE: contaminant assimilation efficiency 

from ingested food) er í öfugu hlutfalli við síun. Mikið fæðuframboð getur þannig mögulega 

vegið upp á móti áhrifum viðkomandi mengunar (Ásdís Ólafsdóttir 2013) og sá möguleiki 

er fyrir hendi að fæðuframboð fyrir kræklinga í Bjarnarhöfn sé minna en í Reykjavíkurhöfn. 

Kostir þess að nota krækling sem vöktunarlífveru eru þeir að hann er staðbundinn, 

endurspeglar umhverfi sitt vel þar sem hann getur ekki valið hvaða sjó hann síar og er ekki 

með mjög þróaða afeitrunarferla. Þessir kostir valda því að mögulegt er að sjá hvort lífveran 

hafi búið við mengun og hvort nýjar aðstæður eða nýr staður sé betri eða verri en fyrra 

búsvæði lífverunnar. 

5.1 DNA strandbrot 

Gelin sem innihéldu DNA sýnin voru geymd í leysi í um þrjá mánuði fyrir rafdrátt. 

Niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um hvort það sé óhætt að geyma sýnin þetta lengi í 

leysi fyrir rafdrátt (Nacci o.fl. 1996) en sýnt hefur verið fram á að skemmdir í erfðaefninu 

geti aukist við geymslu í leysi (Belpaeme o.fl. 1998). Þar sem ekki var marktækur munur á 

DNA strandbrotum frá kræklingi úr hreinu umhverfi og svo menguðu umhverfi 

(Reykjavíkurhöfn), þá er ekki hægt að segja sem svo að bíómarkerinn DNA strandbrot, einn 

og sér, endurspegli mengunarálag vegna PAH mengunar á þeim tíma og við þær aðstæður 

sem hér voru prófaðar. 

5.1.1 DNA strandbrot í kræklingi - Pristine Arctic 1 

Á mynd 3 kemur fram að kræklingur frá Bjarnarhöfn í viðmiðunarhóp var með töluvert af 

DNA strandbrotum, þrátt fyrir að sá kræklingur hafi komið úr hreinu umhverfi og hann 

hafður í ómenguðum sjó. Meðalgildi strandbrota hjá þeim kræklingum lækkaði eftir því sem 

leið á tilraunina en hjá kræklingi úr Reykjavíkurhöfn í viðmiðunarhópi var töluvert minna 

flökt á meðalgildi strandbrotanna. Í kræklingum sem voru við lágan olíustyrk frá báðum 

stöðum, jókst meðalgildi % DNA strandbrota eftir því sem leið á tilraunirnar. Í þeim 

styrkleika gæti kræklingurinn verið stöðugt að sía þar sem mengunin fer ekki yfir ákveðinn 

þröskuld sem gæti gert það að verkum að hann tekur inn meira af mengandi efnum en til 

dæmis kræklingarnir sem voru við háan olíustyrk. Hópurinn sem var við háan olíustyrk gæti 

hafa numið mengunina, lokað sér og þar með tekið inn minna af mengandi efnum en 

hópurinn sem var í lágum styrk. Einnig þarf að hafa í huga að lífverur eru stöðugt að gera 

við DNA strandbrot og það getur tekið aðeins fáeina daga fyrir lífverur að lagfæra slíkar 

skemmdir þegar þær fara úr menguðu í hreint umhverfi (Pruski og Dixon 2002). 
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Í tilrauninni Pristine Arctic 1 voru einnig notuð þorskseiði sem meistaranemi við háskólann 

í Osló rannsakaði. Í greiningu á DNA strandbrotum kom ekki fram munur á stigi DNA 

strandbrota á milli þeirra þorskseiða sem voru í olíumenguðum sjó og hjá þeim seiðum sem 

voru í viðmiðunarhópnum. Einnig minnkuðu strandbrotin ekki í þeim fiskseiðum sem voru 

í hreinum sjó (depuration) (Jensen 2014). Þær niðurstöður eru svipaðar og komu fram í 

þessari rannsókn þar sem hvorki var marktækur munur á milli kræklinga frá Reykjavík og 

Bjarnarhöfn eða á milli hópa sem hafðir voru í misháum olíustyrk. 

5.1.2 DNA strandbrot í kræklingi - Pristine Arctic 2 

Hjá kræklingi úr Reykjavíkurhöfn í viðmiðunarhópi falla meðalgildi %DNA strandbrota 

töluvert frá áttunda degi og fram að sextánda degi. Líkleg skýring á því er að þarna er 

kræklingurinn frá Reykjavík í hreinni sjó en hann býr vanalega við og því nær hann 

mögulega að hreinsa sig af þeim efnum og gera við DNA skemmdir sem hann mögulega var 

með áður en rannsóknin hófst. Hæsta meðalgildi DNA strandbrota var í kræklingi frá 

Reykjavík við háan styrk eftir 8 daga en svo lækkaði meðalgildið töluvert þegar mælingar 

voru gerðar á degi 16, sem getur bent til þess að kræklingurinn lokar sér ásamt því að styrkur 

olíunnar minnkar yfir tíma. 

5.2 PAH efnagreiningar 

Við Reykjavíkurhöfn er talsverð umferð frá bifreiðum, skipum, skemmtiferðaskipum og 

fleiru sem mengar umhverfi kræklinga í Reykjavíkurhöfn. Því er líklegt að þeir kræklingar 

hafi innihaldið talsvert af PAH efnum í vefjum sínum áður en þeir voru útsettir fyrir frekari 

olíumengun í tilrauninni. Eitt þeirra PAH efna sem mældist í töluverðum styrk í kræklingi 

frá Reykjavík var fluoranthene. Efnið hefur fjóra kolefnishringi og er flokkað sem lítt 

leysanlegt í vatni (Verschueren o.fl. 1996) og PAH efni sem hafa fjóra kolefnishringi hafa 

tilhneigingu til að setjast á agnir (Baumard 1999) sem svo sjávarlíferur sía. Aryl hydrocarbon 

receptor (AHR) er umritunarþáttur sem er virkjaður með griphóp (e.ligand-activated) og 

finnst í frymisvökva hryggdýra (Schmidt og Bradfield 1996). AHR ferlarnir eru fremur líkir 

í ólíkum hryggdýrum, þar á meðal í fuglum, fiskum og skriðdýrum (Hahn 1998). Díoxin-lík 

PAH efni geta haft áhrif á AHR í frymisvökva og þar af leiðandi leitt af sér díoxín-lík 

eituráhrif (Holth o.fl. 2014). Fluoranthene virkar hindrandi (antagonist) á að hvarfefni geti 

bundist virka hluta AHR viðtaka (Willett o.fl. 1998, Kenakin 2007). AHR viðtaki er 

mikilvægur stýriþáttur í myndun á bólgusjúkdómum og vissum tegundum af krabbameinum 

(Stockinger o.fl. 2014). Þetta bendir til þess að fluoranthene geti komið í veg fyrir eðlileg 

efnahvörf í lífverum. Útfjólubláir geislar sólu auka eituráhrif sumra PAH efna (e. phototoxic) 

og það leiðir af sér að efnin hafa neikvæð áhrif á lífverur (Ankley o.fl. 1995). Samkvæmt 

norskum viðmiðunargildum (SFT 2007) fyrir PAH mengun í seti er fluoranthene sem mælist 

á bilinu 8-170 µg/g talið hafa lítil eituráhrif á lífverur. Fluoranthene mældist hæst 25µg/g í 

kræklingi frá Reykjavík í Pristine Arctic 1. 

EFSA, Fæðuöryggisráð Evrópu, gaf út að benzo(a)anthracene, benzo[a]pyrene, 

benzo[b]fluoranthene og chrysene væru þau PAH efni sem gæfu bestu vísbendingarnar um 

PAH mengun í matvælum (EFSA 2008). Chrysene er samhverft PAH efni sem hefur fjóra 

þétta bensen hringi, tvö hvarfgjörn svæði (Bay svæði á hringjum) sem virkjast og valda því 

að efnið verður krabbameinsvaldandi (Levin o.fl. 1978). Chrysene mældist í kræklingum frá 

Bjarnarhöfn og Reykjavík og þrátt fyrir að kræklingarnir í tilrauninni Pristine Arctic 1 væru 

í hreinum sjó í 14 daga, þá virðast þeir ekki ná að losa sig við chrysene. Það gæti bent til 
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þess að áhrif mengunarinnar heldur áfram að verka á kræklinginn þrátt fyrir að umhverfið 

verði hreinna. Í Pristine Arctic 2 mældist chrysene í hæstum styrk af þeim 4 PAH efnum sem 

mæld voru og jókst styrkur efnisins lítillega í vef kræklinga eftir því sem leið á tilraunina. 

PAH efnið pyrene myndar 1-OH-pyrene sem hefur verið tengt við myndun DNA strandbrota 

og DNA viðbóta (e. adducts) í samblandi við útfjólubláa geisla (Dong o.fl. 2000). Viðbrögð 

lífvera við PAH efnum fara því ekki einungis eftir þeim eituráhrifum sem efnin hafa á þau 

ein og sér heldur einnig við hvaða aðstæður lífveran er þegar mengunar verður vart. 

Tilraunirnar Pristine Arctic 1 og 2 voru framkvæmdar þegar fæðuframboð fyrir kræklinginn 

er lítið og sólarstundir fáar, sem var með ráðum gert til að sjá hvernig kræklingurinn brygðist 

við mengunarálagi yfir kaldasta og dimmasta tíma ársins. Við samanburð á styrk mengandi 

efna í kræklingum milli rannsókna þá ber að hafa í huga að margir þættir geta haft áhrif á 

styrk mengandi efna sem finnast í kræklingum, til dæmis árstíðarbundinn munur, 

æxlunarástand og fituinnihald lífverunnar (Halldóra Skarphéðinsdóttir 2007). 

5.2.1 PAH efni í kræklingi - Pristine Arctic 1 

Af öllum 16 PAH efnum sem voru efnagreind í kræklingunum þá er hópurinn Reykjavík 

lágur með hæsta styrkinn í fyrstu viku nema fyrir acenaphthene og benzo(k)fluoranthene, 

þar er Reykjavík hár með hærri styrk þessara efna. Eftir því sem leið á rannsóknina tóku 

kræklingarnir minna upp af PAH efnum, það er, styrkur efnanna minnkaði yfir tíma, líklega 

vegna minnkandi magns olíu í tilraunasjónum. 

Sum PAH efni hafa hamlandi áhrif á ensímavirkni í lífverum og er fluoranthene dæmi um 

CYPA1 hamlandi efni. Kræklingur frá Reykjavík við lágan olíustyrk mældist með um 25 

µg/g þurrvigt af fluoranthene en kræklingur frá Reykjavík í háum styrk mældist með 15,8 

µg/g þurrvigt í fyrstu sýnatöku. Styrkur efnisins minnkaði í öllum hópum eftir því sem leið 

á tilraunirnar (Viðauki 4). Þessar niðurstöður um magn fluoranthene eru í samræmi við það 

sem kom fram í þorskseiðum hjá Jensen (2014) og í niðurstöðum Willett o.fl. (1998) sem 

sáu að styrkur PAH efna getur farið yfir ákveðinn þröskuld í lifrarfrumum þorsks þannig að 

þeir geti ekki lengur afeitrað sig. Það gæti einnig skýrt hærri meðalgildi % DNA strandbrota 

hjá kræklingum í þessari tilraun. 

PAH fingrafarahlutföllin, það er hlutföllin á milli phenanthrene og anthracene og svo 

fluoranthene og pyrene, eru notuð til þess að meta hvort lífverur verða fyrir PAH mengun úr 

olíuleka (petrogenic) eða vegna bruna á lífrænum efnum (pyrogenic) (Magi o.fl. 2002). 

Phenanthrene er þrí-arómatískt efni og stöðugra en anthracene, en jarðolía inniheldur yfirleitt 

hátt hlutfall af phenanthrene (Magi o.fl. 2002). Þessi skilgreining gerir það að verkum að 

hægt er að áætla tvo mengunarflokka: Phe/Ant > 10 fyrir jarðolíuuppruna og Phe/Ant <10 

fyrir brunauppruna. Þegar hlutföllin af phenanthrene og anthracene voru borin saman í 

kræklingum frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn sást að hlutföllin gefa ekki rétta mynd af 

ætlaðri mengun þegar efnin eru í lágum styrk. Olíuáhrifin sem hefðu átt að koma fram í 

kræklingunum ætti að sýna petrogenic mynstur þar sem mengunin var upprunnin úr olíu en 

ekki vegna bruna. Á mynd 26 sést hvernig kræklingurinn endurspeglar líklega sitt fyrra 

umhverfi því þar mælast PAH efnin og hlutföll þeirra í kræklingi líkt og hann komi úr 

umhverfi þar sem mengun vegna olíubruna er til staðar, þ.e. í Reykjavíkurhöfn. 
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5.2.2 PAH efni í kræklingi - Pristine Arctic 2 

Í Pristine Arctic 2 voru einungis 4 PAH efni efnagreind í kræklingi og þau öll flokkuð sem 

þung PAH efni (þ.e. sameindaþungi þeirra er yfir 200g/mól og hafa fleiri en 4 

kolefnishringi). Meðal þeirra 16 forgangs PAH efna er chrysene það efni sem finnst í hæstum 

styrk í samlokum og öðrum sjávar- og vatnalífverum (Gullien o.fl. 1997). Í viðauka 6 sést 

að kræklingur úr Reykjavík við lágan olíustyrk innihélt hæstan styrk chrysene. Eftir 16 daga 

í olíumenguðum sjó þá hækkaði gildi chrysene í öllum kræklingum nema frá Reykjavík við 

lágan styrk. Lækkun á chrysene mældist í kræklingi frá Reykjavík við háan styrk. Það getur 

bent til þess að kræklingurinn hafi búið við PAH mengun í Reykjavíkurhöfn og mögulega 

náð að hreinsa sig þannig að styrkur chrysene í vef hafi minnkað í tilraunabúrunum. 

Jafnvel þó að styrkur PAH efna í sýnum sé lágur þá beinast áhyggjur manna að því hvað 

verði um efnin eftir að þau komast inn í líkama lífvera þar sem þau virkjast vegna viðbragða 

líkamans. Við afeitrun verða efnin oft og tíðum hættulegri en ef þau eru ein og sér í 

umhverfinu. Með aukinni eitrun vegna þessara efnahvarfa og afeitrunarferla geta PAH efnin 

orðið enn eitraðri fyrir DNA, prótein og RNA í lífverum (Holth o.fl. 2009). 

5.3 Ástandsstuðull 

Ástandsstuðull endurspeglar lífeðlisfræðilega virkni lífverunnar, þ.e. tímgunarástand, vöxt 

og holdafar við ákveðnar umhverfisaðstæður. Þó svo þessi stuðull dugi ekki einn og sér til 

þess að segja til um það hvort lífveran búi við mengun þá getur hann gefið ágæta sýn á 

almennt ástand og heilbrigði lífvera. 

Lágur ástandsstuðull getur bent til þess að kræklingar séu að nota mest af sinni orku í að 

afeitra málma sem þeir taka upp með síuninni og þ.a.l. hafa þeir minni orku aflögu til að 

byggja upp vefi (Rouane-Hacene o.fl. 2015). Til þess að meta ástandsstuðulinn sem réttast 

þarf að hafa upplýsingar um fæðuumhverfi sem kræklingarnir lifa í þar sem stuðullinn getur 

breyst þegar fæða er bæði betri og aðgengilegri (Mougraud o.fl. 2002). Í samanburði hafa 

De los Ríos o.fl. (2002) og Tsangaris o.fl. (2011) bent á að hæsti ástandsstuðull hjá kræklingi 

getur verið hjá þeim einstaklingum sem eru við menguð svæði, þ.e. við strendur eða við 

árósa þar sem ofauðgun af næringarefnum frá til dæmis landbúnaði getur verið góð næring 

fyrir kræklinga. 

Kræklingur úr Reykjavíkurhöfn býr við meiri mengun en kræklingur úr Bjarnarhöfn og gæti 

hærri stuðull kræklings úr Reykjavíkurhöfn stafað af því að sá kræklingur hafi meira aðgengi 

að næringarefnum og er í meira skjóli en kræklingur úr Bjarnarhöfn. Ástandsstuðullinn hjá 

kræklingunum bæði frá Bjarnarhöfn og Reykjavíkurhöfn lækkaði eftir því sem leið á 

tilraunina í Pristine Arctic 1. Í Pristine Arctic 2 hækkaði ástandsstuðullinn lítillega hjá 

kræklingi frá Bjarnarhöfn eftir því sem leið á tilraunina en þann fyrirvara þarf að hafa á 

túlkun niðurstaðna að tíminn er mislangur og uppruni olíunnar ekki sá sami á milli tilrauna. 

Þegar útsettur kræklingur er færður á mengaðari stað miðað við hans upprunalega umhverfi, 

þá getur kræklingurinn brugðist við með því að loka skelinni og þar með minnkað síun 

(Akcha o.fl. 2000). Halldór Pálmar Halldórsson o.fl. (2007) bentu á að við notkun á 

kræklingi sem bendilífveru fyrir mengun þá þarf að hafa í huga að kræklingar geta haft 

aðlagað svar við mengun. Kræklingur virðist skynja mengunina og bregðast fyrr við þeirri 

mengun sem þeir hafa áður kynnst, minnka síun og hefja afeitrunarferli, sem mælist til 

dæmis með hækkandi hjartslætti hjá kræklingunum. Kræklingur frá hreinu svæði sem hefur 
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ekki kynnst þessari ákveðnu mengun, virðist a.m.k. ekki taka eins fljótt við sér. Til þess að 

kræklingar geti viðhaldið afeitrunarferlinu (t.d. myndun málmþíóna) þá þarf kræklingurinn 

að geta tekið upp mikið af næringarefnum og að auki getur erfðafræðilegur bakgrunnur 

(Knapen o.fl. 2004), stærð kræklingsins (Wallace o.fl. 2003), lífeðlisfræðileg staða 

einstaklingsins og/eða upptaka á næringarefnum (Ng o.fl. 2007) aukið afeitrunarferlið 

(Rouana-Hacene o.fl. 2015). 
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6 Lokaorð 

Rannsóknir sem þessar þar sem ólíkar mæliaðferðir eru framkvæmdar á lífverum sem búa 

við ólík skilyrði sýna að lífverur bregðast að hluta misjafnt við sama áreitinu. Jafnframt sést 

að þær aðferðir sem notaðar voru til að meta ástand lífvera nýtast misvel. Notkun á 

staðbundnum lífverum eins og kræklingi í umhverfisvöktun getur gefið okkur upplýsingar 

um ástand lífverunnar á þeim stað sem hún er og hvernig áhrif umhverfið hefur á lífveruna. 

Ekki reyndist marktækur munur á því hvernig kræklingur frá Bjarnarhöfn eða 

Reykjavíkurhöfn brást við mengunarálagi með þeim aðferðum sem hér var beitt. Samkvæmt 

niðurstöðum þessara tilrauna duga bíómarkerarnir DNA strandbrot og ástandsstuðull ekki 

einir og sér til þess að endurspegla mengunarálag af völdum veðraðrar olíu í kjölfar aukinnar 

mengunar, að minnsta kosti ekki að vetri til. 

Sýnt hefur verið fram á með öðrum bíómarkerum í kræklingum að bakgrunnur þeirra hafi 

nokkuð með það að segja hvernig kræklingar bregðast við mengun og virðist fæðuframboð 

og lífsskilyrði skipta miklu máli, t.d. hvort kræklingurinn sé stöðugt í sjó, hvort um 

fjörukrækling sé að ræða og hvort hann búi við nægt fæðuframboð eða ekki (Halldór 

P.Halldórsson o.fl. 2005, Ásdís Ólafsdóttir 2013). Carroll og félagar (2018) bentu á að fiskar 

og lirfur eru viðkvæmar fyrir eituráhrifum olíu en að aðstæður þar sem olíuleki á sér stað 

hefur áhrif á örlög dýranna. Þó svo að magn PAH efna í lífverum mælist ekki endilega hátt 

í ákveðnum mælingum þá er ekki þar með sagt að sagan sé öll sögð. Langtímaáhrif efnanna 

og aðstæður lífverunnar hafa einnig mikið um það að segja hvernig framhaldið hjá 

viðkomandi lífveru verður. Sem dæmi, hvernig vinnur lífveran úr efnunum? Er lífveran 

líffræðilega fær um að afeitra þau efni sem inn í hana berast? Ef fæðuframboð er nægt þá er 

líklegt að lífveran geti náð sér að einhverju leyti, þ.e. hún gæti enn verið með töluvert af 

mengandi efnum í vefjum sínum en gæti viðhaldið ákveðnu heilbrigði og hreysti svo hún 

geti fjölgað sér. Ef fæða kræklingsins mengast einnig þá er líklegt að lífveran verði undir 

enn meira mengunarálagi. 

Norðurheimskautið er einstakt svæði í heiminum, bæði viðkvæmt og lítt snortið (Hrönn Ó. 

Jörundsdóttir o.fl. 2014) en þó ekki laust við áhrif mannsins (Weber o.fl. 2010). Hækkandi 

hitastig jarðar er þegar farið að hafa áhrif á norðurheimskautið (ACIA 2004; Kelmelis 2011). 

Í Norðursjó eru hafsvæði sem rík eru af olíu og gasi en þessi svæði eru einnig búsvæði stórra 

fiskistofna (Bohne-Kjersem o.fl. 2009). Strandsvæði eru einnig mikilvæg fæðuöflunarsvæði, 

uppeldisstöðvar og æxlunarsvæði fyrir margar sjávarlífverur og því er afar mikilvægt að 

vernda strendur. Verði olíuslys á norðurslóðum er líklegt að olían verði til staðar í langan 

tíma og skaðinn langvinnur þar sem engin áhrifarík aðferð er til þess að þrífa upp olíu í 

brotnum hafís. Einnig eru sólarstundir á norðurslóðum færri yfir árið miðað við lægri 

breiddargráður og niðurbrot efna hægara (Arctic Council 2009). 

Í ofanálag við aukið umferðarálag á norðurheimskautinu og óblítt veðurfar sem þar ríkir 

aukast líkurnar á olíuslysi. Þess vegna er það augljóst að þörfin fyrir þróun á greiningartólum 

sem geta metið afleiðingar olíuslysa á köldum svæðum er mikil. Einnig þarf að athuga nánar 

og fylgjast með langtímaáhrifum olíumengunar á lífverur sem lifa á hærri breiddargráðum, 

svo það sé tekið með í reikninginn, þegar nýjar siglingaleiðir í áður lítt eða ósnortnu umhverfi 

eru teknar í notkun. 
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Viðaukar 

Viðauki 1. (US)EPA 16 PAH efni (ASTDR 2005).  

      

      

Fjölhringja arómatískt kolefni 
Bygging 
(fjöldi 
hringja) 

Sameindaþungi 
(g/mól) 

Leysanleiki 
(mg/L) Gufuþrýstingur 

(mm Hg)  
Naphthalene 2 128,17 31 8,89E−02  
Acenaphthene 3 154,21 3,8 3,75E−03  
Acenaphthylene 3 152,20 16,1 2,90E−02  
Anthracene, 3 178,23 0,045 2,55E−05  
Phenanthrene 3 178,23 1,1 6,80E−04  
Fluorene 3 166,22 1,9 3,24E−03  
Fluoranthene 4 202,26 0,26 8,13E−06  
Benzo(a)anthracene 4 228,29 0,011 1,54E−07  
Chrysene 4 228,29 0,0015 7,80E−09  
Pyrene 4 202,26 0,132 4,25E−06  
Benzo(a)pyrene 5 252,32 0,0038 4,89E−09  
Benzo(b)fluoranthene 5 252,32 0,0015 8,06E−08  
Benzo(k)fluoranthene 5 252,32 0,0008 9.59E−11  
Dibenz(a,h)anthracene 6 278,35 0,0005 1.00E−10  
Benzo(g,h,i)perylene 6 276,34 0,00026 1.00E−10  
Indeno[1,2,3-cd]pyrene 6 276,34 0,062 1.40E−10  
* Skáletruð efni hafa verið skilgreind sem krabbameinsvaldandi efni í mönnum (NTP 2005).  
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Viðauki 2. Listi yfir efni sem voru notuð í báðum rannsóknum.  

Nafn efnis Númer vöru Framleiðandi 

Calcium chloride dihydrate C3306 Sigma-Aldrich 

EDTA (0,5 , pH=8,0) 15575-020 Life Technologies 

Etanól (96%)   

Low melting point agarose 16520-050 Life Technologies 

Phospthate-buffered saline D8537 Sigma-Aldrich 

Potassium chloride 1,04936,100 Merck Millipore 

Potassium phosphate  P5379 Sigma-Aldrich 

Sodium chloride S7653 Sigma-Aldrich 

Sodium dihydrogen phosphate 71504 Sigma-Aldrich 

Sodium hydroxide 28244,295 VWE Chemicals 

Sodium phosphate monobasic 
dihydrate 

71505  Sigma-Aldrich 

Sulfur acid 1,00731,1000 Merck Millipore 

SYBR Gold S-11494 Life Tehnologies 

Tris hydrochloride T3253 Sigma-Aldrich 

Triton X-100 X100 Sigma-Aldrich 

Trizma base T1503 Sigma-Aldrich 
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Viðauki 3. Listi yfir efni sem voru notuð til að skoða DNA strandbrot (Comet Assay). 

PBS Stock NaCl 8,5 g 

 Na2HPO4 anhýdríð 0,85 g 

 KH2PO4 0,54 g 

 dH2O Að 100 ml 

  pH=7,4 

PBS með EDTA PBS lausn (10% stokk lausn) 98 ml 

 EDTA (0,5 M lausn) 2 ml 

  pH=7,4 

Lysis stokk lausn dH2O 350 ml 

 NaCl 73,05 g 

 NaOH 4,0 g 

 NasEDTA*2HsO 18,61 g 

 Trizma base 0,61 g 

  pH= 10 

Lysis buffer Lysis stokk lausn 89 ml 

 Triton X-100 1 ml 

 dH2O  

Afvindunar lausn – stokk lausn NaOH 240 g 

 NasEDTA 7,44 g 

 dH2O Upp að 2 l 

Afvindunar/rafdráttarlausn Afvindunar lausn – stokk lausn 200 ml 

 HCl 12 ml 

 dH2O Upp að 2 l 

Neutralizer buffer Trizma base 96,96 g 

 dH2O Upp að 2 l 

TE buffer Tris-HCl (0,5M) 20 ml 

 EDTA (0,5 M) lausn 2 ml 

 dH2O Upp að 1 l 

Litunarvökvi fyrir gelin TE buffer 40 ml 

 SYBR Gold  40 µl 

 



70 

Viðauki 4. Summa efnagreininga fyrir Pristine Arctic 1, vika 1. 

 

Vika 2. 

 

Vika 3. 

 

Hreinsun – vika 5.  
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Viðauki 5. PAH efnagreiningar fyrir Pristine Arctic 1.  
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Viðauki 6. Efnagreiningar úr Pristine Arctic 2.  
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