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Ágrip 

Markmið verkefnisins var að einangra ,,basolateral“ hluta þekjufrumna úr 

þörmum Atlantshafsþorsks (Gadus morhua). Farið var í gegnum fimm mismunandi 

einangrunaraðferðir til að finna hentuga aðferð til að ná markmiðinu. Til að meta 

hvernig einangrunarferlið gekk fyrir sig var virkni merkiensíma fyrir mismunandi 

frumuhluta mæld. Na
+
K

+
ATPasi er algengt merkiensím fyrir ,,basolateral“ hluta 

frumuhimnunnar og var notað í þessu verkefni sem slíkt. Það reyndist þó erfitt að 

finna góða aðferð til að mæla virkni þess, en nokkrar mæliaðferðir voru skoðaðar. 

Leitast var eftir að finna aðferð sem væri nákvæm, endurtakanleg og helst auðveld í 

framkvæmd. Í þessu verkefni var einnig prófuð aðferð til að einangra himnufleka 

frumuhimnunnar ,,basolateral“ megin.  

 

 

Abstract 

The main focus of this project was to isolate and characterize intestinal 

basolateral plasma membranes from Atlantic cod (Gadus morhua). Five isolation 

methods were tried in the search of a suiteble one, but they are all describe in this 

thesis. Activity of markenzyme for various organelles was used to estimate how the 

isolation was going. Na
+
K

+
ATPase is a common markenzyme for basolateral plasma 

membrane and is used in this project as such. Unexpectedly it was hard to find a 

good method to measure it´s activity, but few methods were tested. In this project, 

one method to isolate lipid rafts on basolateral side was also tried.  
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1. Inngangur  

1.1. Markmið. 

Alkalískur fosfatasi, AP, er ensím sem finnst í lífverum úr öllum ríkjum lífsins. AP 

hvatar vatnsrof fosfórsambanda og hefur mjög breiða sérvirkni [1]. Mismunandi 

afbrigði ensímsins hafa mjög ólíka hvötunarvirkni, sem gerir ensímið áhugavert 

rannsóknarefni. Undanfarin ár hafa verið framkvæmdar miklar rannsóknir á ensíminu 

í þorski [2-4] af rannsóknarhópi Dr. Bjarna Ásgeirssonar við Háskóla Íslands, bæði á 

hvötunargetu þess og byggingu. Þetta var talinn sterkur grunnur til að hefja 

rannsóknir á líffræðilegu hlutverki alkalísks fosfatasa en það er umdeilt og næstum 

óþekkt [5].    

Í heilkjarna frumum er ensímið bundið utanverði frumuhimnunni með GPI 

(glycosyl-phasphatidylinositol-anchored) akkeri. GPI-tengd prótein hafa aðallega 

verið staðsett á himnuflekum frumuhimnunnar [6]. Himnuflekarnir hafa verið 

skilgreindir sem lítil þéttpökkuð svæði sem fljóta innan frumuhimnunnar. Pökkunin 

er vegna hærra hlutfalls mettaðra fitusýruhala fosfólípíða, hærra magn kólesteróls og 

hærra hlutfall glýkólípiða. Þar sem hlutverk AP í heilkjarna frumum getur verið 

eitthvað mótað af staðsetningu þess var ákveðið að skoða himnufleka nánar. 

Langtímamarkmið er að einangra himnufleka úr þekjufrumum þorskaþarma og 

greina prótein- og lípið innihald þeirra, svo samsetning þeirra sé ljós. Þannig má 

skoða umhverfi himnupróteina og læra meira um líffræðilegt hlutverk þess.      

Til að komast nær þessu markmiði var fyrsta skrefið að finna góða aðferð til að 

einangra frumuhimnu þekjuvefsins og þátta mismundi frumuhimnuhluta hennar í 

sundur. Þekjufrumur þarma eru skautaðar, en henni má skipta upp annars vegar í 

burstalag (BBM e. brush border membrane) eða „apical“ hluta  og hins vegar 

„basolateral“ hluta (BLM). Markmið verkefnisins var fyrst og fremst að finna góða 

leið til að einangra BLM hluta himnunnar. 

1.2. Frumuhimnan. 

Frumuhimnan umlykur sérhverja frumu, afmarkar hana og viðheldur mun á 

samsetningu umfrymis og umhverfis. Hlutverk hennar er meðal annars að vernda 

frumuna gegn veirum og örverum, stjórna för efna inn og út úr frumunni og að taka 

við boðum frá umhverfinu. Samsetning himnunnar er flókin og breytileg til að geta 
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aðlagast mismunandi umhverfi og til að uppfylla ólíkar þarfir frumna á hverjum stað. 

Þó að samsetning himnunnar sé mismunandi milli frumna er grunnuppbygging 

himnunnar sú sama [7]. 

Frumuhimnan er sveigjanleg og þunn himna úr tveimur lögum af 

lípíðsameindum. Fosfólípið er stórsameind byggð úr glýseróli, sem er þrígilt alkahól, 

tveimur fitusýrum og fosfati. Á fosfólípíðsameind er glýserólið nokkurs konar haus 

og hanga tvær fitusýrukeðjur út frá því eins og nokkurskonar halar. Haus 

sameindarinnar er skautaður og þar af leiðandi vatnsækinn en halinn er óskautaður 

og því vatnsfælinn. Vatn hrindir frá sér vatnsfælnu endum fosfólípíðana og dragast 

þeir hver að öðrum. Við þetta mynda þessar sameindir samloku þar sem vatnsfælnu 

endarnir snúa saman en hinir vatnsæknu beinast út á við [7].   

Ásamt fosfólípíðum er frumuhimnan meðal annars samsett úr kólesteróli, 

glýkólípíðum og margskonar próteinum. Himnuprótein fljóta um í lípíðsamlokunni 

en hægt er að skipta þeim í þrjá hópa. Það er jaðarprótein, innlimuð prótein og 

prótein fest við himnulípið. Himnuprótein gegna mörgum hlutverkum en próteinin 

gefa hverri frumugerð hennar séreinkenni. Prótein flytja meðal annars efni í gegnum 

himnuna sem komast ekki eftir öðrum leiðum í gegnum lípíðsamlokuna, 

flutningurinn getur verið hlutlaus eða ATP- háður [7]. 

Kólesteról er steraefni og ásamt því að vera hluti af frumuhimnunni er það 

hráefni í aðra stera eins og barkhormón og kynhormón. Í frumuhimnunni hefur 

kólesteról áhrif á seigju himnunnar með því að hefta hreyfingu fitusýrukeðjanna t.d. 

við hitun og kemur einnig í veg fyrir þétta sampökkun fitusýra við kælingu. 

Glýkólípíð eru lípið sem hafa tengst sykursameind. Á mynd 1 má sjá hvernig 

dæmigerð frumuhimna lítur út [7].  

1.3. Einangrunaraðferðir.  

Verkefnið fólst í því að einangra „basolateral“ hluta frumuhimna þarmaþekjufrumna 

Atlantshafsþorsks (Gadus morhua). Þorskur er botnfiskur sem lifir í Norður-

Atlantshafi og er vinsæll fiskur til manneldis. Fimm mismunandi aðferðir voru til að 

einangra BLM úr þarmaþekju þorsks. Aðferðirnar nota mismunandi spunaskref til að 

aðskilja frumuhimnuna frá öðrum frumulíffærum og þátta mismunandi 

frumuhimnuhluta í sundur.  
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Mynd 1 Seigfljótandi tígulsteinalíkan (e. fluid mosaic model) af frumuhimnunni. 

Lípíðsameindir mynda samloku þar sem vatnsækni hluti sameindarinnar snýr út 

en vatnsfælni hlutinn snýr inn og á móti vatnsfælnum hluta annarar 

lípíðsameindar. Þannig myndast sveigjanleg, þunn og jafnframt hálfgegndræp 

himna. Myndin sýnir einnig hvernig prótein, kólesteról og sykrur tengjast 

frumuhimnunni [7].  

 

Fyrst var einangrun reynd með aðferð byggða á aðferð Booth og Kenny [8]. 

Þessi aðferð þótti álitleg þar sem hún hafði reynst samstarfsaðilum 

rannsóknarhópsins vel. Dr. Michael E. Danielsen hjá Panum Institue við 

Kaupmannahafnar háskóla hafði notað aðferðina til að einangra bæði BBM og BLM 

úr þarmaþekju svína með góðum árangri.  

Önnur einangrunaraðferðin, sem var reynd, var aðferð Lee og Cossins [9]. 

Aðferðin lýsir einangrun BLM og BBM úr þarmaþekju vatnakarfa (e. carp). Það að 

einangrunarferlið var einfalt og framkvæmalegt án notkunar á Beckman 

ofurskilvindu þótti góður kostur. Einnig lofaði góðu að einangrunarfelið var 

framkvæmt á fiski. 

Aðferð eftir Crockett og Hazel [10] var þriðja aðferðin sem var prófuð. Aðferðin 

lýsir einangrun BLM og BBM úr þarmaþekju regnbogasilungs (e. rainbow trout). Þar 

sem einangrunin hafði verið framkvæmd á þarmaþekjufrumum fisks var álitið líklegt 

að aðferðin myndi gagnast til að einangra BLM úr þarmaþekju þorsks. Ókostur 

aðferðarinnar er að hún er frekar löng og margþætt, það er að segja hefur mörg 

spunaskref. 

Fjórða aðferð sem var reynd var aðferð Drai [11]. Aðferðin lýsir einangrun á 

BLM og BBM úr þarmaþekju vartara (e. sea bass). Eins og áður þótti það vera kostur 

að aðferðin lýsir einangrun úr fiski. Aðferðin er frekar tímafrek en auðveld í 

framkvæmd og fá spunaskref.  
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Síðasta aðferðin sem var prófuð var aðferð Del Castillo og Robinson [12]. 

Aðferðin lýsir eingangrun á BLM og BBM úr þarmaþekju naggríss. Það sem vakti 

áhuga á viðkomandi aðferð var að á ráðstefnu á vegum FEBS árið 2008 í Aþenu var 

Del Castillo að kynna rannsóknir sínar á Na
+
ATPasa staðsettum í vefjum sem 

tilheyra þörmum og nýrum. Þar segir hann meðal annars hafa getað aðgreint 

Na
+
ATPasa frá Na

+
K

+
ATPasa og einangrað, hreinsað og klónað Na

+
ATPasa. 

Undanfarin 20 ár hefur Del Castillo verið iðinn við rannsóknir á Na
+
K

+
ATPasa sem 

er vel þekkt merkiensím fyrir BLM hluta frumuhimnunnar. Aðferð sem hann birti 

árið 1981 og er lýst í þessari ritgerð, notar hann enn þann dag í dag með góðum 

árangri til að einangra BLM hluta frumuhimnunnar til að stunda rannsóknir á 

Na
+
K

+
ATPasa. Aðferðin er góð að því leyti að hún er einföld í framkvæmd og öll 

framkvæmanleg við Raunvísindastofnun Háskóla Íslands þar sem ekki er þörf á því 

að nota Beckman ofurskilvindu.  

Til að fylgjast með hvernig einangrunin gekk fyrir sig voru notuð merkiensím 

fyrir ákveðna frumuhluta. Alkalískur fosfatasi (AP) og leusín amínópeptíðasi (LAP) 

eru merkiensím fyrir BBM, súr fosfatasi (a-P) er leysikorna (e. lysosome) 

merkiensím, succinat dehydrogenasi er merkiensím fyrir hvatbera og Na
+
K

+
ATPasa 

er BLM merkiensím [8, 9]. 

1.4. Na
+
K

+
ATPasi, merkiensím „basolateral“ hluta þekjufrumu. 

Na
+
K

+
ATPasi er vel þekkt merkiensím fyrir ,,basolateral“ hluti þekjufrumu [8-12]. 

Til að geta notað það sem slíkt þarf að finna hentuga mæliaðferð til að meta magn 

ensímsins í skömmtunum. Tvær aðferðir eru áberandi í vísindaheiminum, í öðru 

tilfellinu er magn ADP mælt [13] og í hinu tilfellinu er laus fosfór mældur [14]. ADP 

og laus fosfór myndast þegar Na
+
K

+
ATPasi notar ATP til að dæla Na

+ 
jónum út og 

K
+
jónum inn í frumunni. Báðar þessar aðferðir voru reyndar í þessu verkefni.  

Heilkjarna dýrafrumur eru með háan styrk af natríumjónum (Na
+
) utan við 

frumuna og háan kalíum (K
+
) styrk innan frumunnar. Kalíum hefur tilhneigingu til að 

leita út úr frumunni á meðan natríum leitar inn. Na
+
K

+
ATPasi gegnir því mikilvæga 

hlutverki að viðhalda styrksmuninum og þar af leiðandi viðheldur það nauðsynlegri 

himnuspennu. Na
+
K

+
ATPasi dælir þremur Na

+
 jónum út úr frumunni fyrir hverjar 

tvær K
+
 jónir sem dælt er inn (sjá mynd 2). Kerfið er orkufrekt og gengur fyrir ATP 

en talið er að Na
+
K

+
ATPasi noti þriðjung af því ATP sem er myndað [15]. 
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Mynd 2. Hvarfhringur sem sýnir hvernig Na
+
K

+
ATPasa dæla hugsanlega virkar. 

Svörtu örvarnar tákna venjulega leið hvarfsins. Súrefnissamsætu skiptigeta átta 

sér stað í öfugu skrefi, litað rautt á myndinni [15].  

 

Na
+
K

+
ATPasi er P-gerð af jónadælu, en í þeim flokki er meðal annars 

Ca
+
ATPasa og H,K-ATPasa. Na

+
K

+
ATPasi er tvennd, gerð út tveimur innlimuðum 

próteinum. Stærri einingin (α ≈ 106 kDa) hefur fjóra undirklasa. Þrír af þeim eru 

umfrymisklasar (N, P og A) og einn sem er himnueining (M). N einingin bindur 

ATP, P einingin flytur γ-fosfór af ATP á ensímið og A einingin er nauðsynleg til 

affosfórunar ensímsins og kúplar stefnuföstum jónaflutningi við ATP rof. Minni 

einingin (β ≈ 37 kDa) eru eingöngu í P-gerð af jónadælum sem flytja kalíum. Beta 

einingin er mjög sykruð og getur því komið við hærri massa í rafdráttarhlaupi [15].  

Ásamt virknimælingum á Na
+
K

+
ATPasa eins og nefnt var hér að ofan er 

stundum framkvæmd mótefnalitun. Mótefni sem myndar krosstengsl við ensímið í 

þorski er meðal annars hægt að nota til að staðsetja Na
+
K

+
ATPasa í himnum með 

vefjalitun og gera einfalt próf með þerriblettun til að finna út í hvaða skömmtum 

einangrunarferilsins ensímið er. Í þessu verkefni var gerð tilraun hvort fjölstofna 

mótefni gagnvart Na
+
K

+
ATPasa, myndað gegn mótefnavaka úr manni, myndaði 

krosstengsl við ensímið í þorski. Mótefnið var gagnvart beta einingunni, en það 

útilokar marga ATPasa sem hefðu einnig getað myndað krosstengsl við mótefni gegn 

alfa einingu. Einnig var gerð tilraun til að einangra próteinið úr þarmaþekjuvef úr 

mús og þorski, en ætlunin var að nota það sem mótefnavaka til mótefnaframleiðslu.  
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Skilvindur. 

Tvær skilvindur voru notaðar við framkvæmd verkefnisins. Önnur er af gerðinni 

Sorvall RC-5C og er staðsett á Raunvísindastofnun Háskóla Íslands, hin er af 

gerðinni Beckman Coulter Optima L-100xp ultracentrifuge og er staðsett í Öskju.  

Tveir snúðar voru notaðir í Sorvall RC- 5C skilvinduna, þeir voru SS-34 og HB-4. 

SS-34 fer hæst upp í 20.000 snúninga (~ 47.800 xg) og er þetta snúður sem snýr 

glösum við fast horn (e. fixed angel). HB-4 fer hæst upp í 13.000 snúninga (~ 27.600 

xg) og er þetta snúður sem sveiflar skilvinduglösunum út (e. swing-out). Í Beckman 

skilvinduna var notaður snúðurinn SW-41, sem fer hæst upp í 41.000 snúninga (~ 

288.000 xg). SW-41 er snúður sem sveiflar skilvinduglösunum út.  

2.2. Einangrun BLM (e. basolateral membrane) úr þarmaþekju þorsks. 

Þarmar úr Atlantshafsþorski (Gadus morhua) voru fengnir frá tilraunaeldisstöð 

Hafrannsóknarstofnunnar að Stað við Grindarvík og frá Matís á Ísafirði. Í fyrra 

tilfellinu voru þorskarnir slægðir á staðnum og þarmarnir teknir frá (sjá mynd 3). Þeir 

voru síðan opnaðir langsum og hreinsaðir með HBS lausn (25 mM HEPES, 150 mM 

NaCl (pH 7,1)), snöggfrystir með fljótandi köfnunarefni og geymdir við -20 °C þar 

til einangrun á BLM var framkvæmd. Í seinna tilfellinu voru þarmarnir sendir frá 

Ísafirði ómeðhöndlaðir, þ.e. þarmarnir voru teknir frá, þeir klipptir niður í búta og 

snöggfrystir með fljótandi köfnunarefni. Voru þeir því þíddir eftir þörfum, opnaðir 

og hreinsaðir með HBS lausn.  

Fimm aðferðir voru reyndar til að einangra BLM. Markmiðið var að ná að 

einangra BLM frá BBM, en ákjósanlegast væri að hægt væri að halda áfram með 

frekari vinnu á báðum hlutum.  Aðferðirnar eiga það sameiginlegt að allt 

einangrunarferlið er unnið á ís. Hindrunum aprotinin og leupeptin (10 μg/ml) var 

bætt saman við allar vinnulausninar nema í aðferð 2.2.4. en þá var 0,1 mM PMSF 

bætt saman við.  
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Mynd 3. Sýnataka þann 22. febrúar 2008, framkvæmd á tilraunaeldistöð 

Hafrannsóknarstofnunnar að Stað við Grindarvík. Þorskarnir voru slægðir og 

þarmarnir teknir frá. Þeir voru síðan opnaðir langsum og hreinsaðir með HBS 

lausn (25 mM HEPES, 150 mM NaCl, (pH 7,1), snöggfrystir með fljótandi 

köfnunarefni og geymdir við -20 °C þar til einangrun á BLM var framkvæmd. 
 

2.2.1. Einangrun BLM byggt á aðferð Booth og Kenny [8]. 

Einangrunarferlið byrjaði á því að þarmar voru þíddir rólega og þekjulagið sem snýr 

inn að meltingarvegi var skafið ofanaf. Jafningur var gerður í Potter-Elevhjelm með 

1:8 (w/v) vinnulausn (2 mM Tris-HCl, 50 mM mannitol (pH 7,1)). Jafningnum er 

skipt niður í skilvinduglös og þau spunnin við 150 xg í 10 mín. í snúð SS-34 í Sorvall 

RC-5C skilvindu. Flotið hirt og það spunnið aftur við 10.000 xg í 10 mín. í sama 

snúð. Þessu skrefi var bætt við til að reyna að ná hvatberahimnum frá. Að loknum 

spuna tvö var flotið hirt, það stillt á 10 mM MgCl2 og lausnin látin standa á ís í 10 

mín. Lausn spunnin við 1.150 xg í 10 mín. Botnfallið á að innihalda frumuhluta með 

hátt fosfólípiðhlutfall og er skilgreint sem BLM hluti frumuhimnunnar. Það var leyst 

uppí lágmarksrúmmáli af HBS lausn (25 mM HEPES, 150 mM NaCl, (pH 7,1)) og 

sýni svo fryst við -20 °C til frekari meðhöndlunar síðar. Hægt var að vinna áfram 

með flotið til að einangra BBM hluta frumuhimnunnar. Flotið var þá spunnið við 

48.000 xg í 30 mín. sem gefur botnfall, sem er skilgreint sem BBM. Tekin voru eins 

millilítra sýni af hverri lausn í gegnum ferlið, einnig þeim sem ekki var unnið frekar 

með. 
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Mynd 4. Flæðirit sem sýnir einangrunarferil með aðferð Booth og Kenny [8], með 

þeim breytingum sem gerðar voru. Á myndinni táknar B og SB botnfall og F og 

SF flot. F1 var notað sem upphafsefni (TH).  
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2.2.2. Einangrun BLM byggt á aðferð Lee og Cossins [9]. 

Einangrunarferlið byrjaði á því að þarmar voru þíddir rólega og þekjulagið sem snýr 

inn að meltingarvegi var skafið ofanaf. Jafningur var gerður í Potter-Elevhjelm með 

1:8 (w/v) vinnulausn (250 mM súkrósi, 5 mM imidazole (pH 7,68)). Miðað var við 

20 umferðir með Potter-Eleverhjelm og því síðan fylgt eftir með 10 skiptum með 

handknúnum gler-gler lausnarjafnara frá Duall (e. glass-glass homogeniser). 

Jafningnum var skipt niður í skilvinduglös og þau spunnin við 1.000 xg í 10 mín. í 

SS-34 snúð í Sorvall RC-5C skilvindu með bremsuna af. Flotið var hirt og spunnið 

aftur nú við 22.400 xg í 20 mínútur með sama snúð. Við þennan spuna myndaðist 

tveggja laga botnfall sem unnið var frekar með. Efra lagið, sem á að vera hvítara og 

lausara í sér, var skolað ofan af neðra dekkra og þéttar laginu, með sem minnstu 

rúmmáli af vinnulausn. Efra lagið var þynnt að tíu millilítrum og MgCl2 bætt saman 

við lausnina svo loka styrkur þess yrði 10 mM. Lausnin var síðan látin standa í 20 

mínútur og svo spunnin við 9.000 xg í 15 mín. í snúð SS-34. Til að einangra BLM 

var unnið áfram með botnfallið að spuna loknum, en möguleiki var á því að vinna 

áfram með flotið til að einangra BBM.  

Jafningur var varlega gerður úr botnfallinu með lágmarksrúmmáli af vinnulausn 

með handknúnum gler-gler lausnarjafnara frá Duall. Jafningurinn var lagður á 

nýlagaðan súkrósastigul, samsettan úr 5 ml lögum af 30, 40, 50 og 60% (w/v) 

súkrósa leystum upp í 5 mM imidazole (pH 7,68 við herbergishita). Stigullinn var 

spunninn við 26.000 xg í 40 mín. í HB-4 snúð í Sorvall RC-5C skilvindu með 

bremsuna af. Fimm lög eiga að myndast (sjá mynd 5) á skilum súkrósalaganna en 

þau eru fjarlægð með gler Pasteur pípettum og aðgreind í sér ílát. Hvert lag var þynnt 

með eimuðu vatni (að u.þ.b. 300 mosmol • kg
-1

) og spunnið niður við 22.400 xg í 45 

mínútur. Botnfallið var hirt og leyst í lágmarksrúmmáli af vinnulausn. Sýni var að 

lokum fryst við -20 °C til nánari greiningar síðar. Tekin voru eins millilítra sýni af 

hverri lausn í gegnum ferlið, einnig þeim sem ekki var unnið frekar með. 
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Mynd 5. Flæðirit sem sýnir einangrunarferil með aðferð Lee og Cossins [9]. Á 

myndinni táknar F flot, B botnfall og L lag.  
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2.2.3. Einangrun BLM byggt á aðferð Crockett og Hazel [10]. 

Einangrunarferlið byrjaði á því að þarmar voru þíddir rólega og þekjulagið sem snýr 

inn að meltingarvegi var skafið ofanaf. Jafningur var gerður í Potter-Elevhjelm með 

1:4 (w/v) vinnulausn (250 mM súkrósi, 25 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 1 mM 

benzamidine (pH 7,4)). Miðað var við 6 umferðir með Potter-Eleverhjelm. 

Jafningurinn var lagður ofan á 41% súkrósa leystum upp í 25 mM Tris-HCl og glösin 

spunnin í Sorvall RC-5C skilvindu við 23.000 xg í 30 mín. í snúð SS-34. Efnið á 

skilum 41% súkrósa (S1-1) og botnfallið (B1-1) var tekið frá til frekari 

meðhöndlunar síðar. Flotið (F1-1) var tekið og lagt aftur ofaná 41% súkrósa og 

spunnið við 23.000 xg í 30 mínútur í sama snúð. Efnið á skilum 41% súkrósa (S1-2) 

var aftur tekið frá ásamt botnfallinu (B1-2). Efnum á skilunum var blandað saman 

(S1-1+S1-2) og botnföllum blandað saman (B1-1+B1-2). Jafningur var útbúinn með 

handknúnum gler-gler lausnarjafnara (frá Duall) með 1:4 (w/v) vinnulausn og hann 

settur í skilvinduglös. Glösunum var komið fyrir í snúð SS-34 og þau spunnin við 

8.000 xg í 20 mínútur. Flotið var hirt í báðum tilfellum (F2A fyrir botnföllin, F2B 

fyrir efnin á skilunum) og það spunnið í 120 mínútur við 82.000 xg í Beckman 

skilvindu. Botnfallið (B3A og B3B) var tekið frá og endurleyst í einum millilítra af 

vinnulausn. Það var síðan lagt ofaná 18% Percoll lausn (leyst uppí vinnulausn). 

Lausnin var spunnin við 33.000 xg í 25 mín. í SS-34 snúð í Sorvall RC-5C skilvindu, 

á að myndast lag í minna eðlisþétta svæði stigulsins, þ.e. ofarlega í glasinu. Þessum 

böndum var safnað saman og þynnt (1:4 (v/v)) með lausn sem var samsett úr: 150 

mM NaCl, 25 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA (pH 7,4 við 25°C). Lausnin var svo 

spunnin í 120 mín. við 82.000 xg í Beckman skilvindu. Í lokin er þunna himnulaginu, 

sem hvílir ofan á Percollinu (B4A talið vera BBM og B4B talið vera BLM), safnað 

saman og þynnt að 0,5 ml með 25 mM Tris- HCl (pH 7,4 við 25°C) og útbúinn 

jafningur með handknúnum gler-gler lausnarjafnara (frá Duall) áður en það fryst. 

Tekin voru eins millilítra sýni af hverri lausn í gegnum ferlið, einnig þeim sem ekki 

var unnið frekar með. 
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Mynd 6. Flæðirit sem sýnir einangrunarferil með aðferð Crockett og Hazel [10]. Á 

myndinni táknar F flot, B botnfall og S efnið á skilum 41% súkrósans. 

 

2.2.4. Einangrun BLM byggt á aðferð Drai [11]. 

Einangrunarferlið byrjaði á því á að þarmarnir voru þíddir rólega og þekjulagið sem 

snýr inn að meltingarvegi var skafið ofanaf. Jafningur var gerður í Potter-Elevhjelm 

með 1:50 (w/v) vinnulausn (50 mM mannitol og 2 mM Tris (pH 7,1)). Miðað var við 

tvær umferðir með Potter-Elevhjelm, 30 sekúndur hver umferð. MgCl2 (1 M) var 

bætt við jafninginn þannig að lokastyrkur þess var 10 mM. Eftir 20 mín. var 

jafningurinn spunninn við 2.500 xg í 15 mín. í Sorvall RC-5C skilvindu í snúð SS-

34. Flotið var hirt og spunnið aftur, nú við 48.000 xg í 120 mín. í sama snúð. Það er 

minni kraftur og lengri tími en aðferðarlýsing Drai sagði til um. Var ákveðið að 

spinna við 48.000 xg í 120 mínútur þar sem það er hámarkskraftur sem Sorvall RC- 

5C skilvindan getur spunnið við. Töldum við það einnig nægan kraft til að fá 

efniviðinn niður, en haldið var áfram með botnfallið. Það var endurleyst í 6 ml af 

súkrósa í 10 mM Tris-HCl búffer (pH 7,4) með því að láta jafninginn fara 18 sinnum 
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í gegnum 21–gata nál. Súkrósastigull var útbúinn með því að setja 47% (w/v) 

súkrósa í botninn (u.þ.b. 3,5 ml), 37% (w/v) súkrósa í miðjuna með uppleystum 

jafningi í (u.þ.b. 4,5 ml), efst var svo komið fyrir 20% (w/v) súkrósa (u.þ.b. 1,5 ml). 

Stigullinn var spunninn við 83.000 xg í 5 tíma í Beckman skilvindu í snúð SW-41. 

Tvö lög eiga að myndast, annað á skilunum milli 20% og 37% súkrósa (L1), en 

samkvæmt Drai [4] ætti það að vera BLM, hitt lagið sem myndast á skilum 37% og 

47% ætti að vera BBM. Lögin voru aðskilin og leyst upp í vinnulausn. Lausnin var 

spunnin við 10.500 xg í 45 mín. í Sorvall RC-5C skilvindu í snúð SS-34. Botnföllin 

voru endurleyst upp í sem minnstu rúmmáli af vinnulausn og þau fryst þar til þau 

yrðu notuð til frekari meðhöndlunar. Tekin voru eins millilítra sýni af hverri lausn í 

gegnum ferlið, einnig þeim sem ekki var unnið frekar með.    

 

Mynd 7. Flæðirit sem sýnir einangrunarferil með aðferð Drai [11], með þeim 

breytingum sem gerðar voru. Ákveðið var að spinna F1 við 48.000 xg í 120 mín í 

stað þess að spinna  það við 105.000 xg í 45 mínútur. Á myndinni táknar F flot, 

B botnfall og L lag.  



14 

2.2.5 Einangrun BLM byggt á aðferð Del Castillo og Robinson [12]. 

Einangrunarferlið byrjaði á því að þarmarnir voru þíddir rólega og þekjulagið sem 

snýr inn að meltingarvegi var skafið ofan af. Jafningur var gerður í Potter-Elevhjelm 

með 1:3 (w/v) vinnulausn (250 mM súkrósi og 2 mM Tris- HCl (pH 7,2)). Miðað var 

við átta umferðir með Potter-Elevhjelm. Jafningurinn var síðan látinn renna í gegnum 

grisju til að taka í burtu óuppleyst efni. Að lokinni síun var jafningurinn skilundinn 

við 1.475 xg í 10 mín. í Sorvall RC-5C skilvindu í snúð SS-34. Botnfallið hirt og 

endurleyst með 2 M súkrósalausn (súkrósi leystur uppí 2 mM Tris-HCl (pH 7,2)), 1/3 

(v/v). Lausnin var gerð einsleit með þremur umferðum í handknúnum gler-gler 

lausnarjafnara (frá Duall). Jafningurinn var spunninn við 13.000 xg í 10 mín. í 

Sorvall RC-5C skilvindu í SS-34 snúð. Flotið hirt, en tilgangur þessa skrefs var að 

aðskilja BBM og BLM. Hægt var að halda áfram með botnfallið til að eingangra 

BBM. Flotið var þynnt með vatni (1/7 (v/v)) og skilundið við 35.000 xg í 15 mín. í 

sama snúð. Líkt og í einangrunaraðferð Lee og Cossins [2] á að myndast tveggja laga 

botnfall, þar sem efra á að vera lausara í sér en það neðra. Haldið var áfram með efra 

lagið til frekari einangrunar á BLM en það var endurleyst með vinnulausn. Síðan var 

Percoll lausn bætt saman við þannig að lokastyrkur þess var um 11,65% og 

heildarrúmmálið lausnarinn var um 30 ml. Percoll lausnin var síðan skilundin við 

47.800 xg í 60 mín. í Sorvall RC-5C í snúð SS-34. Að loknum spuna var stigulnum 

dælt uppúr glasinu með dælu í eins millilítra glös. Tekin voru eins millilítra sýni af 

hverri lausn í gegnum ferlið, einnig þeim sem ekki var unnið frekar með. Flæðirit af 

einangrunarferlinum er sýnt á mynd 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

Mynd 8. Flæðirit sem sýnir einangrunarferil með aðferð Del Castillo og Robinson 

[12]. Á myndinni táknar F flot og B botnfall. 

 



16 

2.3. Einangrun himnufleka úr BLM (e. basolateral membrane).  

Einangrun himnufleka er byggð á aðferð Brown og Rose [6], en aðlöguð að 

Danielsen et al. [16]. 

 

Sýna undirbúningur: 

100 μl af 10% Triton X-100 (w/v) í afjónuðu vatni var blandað saman við 900 μl af 

sýni. Blandan var höfð á ís í 10 mínútur og sýnið síðan stillt á 40% (w/v) súkrósa 

með 80% (w/v) súkrósastofnlausn.  

 

Framkvæmd:  

Einangrun himnufleka með línulegum súkrósastigli.  

Sýni var stillt á 40% (w/v) súkrósa með því að taka 1000 μl sýni og 1000 μl af 80% 

(w/v) súkrósa. Lausninni var blandað vel saman og komið fyrir neðst í 12 ml 

spunaglasi. Útbúinn var línulegur 35%- 15% súkrósastigull með stigulblandara, en 

lausninni var dælt niður í glasið gegnum rör sem er staðsett u.þ.b. einum millimetra 

fyrir ofan sýnið. Þynnri súkrósalausnin var höfð í fremra hólfi stigulblandarans og sú 

þyngri í því aftari.  Lausninni var dælt niður og eftir því sem stigull varð þyngri ýtti 

hann undan sér þeim léttari upp í spunaglasinu. Að lokum var rörið dregið varlega 

uppúr glasinu til að forðast sem mest blöndun. Samtals var stigullinn, sem fer ofaná 

sýnið, 9 ml. Glösin eru sett í Beckman ofurskilvindu í snúð SW-41 og þau spunnin í 

18 klst. við 35.000 rpm (210.000 xg).  

Einangrun himnufleka með þrepaskiptum súkrósa.  

Sýni var stillt á 40% (w/v) súkrósa með því að taka 1000 μl sýni og 1000 μl af 80% 

(w/v) súkrósa. Átta millilítrar af 30% súkrósa eru lagðir ofaná sýnið og einn millilítri 

af HBS lausn lagður þar ofaná. Glösin voru sett í Beckman ofurskilvindu í snúð SW-

41 og þau spunnin í 18 klst. við 35.000 rpm (210.000 xg). 

Að loknum spuna í Beckman skilvindunni var dælt uppúr glösunum og 

stigulnum skipt í 11 glös, einum millilítra í hvert. Glösin voru merkt frá 1 uppí 11, 

þannig að glas ellefu var skammturinn neðst úr spunaglasinu þar sem súkrósinn er 

þéttastur og glas eitt var toppurinn. Skammtur merktur B var uppleyst botnfall ef það 

er eitthvað.   
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2.4.  Einangrun á Na
+
K

+
ATPasa byggt á aðferð Jorgensen [17]. 

Einangrunarferlið byrjaði á því að þarmarnir voru þíddir rólega og þekkjulagið sem 

snýr inn að meltingarvegi var skafið ofan af. Jafningur var gerður í Potter-Elevhjelm 

með 1:10 (w/v) vinnulausn (25 mM imidazole, 1 mM EDTA, 250 mM súkrósi og 0,1 

mM PMSF  (pH 7,2 við 20°C)). Miðað var við fimm umferðir með Potter-Elevhjelm. 

Jafningurinn var spunninn við 5.900 xg í 15 mín. með snúð SS-34 í Sorvall RC-5C 

skilvindu til að ná hrati frá. Flotið var tekið frá eftir spunann og botnfallið endurleyst 

og keyrt aftur við sömu aðstæður. Flotin voru sameinuð og lausnin spunnin við 

47.800 xg í 30 mín. í snúð SS-34 í Sorvall SC-5C skilvindu. Botnfallið var hirt en 

það á að innihalda frumuhimnubólur, flotið á hinsvegar að vera samsett úr litlum og 

léttum brotum af himnum innan frumunnar og leysanlegum umfrymispróteinum. 

Útbúin var 60% Percoll lausn (leyst upp í 0,25 M súkrósa), sýnið lagt ofaná og lausn 

spunnin við 47.800 xg í 90 mín. í snúð SS-34 í Sorvall RC-5C skilvindu. Tilgangur 

þessa skrefs var að aðskilja himnubrot sem innihalda háan styrk af Na
+
K

+
ATPasa frá 

öðrum himnum eins og hvatberahimnum. Eftir þetta skref var virkni  Na
+
K

+
ATPasa 

mæld og sá hluti með mestu virknina hirtur. Hlutinn sem var hirtur var næst 

meðhöndlaður með SDS í návist ATP, en þá var leysanlegum próteinum komið út í 

lausn, en Na
+
K

+
ATPasi helst áfram sem hluti af himnunni. Að lokinni íblöndun SDS 

var sýnið lagt á súkrósastigul og lausnin spunnin. Miðað var að sýnið sé 2 mg/ml 

prótein, en lokastyrkur íblöndunarefna er 2 mM Na2ATP, 2 mM EDTA, 0,71 mg/ml 

SDS í 25 mM imidazole-HCl, pH 7,5 við 20°C. Efnunum varð að blanda í sérstakri 

röð við sýnið, en fyrst var blandað Na2ATP og EDTA saman við, síðan var SDS 

lausninni blandað hægt saman við meðan hrært var í lausninni. Lausnin var látin vera 

í 20°C vatnsbaði í 30 mínútur. Sýnið (2,7 ml) var síðan lagt ofan á súkrósastigul, en 

hann var samsettur úr 29,4% (w/v) (4,2 ml), 15% (w/v) (2,5 ml) og 10% (w/v) (1,6 

ml) súkrósalausn (leyst upp í 25 mM imidazole-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,2 við 

20°C). Lausnin var spunnin í Beckman ofurskilvindu í snúð SW-41 í 18 klst. við 

35.000 rpm (210.000 xg). Þetta er minni kraftur og lengri tími en greinin greindi frá, 

var þessu breytt vegna tækjaaðstöðu. Eftir spunann var lausninni dælt uppúr 

spunaglasinu og skipt upp í ellefu skammta, millilítri í hvert glas. Virkni 

Na
+
K

+
ATPasa var mæld og sýni rafdregin í von um að sjá band sem tilheyrir 

ensíminu. Skammtana er hægt að frysta með fljótandi köfnunarefni og geyma við -

20°C til frekari meðhöndlun síðar.    
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Mynd 9. Flæðirit sem sýnir einangrunarferil með aðferð Jorgensen [17], ásamt 

breytingum. Lokaspunaskrefinu var breytt, en spunnið var við minna kraft og í 

lengri tíma en aðferðarlýsing Jorgensens segir til um. Á myndinni táknar B 

botnfall og F flot.  

 

2.5. Virkni ensíma metin. 

Virknimælingar voru gerðar á ólíkum ensímum, en hvert ensím átti að vera 

einkennandi fyrir vissan frumuhluta. Virkni þessara ensíma auðveldar því mat á 

hreinleika sýnanna eftir einangrun. Allar virknimælingarnar voru framkvæmdar á 

Unicam UV1 ljósmælir. Hann var tengdur við hitabað til að mælingar færu fram við 

stöðugt hitastig.      
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2.5.1 Na
+
K

+
ATPasi. 

2.5.1.1. Virkni Na
+
K

+
ATPasa metin með aðferð Scarschmidt et al. [13]. 

Notuð var aðferð Scarschmidt et al. [13] við ákvörðum á virkni Na
+
K

´+
ATPasa. 

Aðferðin byggist á ensímkerfi, þar sem gleypnibreyting við oxun NADH er mæld við 

340 nm. 

 

Ensímkerfið: 

 

 

 

A-C.  

 

Hvarflausn var samsett úr 130,90 mM Tris, 1,05 EGTA, 125,60  mM NaCl, 

13,09 mM KCl og 5,24 mM NaN3 (pH 7,4). Ouabain (1,06 mM) var bætt saman við 

hvarflausnina fyrir mælingu þegar kanna átti hindraða Na
+
K

+
ATPasa virkni.

 
ATP og 

PK/LDH lausnir varð að útbúa samdægurs og láta vera á ís á meðan á mælingum 

stóðu. 200 mM ATP var leyst upp í 200 mM MgCl2 lausn, en 0,52 mM NADH (β-

nicotinamide adenine dinucleotide) og 2,62 mM PEP (phosphoenolpyruvate) var 

leyst upp í hvarflausn. Gleypni var mæld við 340 nm og virkni metin með 

gleypnistuðli 6220 M
-1

cm
-1

. 

 

Fyrir 1 ml hvarf: 

 0,945 mL Hvarflausn (+/- ouabain). 

 0,025 mL ATP lausn. 

 0,020 mL Sýni.  

 0,010 mL PK/LDH ensímlausn ( miðað við 10 U af hvoru ensími). 

 

Hvarfið var framkvæmt við 37°C og látið ganga í 15 mín. Þar sem hvarfið er 

tímafrekt var sex kúvettum komið fyrir í ljósgleypnimælinum í einu og mælirinn 

látinn mæla gleypni sýnanna á 5 mínútna fresti. Þannig var hægt að mæla fleiri sýni í 

einu. Til að fá út virkni Na
+
K

+
ATPasa var hvarf án ouabain dregið frá hvarfi með 

ouabain. 
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2.5.1.2. Virkni Na
+
K

+
ATPasa metin með fosfórmælingu. 

Sýni er blandað saman við ATP lausn þar sem Na
+
K

+
ATPasi notar ATP og myndar 

ADP og lausan fosfór. Fosfórinn sem losnar er mældur með aðkeyptu setti: ,,Biomol 

green” (AK-111) frá BIOMOL® Research Laboratories. 

 

Fjórar lausnir voru útbúnar: 

A. 180 μl hvarflausn (sama og í 2.5.1.1.), 20 μl vatn og 800 μl ,,Biomol 

green”. 

B. 175 μl hvarflausn (sama og í 2.5.1.1.), 20 μl sýni, 5 μl 5 mM ATP og 800 

μl ,,Biomol green”. 

C. 180 μl hvarflausn (sama og í 2.5.1.1.), 20 μl sýni og 800 μl ,,Biomol 

green”. 

D. 175 μl hvarflausn (sama og í 2.5.1.1.), 20 μl vatn, 5 μl 5 mM ATP og 800 

μl ,,Biomol green”. 

 

Fyrir hverja mælingu þarf að mæla hvarflausnina með og án ouabain til að meta 

virkni Na
+
K

+
ATPasa. 

Lausnirnar voru blandaðar og upphafsgleypni mæld við 620 nm. Síðan var 

gleypnin mæld á hálftíma fresti. Hægt var að finna út hve mikill fosfór losnaði með 

því að bera saman við staðal sem fylgdi aðkeypta settinu.   

2.5.1.3. Virkni Na
+
K

+
ATPasa metin með aðferð byggðri á grein eftir 

Scarschmidt et al. [13] og Del Castillo og Robinson [14].   

Þessi aðferð var þróuð með aðferð Del Castillo og Robinson [14] og aðferð 

Scarschmidt et al. [13] til hliðsjónar. Hún fólst í því að Na
+
K

+
ATPasi var látinn 

framleiða ADP úr ATP í vissan tíma, en þá er hvarfið stöðvað og laust ADP mælt 

með ensímkerfi eins og líst var hér að ofan.   

 

Aðferðin byggist á fjórum skrefum: 

 

Skref 1: Opna frumuhimnuna. 

Útbúin var lausn sem innhélt 2 mM EDTA og 0,12% deoxycholate uppleyst í 

hvarflausn. 50 μl af viðkomandi lausn var blandað saman við 50 μl af sýni. Lausn 

látin standa í 30 mín.  
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Skref 2: Na
+
K

+
ATPasi myndar ADP úr ATP. 

Blandað var saman í 1 ml hvarf:  

0,100 ml Lausn frá skrefi 1. 

0,875 ml Hvarflausn (+/- 1,06 mM ouabain).   

0,025 ml ATP lausn.  

Lausnin var látin standa í 15 mín. nákvæmlega.  

 

Skref 3: Hvarfið stoppað.  

Hvarfið var stoppað með því að bæta 100% TCA (trichloroacetic acid) þannig að 

lokastyrkur þess væri 6%. 

 

Skref 4: Magn ADP mælt. 

Útbúið var 1 ml hvarf: 

 0,250 ml Lausn frá skrefi 3. 

 0,740 ml Hvarflausn. 

 0,010 ml PK/LDH ensímlausn ( miðað við 10 U af hvoru ensími). 

 

Hvarflausnin var samsett úr 130,90 mM Tris,  125,60  mM NaCl og 13,09 mM 

KCl. ATP lausn var útbúin með því að leysa 200 mM ATP í 200 mM MgCl2. Allt 

ferlið var framkvæmt við 25°C.  

2.5.1.4. Virkni Na
+
K

+
ATPasa metin með aðferð byggðri á grein eftir Del 

Castillo og Robinsson [14]. 

Aðferð Del Castillo og Robinsson byggist á því að nota endapunkts mæliaðferð þar 

sem Na
+
K

+
ATPasi var látinn framleiða ADP úr ATP í vissan tíma, en þá er hvarfið 

stöðvað og laust fosfór mælt. Ákveðið var að nota aðkeyptu sett, ,,Biomol green“ 

(AK-111) frá BIOMOL® Research Laboratories til að mæla lausan fosfór, en það er 

breyting frá aðferðalýsingu Del Castillo og Robinssons. Aðferðin er eins og lýst er 

hér að ofan (2.5.1.3.) fyrir fyrstu þrjú skrefin, nema að lokastyrkur TCA var 3% og 

eftir skref þrjú voru sýnin spunnin í 1 mín. til að ná öllu sem fellur út við viðbætur 

sýrunnar í burtu en lausar agnir hafa áhrif á gleypnina. Skref fjögur var hins vegar 

frábrugðið. 
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Skref 4: Magn fosfórs mælt. 

Við lausn frá skrefi þrjú var bættur millilítri af „Biomol green“ hvarfefninu. Gleypni 

var mæld við 620 nm og borið saman við staðal sem fylgdi settinu. Allt ferlið var 

framkvæmt við 25°C. 

2.5.2. Alkalískur fosfatasi (AP) [3]. 

Virkni AP var ákvörðuð með 5 mM p-nitrophenylfosfati í lausn sem innihélt 1,0 M 

díetanólamín, 1 mM MgCl2 (pH 9,8). Gleypnibreyting var mæld við 405 nm og 

virknin metin með gleypnistuðli 18.500 M
-1

cm
-1

. Hvarfið var framkvæmt við 25°C 

og látið ganga í 30 sekúndur.  

2.5.3. Súr fosfatasi (a-P). 

Virkni a-P var ákvörðið með sama hvarfefni og við sömu aðstæður og AP. 

Hvarflausnin var þó önnur en notuð var 50 mM ediksýra (pH 5,0). 

2.5.4 Leusín amínópeptíðasi (LAP).  

Virkni LAP var ákvörðuð með 2 mM leusín-p-nitróanilíði í 60 mM Tris- HCl lausn ( 

pH 7,2). Gleypnibreyting var mæld við 405 nm og virknin metin með gleypnistuðli 

8.800 M
-1

cm
-1

. Hvarfið var framkvæmt við 25°C og látið ganga í 30 sekúndur.  

2.5.5 Succinate dehydrogenasi (SDH). 

Virkni SDH var ákvörðuð með 2,6-diklórófenól-indófenól. Hvarfefnið var í lausn 

sem innihélt 10 mM kalíumfosfat, 2 mM kalíum sýaníð (pH 7,4). Til að fá út virkni 

SDH var hvarf framkvæmd bæði með og án succinats (lokastyrkur 7,5 mM). Hvarfið 

með succinati var dregið frá hvarfi án þess. Gleypnibreyting var mæld við 600 nm og 

virknin metin með gleypnistuðli 21.010 M
-1

cm
-1

. Hvarfið var framkvæmt við 37°C 

og látið ganga í 5 mín. 

2.6. Ákvörðun á magni próteins. 

Mat var lagt á próteinmagn sýna með litarefninu Coomassie Blue G-250, sem bindur 

amínóhópa próteina magnbundið [18]. Notast var við aðkeyptan staðal til 

viðmiðunar, próteinstaðal 540-10 frá Sigma Aldrich. Gleypnin var mæld við 650 nm 

við stofuhita.  
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Ef Percoll var hluti af sýninu varð að draga gleypni þess frá. Það er gert með því 

að keyra Percoll stigul án sýnis með því sem er með sýni. Gleypni stigulsins, sem var 

án sýnis, var dregin frá þeim sem innihélt sýni.  

2.7. Ákvörðun á magni kólesteróls.  

Mat var lagt á kólesterólmagn sýna með aðkeyptu ensímkerfi frá Randox (Nr. CH 

202). Notast var við staðal gerðan úr kólesteróli frá Merck. Gleypni var mæld við 

490 nm við stofuhita.  

2.8. Rafdráttur. 

Sýni voru rafdregin til að aðskilja og meta stærð próteina, sem í sýnunum voru. 

Stærð próteina gefur oft vísbendingar um hvaða prótein eru til staðar. Í framhaldi af 

rafdrætti var möguleiki að skera eitt band úr, sem er vonandi eitt prótein, og beita 

massagreiningu með MALDI-TOF MS (Matrix assisted laser desorption ionisation 

time-of-flight mass spectrometry) til að bera kennsl á það. Einnig var möguleiki á 

mótefnalitun fyrir ákveðnum próteinum.   

2.8.1. Sýna undirbúningur. 

1) Án formeðhöndlunar:   

Sýnin voru meðhöndluð með sýnalausn, en blandað var saman einum hluta af 5x 

sterkari sýnalausn á móti 4 hlutum af sýni. Blandan var svo soðin í vatnsbaði í 2-5 

mín.  

 

2) Með formeðhöndlun: 

TCA felling: 

100% TCA (trichloroacetic acid) var bætt saman við sýnið þannig að lokastyrkur 

þess var 10% (v/v). Lausnin var höfð á ís í 30 mín. og svo spunnin. Flotinu var hent 

en botnfallið var skolað með etanól-ether (1/1) blöndu. Lausn var spunnin og flotinu 

hent. Botnfallið var leyst í litlu rúmmáli af 1x sterkri sýnalausn og lausn soðin í 

vatnsbaði í 2-5 mín. 
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Acetonfelling: 

Sýnið er þynnt um helming með vatni og síðan þynnt aftur um helming, nú með 

acetoni. Lausnin var látin standa í klukkutíma og svo skilundun í 30 mín við 4000 

rpm (Hettich zentrifugen Universal 320 R). Botfallið var hirt og leyst uppí 1x sterkri 

sýnalausn og lausn soðin í vatnsbaði í 2-5 mínútur. 

25 μl – 100 μl af sýni var sett á rásirnar, en rúmmálið fór eftir styrk sýnanna. 

Einnig var próteinstigi til stærðarviðmiðunnar frá Fermentas nr. SM0671 rafdreginn 

með.  

2.8.2 Rafdráttur. 

Natríum lauryl súlfat pólyakrýlamíðhlaups rafdráttur (e. SDS – PAGE 

electrophoresis) var ýmist framkvæmdur með 10%, 12,5% eða 15% 

pólyakrýlamíðhlaupi samkvæmt kerfi Laemmli [19] og voru þau keyrð við fastan 

straum 45 mA (90 mA ef tvö voru keyrð í einu). 

 

Hlauplausnir: 

Lausn A: 1,5 M Tris- HCl, pH 8,9.  

Lausn B: 0,5 M Tris- HCl,  10 ml/L TEMED,  pH 6,8.  

Lausn C: 30% Akrýlamíð, 2,6% bis-akrýlamíð. Síað í gegnum Whatman 1 

pappír.  

Lausn Pe: 10% (w/v) Ammóníum persúlfat.  

 

Sýnalausn 5x: 

Lausn S: 60 mM Tris-HCl (pH 6,8), 5% (w/v) SDS, 10% (w/v) súkrósi, 0,02% 

(w/v) brómofenól blátt. Fyrir notkun var sýnalausnin gerð afoxandi með því að bæta 

saman við DTT (dithiothreitol). 

 

Keyrslulausn 5x, pH 8,75: 

Lausn F: 0,25 M Tris-HCl, 1,9 M glýsin, 10 mM EDTA, 0,5 % (w/v) SDS. 

Keyrslulausn var sú sama fyrir bæði anóðu og katóðu bakka.  
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Aðgreiningarhlaup: 

Tafla 1. Hlaupblanda fyrir aðgreiningarhlaup. 

Hlauplausnir 10% hlaup 12,5% hlaup 15% hlaup 

Lausn A 9,0 ml 9,0 ml 9,0 ml 

Lausn C 12,0 ml 15,0 ml 18,0  ml 

Eimað vatn  14,8 ml 11,8 ml 8,8 ml 

TEMED  50 μl 50 μl 50 μl 

Lausn Pe 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 

 

Aðgreiningarhlaupið var yfirleitt látið fjölliðast yfir nótt. 

 

Þéttihlaup:  

Tafla 2. Hlaupblanda fyrir þéttihlaup.  

Hlauplausnir Magn (ml) 

Lausn B 2,5 

Lausn C 1,5 

Eimað vatn 6,5 

Lausn Pe 0,5 

 

Þéttihlaupið var steypt samdægus og rafdráttur var framkvæmdur.  

 

Hlaupin voru lituð með silfurlitun samkvæmt aðferð Chevallet et al. [20] eftir 

rafdrátt eða haldið beint áfram með þau í Western-þerrun.  

2.8.3. Silfurlitun samkvæmt aðferð Chevallet et al. [20].  

Eftir rafdátt voru hlaupin lituð með silfurlitun. 

Lausnir: 

Fixunarlausn (200 ml): 20 ml ediksýra (10% v/v), 60 ml ethanól (30% v/v), 120 ml 

eimað vatn. 

Natríumþíósúlfat lausn (0,4 ml): 40 mg natríumþíósúlfat í 0,4 ml eimað vatn (10% 

w/v). 

Næmnislausn (100 ml): 0,02% (w/v) natríumþíósúlfat (200 μl af 10% 

natríumþíósúlfatlausn í 100 ml). 

Silfurlitunarlausn (100 ml): 200 mg silfurnítrat í 100 ml dH2O (0,2%  w/v). 
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Framköllunarlausn (200 ml):  6 g í 200 ml dH2O af natríum karbónat (3% (w/v)), 125 

μl af 10 % natríumþíósúlfatinu og 250 μl af formaldehýði (sett út í lausnina rétt áður 

en hún er notuð).   

Stopplausn (100 ml): 4% (w/v) Tris-HCl (4 g í 100 ml) og 2% (v/v) af ediksýru (2 ml 

í 100 ml). 

  

Framkvæmd:  

1 Fixunarlausn var hellt yfir hlaupið sem á að lita og það hrist í 30 mín. á 

hristara (e. orbital shaker).  Þetta skref er gott að gera þrisvar til að 

tryggja góða litun. Þetta hefur þó áhrif á massagreiningu, því aðeins gert 

einu sinni ef nota á hlaupið til þess.  

2 Hlaup var þvegið með 20% (v/v) etanól lausn í 10 mín. Hella svo etanól 

lausn af og þvo í 10 mín með með dH2O. 

3 Endurtaka skref 2. 

4 Hlaup var þakið með næmnislausn í 1 mín. Lausninni var svo hellt af og 

hlaupið skolað tvisvar með eimuðu vatni í 1 mín. í hvert skipti. 

5 Skollausn var hellt af og hlaupið þakið með silfurlitunarlausn í 30 mín. Á 

meðan lausnin lá á var hlaupið haft á hristara. (Þetta skref má vera allt frá 

20 mín. til 2 klst.) 

6 Silfurlitunarlausninni var hellt af og hlaupið þvegið örstutt með eimuðu 

vatni (10-20 s). 

7 Framköllunarlausn var hellt yfir hlaupið. Grátt botnfall getur myndast 

sem verður að fjarlægja eftir u.þ.b. 30 s. Þá er hlaupið þakið aftur með 

framköllunarlausninni. Myndun banda ætti að taka um 5 mín., en hvenær 

lausnin er tekin af er matsatriði framkvæmdaraðila hverju sinni.  

8 Framköllunarlausn hellt af og hlaupið fært í stopplausn og látið vara í 30 

mín. við hristing. (Hlaupið má vera í stopplausninni í allt að 2 tíma). 

9 Hlaupið var loks skolað tvisvar með eimuðu vatni, að minnsta kosti 30 

mín í hvert skipti.  

 

Hlaupið má geyma í 1% ediksýrulausn í marga daga við 4°C. Ef það átti að nota 

hlaupið til massagreininga var best að skera út böndin, klippa þau, þvo, afoxa og 

alkylera sama daginn. Einnig var mikilvægt, ef á að massagreina, að nota hanska við 

framkvæmdina til að forðast mengun frá umhverfinu.   
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2.8.4. Western-þerrun (e. Western- blot). 

Lausnir:  

Flutningslausn, pH 8,3: 39 mM glýsin, 48 mM Tris-HCl, 0,037% SDS og 20% 

(v/v) metanól.  (Glýsin og Tris er leyst í u.þ.b. 700 mL af H2O, pH stillt með 6 M 

HCl og fyllt að 800 ml með H2O, að lokum bætt við 200 ml af metanóli).  

HBS lausn,  pH 7,1: 25 mM HEPES og 150 mM NaCl. 

 

PVDF (Polyvinyldifluoride) himnan var klippt í hentuga stærð, yfirleitt höfð 

aðeins stærri en hlaupið. Hún var síðan bleytt með 100% metanóli í 1 mín. og síðan 

lögð í flutningslausn í minnst 15 mín. Eftir rafdrátt var hlaup inkúberað í 

flutningslausn í 15 mín. fyrir þerringu. 

 

Uppsetning í tæki: 

Fyrir eitt hlaup: 

1 Níu lög af fílterpappír bleyttum í flutningslausn lagður ofan í tæki.  

2 Himna lögð ofan á fílterpappírinn. 

3 Hlaupi komið fyrir ofan á himnu. 

4 Níu lög af fílterpappír bleyttum í flutningslausn lögð ofaná hlaupið.  

Fyrir tvö hlaup: 

1 Fimm lög af fílterpappír bleyttum í flutningslausn lagður ofaní tæki. 

2 Himna lögð ofan á fílterpappírinn. 

3 Hlaupi 1 komið fyrir ofan á himnu. 

4 Sílicon blað. 

5 Fimm lög af fílterpappír bleyttum í flutningslausn lagður ofan á sílicon 

blaðið. 

6 Himna lögð ofan á fílterpappírinn. 

7 Hlaupi 2 komið fyrir ofan á himnu.  

8 Fimm lög af fílterpappír bleyttum í flutningslausn lögð ofan á hlaupið. 

 

Valtað var yfir hvert lag með tilraunaglasi til að koma í veg fyrir loftbólur á milli 

laga. Tækinu var lokað og stillt á fasta spennu í 2½-3 tíma, 12V. 
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2.8.5. Þerriblettun (e. Dotblot.)  

Þerriblettun var framkvæmd nánast alveg eins og Western-þerrun fyrir utan að hér er 

ekki yfirfærsla próteina af hlaupi á himnu heldur er sýni sett beint á himnuna.  

 

Framkvæmd:   

PVDF (Polyvinyldifluoride) himnan var klippt í hentuga stærð og henni skipt 

uppí litla reiti með blýanti. Hún er síðan bleytt með 100% metanóli í 1 mín. og síðan 

lögð í flutningslausn (sjá lausnarsamsetningu 2.8.4.)  í minnst 15 mín.  Himnan var 

síðan lögð á fjögur lög af fílterpappír bleyttum í flutningslausn svo himnan þornaði 

ekki. 1,0 μl af sýni var komið fyrir í hverjum reit á himnunni og droparnir látnir 

þorna. Himnan var svo lögð í HBS lausn + 2% (v/v) Tween-20 og mótefnalituð.   

2.8.6. Mótefnalitun.  

Lausnir:  

HBS lausn + 2% (v/v) Tween 20:  HBS lausn og 2% (v/v) Tween 20 (20 ml/L)  

HBS lausn + 0,05% (v/v) Tween 20: HBS lausn + 2% (v/v) Tween 20 þynnt 

með HBS lausn þannig að lokastyrkur Tween 20 var 0,05%.   

Framköllunarlausn: 10 mg 3-amínó-9-ethylkarbazóle er leyst uppí 5 ml dímetýl 

formamíð. 45 ml 50 mM ediksýru er svo bætt saman við (pH 5,0). Að lokum er  20 

μl af 30% vetnisperoxíð bætt við lausnina.  

 

Framkvæmd: 

1) Eftir þerrun var PVDF himnan lögð í  HBS lausn + 2% (v/v) Tween-20 í 10 

mínútur og skoluð þrisvar með HBS + 0,05% (v/v) Tween-20. 

2) 1. Mótefni (e. primary).   

Himnan var svo hulin hæfilega þynntu 1. mótefni sem þekkir próteinið sem verið 

var að skoða hverju sinni. Lausnin var höfð á yfir nótt við stofuhita, en himnunni 

var komið fyrir á hristara. Daginn eftir var himnan skoluð þrisvar sinnum með 

0,05% (v/v) Tween- 20 í HBS lausn, 5 mín. í senn. 

3) 2. Mótefni (e. secondary). 

Himnan var hulin hæfilega þynntu 2. mótefni og henni komið fyrir í hristarar við 

stofuhita í u.þ.b. 3 klst.  Himnan var svo þvegin tvisvar með 0,05% Tween-20 í 

HBS lausn (w/v). 
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4)  Framköllun: 

Framköllunarlausn var hellt yfir himnuna og framkallað í u.þ.b. 10 mínútur eða 

þar til sterk bönd fengust.  

2.8.7. Mótefni.  

Na
+
K

+
ATPasa: 

1. Mótefni (e. primary): Na
+
K

+
ATPasa β1 (N-19), nr. sc-16053 frá Santa Cruz 

Biotechnology, Inc. Fjölstofna mótefni gagnvart Na
+
K

+
ATPasa unnið úr geit. 

Mótefnavakinn var úr manni.  

2. Mótefni (e. secondary): Bovine anti-goat IgG-HRP tengt, nr. sc-2378 frá 

Santa Cruz Biorechnology, Inc.  

 

Prohibitin:  

1. Mótefni (e. primary): Prohibitin (H-80), nr. sc-28259 frá Santa Cruz 

Biotechnology, Inc. Fjölstofna mótefni gagnvart prohibitin unnið úr kanínu. 

Mótefnavakninn var úr manni.  

2. Mótefni (e. secondary): Anti-rabbit IgG- HRP tengt, nr. A-8275 frá Sigma-

Aldrich, Inc. 

 

Alkalískur fosfatasi: 

1. Mótefni (e. primary): Fjölstofna mótefni gagnvart alkalískum fosfatasa úr 

þorski, framleitt í kanínu hjá Innovagen í Svíþjóð. 

2. Mótefni (e. secondary): Anti-rabbit IgG- HRP tengt, nr. A-8275 frá Sigma-

Aldrich, Inc. 

 

Amínópeptídasi N:  

1. Mótefni (e. primary): Fjölstofna mótefni gagnvart amínópeptídasa N, framleitt 

úr kanínu. Mótefnavakinn var úr svíni. Mótefnið var gjöf frá Michael E. Danielsen, 

prófessor við Háskólann í Kaupmannahöfn í Danmörku. Mótefnið var framleitt við 

háskólann þar (ID. 79). 

2. Mótefni (e. secondary): Anti-rabbit IgG- HRP tengt, nr. A-8275 frá Sigma-

Aldrich, Inc. 

 

Cholera toxin, β eining: 

 Mótefni: Nr. c-3741 frá Sigma-Aldrich, Inc. HRP-tengt mótefni.  
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2.9. Vefjasýni mótefnalituð fyrir ákveðnum próteinum. 

Efni: 

 Vinnulausn: 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl og 0,05% Tween 

 Tilbúið sett til vefjasýnalitunar: EnVision + System, Peroxidasa-HRP. Frá 

DakoCytomation, nr. K4010. Notað með 1° kanínumótefnum. 

 ,,Primary“ og ,,secondary“ mótefni fyrir Na
+
K

+
ATPasa (sjá 2.8.7). 

 ,,Primary“ mótefni fyrir prohibitin (sjá 2.8.7). 

 Vefjasýni af þekjuvef úr þörmum þorsks útbúin af Guðjóni Andra Gylfasyni.  

 

Aðferð: 

1. ,,Peroxidase block“ var sett á í 5 mín. Skolað var þrisvar sinnum með 

vinnulausn á eftir. 

2. ,,Primary“ mótefni var sett á í 30 mín. Sýnin voru skoluð þrisvar sinnum 

með vinnulausn á eftir. 

3. ,,Secondary“ mótefni var sett á í 30 mín. Sýnin voru skoluð þrisvar 

sinnum með vinnulausn á eftir. 

4. Litunarlausn sem fylgdi settinu var sett á í 10 mín. Sýnin voru skoluð 

þrisvar sinnum með vinnulausn á eftir.  

5. (Hægt er að lita kjarna frumunnar með hematoxylin ,,counterstain“. Sett 

á í 2-5 mín.) 

2.10. Massagreining.  

A) Prótein melting í polyakrýlamíðhlaupi:  

 Áhugaverð bönd voru skorin úr akrýlamíðhlaupi, þau bútuð niður og sett 

í 0,5 ml Eppendorfglös. 

 Hlaupbútarnir voru þvegnir 2x í 5 mínútur í 50:50 (v/v) acetonítril 

(ACN) og 200 mM NH4HCO3 vatnslausn.  

 Afvatnað var með 100% ACN þar til hlaupbútarnir urðu hvítir.     

 Bútarnir næst frostþurrkaðir. 

 Þurrkað hlaup var lagt í 50 mM NH4HCO3 vatnslausn ásamt 10 mM 

DTT. Glösum var þá komið fyrir í hitabaði við 56°C í 30 mín.  
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 DTT lausnin var dregin af og 55 mM af alkyleringarmiðli (joðasetamíð) í 

50 mM NH4HCO3 vatnslausn bætt við og komið fyrir í myrkri við 37°C í 

30 mín. 

 Alkyleringarlausn var dregin af. Afvatnað var með 100% ACN þar til 

hlaupbútarnir urðu hvítir yfirlitum. Bútarnir frostþurrkaðir. 

 Sýnunum var komið fyrir á ís í 30 mín. Síðan var 50 μl af trypsín 

meltunarlausn (trypsin proteomic grade, Sigma T-6567) sett á bútana og 

glösin látin standa á ís í 30 mín. Trypsínlausn var bætt á bútana ef 

einhverjir standa uppúr. Eftir 30 mínútur var glösunum komið fyrir inní 

hitaskáp, 37°C heitum, yfir nótt.  

 Trypsín lausnin var dregin af og geymd. 50 μl af 60:40 (v/v) ACN/H2O 

ásamt 5% (v/v) TFA var sett yfir bútana, en þannig má draga peptíð út úr 

hlaupinu. Lausnin var dregin af og sýnin frostþurrkuð.    

 Sýnin voru endurleyst í 0,1% TFA. 

B) Massagreining. 

Sýnin voru massagreind í Autoflex III Smartbeam. Tækið er staðsett í 

Efnagreiningarsetri Raunvísindastofnun Háskóla Íslands. 

 0,5 μl af sýni var sett á plötuna (Bruker MTP target plate, ground steel 

TF). Síðan er dropi af sýru sett ofan á (0,5 μl) og látin þorna. 

Matrixulausnin, sem notuð var, er mettuð α-cyano-4-hydroxycinnamik 

sýra uppleyst í acetonítríl/0,1% TFA (30:70 (v/v)) lausn. 

2.11. Fitugreining. 

2.11.1 Útdráttur lípíða. 

Útdráttur lípíða var framkvæmdur með aðferð Christansen et al. [21]. Himnusýni 

sem áhugi var fyrir að fitugreina voru spunnin niður og u.þ.b. 100 mg leyst aftur upp 

í HBS lausn (sjá kafla 2.2) og lausninni komið fyrir í skrúftappaglasi með teflon 

tappa. Því næst var bætt við glasið 1 ml af klóraformi og 3,5 ml af MeOH og lausnin 

hrist kröfuglega í hvirfilhristara. Þá var bætt í glasið 1 ml af metanóli og 3,5 ml af 

dH2O og aftur hrist kröftuglega í hvirfilhristara. Næst er blásið argon (Ar) yfir sýnið í 

glasinu og því lokað kyrfilega og komið fyrir í kæliskáp yfir nótt. Morguninn eftir 

var glasið spunnið við 3000 rpm (1.500xg) í skilvindu (Hettich zentrifugen, 

Universal 320 R) og lífræni fasinn sem lá undir fjarlægður og komið fyrir í nýju glasi 
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og sýnið þurrkað niður undir Ar eða N2. Sýnið var svo endurleyst í 500 μl CDCl3 

fyrir 
31

P-NMR greiningu eða þunnlagsaðgreiningu. Sýni ýmist notuð strax eða fryst 

undir Argon (Ar) við -20°C.    

2.11.2. Greining lípíða. 

2.11.2.1. Þunnlagsaðgreining (TLC). 

Þunnlagsaðgreining var framkvæmd á útdregnum lípíðum  með ólíkum skriðvökvum 

eftir gerð þeirra lípíða sem sóst var eftir að greina. 20 μl af uppleystu sýni var 

sprautað á þunnlagsplötu (Silicylckel, Kanada, Glass backed TLC extra hard, 250 μm 

thichness, F-254 indicator, cat. no. TLG-R10011B-323) í beina línu milli tveggja 

punkta. Plötunni var síðan komið fyrir í keri með viðeigandi skriðvökva. Þegar 

skriðvökvinn hafði náð vist hátt var platan tekin út og látin þorna. Eftir að 

skriðvökvinn hafði gufað upp voru lípiðin lituð. Samsetning skriðvökvanna var 

eftirfarandi: 1) 70% CHCl3/ 26% CH3OH/ 4% H2O, 2) 52% CHCl3/ 43,5% CH3OH/ 

3,5% H2O/ 1% CH3COOH, 3) 55% CHCl3/  37% CH3OH/  8% H2O.   

 

Litun á þunnlagsplötum: 

Joðlitun: 

Joðlitar allar gerðir lípíða sem innihalda ómettaðar fitursýrur, sem byggir á 

tengslum við tvítengi milli kolefna. Nokkrum kristöllum af joði var komið fyrir í 

lokuðu íláti og þunnlagsplötu var komið fyrir ofan í ílátinu. Litunin tók allt frá 

nokkrum mínútum til nokkurra klukkustunda, allt eftir magni lípíða á plötu. Gott var 

að hafa ílátið við vægan hita svo betri uppgufun joðs fengist með tíma. 

 

α- naftól litun: 

Litar glýkolípið sérstaklega, auk cerebrósíða, súlfatíða, glýkósyldíslýseríð og 

ganglíósíð. Þurr þunnlagsplata sem hafði verið framkölluð með skriðvökva var úðuð 

með lausn A ( 2% α-naftól í ,,absolute“ etanóli) og hún látin þorna aftur. Lausn B 

(fullsterk brennisteinssýra (H2SO4)) var þá úðuð á plötuna og plötunni komið fyrir í 

hitaskáp við 120°C í 15 mín. 

 

Resorsinol litun: 

Litar ganglíósíð sértækt og böndin koma fram sem blá-fjölublá bönd. Þurr 

þunnlagsplata sem hafði verið framkölluð með skriðvökva var úðuð með resorcinol 
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litunarlausn og hún þurrkuð. Glerplötu af sömu stærð og þunnlagsplatan var lögð yfir 

þunnlagsplötuna og þeim komið fyrir í hitaskáp við 120°C í tíu mín.  

Efni í litunarlausn: 2 g Resorsinol í 100 ml H2O, 0,1 M CuSO4, HCl.  

Litunarlausn: 5 ml af Resorsinol lausninni, 40 ml af fullsterki HCl og 0,125 ml 

af 0,1 M CuSO4.      

2.11.2.2. 
31

P-NMR. 

31
 P-NMR mælingar voru framkvæmdar samkvæmt aðferð Metz et al. [22]. Þessi 

aðferð býður uppá bæði magn – og þáttbundna greiningu. Við framkvæmdum 

einungis þáttbundna sem gefur hlutfall hvers flokks fosfólípíða í sýninu.  

 Súrt form EDTA var leyst í u.þ.b. hálfu rúmmáli til að gefa okkur 0,2 mM 

lokastyrk. Lausnin var síðan títruð með CsOH að pH 6,0 og lausnin þynnt að 

lokarúmmáli. Lausnin á að innihalda um það bil 2,3 mól Sesín (Cs) á móti hverju 

móli af EDTA.  

 Einum millilítra af endurleystu sýni frá lípíðúrdrætti var komið fyrir í 1,5 ml 

smelluhettuglasi og 0,5 ml af Cs-EDTA auk 0,2 ml af 87 mM Cr(acac)3 bætt útí. 

Glasinu var velt nokkrum sinnum til að fá fram góða blöndun og síðan skilundið í 1 

mínútu í Eppendorf skilvindu. Lífræni fasinn sem liggur undir fölbleikum 

vatnsfasanum var tekin undan og honum komið fyrir í 5 mm NMR sýnaglasi 

(Wilmad, USA). 

31
P-NMR mæling var framkvæmd af Dr. Sigríði Jónsdóttur á 

Raunvísindastofnun Háskóla Íslands með Bruker Avance 400 NMR tæki. Mælt við 

161, 97
 
MHz, 

31
P frákúpluðu 

1
H við fosfór.  

 

  



34 

3.  Niðurstöður og umræður 

3.1.  Einangrun BLM (e. basolateral membrane) úr þarmaþekju þorsks. 

Prófaðar voru fimm einangrunar aðferðir til að einangra BLM (e. basolateral 

membrane) úr þarmaþekju þorsks. Það var gert með því að nýta sér breytileika á 

eðliseiginleikum BBM og BLM sem er til komið vegna ólíkrar samsetningar. Það var 

m.a. gert ráð fyrir mun á hleðslu og/eða eðlisþyngd.  

3.1.1 Einangrun BLM framkvæmd með aðferð Booth og Kenny [8]. 

Einangrun með aðferð Booth og Kenny [8] byggist á því að nota magnesíum til að 

þátta í sundur ólíka himnuhluta. Magnesíum (Mg
2+

) myndar brýr milli neikvæðra 

hleðsla fosfólípíða og myndar þannig netju sem veldur útfellingu sem auðvelt er að 

spinna niður. Yfirborð BLM er talið ríkara af fosfólípíðum og því mínushlaðnara en 

yfirborð BBM sem talið er hafa hærra hlutfall hlutlausra lípíða [8]. Þessi munur gerir 

það að verkum að hægt er að þátta í sundur himnuhlutanna, þannig að BLM falli út 

en BBM verður eftir í flotinu. Ensím sem voru einkennandi fyrir vissa frumuhluta 

voru notuð til að meta hvernig einangrunarferlið hafi gengið fyrir sig (sjá mynd 10). 

Notast var við þorsk frá Stað við Grindarvík. 

Niðurstöður virknimælinga fyrir viðkomandi einangrunarferil sýndu að 

hlutfallsleg eðlisvirkni alkalísks fosfatasa (AP) og leusín amínópeptíðasa (LAP) var 

mest í skammti 3SB, sem hafði verið skilgreindur sem BBM. AP og LAP eru ensím 

sem eru einkennandi fyrir BBM svo hlutfallsleg virkniaukning í viðkomandi 

skammti rökstuddi skilgreininguna. Hlutfallsleg eðlisvirkni succinat dehydrogenasa 

(SDH), sem er merkiensím fyrir hvatbera, var áberandi mest í skammti 2SB, sem 

hafði verið skilgreindur sem BLM. Þetta veldur vissum áhyggjum þar sem vonast 

hafði verið til þess að himnur hvatberanna hefðu verið skilin frá í fyrri skrefum.  

Hlutfallsleg eðlisvirkni Na
+
K

+
ATPasa (virkni mæld með aðferð Scarschmidt et al. 

[13]) var mest í skammti 3SB og minnst í skammti 2SB sem bendir til þess að ekki 

hafi tekist að þátta í sundur himnuhlutana með magnesíum. Súr fosfatasi (a-P) er 

merkiensím gagnvart leysikornum innan frumunnar. Líklegast var að finna a-P í 

skammti 3SB vegna líkrar yfirborðshleðslu og BBM [8]. Hlutfallsleg eðlisvirkni a-P 

var mest í skammti 3SB og 1SB. Þó spuni við 10.000 xg í 10 mín. virðist hjálpa til 

við að aðskilja BBM frá leysikornum, þá eykst hlutfallsleg eðlisaukning a-P í 
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skammti 3SB. Taka þarf því tillit til þessarar mengunar ef unnið er áfram með 

skammt 3SB (BBM) eða hreinsa hann frekar.  

 

 

Mynd 10. Hlutfallsleg eðlisvirkni merkiensíma við einangrun BLM (e. basolateral 

membrane) með aðferð Booth og Kenny [8] (sjá einangrunarferil á mynd 4). 

Þarmaþekja úr þorski var skafin og jafningur gerður í vinnulausn með Potter-

Elevhjelm jafnara. Jafningur var spunninn við 150 xg í 10 mín. til að skilja frá 

ósprungnar frumur og annað hrat. Flot var hirt (1F) og spunnið aftur, nú við 

10.000 xg í 10 mín. Flot var hirt (1SF) og stillt að 10 mM MgCl2, en lausn er 

látin standa í 10 mín. á ís. Lausn var spunnin við 1.150 xg í 10 mín. Botnfall var 

tekið frá, það endurleyst í lágmarksrúmmáli vinnulausnar og skilgreint sem 

BLM (2SB). Flotið var spunnið við 48.000 xg í 30 mínútur. Botnfallið var hirt og 

það endurleyst í lágmarksrúmmáli af vinnulausn og skilgreint sem BBM (3SB) 

(sjá einangrunarferlið á mynd 4). Alkalískur fosfatasi (AP) og leusín 

amínópeptíðasi (LAP) eru merkiensím fyrir BBM, súr fosfatasi (a-P) er 

leysikorna merkiensím, succinat dehydrogenasi er merkiensím fyrir hvatbera og 

Na
+
K

+
ATPasi er BLM merkiensím (mælt með aðferð Scarschmidt et al. [13]). 

Stöplar eiga við ólíka skammta í einangrunarferlinu.  

 

Til að staðfesta þessar niðurstöður var einangrunarferlið framkvæmt aftur (sjá 

mynd 11). 
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Mynd 11. Hlutfallsleg eðlisvirkni Na
+
K

+
ATPasa við einangrun BLM (e. basolateral 

membrane) með aðferð Booth og Kenny [8] (sjá einangrunarferlið á mynd 4). 

Þarmaþekja úr þorski var skafin og jafningur gerður í vinnulausn með Potter-

Elevhjelm jafnara. Jafningur var spunninn við 150 xg í 10 mín. til að skilja frá 

ósprungnar frumur og annað hrat. Flot var hirt (1F) og spunnið aftur, nú við 

10.000 xg í 10 mín. Flot var hirt og stillt að 10 mM MgCl2, en lausnin síðan 

látin standa í 10 mínútur á ís. Lausnin var spunnin við 1.150 xg í 10 mín. 

Botnfall var svo tekið frá, það endurleyst í lágmarksrúmmáli vinnulausnar og 

skilgreint sem BLM (2SB). Flotið var spunnið við 48.000 xg í 30 mínútur. 

Botnfallið var loks hirt og það endurleyst í lágmarksrúmmáli af vinnulausn og 

skilgreint sem BBM (3SB). Virkni Na
+
K

+
ATPasa var mæld með aðferð 

Scarschmidt et al. [13]. 

 

Niðurstöður seinni tilraunarinnar sýndi svipaðar niðurstöður og sú fyrri (sjá 

mynd 11). Hlutfallsleg eðalisvirkni Na
+
K

+
ATPasa, merkiensíms BLM, var meiri í 

skammti 3SB (BBM) en í 2SB (BLM). Þetta bendir til þess að aðskilnaður milli 

himnuhlutanna (BBM og BLM) næst ekki með magnesíum fellingu. Hugsanleg 

ástæða mismunandi gilda á milli einangrana er sú að mælingar á síðari einangrun 

voru framkvæmdar strax að lokinni einangrun, en mælingar á fyrri voru gerðar eftir 

að sýnin höfðu verið látin þíðna og verið endurfryst nokkrum sinnum á meðan á 

mælingum  stóð. Getur þetta einnig bent til þess að Na
+
K

+
ATPasi sé viðkvæmur fyrir 

mikilli meðhöndlun.      

Sýni einangrunarferilsins voru rafdregin á 12,5% akrýlamíð hlaupi með það að 

leiðarljósi að átta sig betur á stærð próteinanna sem í sýnunum eru, ásamt því að bera 

saman hvaða prótein eru líklegt að finna í sömu skömmtum og hugsanlega leita eftir 

vissum próteinum sem von er á að finna t.d. alkalískan fosfatasa í 3SB.  
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Mynd 12. Gel SDS rafdráttar af sýnum úr einangrunarferli Booth and Kenny [8] 

fyrir BLM (e. basolateral membrane) (sjá einangrunarferlið á mynd 4.). Sýni 

voru leyst upp í 5x sterkri sýnalausn og soðin í 5 mín. Lausn var kæld og 

óuppleyst efni spunnin niður. 12,5% akrýlamíð hlaup var útbúið og keyrt 

samkvæmt aðferð Laemmli [19]. Uppröðun sýna frá vinstri til hægri: tóm rás 

(rás 1), 1F (rás 2), 1SF (rás 3), 1SB (rás 4), 2SB (rás 5), 3SB (rás 6), 3SF (rás 

7), próteinstigi (Fermentas #SM0671) (rás 8), 1F (rás 9), 1SF (rás 10), 1SB (rás 

11), 2SB (rás 12), 3SB (rás 13), 3SF (rás 14), tóm rás (rás 15). 5 μl af stigulnum 

var sett á gelið, 15 μl af sýnunum á rás 2-7 og 25 μl af sýnunum á rás 9-14. Að 

loknum rafdrætti var hlaupið silfurlitað [20]. 

 

Mynd 12 sýnir að próteinsamsetning skammta 1F (rás 2 og 9), 1SF (rás 3 og 10) 

og 3SF (rás 7 og 14) er mjög svipuð. Skammtur 1SB (rás 4 og 11) gaf engin bönd. 

Það kom á óvart þar sem bæði prótein og virknimælingar sýndu að prótein eru til 

staðar. Ef til vill þarf meira af sýninu á rásina. Rás 5 og 12 með skammti 2SB (BLM) 

var frekar dauf, en erfitt var að greina með vissu hvort einhver einkennandi bönd eru 

fyrir þennan skammt. Böndin virðast vera á svipuðum stað og í skömmtum 1F, 1SF 

og 3SF. Á rásum 6 og 13 með skammti 3SB (BBM) lituðust böndin vel. Hins vegar 

var erfitt að meta léttustu og þyngstu böndin vegna mikils bakgrunns (sérstaklega í 

rás 13). Eins og með sýni 2SB, virtust böndin koma á svipuðum stað og í skömmtum 

1F, 1SF og 3SF, og erfitt að meta með vissu hvort einhver einkennandi bönd væru 

fyrir þennan skammt.  

Alfa eining Na
+
K

+
ATPasa er um 106 kDa [15]. Ef hlaupið á mynd 12 er skoðað 

vel má greina band í skömmtum 1F (rás 2 og 9), 1SF (rás 3 og 10) og 3SF (rás7 og 

14) við 100 kDa sem hægt væri að túlka sem Na
+
K

+
ATPasi. Bandið virðist ekki 
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koma fram í skammti 3SB (rás 6 og 14), þar sem virknimælingar bentu til þess að 

próteinið væri. Bakgrunnur á rás 14 er þó þess valdandi að bönd ofarlega í hlaupinu 

greinast illa.   

Í gegnum ferlið var prótein og kólesterólmagn sýnanna mælt. Mynd 13 sýnir 

niðurstöður þessara mælinga ásamt kólesteról/prótein hlutfalli sýnanna.  

  

 
Mynd 13. Kólesteról/prótein hlutfall skammtanna við einangrun BLM (e. basolateral 

membrane) með aðferð Booth og Kenny [8] (sjá einangrunarferil á mynd 4). 

Einnig er sýnt magn próteins og kólesteróls í hverjum skammti. Þarmaþekja úr 

þorski var skafin og jafningur gerður í vinnulausn með Potter-Elevhjelm 

jafnara. Jafningur spunnin við 150 xg í 10 mín. til að skilja frá ósprungnar 

frumur og annað hrat. Flot hirt (1F) og spunnið aftur nú við 10.000 xg í 10 mín. 

Flot var hirt (1SF) og stillt að 10 mM MgCl2, en lausnin síðan látin standa í 10 

mín. á ís. Lausn var spunnin við 1.150 xg í 10 mín. Botnfall var tekið frá, það 

endurleyst í lágmarksrúmmáli vinnulausnar og skilgreint sem BLM (2SB). Flotið 

var spunnið við 48.000 xg í 30 mínútur. Botnfallið var hirt og það endurleyst í 

lágmarksrúmmáli af vinnulausn og skilgreint sem BBM (3SB). Kólesteról og 

próteinmagn skammtanna var mælt samkvæmt aðferðarlýsingu 2.6 og 2.7. 

 

Æskilegt er að fylgjast með próteinmagni til að geta lagt mat á eðlisvirkni (U/mg 

prótein) merkiensíma. Einnig eru mælingarnar góðar til að átta sig betur á 

samsetningu skammtanna. Kólesteról er hluti af frumuhimnunni, en himnuflekar 

innan frumunnar eru meðal annars taldir kólesterólríkir. Kólesteról/prótein hlutfall 

var samkvæmd mynd 13 hæðst í skammti 3SB. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

1F 1SF 1SB 2SB 3SB 3SF

P
ró

te
in

m
ag

n
 (

m
g/

m
l)

, k
ó

le
st

e
ró

l 
(m

g/
m

l)

K
ó

le
st

e
ró

l/
p

ró
te

in
 h

lu
tf

al
l

Kólesteról/ 
prótein hlutfall

Prótein (mg/ml)

Kólesteról (mg/ml)



39 

3.1.2. Einangrun BLM framkvæmd með aðferð Lee og Cossins [9]. 

Einangrun á BLM var reynd með því að styðjast við aðferð Lee og Cossins [9], en 

notast var við þorsk frá Stað við Grindarvík. Jafningur var útbúinn einsog lýst er í 

aðferðarkafla 2.2.2. og hann spunninn til að ná óuppleystu efni frá. Eftir spunann var 

flotið hirt og það spunnið við 22.400 xg í 20 mín. í Sorvall RC-5C skilvindu í snúð 

SS-34. Við þennan spuna átti að myndast tveggjalaga botnfall sem unnið er frekar 

með. Efra lagið, sem á að vera hvítara og lausara í sér, á að skola ofan af neðra 

laginu, sem á að vera þéttpakkaðra. Raunin varð sú að eftir spunaskrefið var mjög 

lítið botnfall og lausnin mjólkurlituð sem ber þess merki að fituríktefni var enn 

uppleyst í lausninni. Var tekin sú ákvörðum að þynna lausnina um helming með 

vinnulausn og spinna aftur við sömu aðstæður. Við það myndaðist botnfall, en ekki 

tveggjalaga eins og aðferðin gerði ráð fyrir (sjá mynd 5: B2a/B2b). Þetta skref þjónar 

þeim tilgangi að skilja að hvatberahimnur (neðra lagið) og frumuhimnuna (efra 

lagið), þar sem þessi aðskilnaður náðist ekki erum við komin með sama vandarmál 

og í 3.1.1. þ.e. hvatberahimnumengun á síðari skrefum. Þar sem aðferðin virtist ekki 

vera að virka í okkar höndum var sagt skilið við viðkomandi aðferð. Þegar litið var 

til annara einangrunaraðferða kom í ljós að öðrum hafði einnig gengið illa að fylgja 

þessari aðferð eftir [10] og snéru viðkomandi aðilar sér að annari aðferð (sjá hér að 

neðan). 

3.1.3 Einangrun BLM framkvæmd með aðferð Crockett og Hazel [10]. 

Einangrun á  BLM var reynd með því að styðjast við aðferð Crockett og Hazel [10], 

en notast var þorsk frá Stað við Grindarvík. Þegar farið var í gegnum 

einangrunarferlið kom mjög lítið botnfall eftir fyrsta spunaskrefið. Flotið var sett á 

41% súkrósa og spunnið aftur við sömu aðstæður. Lítið botnfall bættist við eftir 

seinni spunann. Þar sem botnfall B1-2 var mjög lítið var ekki nægur efniviður til að 

ná að klára einangrun á BBM. Þar sem ekki virðist nást aðskilnaður með spunaskrefi 

eitt á himnuhlutunum BBM og BLM var ákveðið að halda ekki lengra með þessa 

aðferð. Einnig þar sem ákjósanlegast er að hægt sé að nýta aðferðina til að einangra 

bæði BLM og BBM var ákveðið að kanna aðrar aðferðir frekar.  

3.1.4 Einangrun BLM framkvæmd með aðferð Drai [11].  

Einangrun á BLM var reynd með því að styðjast við aðferð Drai [11], en notast var 

við fisk frá Stað við Grindarvík. Þar sem Beckman ofurskilvindan var biluð þegar 
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verið var að framkvæma tilraunina, var reynt að framkvæma síðasta spunann í 

Sorvall RC-5C skilvindu í snúð SS-34 í staðinn. Spunnið var við hámarkshraða 

(47.800 xg) yfir nótt. Þetta virtist ekki nægilegur kraftur til að mynda tvö aðskilin 

bönd á skilum súkrósalausnanna. Beðið var eftir að Beckman skilvindan kæmist í 

lag. Þá var lausnin þynnt 1:5 með vinnulausn og spunnin í 30 mín. við 47.800 xg í 

Sorvall RC-5C skilvindu. Botnfallið var endurleyst í 37% súkrósalausn að 5 ml. Var 

útbúinn nýr stigull, 4 ml af 47% súkrósa í botninn, síðan 37% súkrósi (með sýninu) 

þar ofan á og að lokum 2 ml af 20% súkrósa. Lausnin var spunnin við 83.000 xg í 5 

klukkustundir í Beckman skilvindu eins og aðferðarlýsingin gerir ráð fyrir. Við 

þennan spuna myndaðist lag á milli 37% og 47% súkrósalausnanna og annað lag á 

milli 20% og 37% súkrósalausnanna (sjá mynd 14). 

 

 

Mynd 14. Súkrósastigull í lokaskrefi einangrunarferils Drai [11] (sjá 

einangrunarferil á mynd 7). Botnfall var endurleyst í 37% súkrósalausn. 

Útbúinn var stigull með því að setja 47% súkrósa neðst, 37% súkrósa í miðjunni 

og 20% súkrósa efst. Lausnin var spunnin við 83.000 xg í 5 klukkutíma í 

Beckman skilvindu. Samkvæmt Drai [11] þá er BBM á skilum 37% og 47% 

súkrósalausnanna og BLM á skilum 20% og 37% súkrósalausnanna.  

 

Mynd 14 sýnir að tekist hefur að aðskilja efnin og mynda tvö lög. Til að 

sannreyna að um BBM væri að ræða á skilum 37% og 47% súkrósans og BLM sé á 

skilum 20% og 37% súkrósans voru virknimælingar á merkiensímum framkvæmdar. 

Dælt var uppúr spunaglasinu í 10 glös, millilítri í hvert glas. Glas númer eitt innihélt 

lausn efst úr glasinu og glas ellefu neðst úr því. 

  

     20% 

     37% 

     47% 



41 

 

Mynd 15. Eðlisvirkni (U/mg prótein) merkiensíma fyrir BBM fyrir skammta 

súkrósastiguls. Stigullinn er lokaskref einangrunaferils BLM (e. basolateral 

membrane) með aðferð Drai [11] (sjá einangrunarferil á mynd 7). Þarmaþekja 

úr þorski var skafin og jafningur gerður í vinnulausn með Potter-Elevhjelm 

jafnara. Jafningur var spunninn við 2.500 xg í 15 mín. til að skilja frá 

ósprungnar frumur og annað hrat. Flot var hirt og spunnið aftur nú við 10.500 

xg í 45 mín. Botnfallið var hirt og enduruppleyst í 37% súkrósalausn. Útbúinn 

var súkrósstigull, 47%, 37% (með sýninu í) og 20% súkrósalausn. Lausn var 

spunnin við 83.000 xg í 5 klst. Að loknum spuna var dælt uppúr spunaglasinu og 

lausninni skipt í 11 skammta. Skammtur 1 táknar lausnina efst úr glasinu og 11 

neðst úr glasinu. Virkni AP og LAP var mæld samkvæmt aðferðarlýsingu 2.5.2. 

og 2.5.3. 

 

Alkalískur fosfatasi (AP) og leusín amínópeptíðasi (LAP) eru þekkt BBM 

merkiensím. Samkvæmt niðurstöðum á mynd 15 eru skammtar ofarlega úr glasinu 

AP og LAP ríkir. Einnig er virkni ensímanna mikill í skammti 10 miðað við 

próteinmagn. Þetta bendir til þess að BBM er aðalega að finna ofarlega í stigulnum 

og nálægt botninum (sjá mynd 14).   

Na
+
K

+
ATPasi er þekkt merkiensím fyrir BLM. Samkvæmt mynd 16 er virkni 

ensímsins mest í skammti 7, 9, 10 og 11 miða við próteinmagn.  
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Mynd 16. Eðlisvirkni (U/mg prótein) merkiensíms fyrir BLM fyrir skammta 

súkrósastiguls. Stigullinn er lokaskref einangrunaferils BLM (e. basolateral 

membrane) með aðferð Drai [11] (sjá einangrunarferil á mynd 7). Þarmaþekja 

úr þorski var skafin og jafningur gerður í vinnulausn með Potter-Elevhjelm 

jafnari. Jafningur var spunnin við 2.500 xg í 15 mín. til að skilja frá ósprungnar 

frumur og annað hrat. Flot var hirt var og spunnið aftur, nú við 10.500 xg í 45 

mín. Botnfallið var hirt og enduruppleyst í 37% súkrósalausn. Útbúinn var 

súkrósstigull, 47%, 37% (með sýninu í) og 20% súkrósalausn. Lausn var 

spunnin við 83.000 xg í 5 klst. Að loknum spuna var dælt uppúr spunaglasinu og 

lausninni skipt í 11 skammta. Skammtur 1 táknar lausnina efst úr glasinu og 11 

neðst úr glasinu. Virkni Na
+
K

+
ATPasa var mæld með aðferð Scarschmidt et al. 

[13]. 

  

Merkiensímin gefa það til kynna, að í stað þess að BBM sé á mörkum 37% og 

47% súkrósalausna og BLM á mörkum 20% og 37% súkrósalausna, hafi þetta snúsist 

við. Getur verið að ástæðan sé sú að of mikið hafi verið hrært með jafninginn þegar 

hann var spunninn aftur í súkrósalausn. Einnig á ekki að útiloka að þekjufrumur í 

þörmum þorska sé eitthvað frábrugðnar þekjufrumum þarma vartara (e. Sea Bass). 

Skammtar súkrósastigulsins voru rafdregnir á 12,5% akrýlamíð hlaupi með það 

að leiðarljósi að átta sig betur á stærð próteinanna sem í sýnunum eru, ásamt því að 

bera saman hvaða prótein er líklegt að finna í sömu skömmtum og hugsanlega leita 

eftir vissum próteinum sem von er á að finna t.d. alkalískan fosfatasa í 3SB.  
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Mynd 17 Gel SDS rafdráttur af skömmtum súkrósastiguls, afrakstur lokaskrefs 

einangrunarferils Drai [11] fyrir BLM (e. basolateral membrane) (sjá 

einangrunarferil á mynd 7). Sýni var leyst upp í 5x sterkri sýnalausn og soðin í 5 

mín. Lausn var kæld og óuppleyst efni spunnið niður. 12,5% akrýlamíð hlaup 

var útbúið og keyrt samkvæmt aðferð Laemmli [19]. Uppröðun sýna er frá 

vinstri til hægri: tóm rás, hreinsað AP til viðmiðunnar, próteinstigi (Fermentas 

#SM0671), skammtur 1 til 11, tóm rás. 30 μl hreinsað AP var sett á hlaupið, 5 μl 

af stigulnum, 30 μl af sýnunum. Af loknum rafdrætti var hlaupið silfurlitað [20].   

 

Mynd 17 sýnir að próteinsamsetning skammtanna var mjög svipuð og erfitt að 

meta með vissu hvort einhver einkennandi bönd væru fyrir skammta ofarlega í 

stigulnum annarsvegar og neðarlaga í stigulnum hins vegar, þ.e. einkennandi bönd 

fyrir BLM og BBM. Það virtist ekki vera band í skömmtunum á svipuðum stað og 

alkalískur fosfatasi. Virknimælingar sýndu að hann er til staðar í skömmtunum og 

var því framkvæmd Western- þerrun til að hafa uppá ensíminu í hlaupinu (sjá mynd 

18).  

Ekki var hægt að bera kennsl á band í hlaupinu sem tilheyrir alkalískum 

fosfatasa með mótefnalitun. Ekkert band litaðist, þó virðist ef grant er skoðað aðeins 

votta fyrir bandi í skömmtunum við svipaðan massa og viðmiðið. 
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Mynd 18. Western þerrun af skömmtum súkrósastiguls, afrakstur lokaskrefs 

einangrunarferils Drai [11] fyrir BLM (e. basolateral membrane). Sýni voru 

leyst upp í 5x sterkri sýnalausn og soðin í 5 mín. Lausn var kæld og óuppleyst 

efni spunnin niður. 12,5% akrýlamíð hlaup var útbúið og keyrt samkvæmt aðferð 

Laemmli [19]. Uppröðun sýna er frá vinstri til hægri: tóm rás, hreinsað AP til 

viðmiðunnar, próteinstigi (Fermentas #SM0671), skammtur 1 til 11, tóm rás. 30 

μl  hreinsað AP var sett á hlaupið, 5 μl af stigulnum og 30 μl af sýnunum. Að 

loknum rafdrætti var framkvæmd Western-þerrun samkvæmt aðferðlýsingu 

2.8.4. Mótefnalitað var gagnvart alkalískum fosfatasa. Fjölstofna mótefni 

gagnvart alkalískum fosfatasa, upprunið úr þorski, var notað sem ,,primary” 

mótefni. Anti-rabbit IgG, nr. A-8275 frá Sigma var notað sem ,secondary“ 

mótefni.  

 

Þar sem þetta einangrunarferli leit álitlega út, bæði einfalt og þægilegt í 

framkvæmd, var ákveðið að endurtaka ferlið. Farið var í gegnum ferlið eins og 

aðferðalýsing 2.2.4. segir til um. 

 Því miður virtist ekki nást aðskilnaður á milli BLM og BBM eftir síðasta 

spunaskrefið (sjá mynd 19). Ekkert efni var á mörkum 20% og 37% 

súkrósalausnanna, heldur var þykkt himnulag á mörkum 37% og 47% 

súkrósalausnanna og örþunn hvít himna sem lá ofan á 20% súkrósalausninni.  

 Ekki vannst tími til að virknimæla í skömmtunum til að skoða hvernig 

dreifing merkiensíma var og skoða þannig hvernig einangrunarferlið gekk fyrir sig.  
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Mynd 19. Súkrósastigull lokaskrefs einangrunarferils Drai [11] (sjá 

einangrunarferil á mynd 7). Botnfall var endurleyst í 37% súkrósalausn. 

Útbúinn var stigull með því að setja 47% súkrósa neðst, 37% súkrósa í miðjunni 

og 20% súkrósa efst. Lausnin var spunnin við 83.000 xg í 5 klukkutíma í 

Beckman skilvindu. Samkvæmt Drai [11] þá er BBM á skilum 37% og 47% 

súkrósa og BLM á skilum 20% og 37% súkrósa 

. 

3.1.5 Einangrun BLM byggt á aðferð Del Castillo og Robinson [12]. 

Einangrun á BLM var reynd með því að styðjast við aðferð Del Castillo og Robinson 

[12], en notast var þorsk frá Matís. Jafningur var útbúinn með Potter-Elevhjelm 

jafnara og hann síðan látinn renna í gegnum grisju. Jafningurinn var síðan spunninn 

við 1.475 xg í 10 mín í Sorvall RC-5C skilvindu í snúð SS-34. Hirða átti botnfallið 

eftir þennan spuna og halda áfram með það. Ekkert botnfall myndaðist, en lausnin 

var spunnin aftur við sömu aðstæður. Ekkert botnfall myndaðist heldur eftir þennan 

spuna og var tekið á það ráð að þynna lausnina aðeins með vinnulausn. Hlutfall efnis 

og vinnulausnar var nú 1:4 (w/v) í stað 1:3 (w/v), handknúinn gler-gler lausnarjafnari 

var notaður til að gera lausnina einsleita fyrir spuna. Lausnin var spunnin við sömu 

aðstæður, ekkert botnfall myndaðist. Lausnin var þá þynnt ennþá meira í von um að 

fá botnfall, hlutfall efnis og vinnulausnar var þá 1:8 (w/v). Lausnin var spunnin aftur 

við sömu aðstæður, en botnfall myndaðist eftir þann spuna. Þar sem botnfallið var 

mjög laust í sér var ákveðið að spinna aftur við sömu aðstæður nema nú í 15 mín. til 

að botnfallið yrði þéttara. Þetta gekk eftir og hægt var að aðskilja botnfall frá floti. 

Þar sem mikið efni hafði glatast á leiðinn var ákveðið að framkvæma tilraunina aftur 

og útbúa strax jafning í hlutföllunum 1:8 (w/v) skaf í vinnulausn. 

 

   20% 

 

   37% 

 

   47% 
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Útbúinn var jafningur með Potter-Elevhjelm jafnara með 1:8 (w/v) vinnulausn. 

Lausnin var látin renna í gegnum grisju og svo spunnin við 1.475 í 10 mín. 

Myndaðist botnfall sem var mjög laust í sér og var því lausnin spunnin aftur við 

sömu aðstæður. Botnfallið var hirt og endurleyst í 2 M súkrósa í hlutföllunum 1:3 

(v/v). Lausnin var spunnin við 13.000 xg í 10 mínútur, en flotið á að nota áfram til að 

einangra BLM en botnfallið til að einangra BBM. Að spuna loknum sást ekkert 

botnfall. Vakna þá upp spurningar hvort það hefur náðst að aðskilja himnuhlutana í 

sundur. Ákveðið var að halda áfram með flotið, en þá var þynnt með vatni í 

hlutföllunum 1:7 (v/v) og það spunnið við 35.000 xg í 10 mín. í Sorvall RC-5C í 

snúð SS-34. Á að myndast tveggja laga botnfall þar sem efra á að vera hvítara og 

léttara í sér, en það neðra þéttpakkað. Sú var raunin, en það myndaðist tveggja laga 

botnfall. Ljóst botnfall lá lauslega ofan á dekkra og þéttara botnfalli. Efra botnfallið 

var hirt og endurleyst í vinnulausn. Percolli var blandað saman við þannig að 

heildarstyrkur þess var 11,67% og lausnin spunnin við 47.800 xg í 60 mín. í sömu 

skilvindu.  

 

 

 

Mynd 20. Endurleyst botnfall, B3b-efri, í 11,67 % Percoll lausn ásamt spunaglasi 

með stöðlum. Þetta var lokaskref einangrunarferils  Del Castillo og Robinson 

[12] (sjá einangrunarferil á mynd 8.). Staðlarnir sem notaðir voru eru frá 

Pharmacia Fine Chemicals nr. 17-0459-01 en litirnir tákna eftirfarandi 

eðlismassa (g/ml): blár  1,038, gulur 1,049, grænn 1,054, rauður 1,068, gulur 

1,096, grænn 1,108, rauður 1,133, fjólublár 1,142 og blár 1,084. 

 

Virkni alkalísk fosfasa var mæld í skömmtum einangrunarferilsins til að skoða 

hvernig ferlið gekk fyrir sig. Verið er að enduskoða aðferðafræði virknimælinga á 

Na
+
K

+
ATPasa, því var aðeins beðið með að mæla virkni viðkomandi ensíms.  
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Mynd 21. Hlutfallsleg eðlisvirkni alkalísks fosfatasa (AP) við einangrun BLM (e. 

basolateral membrane) með aðferð Del Castillo og Robinson [12] ( sjá 

einangrunar-feril á mynd 8). Þarmaþekja úr þorski var skafin og jafningur 

gerður í vinnulausn með Potter-Elevhjelm jafnara. Jafningur var látinn renna í 

gegnum grisju (upphafsefni (TH)) og hann síðan spunninn tvisvar við 1.475 xg í 

10 mín. Botnfallið hirt (1B) og endurleyst í 2 M súkrósa í hlutföllunum 1:3 (v/v). 

Lausnin var spunnin við 13.000 xg í 10 mín. Ekkert botnfall myndaðist. Flotið 

(2F) var þynnt og spunnið við 35.000 xg í 10 mín. Tveggja laga botnfall 

myndaðist og haldið var áfram með það efra. Stöplar eiga við ólíka skammta í 

einangrunarferlinu. 

 

Hlutfallsleg eðlisvirkni alkalísks fosfatasa var mest í efra botnfallinu sem haldið 

var áfram með til einangrunnar á BLM. Samkvæmt grein Del Castillo og Robinson 

[12], var hlutfallsleg eðlisvirkni alkalísks fosfatasa mest í skömmtum 2B (2,15 miðað 

við upphafsefnið (TH), B3b- efri (1,55 miðað við TH) og B3b-neðri (2,20 miðað við 

TH). Okkar er frábrugðið að því leyti, að við fengum ekki botnfall eftir spuna 2 og 

lítil virkni mælist í B3b-neðri. 

Skoðað var hvernig virkni alkalísks fosfatasa dreifðist um Percollstigulinn. Dælt 

hafði verið uppúr spunaglasinu og lausninni skipt uppí 29 millilítra skammta (sjá 

mynd 22). 

Samkvæmt niðurstöðum á mynd 22 var hlutfallsleg eðlisvirkni mest efst í 

stigulnum, en fór svo minnkandi eftir því sem neðar dróg. Þetta er öfugt við þær 

niðurstöður sem Del Castillo og Robinson [12] fengu, en virknin jókst hjá þeim eftir 

því sem neðar dró í spunaglasinu. Til að fá betri mynd af því hvar BLM himnan 

liggur verður að mæla Na
+
K

+
ATPasa, en það verður gert um leið og mæliaðferð þess 

hefur verið endurskoðuð. 
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Mynd 22. Hlutfallsleg eðlisvirkni alkalísks fosfatasa (AP) mælt í skömmtum 

Percollstigulsins. Stigullinn er lokaspuninn í einangrunarferli BLM (e. 

basolateral membrane) með aðferð Del Castillo og Robinson [12] (sjá 

einangrunarferil á mynd 8). Skammtur 1 táknar efsta skammtinn úr 

spunaglasinu og 29 þann neðsta. Þarmaþekja úr þorski var skafin og jafningur 

gerður í vinnulausn með Potter-Elevhjelm jafnara. Jafningur var látinn renna í 

gegnum grisju (upphafsefni (TH)) og hann síðan spunninn tvisvar við 1.475 í 10 

mín. Botnfallið var hirt (1B) og endurleyst í 2 M súkrósa í hlutföllunum 1:3 

(v/v). Lausnin var spunnin við 13.000 xg í 10 mín. Ekkert botnfall myndaðist. 

Flotið (2F) var þynnt og spunnið við 35.000 xg í 10 mín. Tveggja laga botnfall 

myndaðist og var haldið áfram með það efra. Efra botnfallið var endurleyst í 

vinnulausn, en Percolli var blandað saman við þannig að lokastyrkur þess er 

11,65%. Lausn var spunnin við 48.000 xg í 60 mín. 

 

Skammtar einangrunarferilsins voru rafdregnir á 12,5% akrýlamíð hlaupi með 

það að leiðarljósi að átta sig betur á stærð próteinanna sem í sýnunum eru, ásamt því 

að bera saman hvaða prótein eru líkleg að finna í sömu skömmtum og hugsanlega 

leita eftir vissum próteinum sem von er á að finna. Rafdráttarhlaupið er sýnt á mynd 

23. 

Vegna mikils bakgrunns var erfitt að meta hvort einhver einkennandi bönd 

tilheyrðu ákveðnum skömmtum.   
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Mynd 23. Gel SDS rafdráttar af sýnum úr einangrunarferli Del Castillo og Robinson 

fyrir BLM (e. basolateral membrane) (sjá einangrunarferil á mynd 8). Sýni voru 

meðhöndluð með TCA og síðan leyst upp í 1x sterkri sýnalausn og soðin í 5 mín. 

Lausn var kæld og óuppleyst efni spunnin niður. 12,5% akrýlamíð hlaup var 

útbúið og keyrt samkvæmt aðferð Laemmli [19]. Uppröðun sýna frá vinstri til 

hægri: Vinnulausn (rás 1), próteinstigi (Fermentas #SM0671) (rás 2), 

upphafsefni (TH) (rás 3), F1 (rás 4), B1 (rás 5), F2 (rás 6), F3 (rás 7), B3b-

neðri (rás 8), B3b-efri (rás 9), vinnulausn (rás 10). 25 μl af vinnulausn var sett á 

gelið, 5 μl af stigulnum, 25 μl af sýnunum. Að loknum rafdrætti var gelið 

silfurlitað [20]. 

 

3.2. Einangrun himnufleka úr BLM (e. basolateral membrane). 

Markmiðið var að einangra himnufleka úr skammti 2SB (BLM) eftir einangrunarferil 

Booth og Kenny [8]. Þó svo að niðurstöður 3.1.1. hafi sýnt fram á það að aðskilnaður 

á milli himnuhlutanna (BLM og BBM) hafi ekki gengið var ákveðið að nota sýnið 

áfram til að sjá hvaða niðurstöður einangrun á himnuflekum gæfu okkur.   

Einangrun himnufleka byggir á óleysanleika þeirra í ójónuðum sápum (t.d. 

Triton X-100) og aðskilnað með súkrósastigul. Notkun spunastiguls byggir á 

aðgreiningu eftir eðlisþyngd og leitar þannig upp hluti sýnisins sem hefur minni 

eðlisþyngd en lausnin sem þeir liggja í þegar lausnin er spunnin við háan g-kraft. 

Sýnið var gert tilbúið fyrir einangrun á himnuflekum á tvennan hátt eftir íblöndun 

sápu. Í öðru tilfellinu var settur línulegur súkrósastigull ofan á sýnið (BLM_R2 og 

R3), en í hinu tilfellinu var þrepa súkrósastigull settur ofan á (BLM_R1). Með 

þrepastigulsaðferðinni ganga himnuflekarnir upp og þéttast saman við skil súkrósa 
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og HBS lausnar. Línulegur súkrósastigull gefur hins vegar meiri dreifingu á 

himnuflekum innan spunaglassins þannig að fjölbreytni kemur fram í ólíkri 

eðlisþyngd þeirra. 

Breytt var út af aðferðalýsingu (2.3) fyrir spuna í Beckman ofurskilvindunni, en 

um 500 μl af HBS lausn var bætt ofaná stigul BLM_R2 til að gera spunaglas 

BLM_R2 og BLM_R3 jafnt þungt. 

Til að fá sem bestu yfirsýn yfir hvernig einangrun himnufleka gekk fyrir sig var 

virkni merkiensíma mæld, kólesteról og próteinmagn metið, þerriblettun og rafdráttur 

framkvæmdur á sýnunum. Einnig voru áhugaverð bönd massagreind og sýnin 

fitugreind 

3.2.1. Virknimælingar á merkiensímum. 

Virkni merkiensíma var mæld til að fá góða yfirsýn yfir hvernig einangrun 

himnufleka gekk fyrir sig. Niðurstöðurnar eru sýndar á mynd 24-26.  

Virkni alkalísks fosfatasa: 

Alkalískur fosfatasi er GPI-tengt ensím (e. Glycosyl-phasphatidylinositol-anchored) 

og hefur verið notað sem merkiensím bæði fyrir BBM og himnufleka [16].  

Til að fá yfirsýn yfir hvar próteinið var að finna í skömmtum stigulanna þriggja 

var virkni ensímsins mæld. Með því að staðsetja próteinið er hægt að sjá hvar 

himnuflekar eru staðsettir í stigulnum.  
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B. BLM_R2 

 

 

C. BLM_R3 

 

 

Mynd 24. Dreifing á virkni AP, prótein og kólesterólmagni. Sýni 2SB (BLM) frá 

3.1.1. var stillt á 40% súkrósa og 1% Triton X-100, samtals 2 ml. A. BLM_R1: 

Þrepaskiptur súkrósi. Átta millilítrar af 30% súkrósa eru lagðir ofaná sýni og 

einn millilíter af HBS lausn lagður þar ofan á. B. BLM_R2: Útbúinn var 

línulegur 35%- 15% súkrósastigull með stigulblandara, sem var dælt ofan á 

sýnið. C. BLM_R3: Útbúinn var línulegur 35%-15% súkrósastigull með 

stigulblandara, sem var dælt ofan á sýnið. Glös spunnin í Beckman ofurskilvindu 

með SW-41 snúð við 35.000 rpm (210.000 xg) í 18 klukkustundir. Eftir spunann 

var dælt uppúr glösunum og lausninni skipt í eins millilítra skammta. Skammtur 

nr. 12 (BLM_R1 og _R2) og nr.11 (BLM_R3) er uppleyst botnfall.     
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Til að fá betri yfirsýn var eðlisvirkni skammta stigulanna þriggja sýnd á mynd 

25. 

 

Mynd 25. Eðlisvirkni AP (U/mg prótein). Sýni 2SB (BLM) frá 3.1.1. var stillt á 40% 

súkrósa og 1% Triton X-100, samtals 2 ml. BLM_R1: Þrepaskiptur súkrósi. Átta 

millilítrar af 30% súkrósa eru lagðir ofan á sýni og einn millilítri af HBS lausn 

lagður þar ofan á. BLM_R2: Útbúinn var línulegur 35%-15% súkrósastigull 

með stigulblandara, sem var dælt ofan á sýnið. BLM_R3: Útbúinn var línulegur 

35%- 15% súkrósastigull með stigulblandara, sem var dælt ofan á sýnið. Glös 

spunnin í Beckman ofurskilvindu með SW-41 snúð við 35.000 rpm (210.000 xg) í 

18 klukkustundir. Eftir spunann var dælt uppúr glösunum og lausninni skipt í 

eins millilítra skammta.  Skammtur nr. 12 (BLM_R1 og _R2) og nr.11 (BLM_R3) 

er uppleyst botnfall.  

 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður fyrir BLM_R1 sést að eðlisvirkni AP tekur stökk 

ofarlega í stigulnum (sjá mynd 25). Þetta bendir til þess að himnuflekar leita upp 

stigulinn og þéttast á milli HBS og súkrósalausnarinnar. Yfirlit yfir eðlisvirkni AP í 

skömmtum BLM_R2 sýndi að hún var mikil ofarlega í stigulnum og í botninum. 

Virkni AP í botni stigulsins er tilkomin vegna efnis sem ekki leitaði upp stigulinn, 

kemur þetta ekki á óvart heldur bendir til þess að himnuflekar skiljast frá og leita upp 

á meðan annað eðlisþyngra efni situr kyrt á botninum. Þegar bornar voru saman 

niðurstöður BLM_R2 og BLM_R3 kemur á óvart hve ólíkar niðurstöðurnar eru 

miðað við að sýnið átti að vera keyrt við sömu aðstæður. Eðlisvirkni AP í skömmtum 

BLM_R3 er frekar jöfn yfir stigullinn en rís þó aðeins efst og neðst stigulnum. 

Línulegur súkrósastigull gefur meiri dreifingu á himnuflekum eftir eðlisþyngd þeirra, 

því er frekar jöfn dreifing á eðlisvirkni AP vísbending á að það hafði gengið eftir.  
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Virkni succinat dehydrogenasa (SDH):  

Skammtur 2SB (frá 3.1.1.) sem notaður var í himnufleka einangrunina innihélt mikið 

af hvatberahimnum. Var áhugavert að sjá hvað verður um þær við himnufleka 

einangrunina (sjá mynd 10). Þegar notað er þrepaskiptur stigull, BLM_R1, virðast 

himnunnar ganga upp spunnaglasið. Sama er að segja þegar skoðaðar eru niðurstöður 

BLM_R2 en eðlisvirknin mældist mest nánast efst í spunaglasinu og aðeins í 

botninum. BLM_3 sem útbúið er með línulegum súkrósastigul, dreifðist eðlisvirkni 

SDH um stigullinn. Hún var mest í skömmtum 1, 3, 7, 8 og 9.  

Þessar niðurstöður sýna að hvatberahimnur fylgja himnuflekunum, því er 

mikilvægt að losna við viðkomandi himnur áður en himnuflekar eru einangraðir. 

 

 

Mynd 26. Eðlisvirkni (U/mg prótein) SDH. Sýni 2SB (BLM) frá 3.1.1. var stillt á 

40% súkrósa og 1% Triton X-100, samtals 2 ml. BLM_R1: Þrepaskiptur súkrósi. 

Átta millilítrar af 30% súkrósa eru lagðir ofan á sýni og einn millilítri af HBS 

lausn lagður þar ofan á. BLM_R2: Útbúinn var línulegur 35%-15% 

súkrósastigull með stigulblandara, sem var dælt ofan á sýnið. BLM_R3: Útbúinn 

var línulegur 35%- 15% súkrósastigull með stigulblandara, sem var dælt ofan á 

sýnið. Glös spunnin í Beckman ofurskilvindu með SW-41 snúð við 35.000 rpm 

(210.000 xg) í 18 klukkustundir. Eftir spunann var dælt uppúr glösunum og 

lausninni skipt í eins millilítra skammta. Skammtur nr. 12 (BLM_R1 og _R2) og 

nr.11 (BLM_R3) er uppleyst botnfall.     
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Virkni Na
+
K

+
ATPasi: 

Na
+
K

+
ATPasa virkni var mjög lág í skammti 2SB (sjá mynd 27), en virkni þess var 

þó skönnuð í skömmtum BLM_R1, R2 og R3. Virknimælingar voru framkvæmdar 

með aðferð Scarschmidt et al. [13], en þær mælingar gátu ekki sýnt frammá neina 

virkni í skömmtunum.   

3.2.2. Kólesteról/prótein hlutfall. 

Eitt af einkennum himnufleka er að þeir eru kólesterólríkir [23]. Því er mjög 

áhugavert að sjá hvernig kólesteról/prótein hlutfallið er í skömmtum stigulanna. Í 

öllum tilfellum virðist hlutfallið vera að aukast eftir því sem ofar dregur í stigulunum 

(sjá mynd 27). Það bendir til þess að himnuflekar leita upp stigullinn við spunann og 

aðskiljast þannig frá þeim hluta himnunnar sem leysist upp í sápu.   

 
Mynd 27. Kólesteról/prótein hlutfall. Sýni 2SB (BLM) frá 3.1.1. var stillt á 40% 

súkrósa og 1% Triton X-100, samtals 2 ml. BLM_R1: Þrepaskiptur súkrósi. Átta 

millilítrar af 30% súkrósa eru lagðir ofan á sýni og einn millilíter af HBS lausn 

lagður þar ofan á. BLM_R2: Útbúinn var línulegur 35%-15% súkrósastigull 

með stigulblandara, sem var dælt ofan á sýnið. BLM_R3: Útbúinn var línulegur 

35%- 15% súkrósastigull með stigulblandara, sem var dælt ofan á sýnið. Glös 

spunnin í Beckman ofurskilvindu með SW-41 snúð við 35.000 rpm (210.000 xg) í 

18 klukkustundir. Eftir spunann var dælt uppúr glösunum og lausninni skipt í 

eins millilítra skammta. Skammtur nr. 12 (BLM_R1 og _R2) og nr.11 (BLM_R3) 

er uppleyst botnfall.     
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3.2.3. Þerriblettun (e. dotblot). 

Alkalískur fosfatasi er GPI-tengt ensím (e. Glycosyl-phosphatidylinositol-anchored) 

og hefur verið notað sem merkiensím bæði fyrir BBM og himnufleka [16]. Til að fá 

yfirsýn yfir hvar próteinið var að finna í skömmtum stigulanna þriggja var 

framkvæmd þerriblettun, sjá mynd 28.  

Mótefnalitunin er að gefa mjög sambærilegar niðurstöður og virknimælingar á 

alkalískum fosfatasa gáfu (sjá mynd 24). Á mynd 28 má sjá að himnuflekarnir hafi 

gengið upp súkrósastigulinn og þéttast ofarlega í honum. Góður aðskilnaður virðist 

nást þar sem alkalískur fosfatasi kemur sterkt fram ofarlega í stigulnum og aðeins í 

botninum, en mjög lítið í skömmtunum þess á milli. Í skömmtum BLM_R1 og R3 er 

mest af alkalískum fosfatasa í glasi 3 og 4 og svo í botninum, glasi 12. Þannig virðist 

flekarnir þéttast á milli súkrósalausnarinnar og HBS lausnar í BLM_R1. Áhugavert 

er að alkalískur fosfatasi virðist koma neðar í skömmtum BLM_R2 en í R1 og R3. 

Það er í skömmtum 6 og 7, ástæðan er líklega sú að fyrir spunnann var bætt HBS 

lausn ofan á stigulinn til að gera glösin jafn þung. 

 

 

 

 

Mynd 28. Mótefnalitun á skömmtum  BLM_R1, R2 og R3 fyrir alkalískum fosfatasa. 

PVDF (Polyvinyldifluoride) himnan var höfð í hentugri stærð og skipt niður í 

reiti. Hún var síðan bleytt með 100% metanóli í 1 mín. og síðan lögð í 

flutningslausn í 15 mín. Himnan var síðan lögð á fjögur lög af fílterpappír 

bleyttum í flutningslausn svo himnan þornaði ekki. 1,0 μl af sýni var komið fyrir 

í hverjum reit á himnunni og droparnir látnir þorna. Himnan var svo lögð í HBS 

lausn + 2% (v/v) Tween-20 og mótefnalituð. Notað var fjölstofna mótefni 

gagnvart alkalískum fosfatasa upprunið úr þorski. Sem ,,secondary“ mótefni var 

notað anti-rabbit IgG-HRP tengt nr. A-8275 frá Sigma.  Uppröðun frá vinstri til 

hægri. Lína 1: BLM_R1 skammtur 1 til 12. Lína 2: BLM_R2 skammtur 1 til 12. 

Lína 3: BLM_R3 skammtur 1 til 11.  

 

Amínópeptídasi N hefur líkt og alkalískur fosfatasi verið notaður sem 

merkiensím fyrir BBM og himnufleka [16]. Til að fá yfirsýn yfir hvar próteinið var 

að finna í skömmtum stigulanna þriggja var framkvæmd þerriblettun, sjá mynd 29. 

Rás: 1       2         3        4       5          6        7         8       9       10      11      12 
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Rás: 

 

 

Mynd 29. Mótefnalitun á skömmtum BLM_R1, R2 og R3 fyrir amínópeptídasa N. 

PVDF (Polyvinyldifluoride) himnan var höfð í hentugri stærð og skipt niður í 

reiti. Hún var bleytt síðan með 100% metanóli í 1 mín. og síðan lögð í 

flutningslausn í 15 mín. Himnan var síðan lögð á fjögur lög af fílterpappír 

bleyttum í flutningslausn svo himnan þornaði ekki. 1,0 μl af sýni var komið fyrir 

í hverjum reit á himnunni og droparnir látnir þorna. Himnan var svo lögð í HBS 

lausn + 2% (v/v) Tween-20 og mótefnalituð. Notað var fjölstofna mótefni 

gagnvart amínópeptídasa N fengið frá Háskólanum í Kaupmannahöfn. Sem 

,,secondary“ mótefni var notað anti-rabbit IgG-HRP tengt nr. A-8275 frá Sigma.  

Uppröðun frá vinstri til hægri. Lína 1: BLM_R1 skammtur 1 til 12, vatn og TH 

(sýni frá 3.1.1.). Lína 2: BLM_R2 skammtur 1 til 12, vatn og TH (sýni frá 3.1.1). 

Lína 3: BLM_R3 skammtur 1 til 11, tómt, vatn og TH (sýni frá 3.1.1).   

 

Mótefnalitun fyrir amínópeptídasa N (sjá mynd 29) gaf svipaðar niðurstöður og 

litun fyrir alkalískum fosfatasa. Himnuflekar virðast ná að þéttast saman ofarlega í 

súkrósastigulnum. 

GM1 (monosialotetrahexosylganglioside) er þekkt fyrir að liggja innan 

himnufleka [24]. Mótefnalitun á skömmtum BLM_R1, R2 og R3 fyrir GM1 sýnir líkt  

og áður að himnuflekarnir leita upp súkrósastigulinn (sjá mynd 30). Áhugavert er að 

blettirnir neðst í stigulnum virðast ekki litast sterk sem bendir til þess að ekki sé 

mikið um himnufleka í botninum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1      2     3     4       5       6       7       8        9      10     11     12      13     14 
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Mynd 30. Mótefnalitun á skömmtum BLM_R1, R2 og R3 fyrir GM1 (monosialotetra-

hexosylganglioside). PVDF (Polyvinyldifluoride) himnan var höfð í hentugri 

stærð og skipt niður í reiti. Hún var bleytt síðan með 100% metanóli í 1 mín. og 

síðan lögð í flutningslausn í 15 mín. Himnan var síðan lögð á fjögur lög af 

fílterpappír bleyttum í flutningslausn svo himnan þornaði ekki. 1,0 μl af sýni var 

komið fyrir í hverjum reit á himnunni og droparnir látnir þorna. Himnan var svo 

lögð í HBS lausn + 2% (v/v) Tween-20 og mótefnalituð. Notað var HRP-tengt 

cholera toxin.  Uppröðun frá vinstri til hægri. Lína 1: BLM_R1 skammtur 1 til 

12, TH (sýni frá 3.1.1.). Lína 2: BLM_R2 skammtur 1 til 12, TH (sýni frá 3.1.1.). 

Lína 3: BLM_R3 skammtur 1 til 11, tóm, TH (sýni frá 3.1.1.).   

3.2.4. Rafdráttur. 

Framkvæmdur var rafdráttur á skömmtum BLM_R1 og R2. Var verið að kanna hvort 

einhver einkennandi og áhugaverð bönd finnast ofarlega í stigulnum (sjá mynd 31 og 

32). 

Í báðum tilfellum voru böndin skýrari fyrir skammta neðarlega í stigulnum en 

fyrir þá sem ofar voru. Því var erfitt að meta hvort einhver einkennandi bönd væru 

fyrir himnuflekana. Til að fá skýrari bönd fyrir efri hluta stigulsins var stigull 

BLM_R1 tekinn og  skömmtum 1 til 6 blandað saman. Sex efstu skömmtum 

BLM_R2 og R3 var blandað saman. Síðan var framkvæmd acetonfelling og sýnin 

undirbúin fyrir rafdrátt. Þau voru síðan rafdregin (sjá mynd 33) og áhugaverð bönd 

tekin og massagreind.   

Rás: 1     2       3      4        5      6       7      8      9      10   11     12     13 
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Mynd 31. Gel SDS rafdráttar af sýnum úr einangrun himnufleka með þrepaskiptum 

súkrósa (BLM_R1) úr skammti 2SB (BLM) (sýni úr einangrunarferli 3.1.1). Sýni 

voru leyst upp í 5x sterkri sýnalausn og soðin í 5 mín. Lausn var kæld og 

óuppleyst efni spunnin niður. 12,5% akrýlamíð hlaup var útbúið og keyrt 

samkvæmt aðferð Laemmli [19]. Uppröðun sýna var frá vinstri til hægri: AP-

viðmiðunarsýni, próteinstigi (Fermentas #SM0671), skammtur 1 til 12, tóm rás. 

5 μl af stigulnum var sett á hlaupið, 100 μl af sýni og 30 μl af AP-

viðmiðunarsýni. Að loknum rafdrætti var hlaupið silfurlitað[20].  

 

 

 

Mynd 32. Gel SDS rafdráttar af sýnum úr einangrun himnufleka með línulegum 

súkrósastigli (BLM_R2) úr skammti 2SB (BLM) (sýni úr einangrunarferli 3.1.1). 

Sýni voru leyst upp í 5x sterkri sýnalausn og soðin í 5 mín. Lausn var kæld og 

óuppleyst efni spunnin niður. 12,5% akrýlamíð hlaup var útbúið og keyrt 

samkvæmt aðferð Laemmli [19]. Uppröðun sýna var frá vinstri til hægri: AP-

viðmiðunarsýni, próteinstigi (Fermentas #SM0671), skammtur 1 til 12, tóm rás. 

5 μl af stigulnum var sett á hlaupið, 100 μl af sýni og 30 μl af AP-

viðmiðunarsýni. Að loknum rafdrætti var hlaupið silfurlitað [20].  
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Mynd 33 Gel SDS rafdráttar af sýnum úr einangrun himnufleka með þrepaskiptum 

súkrósa (BLM_R1) og línulegum súkrósa stigli (BLM_R2 og BLM_R3) úr 

skammti 2SB (BLM) (sýni úr einangrunarferli 3.1.1). Glösum 1-6 af BLM_R2 og 

_R3 var blandað saman og þynnt um helming með vatni. Síðan var bætt acetoni 

saman við og lausnin látin standa í klukkutíma. Lausnin var skilundin í 30 mín 

við 4000 rpm (Hettich zentrifugen, Universal 320 R). Botfallið hirt og leyst uppí 

1x sterkri sýnalausn og soðin í 5 mín. Lausn kæld og óuppleyst efni spunnin 

niður (eins var farið með BLM_R1). 12,5% akrýlamíð hlaup var útbúið og keyrt 

samkvæmt aðferð Laemmli [19]. Uppröðun sýna frá vinstri til hægri: tóm rás, 

AP-viðmiðunarsýni (25 μl), tóm rás, próteinstigi (Fermentas #SM0671) (5 μl), 

tóm rás, BLM_R1 (25 μl), BLM_R1 (75 μl), BLM_2 og 3 (25 μl), BLM_2 og 3 

(75 μl) og tóm rás. Að loknum rafdrætti var hlaupið silfurlitað [20]. 

 

Fjögur bönd voru hirt úr rás 6 (BLM_R1) og þrjú bönd úr rás 8 (BLM_R2 og 

R2).    

 

3.2.5. Massagreining á áhugaverðum böndum. 

Þessi massagreining gekk frekar illa vegna mikillar keratínmengunar. Bönd 1, 2 og 3 

úr rás 6 og band 1 og 2 úr rás 8 voru til dæmis of menguð til að fá vitneskju um 

próteinið sem bandið tilheyrði. Er hugsanlegt að einhver lausn hafi verið menguð. 

Áður en greining af þessu tagi væri framkvæmd aftur er best að endurnýja allar 

lausnir og passa sig sérstaklega vel á því að vera með hanska á öllum stigum 
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ferilsins. Þessi mæliaðferð er greinilega mjög næm, sem er mjög mikill kostur en á 

móti mjög viðkvæm fyrir allri mengun. 

Band 4 úr rás 6, BLM_R1, var við ~19 kDa. Þegar róf þess var borið saman við 

Mascot gagnagrunn kom skor upp 61 á trypsinogen X í Atlantshafsþorski (Gadus 

morhua). Skorið hefði þurft að vera hærra en 72 til að vera marktækt. Trypsinogen X 

er 26,5 kDa að stærð, þannig að það er aðeins þyngra en staður bandsins í hlaupinu 

gerði ráð fyrir. Áhugavert væri að framkvæma þessa tilraun aftur og draga þá úr 

mengunarþáttum. Það gæti orðið til þess að skorið myndi hækka og hægt væri að 

staðfesta þessa niðurstöðu.  

3.2.6. Fitugreining. 

Sýni 2SB (BLM) úr einangrunarferli Booth og Kenny [8] var notað við greininguna. 

Farið var með 2SB í gegnum einangrun á himnuflekum, framkvæmt eins og líst er í 

kafla 2.3. Súkrósastigulnum var skipt niður í 12 millilítra skammta þar sem glas 1 

innihélt lausn efst úr spunaglasinu, en glas 12 neðst. Skammti 1 til 5 var hellt saman 

(rtopp) og skammti 9 til 12 var hellt saman (rbotn). Údráttur lípíða úr sýnunum var 

framkvæmdur eins og líst er í kafla 2.11.1.      

3.2.6.1 Þunnlagsaðgreining (TLC). 

Þunnlagsaðgreining var framkvæmd á sýni 2SB og sýnum frá einangrun himnufleka, 

rtopp og rbotn.  Niðurstöðurnar eru sýndar  á mynd 34-36. 
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 a.           b. 

             

 

Mynd 34 Þunnlagsaðgreining framkvæmd á sýni 2SB. Einnig var sýni samsett úr 

skömmtum súkrósastiguls einangrunarferils himnufleka sett á plötuna. Annars 

vegar var þetta sýni samsett úr skammti 1 til 5 (rtopp) og hins vegar úr skömmtum 

9 til 12 (rbotn). Magn sett á plötuna var eftirfarandi: 10 μl staðall (L-α-

Phosphatidylcholine  nr. P336 frá Sigma) og 20 μl sýni. Uppröðun sýna frá 

vinstri til hægri: staðall (rás 1), 2SB (rás 2), rtopp (rás 3) og rbotn (rás 4). 

Samsetning ferðafasa: mynd a: 6,4 CHCl3/2,4 CH3OH/ 0,4 H2O,  mynd b: 60 

CHCl3/50 CH3OH/4 H2O/1 CH3COOH. Báðar plötunar voru joðlitaðar.     

    

Staðallinn á mynd 34a fór ekki af stað upp plötuna og var því prófað að skipta 

um ferðafasa (sjá mynd 34b). Staðallinn virðist fara aðeins af stað en ekkert 

afgerandi strik myndaðist. Líklega þarf að endurskoða staðalinn aðeins.  

 Til að skoða ganglíósíð í sýni 2SB ( frá 3.1.1.) og á sýnum frá himnafleka 

einangruninni, var framkvæmd þunnlagsaðgreining á sýnunum og ganglíósiðstaðall 

settur með á plötuna (sjá mynd 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rás:     1    2    3     4 Rás:   1     2    3    4 



62 

 a.    b.     C. 

                                      

 

Mynd 35. Þunnlagsaðgreining framkvæmd á sýni 2SB. Einnig var sýni samsett úr 

skömmtum súkrósastiguls einangrunarferils himnufleka sett á plötuna. Annars 

vegar var þetta sýni samsett úr skammti 1 til 5 (rtopp) og hins vegar úr skömmtum 

9 til 12 (rbotn). Magn sett á plötuna var eftirfarandi: 10 μl staðall (Gangliosides, 

nr. G-2375 frá Sigma) og 20 μl sýni. Uppröðun sýna frá vinstri til hægri: staðall 

(rás 1), 2SB (rás 2), rtopp (rás 3) og rbotn (rás 4). Samsetning ferðafasa 60 CHCl3 

/40 CH3OH/ 9 H20 . Plata a var joðlituð, plata b var lituð með α-naftóli og plata 

c var lituð með resorcinol litun. 

 

 

 

Mynd 36. Þunnlagsaðgreining framkvæmd á sýni 2SB. Einnig var sýni samsett úr 

skömmtum súkrósastiguls einangrunarferils himnufleka sett á plötuna. Annars 

vegar var þetta sýni samsett úr skammti 1 til 5 (rtopp) og hins vegar úr skömmtum 

9 til 12 (rbotn). Magn sett á plötuna var eftirfarandi: 10 μl staðall (Gangliosides, 

nr. G-2375 frá Sigma) og 50 μl sýni. Uppröðun sýna frá vinstri til hægri: staðall 

(rás 1), 2SB (rás 2), rtopp (rás 3) og rbotn (rás 4). Samsetning ferðafasa 60 CHCl3 

/40 CH3OH/ 9 H2O. Mótefnalitun var svo framkvæmd á plötunni með HRP-

tengdu cholera toxin nr. c-3741 frá Sigma-Aldrich. 

 

Mótefnalitunin gaf til kynna að ganglíósíð sé að finna í 2SB, í toppskömmtunum  

(rtopp) og aðeins lítið í botnskömmtunum (rbotn). Hefðu bönd stigulsins mátt vera 

skýrari. Resorcinol litar ganglíósíð sértækt. Það komu á óvart að bönd koma ekki 

Rás:     1    2     3    4   Rás:     1    2     3    4   Rás:     1    2     3    4 

  Rás:   1      2     3    4 
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fram í 2SB eins og í mótefnalituninni, en sterkt band litaðist sem tilheyrir 

toppskömmtunum og annað veikara sem tilheyrir botnskömmtunum. Var búist við 

sterku bandi í toppskömmtunum og í skammti 2SB þar sem þau sýni eiga að 

innihalda himnufleka.   

3.2.6.1. 
 31

P-NMR. 

Sýni var undirbúið eins og lýst er í aðferðarkafla 2.11.1 og 2.11.2.2. Róf 2SB sýndi 

einn topp við 0,024 ppm, sem túlka má sem phosphatidylethanolamine (PE). Róf rbotn 

gaf einnig einn topp við 0,000, sem túlka má sem lysophosphatidylinositol (LPI). Róf 

rtopp sýndi engan topp. 

Niðurstöðurnar áttu að gefa hlutfall hvers flokks fosfólípíða í sýninu. Að öllum 

líkindum var sent of lítið sýni í NMR greiningu. Sýni sem varð afgangs af TLC 

greiningunni var notað í NMR greininguna, líklega þarf að draga sér út lípíð til að 

nota í NMR greiningu svo magn þess sé nægilegt.    

3.3. Na
+
K

+
ATPasi. 

3.3.1 Einangrun Na
+
K

+
ATPasa úr músaþarmi byggð á grein Jorgensen [17]. 

Markmið með einangrun Na
+
K

+
ATPasa var að útbúa viðmiðunarsýni. Það sýni kæmi 

sér vel þegar meta á mismunandi aðferðir til að meta virkni viðkomandi ensíms, 

einnig til að staðsetja ensímið á rafdráttarhlaupi. Einnig væri mikill kostur að eiga 

það hreint, og það gæfi kost á því að hægt sé að útbúa mótefni gagnvart því.  

Einangrun Na
+
K

+
ATPasa var reynd með aðferð Jorgensen [17]. Fyrst voru 

notaðir þarmar úr músum, en þeir voru gjöf frá rannsóknarhópi Guðmundar Hrafns 

Guðmundssonar prófessors í Líf- og umhverfisvísindadeild við Háskóla Íslands. Ef 

þessi einangrun gengi vel, yrði hún framkvæmd á þörmum úr þorski.  
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Mynd 37. Eðlisvirkni (U/mg prótein) Na
+
K

+
ATPasa í skömmtum einangrunaferils 

Jorgensen [17] (sjá einangrunarferil á mynd 9.). Þarmaþekja úr músum var 

skafin og jafningur gerður í vinnulausn með Potter-Elevhjelm jafnara 

(upphafsefni (TH)). Jafningur var spunnin tvisvar við 5.856 xg í 15 mín. til að 

skilja frá ósprungnar frumur og annað hrat. Flot var hirt og spunnið aftur, nú 

við 47.800 xg í 30 mín. Næsta skref var að leggja botnfallið (2B) á 60% Percoll 

lausn. Virkni Na
+
K

+
ATPasa var mæld með aðferð Scarschmidt et al. [13].  

 

Engin virkni var mælanleg í upphafsjafningnum (TH), flotinu eftir fyrsta spuna 

(1F) og í flotinu eftir spuna tvö (2F) (sjá einangrunarferil á mynd 9). Ástæða fyrir því 

að engin virkni mældist er að öllum líkindum sú að aðferðin sem notuð var til að 

mæla virkni Na
+
K

+
ATPasa er ekki nægilega næm til að mæla litla virkni. Í þeim 

skammti sem átti að halda áfram með, 2B, mældist þó töluverð virkni. Botnfallið var 

því lagt á 60% Percoll lausn. Sú lausn var líklega of þykk þar sem botnfallið náði 

ekki að ganga almennilega inní Percoll lausnina og aðgreinast. Lausin var spunnin í 

tvær klukkustundir við 24.100 rpm (~100.000 xg) í Beckman ultraskilvindunni. 

Þannig var hægt að ná Percollinu frá sýninu. Sýnið var nú lagt á 40% Percoll lausn. 

Sá styrkleiki virðist henta vel og var dælt uppúr spunaglasinu þannig að millilítra var 

komið fyrir í hverju glasi.   

Þegar mæla átti Na
+
K

+
ATPasa virkni í skömmtum Percollsins, til að ákvarða 

hvaða skammta átti að hirða til frekari einangrunar, mældist engin virkni. Ástæður 

geta verið ýmsar, t.d. að hitastigið hafi verið of hátt á einhverjum tímapunkti. Erfitt 

er að meta hvað fór úrskeiðis.  

Einangrun var endurtekin með þorskaþörmum frá Matís. Stoppað var eftir spuna 

tvö og var sýni 2B notað til að meta aðferðir til virknimælinga á Na
+
K

+
ATPasa. 

Upphafsefni og skammtar 1F, 1B, 2B og 2F voru rafdregin og mótefnalituð með 

fjölstofna mótefni gagnvart Na
+
K

+
ATPasa sem ,, primary“ mótefni og bovine anti-
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goat IgG- HRP sem ,, secondary“ mótefni. Sú litun gaf enga niðurstöðu, því engin 

bönd lituðust. 

3.3.2 Virknimælingar Na+K+ATPasa. 

3.3.2.1. Virkni Na+K+ATPasa metin með aðferð Scarschmidt et al. [13]. 

Aðferðin byggist á ensímkerfi þar sem gleypnibreyting við oxun NADH er mæld. 

Ensímkerfið:  

 

  

 

A-C.   

 

Vandamál hafa komuð upp með notkun mæliaðferðar Scarschmidt et al. [13]. Í 

fyrsta lagi er gleypnibreytingin lítil á tíma, en hvarfið var látið ganga í 15 mín. til að 

sjá mun. Aðferðin gerir ráð fyrir að hvarfið sé látið ganga í 3 mín. og nái þá 

endapunkti. Annað sem hefur verið áhugavert og truflandi er að stundum virðist 

gleypnin aukast með íblöndum ouabain. Ouabain er sérstakur hindri á Na
+
K

+
ATPasa 

og ætti því að hindra virkni hans [14]. Virkni annara ATPasa (Mg
2+

 og Na
+
) ætti því 

aðeins að mælast, en munur á hvarfi án og með oubain ætti að vera virkni 

Na
+
K

+
ATPasa. Því ætti virknin ekki að aukast við íblöndun ouabain.  

Til að öðlast meiri skilning á ensímkerfinu var farið í gegnum hvert skref 

kerfisins. 

 

1. Könnun á gæði ATP sem notað var við mælingu á virkni Na
+
K

+
ATPasa. 

Til að kanna hvort það væri í lagi með ATP-ið var alkalískur fosfatasi úr E.coli látinn 

vinna á ATP-inu og athugað var hvort fosfór sé til staðar til að klippa frá [5]. 
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Tafla 3. Gæði ATP metin með alkalískum fosfatasa úr E.coli. Laust fosfór var mælt 

með tilbúnu setti: ,,Biomol green” (AK-111) frá BIOMOL, Research 

Laboratories. Gleypni var metin við 600 nm. X í töflunni þýðir að viðkomandi 

efni er í lausninni, en 0 þýðir að efninu var sleppt.  

 

 

Niðurstöður töflu 3 sýna að alkalískur fosfatasi gat klippt ATP-ið þannig að 

gæði þess ætti að vera í lagi. Því ætti ATPasi að geta klippt ATP og myndað ADP 

ásamt lausu fosfóri. Skref A ætti því að ganga vel fyrir sig.  

 

Magn sem þarf af PK/LDH ensímlausn. 

Þar sem skref B og C á ekki að vera hraðatakmarkandi, var styrkur af PK/LDH 

ensímlausnar skoðaður. Athugað var hve hratt gleypnin minnkaði með mismunandi 

styrk PK/LDH ensímlausn. Hvarfið var framkvæmt eins og nefnt er í 

aðferðarkaflanum, nema í stað þess að blanda ATP og sýni  saman, var 25 μl af ADP 

lausn (110 mg/ml) sett í staðinn. Kom í ljós að það þarf minnst 500 U af hvoru 

ensími til að hvata hvarfið áfram. Lokastyrkur ensímanna í eins millilítra hvarfi þarf 

því að vera 5 til 10 U. 

Skref B og C ættu að ganga hratt fyrir sig og skref A ætti að vera eina sem væri 

hraðatakmarkandi.  

 

Kanna magn Mg
2+

, Na
+
 og Na

+
K

+
ATPasa í sýni 2B (3.3.1.).  

Þar sem virknin hefur stundum aukist við íblöndun ouabain, var kannað hvort hægt 

væri að meta magn Mg
2+

, Na
+
 og Na

+
K

+
ATPasa. Ouabain á aðeins að hafa áhrif á 

Na
+
K

+
ATPasa, þannig að búist var við hlutföllum ATPasanna eins og sýnt er á mynd 

38. Myndin er byggð á rannsóknum Del Castillo (sett saman eftir samtal við 

viðkomandi í júlí 2008).    

 

Glas 1 2 3 4 5 6 Magn (μl) 

Biomol green X X X X X X 900 

Búffer, pH 8 X X X X 0 0 75 

E.coli AP 0 X 0 X 0 0 5 

(110 mg/ml) ATP 0 0 X X 0 X 20 

dH2O 0 0 0 0 X 0 100 

Gleypni 0,073 0,086 0,090 0,289 0,067 0,102  
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Mynd 38. Áætlað hlutfall á milli Mg
2+

, Na
+ 

og Na
+
K

+
ATPasa. Þá er gert ráð fyrir 

því að hindrinn ouabain hafi aðeins áhrif á Na
+
K

+
ATPasa.  Ljósu súlurnar 

tákna hvarflausn án ouabain, en þær dökku með.  

 

Framkvæmdin fór þannig fram að fyrir mælingu á virkni Mg
2+

ATPasa var 

hvarflausn útbúin án NaCl og KCl. NaCl var síðan bætt saman við hvaflausnina 

þegar Na
+
ATPasa virkni var mæld. Að lokum var KCl bætt saman við til að kanna 

virkni Na
+
K

+
ATPasa. Niðurstaðan er sýnd á mynd 39.   

 

 

Mynd 39. Virknimælingar á Mg
2+

, Na
+
 og Na

+
K

+
ATPasa í sýni 2B (3.3.1) með 

hvarflausn án ouabain. Virknin var mæld með aðferð Scarschmidt et al. [13]. 

Hvarflausn var höfð án NaCl og KCl þegar mæla átti Mg
2+

ATPasa, NaCl bætt 

saman við þegar mæla átti Na
+
ATPasa og að lokum KCl bætt saman við þegar 

mæla átti Na
+
K

+
ATPasa.   

 

Mynd 39 sýndi áhugaverðar niðurstöður, en sá tími sem það tekur hvarfið að 

fara af stað virtist frekar mælikvarði á magn ensímsins, en hallinn.  Þar sem þessar 

niðurstöður komu á óvart var kannað hvort gleypni hvarflausnarinnar breytist með 

tíma. 
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Mynd 40. Athugun hvort gleypni hvarflausnar breytist með tíma. Virknin var mæld 

með aðferð Scarschmidt et al. [13] nema í stað sýnis var sett eimað vatn.  

 

Gleypni hvarflausnarinnar virðist ekki breytast mikið með tíma og orsakar því 

ekki minnkunina á gleypni á mynd 39. Það þýðir að NADH er ekki að oxast vegna 

O2 í lausninni.  

 

Athugun á því hvenær magn af ADP fer að hafa áhrif.  

Athugað var hvenær styrkur ADP fer að hafa áhrif á ensímkerfið. Hvarfið var 

framkvæmt samkvæmt aðferð Scarschmidt et al. [13] nema að sýni og ATP var 

sleppt og ADP notað í staðinn. Hvarfið var því samsett út 965 μl hvarflausn, 25 μl 

ADP lausn í mismunandi styrk  og 10 μl af PK/LDH ensímlausn (~10 U).  
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Mynd 41. Athugun á því hvenær styrkur ADP fer að hafa áhrif. Hvarfið var 

framkvæmt samkvæmt aðferð Scarschmidt et al. [13] nema að sýni og ATP var 

sleppt og ADP notað í staðinn. Hvarfið var því samsett út 965 μl hvarflausn, 25 

μl ADP lausn og 10 μl af PK/LDH ensímlausn (~10 U).  

 

Við minna en 0,5 mM ADP fer skref B að vera hraðatakmarkandi, en Km gildi 

ADP fyrir pyruvate kinase (PK) er um 0,2 mM. Getur því verið að við séum með of 

lítið af Na
+
K

+
ATPasa í sýnunum til að framleiða nægilega mikið magn af ADP til að 

kerfið virki almennilega.  Því væri álitlegur kostur að reyna að finna næmari aðferð. 

Til dæmis væri hægt að nota svokallaðar endapunkts mæliaðferð. Ensímið framleiðir 

þá ADP úr ATP í vissan tíma og hvarfið svo stoppað. Þá er hægt að mæla annað 

hvort hve mikið af ADP myndaðist eða laus fosfór. 

3.3.2.2. Virkni Na
+
K

+
ATPasa metin með mælingu á fosfóri. 

Athugað var hvort hægt væri að mæla losun fosfórs í stað þess mæla magn ADP sem 

myndast. Þannig væri hægt að komast hjá því að nota ensímkerfi. Fosfór var mældur 

með aðkeyptu setti: ,,Biomol green” (AK-111) frá BIOMOL® Research 

Laboratories. Þá var sýninu blandað saman við ATP og séð hvað ensímið breytir 

miklu ATP í ADP og lausan fosfór. Notað var sýni 2B (3.3.1.) og voru lausnirnar 

undibúnar eins og lýst er í aðferðarkaflanum (2.5.1.2.). 
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Tafla 4. Virkni Na
+
K

+
ATPasa metin með mælingu á fosfóri með ,,Biomol green“. 

Lausnirnar eru blandaðar og gleypni mæld við 620 nm.  Lausn A er samsett úr 

hvarflausn og vatni, lausn B er samsett úr hvarflausn, sýni og ATP lausn, lausn 

C er samsett úr hvarflausn og sýni og lausn D er samsett úr hvarflausn og ATP.  

  

Tími 

(mín) 

Lausn A 

(O.D.620 nm) 

Lausn B 

(O.D.620 nm) 

Lausn C 

(O.D.620 nm) 

Lausn D 

(O.D.620 nm) 

0 0,069 ± 0,001 1,307 ± 0,019 0,408 ± 0,113 0,695 

30 0,098 ± 0,014 1,554 ± 0,011 0,271 ± 0,035   

60 0,099 ± 0,004 1,319 ± 0,073 0,302 ± 0,028   

 

Út frá þessum mælingum er hægt að sjá að sýnin eru mjög fosfórrík fyrir og 

getur þessi mikli bakgrunnur gert það að verkum að erfiðara er að meta virknina. 

Þegar skoðuð er mæling fyrir lausn B, þar sem öll efnin eru til staðar, kemur mjög á 

óvart að gleypnin lækkar aftur frá mælingunni á undan. Búist var við að gleypnin 

myndi hátt í tvöfaldast.   

3.3.2.3. Virkni Na
+
K

+
ATPasa metin með því að blanda saman aðferð 

Scarschmidt et al. [13]  og aðferð Del Castillo  og Robinson [14]. 

Þessi aðferð var þróuð með aðferð Del Castillo og Robinson [14] og aðferð 

Scarschmidt et al. [13] til hliðsjónar. Hún fólst í því að Na
+
K

+
ATPasi var látinn 

framleiða ADP úr ATP í vissan tíma, en þá er hvarfið stöðvað með sýru og laust 

ADP mælt með ensímkerfi Scarschmidt. Notast var við sýni 2B (3.3.1.), en 

niðurstöðurnar eru sýndar á mynd 42. 

Niðurstöðurnar voru ekki eins og búist var við. Líklega var sýrustigið of súrt 

fyrir ensímkerfið að starfa við. Efni féll út með tíma og hvítar flyksur sáust í glasinu, 

sem trufla að öllum líkindum gleypnina. Einnig var sérstakt að blankurinn hafði ekki 

sama upphafsgildi og sýnin.  
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Mynd 42. Na
+
K

+
ATPasi var látinn framleiða ADP úr ATP í vissan tíma, en þá var 

hvarfið stöðvað með TCA (6 % v/v) og laust ADP mælt með ensímkerfi 

Scarschmidt (sjá lýsingu á aðferð í kafla 2.5.1.2). Sýni 2B (3.3.1) var notað við 

framkvæmdina. Var gleypnibreyting með og án hindra mæld og svo lausn án 

sýnis.  

 

Til að bæta þessa mæliaðferð væri hægt að hafa lokastyrk TCA 3% í stað 6% til 

að stöðva hvarfið. Það myndi vera nægilegur styrkur til að stöðva hvarfið, en gefur 

þann möguleika að sýrustigið fer upp aftur í skrefi 4 með íblöndun hvarflausnar. 

Væri sýrustigið þá nægilega hátt til að efnin í ensímkerfinu gætu starfað. Þau efni 

sem falla út við íblöndun sýrunnar væri hægt að ná frá með því að bæta við 

spunaskrefi eftir skref 3. Eitt hugsanlegt vandamál sem þarf að huga að er hvort 

Na
+
K

+
ATPasi gæti farið að starfa aftur við það að sýrustigið er hækkað aftur.      

3.3.2.4. Virkni Na
+
K

+
ATPasa metin með aðferð Del Castillo  og Robinson 

[14] 

Aðferð Del Castillo og Robinson byggist á því að nota endapunktsmæliaðferð þar 

sem Na
+
K

+
ATPasi er látinn framleiða ADP úr ATP í vissan tíma, en þá var hvarfið 

stöðvað og laust fosfór mælt. Ákveðið var að notast við aðkeypt sett ,,Biomol green” 

(AK-111) frá BIOMOL® Research Laboratories til að mæla fosfórinn. 

Með því að mæla fosfórinn er hægt að komast hjá því að þurfa að hækka 

sýrustigið aftur og eiga þá hættu að Na
+
K

+
ATPasi fari að starfa aftur. Einnig var bætt 

spunaskrefi eftir skref 3 til að koma í veg fyrir að efni sem falla út við íblöndun 

sýrunnar trufli mælinguna. Sýni 2B (3.3.1.) var notað við mælingarnar.  
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Tafla 5. Na
+
K

+
ATPasa virkni mæld með endapunktsmæliaðferð. Sýni úr 

þorskaþarmi var blandað saman við sápulausn til að opna himnur sýnisins. 

Síðan var hvarflausn blandað saman við sýnið sem innihélt ATP. Na
+
K

+
ATPasa 

sem sýnið innbyrðir nýtir ATP, en eftir ákveðinn tíma var hvarfið stöðvað. Laust 

fosfór var þá mælt með aðkeyptu setti, ,,Biomol green” (AK-111) frá BIOMOL® 

Research Laboratories. Sýni 2B (3.3.1.) var notað við framkvæmdina. Sýni var 

mælt með hvarflausn með og án ouabain. Einnig var ein lausn án ATP og ein án 

sýnis til viðmiðunar.  

 

Lausnir 

Mæling 1 

(O.D.620 nm) 

Mæling 2 

(O.D.620 nm) 

Mæling 3 

(O.D.620 nm) Meðaltal Staðalfrávik 

Blankur 0,136 0,166 0,130 0,144 0,019 

Með 

ouabain 0,945 1,051 1,036 1,011 0,057 

Án ouabain 1,178 1,188 1,249 1,205 0,038 

Án ATP 0,896 0,974 0,807 0,892 0,084 

 

Samkvæmt niðurstöðum í töflu 5 var munur á gleypni með og án ouabain. 

Mismunurinn er virkni Na
+
K

+
ATPasa (nmól Pi/ mg prótein á mínútu), en hægt er að 

bera niðurstöðurnar saman við staðal sem fylgdi settinu og fá þannig út fosfórmagni. 

Hve mikið af lausum fosfór er þegar í sýninu veldur þó áhyggjum, en þessi 

bakgrunnur getur valdið erfiðleikum þegar mæla á sýni með litla virkni 

Na
+
K

+
ATPasa.  

Þessi aðferð virðist vera góður kostur til að athuga nánar. Ákveðið var að kanna 

hvernig gleypnin hegðaði sér þegar breytingar voru gerðar á hvarftímanum (skref 2). 

Prófaðir voru þrír hvarftímar, þ.e. 10, 15 og 20 mín. (sjá töflu 6).  

Niðurstöður töflu 6 komu ekki út eins og búist var við. Var haldið að gleypni 

lausnar með og án ouabain myndi aukast eftir því sem hvarftíminn er lengri. Svo var 

ekki raunin en gleypni lausnanna var minni eftir 20 mín. hvarf en 15 mín. Það bendir 

til þess að minna af ATP var umbreytt í ADP og lausan fosfór á 20 mín. en 15 mín. 

Einnig kom á óvart hvað sama sýni og notað var í töflu 5 mældist nú fosfórrík. Eina 

lausnin sem hagaði sér eins og búist var við var blankurinn, en lausn án sýnis á ekki 

að geta myndað meira fosfór með breyttum hvarftíma, sú var líka raunin. 
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Tafla 6. Na
+
K

+
ATPasi var látinn framleiða ADP úr ATP í vissan tíma, en þá var 

hvarfið stöðvað og laust fosfór mælt með aðkeyptu setti, ,,Biomol green” (AK-

111) frá BIOMOL® Research Laboratories. Hvarftíminn var mismunandi a. 10 

mín, b. 15 mín., c. 20 mín. Sýni 2B (3.3.1) var notað við framkvæmdina. Sýni var 

mælt með hvarflausn með og án ouabain. Einnig var ein lausn án ATP og ein án 

sýnis til viðmiðunar.  

 

a. 

Hvarftími 10 mín. 1 2 3 Meðaltal Staðalfrávik 

Blankur 0,089 0,078 0,081 0,083 0,006 

Án ouabain 0,998 0,852 1,064 0,971 0,108 

Með ouabain 0,933 0,852 1,071 0,952 0,111 

Án ATP 0,942 0,981 0,964 0,962 0,020 

 

b. 

Hvarftími 15 mín. 1 2 Meðaltal Staðalfrávik 

Blankur 0,104 0,109 0,107 0,004 

Án ouabain 1,084 1,100 1,092 0,011 

Með ouabain 1,030 0,951 0,991 0,056 

Án ATP 1,072 1,134 1,103 0,044 

 

c. 

Hvarftími 20 mín 1 2 Meðaltal Staðalfrávik 

Blankur 0,138 0,126 0,132 0,008 

Án ouabain 0,948 0,951 0,950 0,002 

Með ouabain 0,861 0,861 0,861 0,000 

Án ATP 1,195 0,964 1,080 0,163 

 

Gleypni sýnanna var mæld eftir að 20 mín. voru liðnar frá því að ,,Biomol 

green“ lausnin hafði verið bætt saman við, en það er sá tími sem framleiðandinn 

mælir með. Grunur lék þó á því að lausnin væri enn að taka lit. Því var framkvæmd 

smá prufa á því, en niðurstöðurnar eru sýndar í töflu 7.    
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Tafla 7. Athugað var hvort lausnin væri enn að taka lit eftir ráðlagðan biðtíma með 

,,Biomol green“ lausninni. Gleypni sýnis 2B (3.3.1.) með hvarflausn með 

ouabain (sem hafði 15 mín. hvarftíma) var mæld eftir 20, 30 og 40 mín. frá 

íblöndun „Biomol green“. 

 

Tími frá íblöndun ,,Biomol green” Mæling 1 (O.D.620 nm) Mæling 2 (O.D.620 nm) 

20 mínútur  1,030 0,951 

30 mínútur 1,319 1,318 

40 mínútur  1,611 1,599 

 

Á töflu 7 má sjá að gleypnin er enn að breytast umtalsvert með tíma. Getur það 

verið ástæðan fyrir því að niðurstöðurnar töflu 6 komu undarlega út, þ.e. ef 

mælingarnar voru ekki gerðar nákvæmlega á sama tíma gat gleypnin munað miklu. 

Næsta skref væri að kanna hvenær litabreytingin næði endapunkti. 

3.3.3. Krosstengsl mótefnis við Na+K+ATPasa úr þorski athuguð. 

Athugað var hvort mótefni fyrir Na
+
K

+
ATPasa úr geit myndaði krosstengsl við 

ensímið úr þorski. Sýni sem áskortnuðust eftir einangrunarferil Booth og Kenny 

(3.1.1) voru notuð við athugunina ásamt stigulsýni sem fékkst úr einangrunarferli 

himnufleka af sýni 3SB. Einnig var kannað hvort við fengum einhver tengsl við sýni 

sem við fengum frá samstafsaðilum okkar frá Danmörku, rannsóknarhópi Michael E. 

Danielsen við Háskólann í Kaupmannahöfn, en þetta voru sýni úr þarmaþekju svíns 

sem hafði verið einangrað með sömu aðferð, þ.e. Booth and Kenny [8]. Ef mótefni 

fyrir Na
+
K

+
ATPasa upprunnið úr manni myndaði krosstengsl við ensímið úr þorski 

og svíni væri hægt að bera niðurstöður okkar við niðurstöður samstarfsaðila okkar.   
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Mynd 43. Krosstengsl mótefnis fyrir Na+K+ATPasa úr manni  við ensímið í þorski 

og svíni. PVDF (Polyvinyldifluoride) himnan var höfð í hentugri stærð og skipt 

niður í reiti. Hún var bleytt með 100% metanóli í 1 mín. og lögð í flutningslausn 

í 15 mín. Himnan var síðan lögð á fjögur lög af filterpappír bleyttum í 

flutningslausn og 1,0 μl af sýni var komið fyrir í hverjum reit á himnunni og 

droparnir látnir þorna. Himnan var svo lögð í HBS lausn + 2% (v/v) Tween-20 

og mótefnalituð. Notað var 1/100 af ,,primary“ mótefni (Na+K+ATPasa β1 (N-

19) upprunnið úr manni, nr. sc-16053 frá Santa Cruz Biotechnology, Inc) og 

1/200 af ,,secondary“ mótefni (Bovine anti-goat IgG- HRP, nr. sc-2378 frá 

Santa Cruz Biotechnology, Inc.).  

              Sýni frá einangrunarferil Booth og Kenny (3.1.1.) voru notuð til að kanna 

krosstengsl mótefnisins (sjá einangrunarferil á mynd 4.). Einnig var 

súkrósastigulssýni sem fengust úr einanangrunarferli himnufleka úr sýni 3SB 

sett á himnuna. Uppröðun frá vinstri til hægri. Lína 1: tómt (rás 1), 3SB (BBM) 

– himnufleka stigull glas 1-12 (rás 2-13), endurleyst botnfall (B) (rás 14), tómt 

(rás 15). Lína 2: tómt (rás 1), skúfaflot (rás 2), 1F (TH) (rás 3), 1SB (rás 4), 1SF 

(rás 5), 2SB (BLM) (rás 6), 2SF (rás 7), 3SB (BBM) (rás 8) og 3SF (rás 9), tómt 

(rás 10),  svína-3SF (rás 11), svína- 2SB (BLM) (rás 12), svína-3SB (BBM) (rás 

13). Lína 3: tóm.  

 

Ef litið er á mynd 43 virtist mótefnið mynda krosstengsl við Na
+
K

+
ATPasa í 

þarmaþekju þorsks og svíns. Að draga ályktun um hve Na
+
K

+
ATPasa rík sýnin eru út 

frá því hve sterkur litur dropanna er, er varhugavert, en hve sterkur liturinn er fer 

einnig eftir próteinmagni. Það gefur þó vissar vísbendingar. Áhugavert var hve 

daufur liturinn var fyrir 3SB (BBM) (rás 8) miðað við hverjar niðurstöður 

virknimælinganna voru (sjá 3.1.1 mynd 10.). Svo virðist, sem mest sé af 

Na
+
K

+
ATPasa í 1SF (rás 5), þ.e. flotinu fyrir magnesíum fellingu, og í sýni 3SF (rás 

9). Næsta skref var að rafdraga sýnin, framkvæma Western-þerringu með 

mótefnalitun. Þetta var gert til að skoða við hvaða massa böndin lituðst.  

 

Rás: 1      2      3      4       5      6      7      8      9     10    11    12     13    14  15 
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Mynd 44. Krosstengsl mótefnis fyrir Na+K+ATPasa úr manni við ensímið í þorski 

og svíni. Sýni voru leyst upp í 5x sterkri sýnalausn og soðin í 5 mín. Sýnin voru 

kæld og óuppleyst efni spunnin niður. 15% akrýlamíð hlaup var útbúið og keyrt 

samkvæmt aðferð Laemmli [19]. Eftir rafdrátt var framkvæmd Western-þerrun. 

Notað var 1/100 af ,,primary“ mótefni (Na+K+ATPasa β1 (N-19), nr. sc-16053 

frá Santa Cruz Biotechnology, Inc.) og 1/200 af ,,secondary“ mótefni (Bovine 

anti-goat IgG- HRP, nr. sc-2378 frá Santa Cruz Biotechnology, Inc.).  

           Sýni frá einangrunarferil Booth og Kenny (3.1.1.) voru notuð til að kanna 

krosstengsl mótefnisins (sjá einangrunarferil á mynd 4.). Einnig var 

súkrósastigulssýni sem fengust úr einanangrunarferli himnufleka úr sýni 3SB 

sett á himnuna. Uppröðun er frá vinstri til hægri: tóm rás, skúfaflot, 1SB, 1SF, 

2SB (BLM), 2SF, 3SB (BBM) og 3SF, tóm rás, próteinstigi (Fermentas 

#SM0671), tóm rás, svína-3SF, svína-2SB (BLM), svína-3SB (BBM), tóm rás. 30 

μl af sýni var sett á hlaupið og 15 μl af próteinstiga.  

 

Búist var við skýrari böndum en mótefnalitun rafdráttarhlaupsins gaf, en þau 

bönd sem sáust voru mjög dauf. Notað var 1/100 af 1°mótefninu og 1/200 af 

2°mótefni en það er það sterkasta sem framleiðendurnir mæla með, því er ólíklegt að 

sterkari blanda gefi greinilegri bönd. Na
+
K

+ 
ATPasi samanstendur af α og β einingu. 

α einingin er um 106 kDa, en β einingin er minni eða um 37 kDa. Hún er sykurtengd 

og getur því komið við massa um 55 kDa. Mótefnið, Na
+
K

+
ATPasi β1 (N-19), er 

fjölstofna mótefni gagnvart peptíði við N-enda β1 einingu Na
+
K

+
ATPasa upprunnið 

úr manni.  

 Mótefnið virðist þekkja band við um ~37kDa í skammti 2SB (sjá 

einangrunarferil á mynd 4), sem hugsanlega getuð verið ósykruð beta eining að ræða. 
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Þetta er mjög áhugavert þar sem ekkert band sést í skammti 3SB (rás 7). Þetta er 

öfugt við það sem virknimælingarnar sýndu í 3.1.1., en skammtur 3SB á að vera 

Na
+
K

+
ATPasa ríkur. 

3.4. Krosstengsl mótefnis við prohibitin í þorski athuguð. 

Athugað var hvort mótefni fyrir prohibitin upprunnið úr manni myndaði krosstengsl 

við ensímið í þorski. Sýni sem áskortnuðust eftir einangrunarferil Booth og Kenny 

(3.1.1) voru notuð við athugunina ásamt stigulsýni sem fékkst úr einangrunarferli 

fyrir himnufleka af sýni 3SB. Forvitni lék einnig á að vita hvort við fengjum einhver 

tengsl við sýni sem við fengum frá samstarfsaðilum okkar frá Danmörku, 

rannsóknarhópi Michael E. Danielsen við Háskólann í Kaupmannahöfn, en þetta 

voru sýni úr þarmaþekju svíns sem hafði verið einangrað með sömu aðferð, þ.e. 

Booth and Kenny [8].  

 

Mynd 45. Krosstengsl mótefnis fyrir prohibitin úr manni við ensímið í þorski og 

svíni. PVDF (Polyvinyldifluoride) himnan var höfð í hentugri stærð og skipt 

niður í reiti. Hún var bleytt með 100% metanóli í 1 mín. og lögð í flutningslausn 

í 15 mín. Himnan var síðan lögð á fjögur lög af filterpappír bleyttum í 

flutningslausn og 1,0 μl af sýni var komið fyrir í hverjum reit á himnunni og 

droparnir látnir þorna. Himnan var svo lögð í HBS lausn + 2% (v/v) Tween-20 

og mótefnalituð. Notað var 1/100 af ,,primary“ mótefni (prohibitin (H-80), nr. 

sc-28259 frá Santa Cruz Biotechnology, Inc.) og 1/200 af ,,secondary“ mótefni 

(anti-rabbit, nr. A-8275 frá Sigma).  

           Sýni frá einangrunarferli Booth og Kenny (3.1.1.) voru notuð til að kanna 

krosstengsl mótefnisins (sjá einangrunarferil á mynd 4). Einnig var 

súkrósastigulssýni sem fengust úr einanangrunarferli himnufleka úr sýni 3SB 

sett á himnuna. Uppröðun frá vinstri til hægri. Lína 1: tómt (rás 1), 3SB (BBM) 

– himnufleka stigull glas 1-12 (rás 2-13), endurleyst botnfall (B) (rás 14). Lína 

2: tómt (rás 1), skúfaflot (rás 2), 1F (TH) (rás 3), 1SB (rás 4), 1SF (rás 5), 2SB 

(BLM) (rás 6), 2SF (rás 7), 3SB (BBM) (rás 8) og 3SF (rás 9), tómt (rás 10),  

svína-3SF (rás 11), svína- 2SB (BLM) (rás 12), svína-3SB (BBM) (rás 13). Lína 

3: tóm 

Rás:  1     2       3       4       5        6       7      8       9       10    11     12      13     14     15 
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Ef litið er á mynd 45 virtist mótefnið mynda krosstengsl við prohibitin í 

þarmaþekju þorsk og svíni. Að draga ályktun um hve prohibitin rík sýnin eru út frá 

því hve sterkur litur dropanna er, er varhugavert, en hve sterkur liturinn er fer einnig 

eftir próteinmagni. Það gefur þó vissar vísbendingar, en áhugavert er að prohibitin 

virðist ríkt í öllum svínasýnunum. Svo virðist sem mest sé af prohibitini í skammti 

1SF, 2SB (BLM), 2SF og 3SF (sjá skilgreiningu á skömmtunum á mynd 4). 

Prohibitin er þekkt innanhimnu hvatberaprótein og er því áhugavert að það kemur 

sterkt fram í sýni 2SB en virknimælingar höfðu sýnt að það sýni væri 

hvatberahimnuríkt (sjá mynd 10). Næsta skref var að rafdraga sýnin, framkvæma 

Western-þerringu og mótefnalitun. Þetta var gert til að skoða við hvaða massa böndin 

lituðst.  

 

 

Mynd 46. Krosstengsl mótefnis fyrir prohibitin úr manni við ensímið í þorski og 

svíni. Sýni voru leyst upp í 5x sterkri sýnalausn og soðin í 5 mín. Sýnin voru 

kæld og óuppleyst efni spunnin niður. 15% akrýlamíð hlaup útbúið og keyrt 

samkvæmt aðferð Laemmli [19]. Eftir rafdrátt var framkvæmd Western-þerrun. 

Notað var 1/100 af ,,primary“ mótefni (Prohibitin, nr. 28259 frá Santa Cruz 

Biotechnology, Inc.) og 1/200 af ,,secondary“ mótefni (anti- rabbit, nr. A-8275 

frá Sigma).  

            Sýni frá einangrunarferil Booth og Kenny (3.1.1.) voru notuð til að kanna 

krosstengsl mótefnisins (sjá einangrunarferil á mynd 4). Einnig var 

súkrósastigulssýni sem fengust úr einanangrunarferli himnufleka úr sýni 3SB 

sett á himnuna. Uppröðun frá vinstri til hægri: tóm rás, skúfaflot, 1SB, 1SF, 2SB 

(BLM), 2SF, 3SB (BBM) og 3SF, tóm rás, próteinstigi (Fermentas #SM0671), 

tóm rás, svína-3SF, svína-2SB (BLM), svína-3SB (BBM), tóm rás. 30 μl af sýni 

var sett á hlaupið og 15 μl af próteinstiga.  
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Prohibitin er þekkt innanhimnu hvatberaprótein um 30-32 kDa stórt. Band litast í 

rás 5 (2SB) við 34 kDa og rás 12 (svína-2SF) við 29 og 34 kDa. Samkvæmt fyrri 

niðurstöðum (3.1.1.) er sýni 2SB hvatberahimnurík. Að sjá band sem tilheyrir 

hvatberahimnupróteini staðfestir því fyrri niðurstöður.   

3.5. Vefjasýni lituð fyrir Na
+
K

+
ATPasa og prohibitin 

Með mótefnalitun vefjasýna var markmiðið að staðsetja viss prótein innan 

frumuhimnunnar. Na
+
K

+
ATPasa er þekkt BLM merkiensím ([10-12]), en með því að 

lita frumuna fyrir Na
+
K

+
ATPasa er hægt að staðfesta að ensímið sé í raun BLM 

prótein eingöngu fyrir þekjufrumur þarma þorska.    

Bönd eftir rafdrátt BBM hafa verið massagreind af Guðjóni Andra Gylfasyni. 

Við þær rannsóknir var hægt að túlka eitt bandið sem prohibitin. Þetta prótein hefur 

aðallega verið tengt innri himnu hvatbera, en áhugi er fyrir því að kanna hvort hægt 

sé að staðsetja það á BBM.  

Sýnin voru undirbúin eins og líst var í aðferðarkafla 2.9. Útbúin voru fjögur sýni 

sem lita átti fyrir Na
+
K

+
ATPasa og fjögur fyrir prohibitin. Á eitt sýnið var notað 

vinnulausn í stað ,,primary“ mótefnis til viðmiðunar. Síðan var sett ,,primary“ 

mótefni á hin þrjú sýnin, en með mismunandi styrk, þ.e. 1/50, 1/250 og 1/500 í 

vinnulausn. Styrkur ,,secondary“ mótefnis fyrir Na
+
K

+
ATPasa var 1/2000, en 

,,secondary“ mótefnið gegn prohibitin var tilbúið í setti.   

Þegar sýnin voru skoðuð í smásjá voru þau frekar óskýr og erfitt að meta sýnin. 

Hugsanlega þurfum við aðgang að betri smásjá og hugsa til annara litunaraðferða t.d. 

að nota flúorljómun á ,,secondary“ mótefni. 
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4. Lokaorð 

Farið var í gegnum fimm einangrunaraðferðir til að reyna að finna hentuga leið til að 

einangra BLM (e.basolateral membrane) úr þarmaþekju þorsks. Fyrsta aðferðin sem 

var reynd var byggð á aðferð Booth og Kenny [8]. Mikið magn af Na
+
K

+
ATPasa 

merkiensími BLM fannst í skammti 3SB (BBM), en lítið magn þess í skammti 2SB, 

sem benti til þess að ekki hafði tekist að þátta í sundur himnuhlutana með 

magnesíumfellingu. Annað áhyggjuefni var mikið magn af hvatberahimnum í 

skammti 2SB, en það er mengun sem þyrfti að losna við. Þar sem markmiðið var að 

aðskilja BBM og BLM var ákveðið að kíkja á aðrar aðferðir.  

Aðferð Lee og Cossins [9] var reynd næst, en þessi aðferð virtist einföld í 

framkvæmd. Aðferðin gekk þó ekki upp, þar sem það tókst ekki að fá tveggja laga 

botnfall eftir spunaskref tvö eins og aðferðin gerði ráð fyrir. Þetta skref þjónaði þeim 

tilgangi að skilja að hvatberahimnur og frumuhimnuna. Þar sem þessi aðskilnaður 

náðist ekki, var komin upp sama staða og með aðferðinni á undan. Það er, 

hvatberahimnumengun á síðari skrefum einangrunarferilsins.  

Aðferð Crockett og Hazel [10] var framkvæmd í framhaldinu. Þeir höfðu einnig 

prófað aðferð Lee og Cossins en hún reyndist ekki virka í þeirra höndum heldur. 

Þegar farið var í gegnum einangrunarferilið virtist ekki nást aðskilnaður með fyrsta 

spunaskrefi á himnuhlutunum BBM og BLM. Þar sem ákjósanlegast væri að hægt sé 

að nýta aðferðina bæði til einangrunar á BLM og BBM, var ákveðið að kanna aðrar 

aðferðir frekar.  

Aðferð Drai [11] var reynd í framhaldinu eftir að sagt var skilið við aðferð 

Crockett og Hazel. Sú aðferð reyndist álitleg í fyrstu þó svo að himnuhlutarnir (BBM 

og BLM) virtust koma á öfugum stað í súkrósastigulnum miðað við það sem aðferðin 

gerði ráð fyrir. BBM virtist vera á skilum 20% og 37% súkrósa og BLM á skilum 

37% og 40% súkrósa. Til að staðfesta fyrri niðurstöður, var farið aftur í gegnum 

einangrunarferlið. Því miður virtist ekki nást aðskilnaður á milli himnuhlutanna. 

Hugsanlega hefur mikil meðhöndlun á jafningnum í fyrri einangruninni haft einhver 

áhrif. Þessa aðferð mætti þróa frekar og sjá hvað varð til þess að aðskilnaður náðist í 

fyrra tilfellinu.    

Síðasta aðferðin sem var reynd var aðferð Del Castillo og Robinsson [12]. 

Töluverð frávik varð að gera frá aðferðalýsingunni, meðal annars að þynna 

jafninginn mun meira fyrir fyrsta spuna en aðferðin gerði ráð fyrir. Þegar farið var í 

gegnum einangrunaraðferðina var áhyggjuefni að ekki virtist nást að aðskilja BBM 
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frá BLM, en það myndaðist ekkert botnfall eftir spuna tvö. Þrátt fyrir það, var haldið 

áfram með aðferðina og virtist restin af einangrunarferlinum ganga vel fyrir sig. Til 

að geta metið aðferðina verður að framkvæma virknimælingar á Na
+
K

+
ATPasa til að 

sjá hvar BLM himnuhlutinn liggur, en það verður gert um leið og mæliaðferð þess 

hefur verið endurskoðuð.   

 Reynst hefur erfitt að finna hentuga aðferð til að einangra BLM úr þarmaþekju 

þorsks og er þörf á frekari þreifingu að hentugri aðferð. Hugsanlega má framkvæma 

síðustu tvær aðferðirnar aftur og þróa þær áfram. Grundvöllurinn fyrir því að leitin 

að góðri aðferð beri árangur er að finna hentuga aðferð til að mæla Na
+
K

+
ATPasa. 

Voru fjórar mismunandi aðferðir reyndar hér til að meta virknina. Aðferð 

Scarschmidt er al. [13] sem reynt var að nota í upphafi reyndist ekki vera hentug fyrir 

lítinn styrk af Na
+
K

+
ATPasa, eins og við erum oft með í okkar skömmtum. Sú aðferð 

sem reyndist álitlegust var aðferð byggð á grein Del Castillo og Robinson [14]. Hana 

þarf þó að rannsaka frekar og væri best að næsta skref væri að kanna hvernær 

litabreytingin með ,,Biomol green“ næði endapunkti. Einnig mætti reyna aðra aðferð 

til að mæla styrk fosfórs sem byggir á notkun molybdat samkvæmt aðferð Rouser et 

al. [25]. 

Þegar tekist hefur að einangra BLM úr þarmaþekju þorsks er ætlunin að einangra 

himnufleka úr þeim himnum. Farið var í gegnum álitlega aðferð til einangrunar á 

flekum þar sem notaður var annars vegar línulegur súkrósi og hinsvegar þrepaskiptur 

súkrósi. Mælingar sýndu að einangrun framkvæmd með línulegum súkrósa myndi 

reynast vel við að skoða himnufleka með mismunandi eðlisþyngd. Niðurstöður fyrir 

þrepaskiptan súkrósa sýndu að himnuflekarnirnir leita upp og þéttast við skil 

súkrósans og HBS (25 mM HEPES og 150 mM NaCl) lausnar. Sýni himnufleka eftir 

þrepaskiptan súkrósa eru t.d. hentug til að nota í fitugreininu, þar sem þarf allmikið 

magn af sýni. 

Áhugi var fyrir því að kanna hvort mótefni fyrir Na
+
K

+
ATPasa (myndað gegn 

mótefnavaka úr manni) og prohibitin (myndað gegn mótefnavaka úr manni) myndaði 

krosstengsl við ensímin í þorski. Prohibitin mótefnið virðist mynda krosstengsl og er 

nothæft til að kanna hvort ensímið sé til staðar í þeim sýnum sem verið er að skoða. 

Na
+
K

+
ATPasa virtist einnig mynda krosstengsl við ensímið í þorski. Það er þó 

áhyggjuefni hve dauft sýnin litast. 
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