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Abstract 

Side effects due to the chemical composition of cosmetics can have a major 

impact on the environment and humans, especially in the long run. Demand for 

natural and clean cosmetics has increased in recent years due to augment 

awareness of cosmetic additives. With efficient utilization of side products, it is 

possible to combat increased environmental pollution and to utilize their natural 

ingredients with bioactivity for use in cosmetics. At the same time, consumers 

are increasing the use, value creation and increasing the number of products on 

the market for people who choose pure and organic products, thus increasing 

healthy competition. Many plants from agriculture have a rich source of all 

kinds of vitamins, antioxidants and phenols. The main advantage of utilization 

leaves and stems is that this product is poorly used today and usually discarded 

because it is believed that the products have no utilization potential, which is 

contrary to recent studies. The main objective of the project was to measure the 

desired bioactivity in leaves and stems, from a specific plant, that could 

potentially be used in cosmetics. Four different solvents were used for the 

extraction of bioactive compounds from the stems and leaves and four different 

concentrations of samples (1, 100, 250 and 500 mg/mL). Antioxidant activity 

was measured by two methods, total antioxidant capacity (TAC) and 2,2-

diphenyl-1-pyrylhydrazyl (DPPH). Anti-inflammatory activity was evaluated 

using protein denaturation assay. 

The results show that bioactivity is found in both leaves and stems. The 

antioxidant activity of the DPPH method was greater in leaves and most activity 

was measured in the hexane extraction. Numerous differences appear to be on 

the results of measurements when comparing stems and leaves and solvents used 

for extraction. Anti-inflammatory activity was highest in leaves with ethanol 

extract.  

 

Keywords: Biotechnology, by-products, cosmetics, antioxidant activity, anti-

inflammatory activity.  
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Útdráttur 

Aukaverkanir vegna aukinna ónáttúrulegra efna og aukaefna í snyrtivörum geta 

haft mikil áhrif á umhverfi og menn, sérstaklega þegar til lengri tíma er litið. 

Eftirspurn eftir náttúrulegum lausnum í snyrtivörum hefur aukist síðustu ár 

vegna vitundarvakningar um skaðlegar afleiðingar aukaefna í snyrtivörum. Með 

skilvirkni nýtingu hliðarafurða er hægt að sporna gegn aukinni 

umhverfismengun ásamt því að nýta náttúruleg hráefni þeirra með lífvirkni til 

notkunar í snyrtivörur. Með aukinni notkun á náttúrulegum efnum erum við á 

sama tíma að auka nýtingu, verðmætasköpun og fjölga vörum á markaði fyrir 

fólk sem kýs hreinar og lífrænar vörur og aukum þannig heilbrigða samkeppni. 

Marga plöntur hafa ríka uppsprettu allskyns vítamína, andoxunarefna og 

fenólefna. Helsti kosturinn við hagnýtingu laufa og stilka er að sumar þessara 

afurða eru agjörlega ónýttar í dag og yfirleitt hent vegna þess að talið er að 

afurðirnar hafi enga nýtingarmöguleika, sem er þvert á það sem rannsóknir hafa 

sýnt fram á. Markmið verkefnisins var að mæla eftirsóknaverða lífvirkni í 

laufum og stilkum ákveðinnar plöntu, sem hugsanlega gæti nýst í snyrtivörur. 

Skoðaðir voru fjórir mismunandi leysar við lífvirkni útdrátt efniviðsins ásamt 

fjórum mismunandi styrkum sýna (1, 100, 250 and 500 mg/mL). 

Andoxunarvirkni var mæld með tveimur aðferðum, heildar andoxunarvirkni 

(TAC) og 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Bólguhamlandi virkni var 

mæld með hindrun á eðlissviptingu próteins.  

 Niðurstöður sýndu að lífvirkni er að finna í bæði laufum og stilkum. 

Andoxunarvirkni samkvæmt DPPH aðferð var meiri í laufum og mesta virknin 

var með hexan útdrætti. Tölurverður munur virðist vera á niðurstöðum mælinga 

þegar borið er saman lauf og stilka og leysa sem notaðir eru við útdrátt. 

Bólguhamlandi virkni mældist hæst í laufum með etanól útdrætti.    

 

 

 

Lykilorð: Líftækni, hliðarafurðir, snyrtivörur, andoxunarvirkni, bólguhamlandi 

virkni. 



 

vii 

 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur ............................................................................................................................ 1 

1.1 Hliðarafurðir frá landbúnaði og garðyrkju .................................................................. 1 

1.1.1 Tómatar og hliðarafurðir þeirra ........................................................................... 2 

1.2 Lífvirkni til notkunar í snyrtivörur .............................................................................. 3 

1.2.1 Val á viðeigandi leysum til útdráttar .................................................................... 4 

1.2.2 Andoxunarvirkni .................................................................................................. 6 

1.2.2.1 Karótenóíðar ........................................................................................................ 7 

1.2.2.2 Fenólefnasambönd ............................................................................................... 9 

1.2.2.3 Stera-alkalóíðar .................................................................................................. 10 

1.2.3 Bólguhamlandi virkni ........................................................................................ 10 

1.2.4 Val á viðeigandi mælingum lífvirkni ................................................................. 12 

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar ........................................................................... 12 

2 Efni og aðferðir ................................................................................................................. 14 

2.1 Undirbúningur sýna ................................................................................................... 15 

2.2 Útdráttur sýna ............................................................................................................ 15 

2.2.1 Aðferðir við útdrátt ............................................................................................ 15 

2.2.2 Síun sýna ............................................................................................................ 16 

2.3 Andoxunarvirkni ....................................................................................................... 16 

2.3.1 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð .................................................. 16 

2.3.2 Mælingar á heildar andoxunarvirkni (TAC) ...................................................... 17 

2.4 Bólguhamlandi virkni ................................................................................................ 18 

2.4.1 Hömlun á eðlissviptingu próteins ...................................................................... 18 

3 Niðurstöður ....................................................................................................................... 19 

3.1 Andoxunarmælingar .................................................................................................. 19 

3.1.1 DPPH ................................................................................................................. 19 

3.1.2 TAC.................................................................................................................... 20 

3.2 Bólguhamlandi virkni ................................................................................................ 21 

4 Umræður ........................................................................................................................... 22 

5 Lokaorð ............................................................................................................................. 27 

6 Heimildaskrá ..................................................................................................................... 28 

7 Viðaukar ........................................................................................................................... 36 

 

 



 

viii 

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Mismunandi bygging algengra kartótenóíða. Efst á myndinni má sjá greinótt C40 

ísópren sem er afleiða allra karótenóíða (Astley, 2003). ........................................................... 7 

Mynd 2: Flæðirit yfir verklegu þætti rannsóknarinnar. Allir þeir þlttir sem efniviður 

rannsóknarinnar gekkst undir eru sýndir í flæðiritinu. Tómatlaufun og stilkarnir gengust undir 

nákvæmlega sömu vinnslu allt frá því að vera þurrkuð og í forvinnslu þeirra til útdráttar. 

Mismunandi mælingar til athugunar á lífvirkni var framkvæmd eins og sjá má. DPPH (2,2-

diphenyl-1- picrylhydrazyl) og TAC (Total antioxidant capacity assay) voru framkvæmd sem 

andoxunarmælingar. Mæling var gerð á hindrun eðlissviptingu próteins til  að meta 

bólguhamlandi virkni. .............................................................................................................. 14 

Mynd 3: Útdráttur sýna. Á myndinni vinstra meginn má sjá útdrátt tómatstilka í möndluolíu 

og hægra meginn útdrátt tómatlaufa í möndluolíu. Allir styrkirnir sjást á báðum myndum, 

0,1%, 10%, 25% og 50%. ........................................................................................................ 16 

Mynd 4: Hlutfallsleg hreinsun sindurefna á DPPH. Myndin sýnir hlutfallslega hreinsun 

tómatstilka og tómatlaufa úr fjórum mismunandi útdráttum. Jákvætt viðmið er gallic-sýru 

staðall (GAE) í tveimur styrkjum, 1 mg/mL og 10 mg/mL. Sýni voru mæld í tvítekningu og 

eru staðalfrávik sýnd. ............................................................................................................... 19 

Mynd 5: Hindrun á eðlissviptingu próteina (%). Myndin sýnir hlutfallslega hindrun 

tómatstilka og tómatlaufa þar sem. TS stendur fyrir tómatstilka og TF stendur fyrir tómatlauf. 

Jákvætt viðmið er aspirin lausn (250 μg/mL) til samanburðar. ............................................... 21 

Mynd 6: Staðallínurit fyrir DPPH mælingu (metanól). Myndir sýnir staðallínurit gallic sýru 

fyrir sýni dregin út í metanóli og raðþynnt með vatni. ............................................................ 37 

Mynd 7: Staðallínurit fyrir TAC mælingu (metanól). Myndir sýnir staðallínurit gallic sýru 

fyrir sýni dregin út í metanóli og raðþynnt með vatni. ............................................................ 37 

 

  

file:///C:/Users/Ragga/Desktop/Heilbrigðis%20líftækni/Lokaverkefni/Lokaritgerð.docx%23_Toc5571484
file:///C:/Users/Ragga/Desktop/Heilbrigðis%20líftækni/Lokaverkefni/Lokaritgerð.docx%23_Toc5571484
file:///C:/Users/Ragga/Desktop/Heilbrigðis%20líftækni/Lokaverkefni/Lokaritgerð.docx%23_Toc5571484


 

ix 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Heildar andoxunarvirkni sýna tómatstilka út frá TAC andoxunarprófi. Niðurstöður 

eru gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Útreikningar byggjast á gallic sýru 

mæligildum (GAE). Styrkleikar 25% og 50% voru ekki mældir með dH2O útdrætti og vantar 

því gildi þeirra í töfluna. .......................................................................................................... 20 

Tafla 2: Heildar andoxunarvirkni sýna tómatlaufa út frá TAC andoxunarprófi. Niðurstöður 

eru gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Útreikningar byggjast á gallic sýru 

mæligildum (GAE). Styrkleikar 25% og 50% voru ekki mældir með dH2O útdrætti og vantar 

því gildi þeirra í töfluna. .......................................................................................................... 21 

Tafla 3: Meðaltal hreinsunar á DPPH. Taflan sýnir ljósgleypnimælingar við 517 nm af 

sýnum tómatlaufa ásamt kontról.  Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik 

(n=2). Samsvarandi 10 mg/mL gallic sýru staðli (GAE). ........................................................ 36 

Tafla 4: Meðaltal hreinsunar á DPPH. Taflan sýnir ljósgleypnimælingar við 517 nm af 

sýnum tómatlaufa ásamt kontról.  Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik 

(n=2). Samsvarandi 10 mg/mL gallic sýru staðli (GAE). ........................................................ 36 

Tafla 5: Bólguhamlandi virkni tómatstilka með etanól útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp 

sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% 

eðlissviptingu próteina. ............................................................................................................ 38 

Tafla 6: Bólguhamlandi virkni tómatlaufa með etanól útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp 

sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% 

eðlissviptingu próteina ............................................................................................................. 38 

Tafla 7: Bólguhamlandi virkni tómatstilka með möndluolíu útdrætti. Niðurstöður eru gefnar 

upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% 

eðlissviptingu próteina ............................................................................................................. 38 

Tafla 8: Bólguhamlandi virkni tómatlaufa með möndluolíu útdrætti. Niðurstöður eru gefnar 

upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% 

eðlissviptingu próteina ............................................................................................................. 39 

Tafla 9: Bólguhamlandi virkni tómatstilka með dH2O útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp 

sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% 

eðlissviptingu próteina ............................................................................................................. 39 

Tafla 10: Bólguhamlandi virkni tómatlaufa með dH2O útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp 

sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% 

eðlissviptingu próteina ............................................................................................................. 39 



 

x 

 

Skilgreiningar 

Albumin denaturation assay: Eðlissvipting albúmíns.  

COX: cyclo-oxygenase 

DPPH: 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

GAE (Gallic acid equivalent): Jafngildi gallic sýru 

LPS: lipopolysaccharide 

PGE2: Prostaglandín E2 

PHWE: Pressurized Hot Water Extraction 

PI 3-kínasi: phosphoinositide 3-kinase 

RDS: Ráðlagður dagskammtur 

RSA (radical scavenging activities): Virkni radikala hreinsunar. 

SAs: Stera-Alkalóíðar 

SOD: Superoxide dismutase 

TAC: Total andioxitant   

TL: Tómatlauf 

TS: Tómatstilkar 

VOC (volatile organic compounds): Lífræn rokgjörn efnasambönd. 

XO: Xanthine oxidase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 

 

 

1 Inngangur 

Á heimsvísu er talið að um það bil þriðjungur af mat, sem framleiddur er til 

manneldis, eyðileggist eða fari til spillis. Samkvæmt Matvæla- og 

landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) er matarsóun sóun á 

matvælum sem hefði mátt nýta til manneldis (Food and Agriculture 

Organization, 2014). Þegar óætum hlutum matvæla er hent, þ.e.a.s. úrgangi, þá 

flokkast það ekki sem matarsóun en hins vegar fellur matvælaúrgangur til á 

öllum stigum fæðukeðjunnar. Töluverður munur er á matarúrgangi í 

þróunarlöndum og vestrænum ríkjum, það má áætla að sóunin sé meiri á 

framleiðslustigi vörunnar í þróunarlöndum en frekar á neyslustigi í vestrænum 

ríkjum. (Benetto, Gericke og Guiton, 2018; Sigurður Ingi Jóhannsson, 2014). 

Framleiðsla matvæla getur haft töluverð neikvæð áhrif á umhverfið og enn meiri 

ef matvælin eru ekki nýtt þar sem aukning verður á magni úrgangs sem þarf að 

urða. Förgun úrgangs frá matvælaiðnaði út í umhverfið hefur slæm áhrif á 

vistkerfið vegna ýmissa þátta og þar á meðal vegna lítils líffræðilegs stöðuleika, 

verulegs næringargildis, há styrks lífrænna efnasambanda, vatnsvirkni og lélegs 

stöðuleika gegn oxun (Bharat og Sahoo, 2016). 

1.1 Hliðarafurðir frá landbúnaði og garðyrkju 

Hugtakið hliðarafurð (e. by-product) er almennt notað um úrgang í 

framleiðsluiðnaði sem ekki er nýttur eða fer til spillis. Úrgangurinn nefnist 

hliðarafurð vegna möguleikans sem hægt er að nýta hann í, þegar hliðarafurðum 

er fargað fer orkan og hráefnin sem annars væri hægt að nýta til spillis 

(Oreopoulou og Russ, 2006). Hliðarafurðir myndast út frá ýmsum 

atvinnugreinum og getur niðurbrot þeirra í miklu magni haft skaðleg áhrif á 

umhverfið og heilsu manna. Meðhöndlun hliðarafurða felur hins vegar í sér 

töluverðan kostnað fyrir matvælaframleiðendur (Bharat og Sahoo, 2016). Ef 

úrgangur fer til meðhöndlunar og telst ekki vera endurnýttur þá fellur það undir 

förgun. Slík meðhöndlun getur haft í för með sér endurheimt efna eða orku. En 

sem dæmi þá er förguðum úrgangi safnað saman og hann urðaður, eða ef 

orkunýtni úrgangs er lægri en 60-65% þá er hann brenndur í brennslustöð. 
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Lífrænn úrgangur fer með heimilissorpi í urðun og með tímanum myndast 

hauggas sem er safnað saman og það nýtt til eldsneytisframleiðslu 

(Umhverfisstofnun, 2003). Aukinn áhugi eftir aðferðum til þess að draga úr 

áhrifum lífræns úrgangs hefur aukist til muna. Skilvirk notkun hliðarafurða 

hefur mikil áhrif á efnahag landsins og umhverfismengun og gegnir því rétt 

úrgangsstjórnun mikilvægu hlutverki í vexti matvælaiðnaðarins (Bharat og 

Sahoo, 2016). Að því sögðu er mikilvægt að líta á allan lífmassa sem hráefni, 

ekki úrgang, til þess að skapa verðmæti. Margar hliðarafurðir gætu nýst sem 

nýjar vörur fyrir ýmsa markaði, eins og t.d. heilsu- og snyrtivörumarkaðinn, og 

þannig aukið nýtingu afurða og dregið úr úrgangi og óþarfa kostnaði (Gunnar 

Bragi Sveinsson, 2016).  

Grænmeti og ávextir hafa lengi verið stór hluti af mataræði okkar og 

hefur næringargildi þeirra verið rannsakað í áratugi (Kaur og Kapoor, 2001). 

Ásamt því að mynda fyrsta stigs umbrotsefni (e. primary metabolites), t.d. 

sykrur, aminósýrur og fituefni, geta plöntur myndað fjölbreytt úrval af annars 

stigs umbrotsefnum (e. secondary metabolites), sem geta þá verið alkalóíðar, 

pólýfenól þar með talið flavanóíð, og terpenar (e. terpenoids) (Barbulova, 

Colucci og Apone, 2015). Fyrsta stigs umbrotsefni eru frumunni nauðsynleg til 

vaxtar og viðhalds en annars stigs umbrotsefni hafa m.a. það hlutverk að vernda 

plöntur gegn ýmsu áreiti eins og t.d. frá lífverum eins og sveppum, bakteríum, 

ormum og skordýrum og einnig ólífrænu áreiti eins og hækkuðu hitastigi, raka, 

geislun og nærveru þungmálma (Pagare o.fl, 2015). 

1.1.1 Tómatar og hliðarafurðir þeirra 

Tómatar (Solanum lycopersicum) tilheyra náttskuggaætt (Solanaceae). Sem 

landbúnaðarafurð eru þeir ein vinsælasta hrávaran um allan heim og stór hluti 

af mataræði mannsins. Tómatar eru mikið notaðir, hvort sem þeirra er neytt hrás 

eða þeir notaðir við gerð fjölbreyttra vara. (Borguini og Torres, 2009).  

Í gegnum tíðina hafa tómatar verið mikið rannsakaðir og hefur fjöldi 

rannsóknagreina verið birtar sem styðja við heilsusamlegan ávinning þess að 

neyta þeirra (Toma o.fl., 2008; Bhowmik o.fl., 2012; A. Lee o.fl., 2000; Rao 

o.fl., 1998). Hins vegar eru ekki  margar rannsóknir aðgengilegar sem sýna fram 

á nytsamleg innihaldsefni tómatlaufa og stilka, sem gjarnan er litið á sem 

hliðarafurðir tómatframleiðslu. Þó innihalda þeir hlutar tómatplöntunnar lífvirk 



 

3 

 

umbrotsefni eins og t.d. stera-alkalóíða, flavanóíð, fenólefnasambönd, litarefni, 

andoxunarefni, „hydroxycinnamic sýru“ og fleiri næringarefni (Lee o.fl., 2016). 

Talið er að hátt innihald af fenólefnum og litarefnum í laufblöðunum sé vegna 

ljósbirtu sem fellur á laufblöðin, sem ýtir undir framleiðslu þessara efna (Silva-

Beltrán o.fl., 2015). Þessi efnasambönd eru einnig þekkt fyrir að taka þátt í að 

vernda plöntuna gegn utanaðkomandi sýklum og umhverfisálagi, t.d. sólarljósi, 

geislum og þurrki. Mikið magn af tómötum er unnið í ýmist tómatsafa eða mauk 

sem skilur eftir sig hliðarafurðir sem flokkast sem úrgangur. Í 

landbúnaðariðnaði er tómatplöntum hent eftir uppskeru vegna þess að talið er 

að þær innihaldi engin verðmæti eða hafi enga nýtingarmöguleika þar sem laufin 

og stilkarnir eru ekki til átu (Silva-Beltrán o.fl., 2015).  

Tómatar eru ávextir og veltur efnasamsetning þeirra á erfðafræði, þroska 

og þeim skilyrðum sem þeir eru ræktaðir við (Borguini og Torres, 2009). 

Heilsutómatar eru tómatar sem innihalda ríkara magn af lýkópeni heldur en 

venjulegir tómatar. Til þess að tómatar geti flokkast sem heilsutómatar, þurfa 

þeir að innihalda þrefalt meira magn af lýkópeni heldur en hefðbundnir tómatar, 

en það gerir að minnsta kosti 9 mg í 100 g (Sölufélag garðyrkjumanna, e.d.). 

1.2 Lífvirkni til notkunar í snyrtivörur 

Náttúruleg innihaldsefni hafa um aldaraðir verið notuð í húð- og snyrtivörur. Nú 

til dags hefur orðið töluverð aukning á notkun og samsetningu náttúrulegra 

innihaldsefna vegna aukinnar kröfu neytenda um hreinar vörur, án allra 

gerviefna. (Ribeiro, Estanqueiro, Oliveira og Sousa Lobo, 2015). Notkun plöntu 

útdrátta í snyrtivörur fer sífellt vaxandi (Aburjai og Natsheh, 2003; Oliveira og 

Rodrigues, 2018; Ribeiro o.fl., 2015). 

 Yfirleitt eru lífvirk innihaldsefni fengin úr hafinu, jörðinni eða 

plönturíkinu. Vinsæl innihaldsefni í snyrtivörur eru m.a. jurtir, vítamín, 

steinefni, andoxunarefni, ensím, hormón og annarskonar náttúruleg efni. 

Hugtakið „náttúrulegt“ er skilgreint sem efni sem er framleitt af náttúrunni eða 

eitthvað sem finnst í náttúrunni og er dregið beint út frá plöntum eða 

dýraafurðum (Orhan, 2014). Nýsmíði efna á rannsóknarstofu flokkast ekki sem 

náttúruleg innihaldsefni. Sú aðferð að nota plöntur í snyrtivörur er nánast jafn 

gömul og mannkynið og hefur orðið mikil aukning á síðustu árum á notkun 

náttúrulegra olía og jurta (Aburjai og Natsheh, 2003; Ribeiro o.fl., 2015). 
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Margar rannsóknir hafa sýnt fram á lífvirkni ýmissa plantna og má þar 

nefna Barreira o.fl. (2008) sem sýndu fram á að laufin frá kastaníutréi innihéldu 

ríkulegt magn fenólefnasambanda og mikla andoxunarvirkni í blómum trésins. 

Einnig hafa möndlur verið mikið rannsakaðar og notaðar í gegnum tíðina til þess 

að vinna gegn exemi og ýmsum húðsjúkdómum (Ribeiro o.fl., 2015). Brúna 

húðin utan á möndlum er mjög rík af fenólefnasamböndum og andoxunarefnum, 

en yfirleitt er hún tekin utan af möndlunum og ekki nýtt frekar. Einnig hafa 

valhnetulauf sýnt fram á bólguhamlandi virkni og eru mikið notuð til að sporna 

gegn oxun (Ribeiro o.fl., 2015). Sveppir hafa lengi verið notaðir í 

læknisfræðilegum tilgangi. Sýnt hefur verið fram á að þeir innihaldi öflug 

andoxunarefni, þar á meðal fenólsýrur, flavanóíð, tókóferól (e. tocopherols), 

askorbínsýru og karótenóíða (Bowe og Pugliese, 2014). 

1.2.1 Val á viðeigandi leysum til útdráttar 

Plöntuútdrættir eru oft illa skilgreindir hvað varðar aðferðir til útdráttar, hlutfall 

plantna og leysis ásamt innihaldi virkra efna. Einnig er stöðugleiki litar, lyktar, 

og virkni innihaldsefna oft takmarkandi þáttur með tímanum (Aburjai og 

Natsheh, 2003). Það er því mikilvægt að vanda val á viðeigandi leysum eða 

samsetningu leysa til útdráttar á lífvirkni til þess að geta framkvæmt skilvirkan 

útdrátt m.t.t. efnasamsetningar afurðarinnar sem unnið er með (Saini og Keum, 

2018). Ef notast á við lífræna leysa verður að vera hægt að sýna fram á að engin 

hætta sé á notkun þeirra við framkvæmd útdráttar og að innihaldsefnin séu 

örugg. Flestir lífrænir leysar eru eldfimir, rokgjarnir, stundum eitraðir og að 

hluta til ábyrgir fyrir umhverfismengun og gróðurhúsaáhrifum (Chemat, Vian 

og Cravotto, 2012). Samkvæmt reglugerð nr.748/2003 um snyrtivörur, frá 

umhverfisráðuneyti Íslands, er hægt að nálgast lista yfir efni sem leyfð eru í 

snyrtivörur með tilteknum skilyrðum ásamt efnum sem ekki eru leyfileg. Einnig 

er gefið upp hvaða efni og styrkir þess eru leyfilegir við útdrátt efna við 

framleiðslu snyrtivara (Dómsmálaráðuneytið - Reglugerðasafn, 2009). 

Algengustu leysarnir til notkunar við plöntuútdrátt í snyrtivörur eru m.a. 

etanól, metanól, acetone og ethyl acetate en þeir eru allir skautaðir, einnig er 

hexan notaður sem óskautaður leysir. Mikilvægt er að athuga hvort unnið sé 

með skautaðan eða óskautaðan leysi, t.d. því meiri skautun því meiri verður 

leysni fenólefnasambanda (Tomsone, Kruma og Galoburda, 2012). Vinsældir 
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þess að finna leiðir til að framkvæma græna og sjálfbæra útdrætti frá 

náttúrulegum hráefnum hafa aukist. Það getur verið kostnaðarsamt og krafist 

mikillar orku að framkvæma útdrætti. Hugtakið grænn útdráttur (e. green 

extraction) byggist á uppgötvun og hönnun útdráttarferla sem draga úr 

orkunotkun, leyfir notkun á mismunandi leysum og endurnýjanlegum 

náttúrulegum vörum, og tryggir öruggan og hágæða útdrátt (Chemat o.fl., 2012). 

Leysar sem eru leyfðir í náttúrulegar snyrtivörur eru m.a. vatn, etanól, hexan, 

glýceról, jurtaolíur og koltvísýringur yfir marki (e. supercritical CO2) (Kerton 

og Marriott, 2013).  

Etanól tilheyrir hópi efna sem kallast alkóhól og er algengasti lífræni 

leysirinn, fenginn með gerjun sykurríkra efna eins og sykurrófa og korns. Etanól 

er mikið notað þar sem það er hreint, ódýrt og lífbrjótanlegt (Chemat o.fl., 2012). 

Oft er mælt með að nota vatn og etanól við útdrátt vegna mismunar þeirra í 

skautun, en etanól getur leyst upp bæði skautaðar og óskautaðar sameindir og er 

því góður leysir til údtráttar á fituefnum (Mustafa og Turner, 2011).  

Hexan er lífrænn leysir sem býr yfir mörgum af bestu eiginleikum 

margra leysiefna sem notaðir hafa verið yfir árin. Suðumark hexans er yfirleitt í 

kringum 69°C og er það stöðugt við bæði háan og lágan hita. Hexan er rokgjarnt 

efni og skynjar lágan hita svo það er tiltölulega auðvelt að fjarlæga það úr föstu 

formi efna og olía með lítilli orku. Þetta gerir það að verkum að yfirleitt er hexan 

útdráttur skilvirkari heldur en etanól útdráttur þegar um olíuefni er að ræða 

(Mustafa og Turner, 2011). 

Glýseról er leyfilegt í náttúrulegar snyrtivörur en verður að vera frá 

vatnsrofi (e. hydrolysis) á fitu og olíu (Kerton og Marriott, 2013). Glýseról er 

keðja sem samanstendur af þremur kolefnisatómum með þremur 

hýdroxíðhópum (OH) og er því afar vatnsgleypið. Algengt er að nota glýseról í 

snyrtivörur, sápur og mat (Gunnar Widtefeldt Reginsson, 2014). Glýseról hefur 

töluvert aðra líffræðilega eiginleika heldur en etanól. Það er hentugt við gerð 

plöntu útdrætti sem innihalda aðallega vatnsleysanleg efnasambönd, og það 

getur almennt ekki leyst upp alkalóíða, trjákvoður (e. resins), fituefni, lignín, 

fenýlprópanóíð eða terpenóíð (Romm o.fl., 2010). 

Vatn hefur ýmsa eiginleika og er til að mynda skautuð sameind, sem 

gerir það að verkum að hægt er að nota vatn við útdrátt náttúrulegra 

vatnsleysanlegra efna eins og prótein, sykrur, lífrænar sýrur og ýmis ólífræn 
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efni. Sölt leysast auðveldlega upp í vatni og fara á form sem kallast jónir 

(Chemat o.fl., 2012). Útdráttur með heitu vatni undir þrýstingi, eða PHWE (e. 

Pressurized Hot Water Extraction), hefur orðið vinsæl aðferð í grænum útdrætti 

og hefur mikla möguleika. Hægt er að framkvæma útdráttinn með því að stilla 

hitastigið og þrýstinginn á mismunandi vegu, en hitastigið spilar stærsta 

hlutverkið (Teo o.fl., 2010). PHWE er einfaldur, hraðvirkur og grænn útdráttur 

sem hentar vel fyrir endurheimt lífvirkra efna án þess að þörf sé á „hreinsun“. 

Með þessum hætti er hægt að nota útdregnu efnasamböndin strax með öruggum 

hætti í matvæli eða aðrar framleiðsluvörur eins og snyrtivörur. Helsti kosturinn 

við þessa aðferð er sá að hægt er að draga úr leysiefnum við útdráttinn og stjórna 

tímanum betur, en þetta dregur m.a. úr orku og kostnaði sem krafist er fyrir þessa 

vinnslu (Bursać Kovačević o.fl., 2018). 

1.2.2 Andoxunarvirkni 

Húðin er stærsta líffæri mannsins og gegnir margþættu hlutverki. 

Andoxunarkerfi húðarinnar verður fyrir miklum umhverfisáhrifum og er 

stöðugt að verða fyrir árásum sindurefna sem reyna á varnir húðarinnar. Jákvæð 

virkni andoxunarefna er eftirsótt í snyrtivörur sem forvörn gegn öldrun eða til 

þess að draga úr sjáanlegri öldrun húðarinnar. Einnig er notað andoxunarvirkni 

til að auka geymsluþol snyrtivara sem eru til daglegra nota (Mota o.fl., 2014). 

Oxandi streita (e. oxidative stress) er skilgreind sem truflun á jafnvægi 

milli framleiðslu á sindurefnum og andoxunarvörnum og er ein aðal ástæða 

öldrun húðar og ýmissa húðsjúkdóma (Ribeiro o.fl., 2015). Oxun merkir það að 

ein eða fleiri súrefnisfrumeindir bætast við frumeindir eða sameindir annarra 

efna, en einnig þegar vetnisfrumeind er fjarlægð. Við oxun geta myndast 

svokölluð sindurefni (e. free radicals) sem eru mjög hvarfgjörn og geta því 

valdið skemmdum á frumum líkamans, veikt ónæmiskerfið og jafnvel leitt til 

myndunar á sjúkdómum eins og krabbameini og hjartasjúkdómum (Laufey 

Steinsdóttir, Guðmundur Gunnar Garðarsson og Heiða María Sigurðardóttir, 

2005; Mahdi-Pour, Jothy, Latha, Chen og Sasidharan, 2012).  

Andoxunarefni geta almennt verið skilgreint sem öll efni sem seinka eða 

hamla oxunarskemmdum á sameindum. Þau hlutleysa sindurefni með því að 

gefa þeim aukarafeindir sem vantar hjá þeim til að fylla ysta hvel þeirra. Við 

þetta verða sindurefnin stöðug og andoxunarefnin búin að koma í veg fyrir 
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skaðleg áhrif þeirra (Laufey Steinsdóttir o.fl., 2005; Mahdi-Pour o.fl., 2012). 

Andoxunarefni eru að finna í náttúrunni í ýmsum matvælum, en einna mest í 

grænmeti og ávöxtum, kornum, sveppum og blómum. Að auki eru hliðarafurðir 

frá landbúnaði hugsanlega mikilvæg uppspretta náttúrulega andoxunarefna. 

Náttúruleg andoxunarefni frá plöntum eru aðallega fjölfenól, karótenóíðar og 

vítamín (E- og C-vítamín) (Xu o.fl., 2017).  

1.2.2.1 Karótenóíðar 

Karótenóíðar eru litarefni plantna sem finnast í grænmeti og ávöxtum. Í 

náttúrunni eru karótenóíðar aðallega ábyrgir fyrir rauðum, gulum og 

appelsínugulum lit. Í grænum plöntuvefjum verða hins vegar litirnir frá 

karótenóíðunum ekki eins sýnilegir þar sem klórófyll er ríkjandi litarefni, en við 

niðurbrot klórófylls verða þeir sýnilegir, eins og t.d. laufblöð á haustin og við 

þroskun ávaxta eins og tómata (Dutta, Chaudhuri og Chakraborty, 2005). Ásamt 

því að gegna fyrrnefndu hlutverki eru karótenóíðar taldir geta komið í veg fyrir 

allskyns sjúkdóma, þar á meðal ákveðin krabbamein og augnsjúkdóma. Kennsl 

hafa verið borin á meira en 600 mismunandi tegundir af karótenóíðum, sem eru 

allt afleiður af greinóttu C40 ísópreni eins og sjá má á mynd 1 (Astley, 2003).  

 

Mynd 1: Mismunandi bygging algengra kartótenóíða. Efst á myndinni má sjá greinótt C40 ísópren sem er 
afleiða allra karótenóíða (Astley, 2003). 

Þrátt fyrir allar þær tegundir sem finnast af karótenóíðum, þá finnast 

einungis um 24 tegundir í matvælum. Helstu karótenóíðar í matvælum eru beta-
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karótín, beta-kryptóxantín, lýkópen, lútein og violaxanthin. Að utanskildu 

violaxanthin, eru þetta einnig helstu kartótenóíðar sem finnast í blóði manna, og 

ef talið er zeaxanthin með, þá eru þau mest rannsökuð hvað varðar heilsu manna 

(Dutta o.fl., 2005). Lutein og zeaxanthin eru gul plöntu litarefni og eru þau einu 

sem má finna í madula, sem er bletturinn í sjónhimnunni þar sem sjónskynjun 

er sterkust, og í himnu augans (Einar Stefánsson o.fl. 2006). 

 Karótenóíðar gegna mikilvægu hlutverki í næringu manna vegna A-

vítamíns virkni þeirra. Rekja má önnur heilsufarsleg áhrif til karótenóíða og má 

þar nefna mikla andoxunarvirkni þeirra (Ronen, Carmel-Goren, Zamir og 

Hirschberg, 2000). Britton (1995) sagði að til þess að karótenóíðar myndu virka 

sem öflug andoxunarefni, þá þyrftu þeir að geta fjarlægt sindurefni úr kerfinu, 

annað hvort með því að hvarfast við þau og mynda þannig skaðlaus efni, eða 

hindra keðjuverkun sindurefna (Dutta o.fl., 2005).  

Lýkópen er öflugt andoxunarefni í flokki karótenóíða. Þetta efni er það 

sem gerir tómata rauða á litinn og eins aðra rauða og appelsínurauða ávexti og 

grænmeti (Story, Kopec, Schwartz og Harris, 2010). Lýkópen finnst í miklu 

magni í tómötum, en er einnig í vatnsmelónum og rauðu greipaldin. Ólíkt 

mörgum öðrum náttúrulegum efnasamböndum er lýkópen almennt stöðugt við 

vinnslu þegar það er til staðar í vefjum plantna. Til að mynda þegar lýkópen er 

meðhöndlað með hita bætir það almennt líffræðilegt aðgengi þess þar sem 

fumuhimnan rofnar sem gerir lýkópeni kleift að losna frekar úr vefjum 

plöntunnar (Story o.fl., 2010). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að lýkópen 

úr hitameðhöndluðum tómatafurðum er mun aðgengilegra en frá ferskum 

tómötum. Tómatar sem fá að þroskast á plöntunni innihalda einnig meira magn 

lýkópens heldur en þeir sem eru tíndir áður en þeir ná fullum þroska (Toma o.fl., 

2008; Gärtner, Stahl og Sies, 1997). Lýkópen er fituleysanlegt efnasamband, 

sem gerir það að verkum að ef að ferskir tómatar eru innbyrðir með fituríkum 

mat, t.d. avókadó eða fituríkri salatdressingu, þá er upptaka þess töluvert meira 

heldur en ef þeir væru neyttir einir og sér (Story o.fl., 2010).  

Beta-karótín er vatnsleysanlegt andoxunarefni sem umbreytist í A-

vítamín í líkamanum. Þetta efni er eitt af helstu karótenóíðum í mataræði manna 

og finnst einna mest í blóði okkar og vefjum. Helsta uppspretta beta-karótíns er 

úr grænu grænmeti ásamt appelsínugulum og gulum ávöxtum og grænmeti 

(Krinsky og Johnson, 2005). Beta-karótín er að finna í tómötum, hins vegar er 
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aðeins lítill hluti af karótenefnum sem finnast í rauðum ávöxtum, eða einungis 

5%, næstum öll hin 95% af karótenefnum eru lýkópen. Þrátt fyrir tiltölulega lítið 

hlutfall beta-karótíns í rauðum ávöxtum, þá eru tómatar flokkaðir sem góð 

uppspretta af A-vítamíni fyrir mataræðið (Rosati o.fl., 2000). 

1.2.2.2 Fenólefnasambönd 

Fenólefnasambönd eru annars stigs umbrotsefni plantna og spila því mikilvægt 

hlutverk í verndun plantna ásamt því að stuðla að litasamsetningu ávaxta og 

grænmetis (Balasundram, Sundram og Samman, 2006). Nokkrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að tómatlauf innihalda ríkt magn af fenólefnasamböndum. Þessi 

efnasambönd eru þekkt fyrir fjölbreytta eiginleika, eins og að geta bundið 

sindurefni, hindrað oxun, unnið gegn ýmsum stökkbreytingum, verið 

bólguhamlandi og örverudrepandi og jafnvel dregið úr líkum hjarta- og 

æðasjúkdóma þar sem þau hafa æðavíkkandi áhrif (Lee o.fl., 2016; Silva-

Beltrán o.fl., 2015). Bygging fenólsefnasambanda samanstendur af 

arómatískum hring, sem hefur einn eða fleiri hýdroxýl tengihópa, og getur verið 

allt frá einföldum fenólsameindum yfir í fjölliðaðar sameindir (e. polymerised 

compounds). Þrátt fyrir þessa fjölbreyttu byggingu er þessi hópur efnasambanda 

oft kallaður fjölfenól (e. polyphenols). Flest náttúruleg fenólefnasambönd eru til 

staðar sem samtenging af ein- eða fjölsykrum, tengdum einum eða fleiri 

fenólhópum, og geta einnig verið hagnýtar afleiður eins og esterar eða metýl 

esterar (Balasundram o.fl., 2006).  

Flavanóíð flokkast undir fenólefnasambönd og eru afar fjölbreytt, 

órokgjörn (e. nonvolatile), sérhæfð plöntu umbrotsefni. Til eru nokkrar tegundir 

af flavanóíðum, t.d. kalkonar (e. chalcones), flavanón, flavón, flavónól og 

anthocyanins. Flavónól er undirflokkur flavanóíða og eru tiltölulega útbreidd og 

í miklu magni í plöntum (Lee o.fl., 2016). Flavanóíð eru talin hafa víðtæk 

heilsufarsleg áhrif, m.a. í næringarfræðilegum tilgangi, hjá lyfjafyrirtækjum og 

í snyrtivörum. Þetta er vegna hæfileika þeirra að vera andoxunarefni, 

bólgueyðandi, hindra stökkbreytingu (e. anti-mutagenic), vera 

krabbameinshamlandi (e. anti-carcinogenic) ásamt getu þeirra til þess að mynda 

lykilfrumur til að stuðla að ensímvirkni. Einnig eru flavanóíð þekkt fyrir að vera 

öflugir hamlar fyrir nokkur ensím eins og t.d. XO, COX og lípoxýgenasa og 

fosfónósíðíð 3-kínasa. Í náttúrunni eru flavanóíð efnasambönd dregin úr 
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plöntum og finnast þau í ýmsum hlutum plöntunnar. Þessi efnasambönd eru 

notuð af plöntum sér til vaxtar og varnar og finnast að mestu í grænmeti og 

ávöxtum, te, kakói og víni (Panche, Diwan og Chandra, 2016).  

1.2.2.3 Stera-alkalóíðar 

Stera-alkalóíðar (SAs), einnig þekktir sem solanum alkalóíðar, eru algeng  

innihaldsefni í fjölmörgum plöntum sem tilheyra Solanaceae fjölskyldunni, þá 

einkum meðlimir ættarinnar Solanum sem samanstendur af u.þ.b. 1350 

tegundum. SAs hafa mikið verið rannsakaðir fyrir fjölbreytta líffræðilega 

virkni, ásamt viðveru þeirra í mikilvægum uppskeru plöntum, eins og tómötum 

(Solanum lycopersicum), kartöflum (Solanum tuberosum) og eggaldin 

(Solanum melongena) (Itkin o.fl., 2011). Flokka má þessi efnasambönd í tvo 

hópa í samræmi við byggingu hliðarhópa, annar hópurinn hefur oxo-azaspiro 

byggingu eins og tómatín (e. tomatine) sem er frá Solanum lycopersicum, eða 

tómötum, og hinn hópurinn hefur hringlaga amín uppbyggingu, sem er að finna 

í sólanín og chaconine úr Solanum tuberosum, eða kartöflum (Ohyama o.fl., 

2013). 

 Tómatín er lítið eitrað glýkóalkalóíð sem finnst í stilkum og laufum 

tómata og ávaxta sem eru óþroskaðir, þ.e.a.s. grænum tómötum. Rauðir tómatar 

sem eru þroskaðir innihalda töluvert minna magn af tómatín. Þetta efnasamband 

er m.a. þekkt fyrir að hafa sveppa- og örverueyðandi áhrif og er því líklega 

framleitt af plöntunni sér til varnar gegn bakteríum, sveppum, veirum og 

skordýrum. Sumar örverur framleiða ensím sem kallast tómatínasi sem getur 

brotið niður tómatín, sem gerir það þá óvirkt sem örverueyðandi vörn fyrir 

plöntuna. Tómatín hefur í gegnum tíðina verið notað sem hvarfefni við 

efnagreiningar á botnfalli kólesteróls úr lausn. Þegar tilraunadýr innbyrða 

efnasambandið, rennur það í gegnum líkama þess ófrásogað. Tómatín binst við 

kólesteról í meltingarveginum, og óleysanlegi hlutinn skilst að mestu leyti út, 

með þeim afleiðingum að losa líkamann við bæði alkalóíða og kólesteról 

(Friedman o.fl., 2009).  

1.2.3 Bólguhamlandi virkni 

Bólga er eðlilegt varnarsvar líkamans við vefjaskemmdum eða 

meiðslum og er nauðsynleg til þess að viðhalda heilbrigðu ástandi líkamans 

gegn bakteríu- og veirusýkingum. Hins vegar getur langvarandi bólga leitt til 
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bráðra og þrálátra sjúkdóma. Eðlissvipting á próteinum vefja er eitt af aðal 

orsökum bólgu- og liðagigtarsjúkdóma. Við bólgusvörun verður mikil aukning 

á framleiðslu á prostaglandín E2 (PGE2) og eru bólgueyðandi miðlarar því 

mikilvægir til þess að koma í veg fyrir, eða minnka, langvarandi bólgu (Amid 

o.fl., 2011). Bólgusvörun er skipt niður í þrjú mismunandi stig, sem hvert og 

eitt er miðlað af  mismunandi kerfi, bráð bólga sem einkennist af staðbundinni 

æðavíkkun og auknu gegndræpi háræða, hægbráðri bólgu sem einkennist af 

íferð hvítra blóðfrumna og átfrumna og að lokum langvarandi vaxtarfasa, þar 

sem aukning verður á vefja- og bandvefsmyndun (Bodîrlău o.fl., 2009). 

Mörg bólgueyðandi lyf eru metin og eru prófuð við þróun hjá 

lyfjafyrirtækjum. Talsvert er notast við náttúrulyf út frá plöntum í þróun 

bólguhamlandi lyfja og snyrtivara og fer það sífellt aukandi. Hugsanleg 

læknisáhrif margra hefðbundinna náttúrulyfja má rekja til nærveru ýmsa 

efnasambanda eins og t.d. flavanóíð. Flavanóíð er talið hafa bólguhamlandi 

virkni aðallega vegna hamlandi áhrif þess á ákveðin lykil ensím sem taka þátt í 

bólgusvörun og/eða frumuskiptunarleiðum eins og sýklóoxýgenasa og 

lípoxýgenasa, próteinkínasa C (PKC) og PI 3-kínasa. Það má því segja að 

hömlun þessara ensíma geti reynst gagnleg við meðhöndlun bólgu (Bodîrlău 

o.fl., 2009).  

Valhnetulauf hafa lengi verið vinsæl til notkunar í læknisfræði til 

meðhöndlunar á bólgu í húð, ofsakláða og sárum og vegna sótthreinsandi 

eiginleika þeirra. Rótin af Glycyrrhiza glabra, einnig þekkt sem lakkrísrót, er 

einnig vinsæl sem innihaldsefni í náttúrulegum snyrtivörum vegna þess hversu 

góð hún er við útbrotum á húð, þar á meðal húðbólgum, exem og kláða og talin 

hafa bólgueyðandi og sótthreinsandi eiginleika. Rósmarín og salvía innihalda 

bólguhamlandi virkni sem og andoxunarvirkni ásamt því að savía er talin hafa 

örverudrepandi áhrif og því vinsæll kostur sem hráefni í snyrtivörur (Bodîrlău 

o.fl., 2009; Ribeiro o.fl., 2015). Samkvæmt rannsókn Amid o.fl., (2011) er sýnt 

fram á að S. lycopersicum innihaldi bólguhamlandi virkni, en því ferli er lýst 

sem hömlun á örvun LPS bólgueyðandi miðli (PGE2) sem veldur því að það 

dregst úr COX-2 genatjáningu. 
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1.2.4 Val á viðeigandi mælingum lífvirkni 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) er aðferð sem er notuð til þess að spá 

fyrir um andoxunarvirkni og byggist á víxlverkun andoxunarefna og DPPH. Í 

þessari aðferð virka andoxunarefni sem hindrun á oxun fitu, þannig að hreinsun 

á DPPH radikölum gerir okkur kleift að ákvarða hlutleysun á sindurefnum. 

DPPH aðferðin er algeng vegna hversu stuttan tíma hún krefst til greiningar. 

DPPH er stöðugt sindurefni þar sem sameindin hefur óparaða rafeind og bregst 

því við efnasamböndum sem geta gefið frá sér vetnisatóm og hefur hámarks 

gleypni geisla við 515 nm. Sameindin er fjólublá að lit en þegar sameindinni er 

blandað saman við sýni sem gefið geta frá sér vetnisatóm þá á sér stað afoxun 

sem veldur því að þessi sterki fjólublái litur hverfur og myndast gulleitur litur. 

Því sterkari sem guli liturinn er, því meiri er andoxunarvirknin í sýninu 

(Škrovánková o.fl., 2012). 

TAC er aðferð þar sem heildar andoxunarvirkni er mæld. Aðferðin er 

mælikvarði á magn sindurefna sem eru hreinsuð með próflausn, sem síðan eru 

notuð til þess að meta andoxunarvirkni líffræðilegra sýna. Einn helsti kostur við 

TAC prófanir er að þær meta andoxunarefni í sýnum í heild sinni, þ.e.a.s. þessi 

mæling er eins í grunninn hvar sem hún er framkvæmd og sýnir fram á 

heildarvirkni andoxunarefna. Að meta hvert andoxunarefni fyrir sig er meiri 

vinna og er tímafrekt, auk þess sem það krefst flókinna aðferða og aukinn 

kostnaðar. Fleiri kostir við TAC prófanir er hversu auðveldar þær eru í 

framkvæmd, krefst lágmarkskostnaðar á hvert sýni og hefur hraðan hvarftíma. 

Aftur á móti geta TAC prófanir veitt takmarkaðar upplýsingar um stöðu 

andoxunarefna þar sem þær mæla ekki alla þætti andoxunarefna, m.a. ekki 

tegundir andoxunarefna sem eru til staðar. Til að mynda þá meta þessar prófanir 

ekki hlutverk mikilvægra ensíma eins og súperoxíð dismútasa (SOD), glútaþíon 

peroxidasa og katalasa, þannig að þessar mælingar byggjast á virkni 

andoxunarefna burtséð frá ensímum og málmbindandi próteinum (Rubio o.fl., 

2016).  

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessa verkefnis var að kanna hvort andoxunarvirkni eða 

bólguhamlandi virkni væri að finna í hliðarafurðum tómatplöntu sem kæmi til 

notkunar í snyrtivörur. Hugmyndina að verkefninu áttu þær Olga Ýr, sem starfar 
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sem framleiðslustjóri hjá fyrirtækinu Purity Herbs Organics ehf., og Rannveig 

Björnsdóttir, sem starfar sem forseti viðskipta- og raunvísindasviðs við 

Háskólann á Akureyri. Lífvirknin var dregin út með fjórum mismunandi 

aðferðum og þær síðan bornar saman m.t.t. mældnar virkni. Andoxunarvirknin 

var mæld með tveimur aðferðum, total antioxidant capacity assay (TAC) og 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Bólguhamlandi virkni var mæld með aðferð 

sem byggist á hindrun á eðlissviptingu próteins (e. inhibition of protein 

denaturation method). Í verkefninu voru eftirfarandi rannsóknaspurningar settar 

fram.  

- Er í hliðarafurðum tómatframleiðslu frá heilsutómötum að finna 

eftirsóknaverða lífvirkni til notkunar í snyrtivörur? 

- Er mælanlegur munur á lífvirkni í tómatstilkum og tómatblöðum?  

- Er mælanlegur munur á lífvirkninni út frá mismunandi útdráttar aðferðum? 
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2 Efni og aðferðir 

Efniviður rannsóknarinnar var fenginn frá Hveravöllum í Reykjahverfi í Suður-

Þingeyjasýslu þar sem hjónin Páll Ólafsson og Heiðbjört Ólafsdóttir eru 

garðyrkjubændur, en þar hafa tómatar verið ræktaðir allt frá árinu 1933. 

Samkvæmt Páli Ólafssyni, framkvæmdarstjóra fyrirtækisins, eru fjórtán ársverk 

hjá fyrirtækinu, en Garðræktarfélagið er hluti af Sölufélagi garðyrkjumanna. 

Ekki er einungis ræktað hefðbundna tómata og heilsutómata, heldur líka rauða 

og gula kokteiltómata ásamt gúrkum og papriku, en heilsutómatarnir innihalda 

ríkara mæli af lýkópen (Sölufélag garðyrkjumanna, e.d.). Unnið var með tvö 

hráefni af tómatplöntu heilsutómata, lauf og stilka. Á mynd 2 hér fyrir neðan má 

sjá flæðirit af verklegu þáttum rannsóknarinnar.  

 

Mynd 2: Flæðirit yfir verklegu þætti rannsóknarinnar. Allir þeir þlttir sem efniviður rannsóknarinnar gekkst 
undir eru sýndir í flæðiritinu. Tómatlaufun og stilkarnir gengust undir nákvæmlega sömu vinnslu allt frá 
því að vera þurrkuð og í forvinnslu þeirra til útdráttar. Mismunandi mælingar til athugunar á lífvirkni var 
framkvæmd eins og sjá má. DPPH (2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl) og TAC (Total antioxidant capacity 
assay) voru framkvæmd sem andoxunarmælingar. Mæling var gerð á hindrun eðlissviptingu próteins til  
að meta bólguhamlandi virkni. 
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2.1 Undirbúningur sýna 

Tómatlaufum og -stilkum var safnað smátt og smátt saman í nokkrar vikur af 

Páli bónda á Hveravöllum, en þessar hliðarafurðir plöntunnar hafa hingað til 

verið færðar til urðunar, þ.e.a.s. settar í gryfju og orðið að mold með tímanum 

og þar af leiðandi ekki nýttar. Sýnin voru send til Akureyrar með Flytjanda og 

voru komin í höfuðstöðvar Purity Herbs Organics ehf. þann 17.desember 2018. 

Olga Ýr tók við sýnunum og lét laufin og stilkana liggja í þurrkgrindum í 2 

vikur. Að því liðnu voru þau þurrkuð og möluð og sett í loftæmdar umbúðir og 

afhent nemenda þessa verkefnis við Háskólann á Akureyri þann 10. Janúar 

2019.  

2.2 Útdráttur sýna 

Samanburður var gerður á fjórum mismunandi leysum við útdrátt lífvirkni úr 

tómatlaufum og stilkum: möndluolía, etanól, hexan og eimað vatn. Leysarnir 

sem notaðir voru til útdráttar í þessu verkefni voru valdir með tillit til lista frá 

FDA (Food and Drug Administration, 2018). Útdráttaraðferð með olíu og 

etanóli var notuð vegna fyrrum og núverandi notkunar fyrirtækisins Purity 

Herbs Organics ehf. við þessa aðferð, hinar aðferðirnar voru valdar vegna 

fyrrum rannsókna og var líka litið til þess að efnin væru leyfileg í ákveðið miklu 

magni við útdrátt efna sem nýta á í snyrtivörur, þ.e.a.s. hexan (Food and Drug 

Administration, 2018). 

2.2.1 Aðferðir við útdrátt 

Unnið var með tvö sýni, tómatlauf og tómatstilka, og fjóra mismunandi styrki, 

0.1%, 10%, 25% og 50% af hvoru tveggja. Í framhaldi verkefnisins verður talað 

um styrkina í mg/mL þar sem það gefur skírari mynd á magn sýna sem unnið 

var með. Notast var við fjórar tegundir leysa: möndluolíu, etanól, hexan og vatn. 

Nákvæmlega 10 g voru vigtuð af hverjum leysi í tvítekningu í tilraunarglös. 

Mismunandi styrkir sýna, þ.e.a.s 0.1% og þ.a.l., var vigtað ofan í hvert 

tilraunarglas með hverjum leysi í tvítekningu. Möndluolíu útdrátturinn var 

látinn standa í fjórar vikur við stofuhita inn í lokuðu myrkvu rými. Etanól og 

hexan útdrættirnir voru látnir standa í tvær vikur við sömu aðstæður. Við vatns 

útdráttinn var vigtað 20 g af vatni og aðeins notast við styrkleikana 0,1% og 

10% þar sem 25 og 50% var of mikið magn af sýni vegna uppgufunar á vatni. 



 

16 

 

Soðið var vatn í kolbu með skrúfutappa sem var lauslega skrúfaður á, þegar 

vatnið byrjaði að sjóða var kolban tekin af hitanum og fyrifram vigtuð sýni af 

laufum og stilkum bætt ofan í og blandað saman. Sýnin voru látin liggja í 

vatninu í 30 mínútur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Síun sýna 

Sýnin voru síuð að útdrætti loknum og viðeigandi tímamarka. Fyrst voru sýnin 

vortexuð og séð til þess að leysarnir og sýnin væru blönduð saman, þar sem 

mikið botnfall hafði myndast. Notuð var 250 mL kolba og glertrekt og sýnin 

síuð í gegnum 11 μm filterpappír (Whatman 1). Síun tók um 1-3 klst með hexan, 

etanól og vatn útdrættina en síun á möndluolíu útdrættinum tók 24 klst. 

Sýnunum var komið fyrir í skilvinduglös (e. falcon tubes) og þau geymd við 

stofuhita í myrkum skápi þar til þau voru notuð til frekari lífvirkni mælinga.  

2.3 Andoxunarvirkni 

2.3.1 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð 

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

lítilsháttar aðlögunum. Útbúin var stofnlausn með því að vigta u.þ.b. 25 mg af 

Mynd 3: Útdráttur sýna. Á myndinni vinstra meginn má sjá útdrátt tómatstilka í möndluolíu og hægra 
meginn útdrátt tómatlaufa í möndluolíu. Allir styrkirnir sjást á báðum myndum, 0,1%, 10%, 25% og 
50%.   
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DPPH (Sigma-Aldrich) út í 100 mL af metanóli (Sigma-Aldrich). Stofnlausnin 

var geymd í skilvinduglasi inn í kæli í myrkri þar sem DPPH er mjög ljósnæmt 

efni. Vinnulausn var útbúin með því að pípetta 10 mL af stofnlausn ofan í 50 

mL mæliflösku og hún fyllt upp með 40 mL af metanóli, alls 50 mL. Útbúinn 

var staðall með því að vigta 1,00 mg af gallic sýru (Sigma-Aldrich) í 

eppendorfglas, sýran leyst upp í 1 mL af metanóli og raðþynnt tífallt með dH2O 

í 8 þynningar fyrir gerð staðalkúrfu (100-10-8). Fyrir jákvætt viðmið var pípettað 

450 µl af vinnulausn, 450 µl af metanóli ásamt 100 µl af gallic sýru staðli í 

eppendorf glös. Glösin voru vortexuð og ljósgleypni mæld við 517 nm í 

UV1800 Spectrophotometer (Shimadzu), eftir að hafa staðið við stofuhita í 

myrkri í 30 mínútur. Útdráttar sýnin voru undirbúin á sama hátt,  í tvítekningu 

og var pípettað 450 µl af vinnulausn, 450 µl af metanóli og 100 µl af sýni. Fyrir 

hvert sýni var útbúinn blank sem innihélt ekki vinnulausn, heldur 900 µl af 

metanóli og 100 µl af sýni. Útbúinn var kontróll sem var keyrður með sýnunum 

sem var einungis metanól og DPPH vinnulausn. Eftir að sýnin voru búin að 

standa við stofuhita í 30 mínútur var ljósgleypni mæld eins og jákvæðu 

viðmiðin, samhliða metanól leysi sem blank. Meðaltal var tekið af ljósgleypni 

allra tvísýna og virkni radikala hreinsunar (e. radical scavenging activities) var 

reiknað samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

% hreinsunar =  
𝐴𝑏𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟ó𝑙𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑠ý𝑛𝑖

𝐴𝑏𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟ó𝑙𝑙
𝑥 100 

Þar sem: 

Akontróll stendur fyrir ljósgleypni kontróls, sem innihélt DPPH lausn ásamt 

metanól lausn.  

Asýni stendur fyrir ljósgleypni sýnis. 

Gildi RSA (styrkur útdráttar sem er nauðsynlegur til þess minnka um 50% af 

upphaflegu magni DPPH) var ákvarðað með því að setja upp línurit þar sem 

prósenta hömlunar er á móti styrk.  

2.3.2 Mælingar á heildar andoxunarvirkni (TAC)  

TAC andoxunarpróf var framkvæmt samkvæmt lýsingu Prasad & 

Ramakrishnan (2011). Blandað var 28 mM sodium Phosphate (NaH2PO4), 0,6M 

16 sulfuric acid (H2SO4) og 4mM Ammonium molybdate ((NH4)2MoO) saman 

í jöfnum hlutföllum og hvarflausn mynduð. Byrjað var á því að búa til gallic-
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sýru sem viðmið. Vegið var 10 mg af gallic sýru í falcon tube og leyst upp í 10 

mL af metanóli (1 mg/mL). Staðalþynningin var útbúin með því að þynna til 

helminga með dH2O. Sýnin voru undirbúin með því að mæla 100 µl af hverju 

sýni eftir útdrátt í eppendorf glas ásamt 1 mL af hvarflausn. Staðalþynningarnar 

voru meðhöndlaðar eins og sýnin, þ.e.a.s. teknir voru 100 µl  af hverri þynningu 

í eppendorf glas ásamt 1 mL af hvarflausn. Því næst var öllum glösunum komið 

fyrir í hitabað, stillt á 95°C í 90 mínútur. Sýnin og staðalþynningarnar voru svo 

kæld við herbergishita í um 15 mínútur og svo ljósgleypnimæld við 695 nm 

(UV-1800 Spectrophotometer frá Shimadzu).  

2.4 Bólguhamlandi virkni 

2.4.1 Hömlun á eðlissviptingu próteins 

Aðferðin var framkvæmd samkvæmt Kumari o.fl. (2015) og (Naz o.fl., 2017) 

með lítilsháttar aðlögunum. Útbúin var aspirin lausn þar sem asetýlsalisýlsýra 

var leyst upp í metanóli (250 µg/mL). Pípettað var 25 µl af aspirin lausn ásamt 

225 µl af 5% BSA í eppindorf glas og merkt sem jákvætt viðmið. 25 µl af hverju 

sýni var síðan komið fyrir í eppindorf glös ásamt 225 µl af 5% BSA. Einnig 

voru útbúin blank sýni sem innihéldu 25 µl af hverju sýni ásamt 225 µl af dH2O, 

til að útiloka að sterkur litur sýnanna myndi hafa áhrif á ljósgleypnimælingarnar. 

Kontróllinn innihélt 25 µl af dH2O og 225 µl af 5% BSA. Allt var gert í 

tvítekningu og sett inn í 35°C hitaskáp í 30 mínútur og síðan 57°C í 20 mínútur. 

Sýnin voru síðan kæld niður við stofuhita og bætt 1,25 mL af PBS (phosphate 

buffer, pH 6.3) við öll sýnin ásamt kontrólnum og jákvæða viðmiðinu. Sýnin 

voru ljósgleypnimæld við 660 nm (UV-1800 Spectrophotometer frá Shimadzu). 

Hlutfallsleg hömlun á eðlissviptingu próteins var reiknuð með eftirfarandi 

formúlu: 

Hlutfallsleg hömlun =
𝐴𝑏𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟ó𝑙𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑠ý𝑛𝑖

𝐴𝑏𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟ó𝑙𝑙
x 100 

Þar sem Abs stendur fyrir ljósgleypni (við 660 nm) kontróls og sýnis. 
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3 Niðurstöður  

3.1 Andoxunarmælingar 

3.1.1 DPPH 

Niðurstöður mælinga með DPPH aðferð sýna að virkni radikala hreinsunar 

(%RSA) mældist um eða yfir 50% í öllum útdráttum sýna tómatlaufa og 

tómatstilka þar sem styrkur var 250 mg/mL eða 500 mg/mL. 

Mynd 4: Hlutfallsleg hreinsun sindurefna á DPPH. Myndin sýnir hlutfallslega hreinsun tómatstilka og 
tómatlaufa úr fjórum mismunandi útdráttum. Jákvætt viðmið er gallic-sýru staðall (GAE) í tveimur 
styrkjum, 1 mg/mL og 10 mg/mL. Sýni voru mæld í tvítekningu og eru staðalfrávik sýnd.  
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Radikala hreinsunin mældist hæst í sýnum tómatstilka við styrk 500 mg/mL, eða 

um 93%, þar sem útdráttur var framkvæmdur með etanóli (mynd 3). Jákvætt 

viðmið á mynd 3 er gallic sýra og er hún sýnd í tveimur styrkjum, 1 mg/mL þar 

sem sýran sýndi 91% hreinsun og 10 mg/mL þar sem sýran sýndi 95% hreinsun, 

en hún er þekkt fyrir mikla andoxunarvirkni. Radikala hreinsunin mældist 

minnst í sýnum tómatlaufa og stilka við styrk 1 mg/mL og 100 mg/mL, eða um 

0%, þar sem útdráttur var framkvæmdur með möndluolíu (mynd 3).  

Töluverður munur virðist vera á niðurstöðum mælinga þegar borið er saman 

tómatlauf og tómatstilka og mismunandi leysa sem notaðir voru við útdrátt. Í 

viðauka 3 má finna meðaltal mælinga tvísýna og staðalfrávik þeirra þar sem 

niðurstöður eru settar fram sem virkni sem samsvarar 10 mg/mL gallic sýru 

staðli (GAE).  

3.1.2 TAC 

Niðurstöður mælingar með TAC aðferð sýndu að mesta andoxunarvirknin 

mældist í sýnum tómatstilka við styrk 1 mg/mL, þar sem útdráttur var 

framkvæmdur með dH2O, þar sem einungis þurfti 1,49 mg af sýni til þess að 

jafngilda 1 mg/mL gallic sýru staðli (GAE). Í sýnum tómatlaufa mældist 

andoxunarvirkni mest við styrk 1 mg/mL, þar sem útdráttur var framkvæmdur 

með hexan, þar sem einungis þurfti 1,64 mg af sýni til að jafngilda 1 mg/mL 

gallic sýru. Niðurstöður eru settar fram sem virkni sem jafngildir virkni í 1 mg 

af gallic sýru (GAE) samkvæmt jöfnu staðalkúrfu sem finna má í viðauka 2. 

Andoxunarvirknin mældist minnst hjá tómatstilkum við styrk 500 mg/mL þar 

sem útdráttur var framkvæmdur með etanóli.  

Tafla 1: Heildar andoxunarvirkni sýna tómatstilka út frá TAC andoxunarprófi. Niðurstöður eru gefnar upp 
sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Útreikningar byggjast á gallic sýru mæligildum (GAE). Styrkleikar 25% 
og 50% voru ekki mældir með dH2O útdrætti og vantar því gildi þeirra í töfluna. 

Tómatstilkar (mg/mL) 

Leysar 1 100 250 500 

EtOH 1,89±0,007 12,54±0,03 23,33±0,04 23,79±0,1 

Hexan 1,64±0,002 2,66±0,06 6,38±0,04 12,24±0,1 

Möndluolía 2,20±0,04 2,31±0,007 2,78±0,01 3,08±0,07 

dH2O 1,49±0,01 12,86±0,01 

 



 

21 

 

Tafla 2: Heildar andoxunarvirkni sýna tómatlaufa út frá TAC andoxunarprófi. Niðurstöður eru gefnar upp 
sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Útreikningar byggjast á gallic sýru mæligildum (GAE). Styrkleikar 25% 
og 50% voru ekki mældir með dH2O útdrætti og vantar því gildi þeirra í töfluna. 

Tómatlauf (mg/mL) 

 1 100 250 500 

EtOH 2,44±0,04 12,73±0,07 12,88±0,05 13,43±0,06 

Hexan 1,65±0,002 5,48±0,07 6,31±0,1 7,40±0,02 

Möndluolía 2,42±0,06 2,23±0,005 1,74±0,02 1,95±0,02 

dH2O 2,08±0,001 21,20±0,07 

 

3.2 Bólguhamlandi virkni 

Mælingar á bólguhamlandi virkni sýndu að hindrun á eðlissviptingu próteins var 

mest í tómatlaufum við styrk 500 mg/mL, þar sem útdráttur var framkvæmdur 

með etanóli, en annars var mjög lítill munur á leysum við þennan styrkleika og 

virknin mældist mjög há. Aspirin lausn var notað sem jákvætt viðmið og 

mældist 93,59%. Í viðauka 4 má sjá meðaltal allra mælinga tvísýna og 

staðalfrávik ásamt kontról og jákvæðu viðmiði. 

 

Mynd 5: Hindrun á eðlissviptingu próteina (%). Myndin sýnir hlutfallslega hindrun tómatstilka og 
tómatlaufa þar sem. TS stendur fyrir tómatstilka og TF stendur fyrir tómatlauf. Jákvætt viðmið er aspirin 
lausn (250 μg/mL) til samanburðar. 
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4 Umræður 

Tómatar (Solanum lycopersicum) eru ein vinsælasta hrávaran um allan heim og 

tilheyra stórum hluta af mataræði mannsins (Borguini og Torres, 2009). Áður 

fyrr voru tómatar taldir eitraðir, vegna þess að þeir tilheyra ætkvíslinni Solanum 

og eru margar plöntur innan ættkvíslarinnar eitraðar, því ekki byrjað að neyta 

þeirra í Bandaríkjunum fyrr en snemma á 18.öld (Bhowmik o.fl., 2012). 

Tómatar hafa verið mikið rannsakaðir í gegnum tíðina og er fjöldi 

rannsóknagreina sem styðja við heilsusamlegan ávinning þess að neyta þeirra 

(Toma o.fl., 2008; Bhowmik o.fl., 2012; A. Lee o.fl., 2000; Rao o.fl., 1998). 

Þeir innihalda ríkulegt magn af C-vítamíni og veita um 40% af ráðlögðum 

dagskammti (RDS) og innihalda þeir um 15% af RDS A-vítamíns, 8% af RDS 

kalks og 7% af RDS járns fyrir konur og um 10% fyrir karla. Rauða litarefnið 

sem finnst í tómötum kallast lýkópen og er þekkt sem góður andoxari þar sem 

það hlutleysir sindurefni sem getur skaðað heilbrigðar frumur líkamans 

(Bhowmik o.fl., 2012). Fleiri heilsusamlegir ávinningar eru m.a. segavarnandi 

áhrif og bólguhamlandi virkni. Rannsóknir hafa sýnt fram á aukin tengsl þess 

að borða tómata og minnkandi hættu á ákveðnum krabbameinum, sem og minni 

líkur á hjarta- og æðasjúkdómum, beinþynningu og húðskemmdum vegna UV 

geisla (Toma o.fl., 2008; Bhowmik o.fl., 2012; A. Lee o.fl., 2000; Rao o.fl., 

1998).  

Notkun plöntu útdrátta í snyrtivörur fer vaxandi vegna kröfu neytenda um 

hreinar vörur, án allra gerviefna, og hefur þessi þróun orðið til aukningar á 

notkun og samsetningu náttúrulegra innihaldsefna í snyrtivörur (Aburjai og 

Natsheh, 2003; Oliveira og Rodrigues, 2018; Ribeiro o.fl., 2015). Gjarnan er 

litið á lauf og stilka tómatplöntunnar sem hliðarafurðir þar sem þessir hlutar 

tómatframleiðslu eru ekki nýttir, afurðirnar eru settar í holu og urðaðar eftir 

uppskeru vegna þess að talið er að þær innihaldi engin verðmæti eða hafi enga 

nýtingarmöguleika þar sem laufin og stilkarnir eru ekki til átu (Silva-Beltrán 

o.fl., 2015).  

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) er aðferð sem er notuð til þess að 

spá fyrir um andoxunarvirkni og byggist á víxlverkun andoxunarefna og DPPH. 

Ákveðið var að nota þessa aðferð í verkefninu til þess að ákvarða hlutleysun á 

sindurefnum, þar sem andoxunarefnin virka sem hindrun á oxun fitu. DPPH er 
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stöðugt sindurefni sem hefur mjög litsterkan fjólubláan lit sem umbreytist í 

gulan lit ef andoxari er til staðar í lausn sem blandað er saman. Það er því auðvelt 

að sjá með berum hvort sýnin búa ufir hæfileika sem andoxarar (Škrovánková 

o.fl., 2012). Erfitt var að meta niðurstöðurnar með berum augum í þessu tilfelli 

þar sem sýnin sem unnið var með voru með mjög litsterkum grænum lit, þó sáust 

litabreytingar í styrkleika 1 mg/mL þar sem þau sýni voru nánast glær, sem er í 

samræmi við niðurstöður. Sjáanlegi munurinn var mest áberandi hjá vatns 

útdrættinum við 1 mg/mL og 100 mg/mL. Neikvæði kontróllinn sem var mældur 

samhliða sýnunum var til þess að útiloka að liturinn væri að hafa áhrif á 

ljósgleypnimælingar. 

Niðurstöður mælinga með DPPH aðferð sýna að virkni radikala hreinsunar 

(%RSA) hjá tómatstilkum var skilvirkust með hexan útdrætti, hjá tómatlaufum 

var hins vegar etanól útdrátturinn skilvirkastur. Athyglisvert er að samkvæmt 

heimildum er útdráttur með hexan yfirleitt skilvirkari heldur en etanól útdráttur 

þegar um olíuefni er að ræða. Þannig það má ef til vill áætla að í tómatlaufunum 

séu fleiri andoxunarefni sem eru fituleysanleg heldur en í stilkunum þar sem 

etanól útdrátturinn kom mun betur þar út, þrátt fyrir það er etanól talinn vera 

góður leysir til útdráttar á fituefnum, sem styðst við þessa rannsókn (Mustafa og 

Turner, 2011). DPPH mælingin var framkvæmd tvisvar sinnum til þess að 

fullvissa rannsakanda að allar niðurstöður væru innan eðlilegra marka, en 

mismunur var á fyrri og seinni ljósgleypnimælingum dH2O og möndluolíu. 

Mæling númer tvö kom betur út að mati rannsakanda og var því notast við hana, 

en etanól sýndi sambærilegar niðurstöður í báðum ljósgleypnimælingum. Hexan 

útdrátturinn var hins vegar ekki framkvæmdur í seinni DPPH mælingunni þar 

sem ekki voru til næg sýni til þar sem hexan gufar upp hratt og því var minna til 

af þeim sýnum heldur en hjá öðrum leysum. Því voru mælingar á hexan útdrætti 

fengnar úr fyrri mælingu þar sem þær voru í samræmi við aðrar rannsóknir. 

Útdráttur með möndluolíu sýndi sambærilegar niðurstöður hjá tómatlaufum og 

tómatstilkum og engin virkni í radikala hreinsun mældist í 1 mg/mL og 100 

mg/mL. Það sem gæti hafa orsakað það að engin virkni mældist við þessa styrki 

er sá að við ljósgleypnimælingar tvísýnanna voru gildin hjá þessum tveimur 

styrkjum óvenju há, eða í kringum 1,5 (1 mg/mL) og 1,2 (100 mg/mL) hjá 

stilkum og 1,9 (1 mg/mL) og 1,5 (100 mg/mL) hjá laufum, þegar búið var að 

draga blankinn frá. Ljósgleypnimælingar möndluolíunnar tóku lengri tíma og 
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voru gildin hærri en hjá hinum leysunum og gæti það stafað að því að 

möndluolían er þykkari og það myndaðist ákveðið botnfall  hjá minnstu tveimur 

styrkjunum. Það má því áætla að greinilegt botnfall hafi truflað 

ljósgleypnimælinguna og mældust því gildin mun hærri en búist var við. 

Ljósgleypni kontrólsins sem var notaður til þess að mæla %RSA var 0,75 (sjá 

töflu 3 og 4) og því töluvert lægri en ljósgleypni tveggja minnstu styrkjana hjá 

möndluolíunni sem útskýrir þessa 0% radikala hreinsun (sjá mynd 4). 

Kosið var að gefa ekki upp staðalfrávik möndluolíunnar í þar sem 1 mg/mL og 

100 mg/mL sýndu enga hreinsun og því hefðu staðalfrávik þeirra sýna fallið 

niður fyrir 0%, sjá mynd 3.  

Á heildina litið mældist virkni radikala yfir 50% hjá bæði laufum og stilkum í 

styrkleikum 250 mg/mL  og 500 mg/mL  en samkvæmt fyrri rannsóknum þá eru 

bæði laufin og stilkarnir rík af andoxunarefnum og því koma þessar mælingar 

ekki á óvart (Lee o.fl., 2016; Silva-Beltrán o.fl., 2015). 

Við mælingar á heildar andoxunarvirkni, TAC, voru niðurstöður bornar 

saman við 1 mg/mL af gallic sýru staðli (GAE). Andoxunarvirknin mældist mest 

í sýnum tómatstilka við styrk 1 mg/mL, þar sem útdráttur var framkvæmdur með 

dH2O, þar sem einungis þurfti 1,49 mg af sýni til þess að jafngilda 1 mg/mL 

gallic sýru staðli (GAE). Þetta styðst við rannsóknir þar sem gallic sýra er 

vatnsleysanleg sameind og því gefa niðurstöðurnar til kynna innihald 

vatnsleysanlegra andoxunarefna í sýnunum, en það útskýrir hvers vegna vatns 

útdrátturinn hefur komið svona vel út. Athyglisvert væri í framtíðinni að prufa 

að nota mismunandi jákvæð viðmið til þess að bera við niðurstöður, eins og t.d. 

fituleysanlegar sameindir eins og trolox og væri þá TEAC mæling (e. trolox 

equivalent antioxidant capacity) hentug til að mæla heildar andoxunarvirkni 

(Fernandes o.fl., 2016). Á heildina litið hjá bæði tómatlaufum (TL) og 

tómatstilkum (TS) var möndluolíu útdrátturinn að koma best út í öllum 

styrkjunum. E-vítamín ásamt fleiri fituleysanlegum vítamínum og ofurolíum 

hafa yfirleitt mjög góða andoxunarvirkni. Niðurstöður rannsóknarinnar styðjast 

við það að fituleysanlegu efnin eru að dragast út í möndluolíunni sem útskýrir 

það af hverju heildar andoxunarvirknin kom best út á heildina litið. 

Í sýnum tómatlaufa mældist andoxunarvirkni mest við styrk 1 mg/mL, þar sem 

útdráttur var framkvæmdur með hexan, þar sem einungis þurfti 1,64 mg af sýni 

til að jafngilda 1 mg/mL gallic sýru. Niðurstöður eru settar fram sem virkni sem 
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jafngildir virkni í 1 mg af gallic sýru (GAE) samkvæmt jöfnu staðalkúrfu sem 

finna má í viðauka 2. Minnst mældist andoxunarvirknin hjá tómatstilkum við 

styrk 500 mg/mL þar sem útdráttur var framkvæmdur með etanóli.  

Eðlissvipting á próteinum vefja er eitt af aðal orsökum bólgu- og 

liðagigtarsjúkdóma, við þetta fer lögun próteina úr skorðum og þrívíð lögun 

þeirra breytist (Amid o.fl., 2011). Aspirin, eða asetýlsalisýlsýra, er eitt elsta og 

algengasta lyfið á markaðnum í dag, með fjölbreytt verkunarsvið. Þegar kemur 

að húðsjúkdómum þá hefur aspirin sýnt fram á ýmsa kosti gagnvart húðkvillum. 

Nýleg rannsókn sýnir t.d. fram á minnkaða áhættu á sotruæxli með aspirin 

(Bubna, 2015). Mælingar á bólguhamlandi virkni voru skoðaðar með 

ljósgleypni, þar sem asetýlsalisýlsýra (250 μg/mL) var notuð sem jákvætt 

viðmið og mældist hún um 93,59%. En asetýlsalisýlsýra er þekkt fyrir að hafa 

bólguhamlandi virkni og er aspirin notað til þess að verka gegn hita, verkjum og 

bólgu (Bubna, 2015). Hindrun á eðlissviptingu próteins mældist mest hjá 

tómatlaufum við styrk 500 mg/mL, þar sem údráttur var framkvæmdur með 

etanóli, en það var um 89,45 %. Lægstu gildin mældust hjá laufum og stilkum 

við styrk 1 mg/mL, þar sem útdráttur var framkvæmdur með möndluolíu, eða 

um 6,5% hjá TL og 14% hjá TS. Við styrkleika 500 mg/mL má sjá að virknin 

mældist gríðarlega há hjá öllum leysum fyrir bæði TL og TS miðað við jákvætt 

viðmið sem er 93,59%. Það sem gæti útskýrt þetta er að jákvæða viðmiðið er 

með töluvert minna magn af efni á móti leysi, eða 250 μL/mL á meðan sýnin 

eru mg/mL. Samkvæmt rannsókn Amid o.fl., (2011) inniheldur tómatplantan 

bólguhamlandi virkni samkvæmt ferli sem er lýst sem hömlun á örvun LPS 

bólgueyðandi miðli (PGE2) sem veldur því að það dregst úr COX-2 

genatjáningu, sem styður við niðurstöður rannsóknarinnar.   

Neikvæður kontróll var keyrður samhliða sýnum og mældist töluvert hár í 

ljósgleypni mælingum og var mjög samrænn mælingum sýna. Auðvelt á að vera 

að sjá með eigin augum virkni þessa mælinga, þar sem sýnin eiga að verða 

„gruggug“, þ.e.a.s. glær sýni fara yfir í að vera skýjuð. En eins og áður hefur 

komið fram í rannsókninni þá var ómögulegt að meta þessa virkni sjónrænt þar 

sem sýnin voru afar litsterk. Það gæti m.a. hafa truflað mælingarnar og útskýrt 

af hverju blankarnir eru að mælast með svo háa ljósleypni.   

Gallic sýru staðlar voru ekki hafðir í sama styrkleika og sýnin, en það er 

að hluta til vegna þess að sýnin voru mæld í styrkleikum 0,1%, 10%, 25% og 
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50% og mg/mL reiknað í framhaldi til þess að auðveldara væri fyrir lesanda að 

átti sig á magni sýna sem unnið var með. Gallic sýran var höfð í þeim 

styrkleikum sem studdi við flestar heimildir, þ.e.a.s. 1 mg/mL og 10 mg/mL og 

þynnt tífallt niður í 8 þynningar eins og fram kemur í framkvæmdarlýsingu. 

Þetta auðveldaði rannsakanda að bera mælingar gallic sýru saman við aðrar 

heimildir. Í TAC mælingu var stuðst við 1 mg/mL gallic sýru staðal (GAE) en í 

DPPH var stuðst við 10 mg/mL gallic sýru staðal (GAE) þar sem 

ljósgleypnimælingarnar voru marktækari heldur en 1 mg/mL í DPPH. Gallic 

sýru staðall TAC mælinga sýndi að samkvæmt jöfnu bestu línu voru 

niðurstöðurnar marktækar, þar sem R var í kringum 0,93 og því nálægt gildinu 

1. Einnig voru mælingar DPPH marktækar þar sem R mældist 0,98 og því enn 

nær gildinu 1.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að eftirsóknaverða lífvirkni er að 

finna bæði í tómatlaufum og stilkum. Töluverður munur virðist vera 

niðurstöðum mælinga þegar borið er saman tómatlauf og tómatstilka og 

mismunandi leysa við útdrátt. Mismunandi skautanir efnasambanda gætu 

útskýrt muninn á mælingunum þar sem sum efnasambönd eru leysanlegri í 

ákveðnum leysum.  Áhugavert er að niðurstöður DPPH radikala hreinsunar hjá 

tómatlaufum sýna að hexan útdráttur var skilvirkastur, en það á einnig við um 

TAC mælinguna þar sem hexan útdrátturinn kom best úr við styrkleika 1 

mg/mL, en þar þurfti minnst af sýni til þess að samsvara 1 mg/mL af gallic sýru 

staðli (GAE). Niðurstöður verkefnisins gefa til kynna að fleiri fituleysanleg 

andoxunarefni er að innihalda í tómatlaufunum heldur en stilkunum.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hærri andoxunarvirkni í laufum geti stafað af 

ákveðnum varnaháttum plöntunnar þar sem að laufin verða meira fyrir barðinu 

á hitabreytingum og allskyns umhverfisáreiti á meðan stilkarnir og ræturnar 

verða minna fyrir þessu áreiti. Það verður því minni svörun við mikilvægum 

ensímum andoxunarefna, eins og katalasa (CAT), súperoxíð  dismútasa (SOD) 

og glútaþíon peroxidasa (Silva-Beltrán o.fl., 2015). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á hágæða lífvirkni. Hvort sem 

þetta hráefni, sem fellur til í dag, verði nýtt í snyrtivörur eða ekki, þá sýna 

mælingarnar fram á áframhaldandi rannsóknir sem gætu leitt til þess að þessar 

hliðarafurðir verði nýttar til frekari líftæknivinnslu.   
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5 Lokaorð 

Í upphafi þessa verkefnis voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: 

- Er í hliðarafurðum tómatframleiðslu frá heilsutómötum að finna 

eftirsóknaverða lífvirkni til notkunar í snyrtivörur? 

- Er mælanlegur munur á lífvirkni í tómatstilkum og tómatblöðum?  

- Er mælanlegur munur á lífvirkninni út frá mismunandi útdráttar aðferðum? 

Öllum ofangreindum markmiðum rannsóknarinnar var náð. Eftirsóknaverða 

lífvirkni var að finna í bæði tómatlaufum og tómatstilkum og virtist skipta máli 

hvaða leysir væri notaður við útdrátt. Það er því mælanlegur munur á lífvirkni 

laufa og stilka út frá mismunandi útdráttar aðferðum. Það mældist 

andoxunarvirkni og bólguhamlandi virkni í báðum afurðum og mismikil eftir 

útdráttarleysum. Mælanlegur munur á lífvirkni var einnig á afurðunum og 

samkvæmt heimildum ætti að vera meiri andoxunarvirkni í tómatlaufum, en þó 

var lítill munur í þessari rannsókn. 

Að verkefninu loknu væri áhugavert væri að skoða hvaða andoxunarefni 

ertu til staðar í laufunum og stilkunum, framkvæma mælingar til þess að meta 

viðveru fenólefna og karótenóíða, svo sem beta-karótín og lýkópen. Beta-

karótín og lýkópen innihalda annars stigs umbrotsefni sem verja húðina gegn 

UV-geislum sólar, það væri því hægt að þróa krem sem innihéldi sólarvörn gegn 

UV-geislum. Andoxunarefni eru m.a. taldin hafa örverudrepandi áhrif og væri 

hægt að skoða það nánar, hvort nýta megi afurðirnar sem rotvörn. Ýmsar vörur 

væri hægt að þróa, má þá nefna gelkennt rakakrem eða augnkrem sem innihéldi 

bólguhamlandi virkni. Maskar eru gríðarlega vinsælir á markaðnum í dag og 

væri hægt að þróa fljótlegan 10 mínútna maska sem hefði kælandi áhrif og væri 

sefandi og róandi fyrir húðina. En tilgangur maska er einmitt að gefa húðinni 

kröftuga virkni í suttan tíma.  

Niðurstöður rannsóknarinnar á virkni efniviðsins benda til þess að 

notkunarsvið þess sé breytt og að fyrirtækið Purity Herbs Organics ehf. geti nýtt 

sér þessar afurðir, sem þegar er hent, við gerð snyrtivara og við þróun nýrra 

vara. 
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7 Viðaukar 

Viðauki 1 – Spurningalisti 

Sendur var spurningalisti á Pál Ólafsson bónda frá Hveravöllum. 

1. Hvað er það sem gerir tómatplöntuna fyrir heilsutómata frábrugðna öðrum 

tómatplöntum? Er það tengt genum og hverskonar afbrigði gena þá? 

 „Heilsutómatar eru með þrefalt meira magn af lýkópen og er það sérstakt 

afbrigði af tómatplöntum, meira veit ég ekki um það.“ 

2. Er borið sýklafæli á plönturnar?  

„Engin aukaefni eru notuð“ 

3. Hvað er gert við tómatlaufin og stilkana? Því hent og urðað eða hvað 

verður um það?  

„Tómata laufið er sett í gryfju og verður að mold með tímanum.“  

 

Viðauki 2 – DPPH andoxunarmælingar 

Tafla 3: Meðaltal hreinsunar á DPPH. Taflan sýnir ljósgleypnimælingar við 517 nm af sýnum tómatlaufa 
ásamt kontról.  Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Samsvarandi 10 mg/mL 
gallic sýru staðli (GAE). 

Tómatstilkar (mg/mL) 

 0,10% 10% 25% 50% 

EtOH 6,94±0,04 1,46±0,001 1,36±0,003 0,98±0,03 

Hexan 0,61±0,01 0,52±0,005 0,36±0,03 0,07±0,05 

Möndluolía 17,96±0,01 14,98±0,01 4,16±0,01 2,75±0,01 

dH2O 5,71±0,005 4,00±0,01 

Kontróll 0,75±0,16 

 

Tafla 4: Meðaltal hreinsunar á DPPH. Taflan sýnir ljósgleypnimælingar við 517 nm af sýnum tómatlaufa 
ásamt kontról.  Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Samsvarandi 10 mg/mL 
gallic sýru staðli (GAE). 

Tómatlauf (mg/mL) 

 0,10% 10% 25% 50% 

EtOH 6,86±0,01 5,38±0,004 4,66±0,01 2,83±0,1 

Hexan 0,60±0,006 0,03±0,006 0,01±0,01 0,03±0,01 

Möndluolía 23,66±0,01 17,55±0,04 4,54±0,01 2,82±0,01 
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dH2O 5,59±0,02 4,81±0,01 

Kontróll 0,75±0,16 

 

 

Mynd 6: Staðallínurit fyrir DPPH mælingu (metanól). Myndir sýnir staðallínurit gallic sýru fyrir sýni 
dregin út í metanóli og raðþynnt með vatni. 

 

Viðauki 3 – TAC andoxunarmælingar 

 

Mynd 7: Staðallínurit fyrir TAC mælingu (metanól). Myndir sýnir staðallínurit gallic sýru fyrir sýni dregin 
út í metanóli og raðþynnt með vatni.  
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Viðauki 4 – Bólguhamlandi virkni 

Tafla 5: Bólguhamlandi virkni tómatstilka með etanól útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem 
meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% eðlissviptingu 
próteina.  

Útdráttur Styrkur 

(mg/mL) 

Ljósgleypni við  

660 nm 

% af bælingu 

Kontróll - 0,66±0,03 - 

 

Tómatstilkar 

(Etanól) 

1 0,24±0,03 64,41 

100 0,21±0,01 68,47 

250 0,14±0,02 78,43 

500 0,09±0,04 86,61 

Jákvætt viðmið  250 0,04±0,005 93,59 

 

Tafla 6: Bólguhamlandi virkni tómatlaufa með etanól útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem 
meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% eðlissviptingu 
próteina 

Útdráttur Styrkur 

(mg/mL) 

Ljósgleypni við  

660 nm 

% af bælingu 

Kontróll - 0,66±0,03 - 

 

Tómatlauf 

(Etanól) 

1 0,18±0,004 72,87 

100 0,16±0,01 75,88 

250 0,13±0,04 80,40 

500 0,07±0,03 89,45 

Jákvætt viðmið  250 0,04±0,005 93,59 

 

Tafla 7: Bólguhamlandi virkni tómatstilka með möndluolíu útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem 
meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% eðlissviptingu 
próteina 

Útdráttur Styrkur 

(mg/mL) 

Ljósgleypni við  

660 nm 

% af bælingu 

Kontróll - 0,66±0,03 - 

 

Tómatstilkar 

(Möndluolía) 

1 0,57±0,04 14,08 

100 0,40±0,08 39,70 

250 0,16±0,01 75,88 



 

39 

 

500 0,12±0,07 81,91 

Jákvætt viðmið  250 0,04±0,005 93,59 

 

Tafla 8: Bólguhamlandi virkni tómatlaufa með möndluolíu útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem 
meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% eðlissviptingu 
próteina 

Útdráttur Styrkur 

(mg/mL) 

Ljósgleypni við 

 660 nm 

% af bælingu 

Kontróll - 0,66±0,03 - 

 

Tómatlauf 

(Möndluolía) 

1 0,62±0,03 6,54 

100 0,32±0,01 51,76 

250 0,15±0,06 77,39 

500 0,10±0,05 84,93 

Jákvætt viðmið  250 0,04±0,005 93,59 

 

Tafla 9: Bólguhamlandi virkni tómatstilka með dH2O útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal 
± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% eðlissviptingu próteina 

Útdráttur Styrkur 

(mg/mL) 

Ljósgleypni við  

660 nm 

% af bælingu 

Kontróll - 0,66±0,03 - 

Tómatstilkar 

(dH2O) 

1 0,26±0,007 60,81 

100 0,17±0,02 74,37 

Jákvætt viðmið  250 0,04±0,005 93,59 

 

Tafla 10: Bólguhamlandi virkni tómatlaufa með dH2O útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem 
meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Sýnin voru borin saman við konrtól sem táknar 100% eðlissviptingu 
próteina 

Útdráttur Styrkur 

(mg/mL) 

Ljósgleypni við  

660 nm 

% af bælingu 

Kontróll - 0,66±0,03 - 

Tómatlauf 

(dH2O) 

1 0,38±0,002 42,72 

100 0,22±0,007 66,84 

Jákvætt viðmið  250 0,04±0,005 93,59 

 


