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Ágrip 
Í þúsundir ára hafa plöntur verið notaðar sem fæða og lyf auk þess að hafa gegnt mikilvægu 

hlutverki í bættri heilsu og auknum lífsgæðum manna. Þær hafa einnig nýst sem orkugjafi og 

krydd ásamt því að vera nýttar í drykki, snyrtivörur og litarefni. Aukið ónæmi örvera gegn 

sýklalyfjum sem nú eru notuð kallar á brýna þörf fyrir þróun nýrra, skilvirkari lyfja. Vegna 

líffræðilegra eiginleika plantna eru þær einstakar og endurnýjanleg uppspretta fyrir uppgötvun 

nýrra bakteríu- og sveppahamlandi lyfja. Blóðberg (Thymus praecox) er jurt sem vex um land 

allt. Í jurtinni má finna ýmis virk efni, svo sem ilmkjarnaolíur, flavoníða, fenólsýrur, barksýrur og 

kvoðunga. Fenólarnir týmól og karvakról finnast í m.a. blóðbergi og eru þekktir fyrir 

örveruhamlandi virkni auk þess eru þeir sagðir bólgueyðandi og með háa andoxunarvirkni. 

 Markmið verkefnisins var að skoða hvort blóðberg hafi örveruhemjandi áhrif gegn 

þekktum mannasýklum auk þess að mæla andoxunarvirkni og bólguhamlandi virkni þess. 

Lífvirkni blóðbergsins var dregin út með þremur mismunandi leysum við fjóra mismunandi styrki 

af blóðbergi. Örveruhamlandi virkni blóðbergs extrakta var skoðuð með tveimur aðferðum, 

rákastrikunaraðferð (e. streak assay) og skífuprófi (e. disk diffusion). Andoxunarvirkni var mæld 

með 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð og bólguhamlandi virkni skoðuð með því að 

mæla hindrun á eðlissviptingu próteins. Að auki var efnagreining gerð með þunnlagsgreiningu 

(e. thin layer chromatography) til þess að staðfesta viðurvist týmóls (e. thymol) í extöktunum.  

Niðurstöður verkefnisins sýndu að andoxunarvirkni extraktana samkvæmt DPPH aðferð 

var skilvirkari við hærri styrk blóðbergs og mesta virknin var með metanól extrakti. 

Bólguhamlandi virkni mældist mjög há í hærri styrk blóðbergs en hæsta virknin var með extrakti 

sem útbúið var með soðnu vatni. Þunnlagsgreiningin sýndi fram á viðurvist týmóls í tveimur 

extröktum af fjórum við styrkinn 100 mg/mL. Örveruhamlandi prófanir sýndu að extröktin 

höfðu engin áhrif á vöxt örverustofna. 

 

Lykilorð: Thymus praecox, plöntuútdráttur, lífvirkni, örveruhemjandi virkni, sýklalyf 
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Abstract 
For thousands of years plants have been used for nutrition and medicine and have therefore 

played a significant role in improved health and higher quality of life in general. Plants have 

been a source for energy and spice as well as being used in drinks, cosmetics and pigments. 

Increase in immunity in microorganisms for modern antibiotics calls for innovation in 

the development of more effective drugs. Because of their biological qualities, plants are a 

renewable source for discoveries of new bacteria and fungus constraining drugs. Thymus 

praecox is a plant that can be found all around Iceland. Many bioactive substance can be found 

in the plant, such as essential oil, flavonoids, phenols, tannins and resins. Thymol and carvacrol 

are phenols found in the plant and are known for their antimicrobial activity and that they are 

anti-inflammatory and high in antioxidants.  

  The goal of this project is to examine whether Thymus praecox extracts shows 

antimicrobial activity against known common human pathogens as well as to measure 

antioxidant activity and anti-inflammatory activity in the plant extracts. The bioactivity of the 

extracts was found with three different solvents run with four different concentration of the 

Thymus praecox. The antimicrobial activity of the extracts was examined with two different 

methods. A streak assay and a disk diffusion assay. The antioxidant activity was measured with 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH method) and the anti-inflammatory activities was 

examined by using protein denaturation assay. In addition, a chemical analysis was performed 

with thin layer chromatography (TLC) to confirm the presence of thymol in the extracts. 

The results showed that the antioxidants activity of the extracts with the DPPH method 

was more effective at higher concentration of the extracts and the highest activity was achieved 

with a methanol extraction. Anti-inflammatory activity was measured at a high value in higher 

concentrations of the extracts but the highest activity was measured with an extract performed 

with boiled water. TLC demonstrated the presence of thymol in two of the four extracts at the 

concentration of 100 mg/mL. Tests for antimicrobial activity showed that the extracts had no 

effect on the growth of the microbial populations. 

Keywords: Thymus praecox, plant extract, bioactivity, antimicrobial activity, antibiotics 
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Skilgreiningar 
 

BSA: Bovine Serum Albumin 

dH2O: Eimað vatn 

DPPH: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 

EtOH: Etanól 

GAE (Gallic Acid Equivalent): Jafngildi gallic sýru 

MeOH: Metanól 

PBS: Phosphate Buffered Saline 

Rƒ gildi (e. Retardation Factor): Mælikvarði á styrkleika efnasambands 

RNS (Reactive Nitrogen Species): Hvarfgjarnar köfnunarefnistegundir 

ROS (Reactive Oxygen Species): Hvarfgjarnar súrefnistegundir 

RSA (Radical Scavenging Activities): Virkni radikala hreinsunar 

TLC: Þunnlagsgreining (e. Thin Layer Chromatography) 

 

 

  



 

 2 

1 Inngangur 

1.1 Blóðberg 
Blóðberg (Thymus praecox) er fíngerður smárunni af varablómaætt (lamiaceae) og er algeng í 

mólendi og melum um land allt (Anna Rósa Róbertsdóttir, 2011). Í júní ár hvert blómstrar jurtin 

mikið af rauðbleikum blómum (Byggðarstofnun, 1990). Ættkvíslarheitið Thymus, eða timijan er 

talið merkja reykhreinsir og vísar til notkunar blóðberg sem reykelsis sem á bæði að gefa góða 

lykt og sótthreinsa. Í blóðbergi má finna ýmis virk efni, svo sem ilmkjarnaolíur, flavoníða, 

fenólsýrur, barksýrur og kvoðunga (Anna Rósa, 2011). Týmól (e. thymol) og karvakról (e. 

carvacrol) eru mikilvæg lífvirk fenól efnasambönd. Í blóðbergi er að finna hátt hlutfall týmóls 

eða allt að 30%, og hlutfall karvakróls er allt að 20%. Rannsóknir hafa sýnt að bæði efnin hafi 

örveru- og sveppahamlandi virkni, þau séu bólgueyðandi og með háa andoxunarvirkni. Efnin 

eru að auki viðurkennd sem örugg aukaefni í matvælum og eru á lista Matvælastofnunar 

Bandaríkjanna (FDA) (Petrović o.fl., 2016; Raal o.fl., 2004).  

Hér á landi hefur blóðberg verið notað til þess að vinna gegn kvefi, flensu, hálsbólgu, 

hósta, astma og berkjubólgu í margar aldir. Það er notað til þess að losa um slím í öndunarvegi, 

stíflur í nefi og ennisbólgu. Eins hefur það verið talið áhrifaríkt við magakveisu og uppþembu 

(Anna Rósa, 2011).  

 

1.2 Eftirsóknarverð lífvirkni plantna 
Frá upphafi hafa lækningajurtir verið notaðar til að meðhöndla ýmsa sjúkdóma (Vujanović o.fl., 

2019). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) nota um það bil 80% jarðarbúa, 

aðallega í þróunarlöndum, jurtalyf og útdrætti þeirra sér til heilsubótar og lækninga (Sakkas og 

Papadopoulou, 2017). Skilgreiningin á orðinu lækningajurt er sú jurt sem inniheldur efni sem 

hægt er að nota í lækningarskyni eða efni sem hægt er að nýta til lyfjamyndunar (Sofowora o.fl., 

2013). 

Mörg lyf eru upphaflega unnin úr jurtum en önnur lyf voru svo þróuð eftir þeim 

fyrirmyndum sem til eru í náttúrunni. Sem dæmi má nefna er lyfið morfín einangrað úr 

plöntunni Papaver somniferum og aspirín úr plöntunni Salix alba. Þessi lyf voru fyrstu 

náttúrulegu lyfin sem sett voru á markað (Mbosso-Teinkela o.fl., 2018).  
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Nú til dags eru mörg lyf sem framleidd eru of framandi fyrir líkamsstarfsemi mannsins 

og geta nokkur þeirra valdið vanlíðan og mögulega veikindum. Slík áhrif af efnum úr jurtum 

þekkjast einnig en eru mun sjaldgæfari (Sofowora o.fl., 2013). Gerðar hafa verið rannsóknir á 

lyfjaplöntum m.t.t. þess að nota þær í stað tilbúinna efna sem nú eru notuð í matvæla- og 

lyfjaiðnaði. Hagnýt notkun þeirra er rakin til getu þeirra til að mynda arómatísk efni, sem flest 

eru fenól efnasambönd (Sakkas og Papadopoulou, 2017).  

Annars stigs umbrotsefni (e. secondary metabolites) plantna eru efnasambönd sem ekki 

eru lífsnauðsynleg fyrir frumur plantna en gegna hlutverki í samspili á milli plöntunnar og 

umhverfis hennar. Þau vernda plöntuna gegn afráni og umhverfisáhrifum eins og t.d. 

breytingum á hitastigi, raka, þurrki o.fl. Nokkrar tegundir af annars stigs umbrotsefnum eru nú 

til dags notuð í lyf, sem bragðefni, í ilmvötn, sem skordýraeitur og litarefni (Pagare o.fl., 2015). 

Sem dæmi um annars stigs umbrotsefni plantna eru fenólefnasambönd (Balasundram o.fl., 

2006). 

 

1.2.1 Mismunandi leysar til notkunar við plöntuútdrátt 

Þekkt er að mismunandi leysar séu færir um að draga mismunandi lífvirk efnasambönd úr 

plöntum. Mismunurinn fellst í skautun lífvirkra efnasambanda og líffræðilegri virkni leysa sem 

notaðir eru. Útdrættir sem gerðir eru með alkóhóli þykja skilvirkari en útdrættir sem gerðir eru 

með vatni. Við framkvæmd lífvirkni prófa s.s. andoxunarvirkni, er því ákjósanlegra að nota 

alkóhól sem leysi þar sem alkóhól brýtur niður plöntuveggi á skilvirkari hátt heldur en vatn 

(Cieniak o.fl., 2015).   

Alkóhól er samheiti fyrir flokk lífrænna efna sem mikið eru notuð í matvæli, lyf, 

efnasmíði o.fl. Etanól og metanól eru skautaðir leysar sem tilheyra flokki alkóhóla. Etanól er þó 

mun hættuminna efnasamband heldur en metanól þar sem metanól getur valdið eituráhrifum 

bæði við innöndun og við viðkomu húðar (Pohanka, 2016; Yi o.fl., 2011). Etanól þykir því betri 

leysir og til að draga fituefni úr plöntum. Mörg eftirsóknarverð lífvirk efni eru fitusækin annars 

stigs umbrotsefni, einkum fenólefnasambönd (Ferreira-Dias o.fl., 2003; Cieniak o.fl., 2015). Því 

meiri skautun sem er á leysi því mun meiri leysni verður á fitusæknum efnum (Tomsome o.fl., 

2012).  

Undanfarin ár hefur þó vinna verið lögð í að finna heilbrigðari og umhverfisvænni 

aðferðir til að ná fram skilvirkari útdrætti á fenólum. Notkun vatns þykir góður kostur vegna 
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öryggis, aðgengis og lítils kostnaðar (Reis o.fl., 2012). Vatn er skautuð sameind sem hægt er að 

nota við útdrátt m.a. vatnsleysanlegra efna. Lífrænar sýrur, prótein, sykrur og önnur ólífræn 

efni teljast t.d. til vatnsleysanlegra efna (Chemat o.fl., 2012). Nokkrar rannsóknir hafa þó sýnt 

fram á góðan árangur með notkun á soðnu vatni til útdráttar á fenólefnasamböndum og á 

eðlissviptum próteinum (Reis o.fl., 2012; Cieniak o.fl., 2015). 

 

1.3 Fenólefnasambönd 
Fenólefnasambönd eru annars stigs umbrotsefni og eru afleiður af shikimic sýru,  pentósufosfati 

og fenýlprópanóíðs (e. phenylpropanoid) í plöntum. Bygging þeirra samanstendur af bensen 

hring með einum eða fleirum hýdroxýl tengihóp sem getur verið allt frá einföldum 

fenólsameindum yfir í mjög fjölliðuð efnasambönd (e. polymerized compounds) (Lin o.fl., 2016). 

Fenólefnasambönd er að finna í fjölmörgum plöntutegundum og eru þau plöntunni mikilvæg. 

Þau gegna mikilvægu hlutverki í vexti og æxlun, vernda plöntuna gegn örverum og dýrum, auk 

þess stuðla þau að litarsamsetningu ávaxta og grænmetis (Balasundram o.fl., 2006).  

Fenólefnasambönd hafa verið tengd heilsufarslegum ávinningi. Þessi jákvæðu áhrif sem 

fást úr efnasamböndunum er rakin til mikillar andoxunarvirkni þeirra (Lin o.fl., 2016). 

Samkvæmt rannsóknum Balasundram o.fl., (2006) eru ávextir og grænmeti aðaluppspretta 

fenólefnasambanda í mataræði mannsins. Plöntu fenól sem andoxunarefni í mataræði, stuðlar 

einnig að aukinni heilsu manna þar sem þau vinna gegn oxunarálagi (Lin o.fl., 2016).  

 Rannsóknir á fenólefnasambönum hafa aukist til muna síðustu ár vegna fjölbreyttra 

eiginleika þeirra fyrir heilsu manna. Sýnt hefur verið fram á að fenólar og önnur fenólsk 

efnasambönd hindri oxun, hafi áhrif á krabbamein og aðrar stökkbreytingar, séu 

örveruhamlandi, hafi bólguhamlandi áhrif og verka sem húðvörn gegn UV geislun o.fl. 

(Tungmunnithum o.fl., 2018). Jurtir innan Thymus ættkvíslar innihalda töluvert magn af fenól 

og flavonoíða efnasamböndum og sýna sterka andoxunarvirkni (Nickavar og Esbati, 2012). 

 

1.3.1 Týmól 

Týmól (e. thymol) einnig þekkt sem 2-ísóprópýl-5-metýlfenól er litlaust kristallað monóterpen 

(e. monoterpene) fenól. Það er eitt mikilvægasta innihaldasefni jurta innan Thymus 

ættkvíslarinnar. Öldum saman hefur týmól verið notað til lækninga og sýnt hefur verið fram á 
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fjölbreytta eiginleika þess. Það bindur sindurefni, sem andoxunarefni, er bólgueyðandi, 

verkjastillandi, bakteríu- og sveppaeyðandi og vinnur gegn ýmsum stökkbreytingum. Eins getur 

týmól bætt meltinguna því það verkar á slétta vöðva, það dregur einnig úr tíðarverkjum og 

öndunarerfiðeikum (Nagoor-Meeran o.fl., 2017). Týmól má finna í smyrslum, ýmsum sápum, 

tannkremi, hárvörum og munnskoli (Shapiro o.fl., 1994; Manou o.fl., 2002). Vegna 

örverueyðandi eiginleika þess hefur það verið notað í tannlækningum sem meðferð við 

sýkingum í munnholi (Nagoor-Meeran o.fl., 2017). Þessir fjölbreyttu lyfjaeiginleikar týmóls eru 

raknir til fenól-hýdroxýl hópsins í efnafræðilegri byggingu þess (Wojdylo o.fl., 2007).  

 Týmól er mjög leysanlegt í alkóhólum, basískum lausnum og öðrum lífrænum leysum en 

örlítil leysni er í vatni við hlutlaust sýrustig. Týmól er mikilvægt náttúrulegt efni sem hefur vakið 

áhuga vísindamanna á lyfjafræðilegum rannsóknum og á meðferðarmöguleikum þess við 

mismunandi sjúkdómum (Nagoor-Meeran o.fl., 2017). 

 

1.3.2 Ilmkjarnaolíur 

Ilmkjarnaolíur eru rokgjarnar olíur sem þola illa hita, eru oft samsettar úr mörgum tegundum 

virkra efna og gegna margþættu hlutverki (Anna Rósa, 2011). Ilmkjarnaolíur eru framleiddar úr 

lækningajurtum með eimingu, gerjun, mulningu, útdrætti og vatnsrofi en algengast er þó að 

nota gufueimingu. Algengt er að ilmkjarnaolíur séu bakteríu- og veirudrepandi og bólgueyðandi 

(Anna Rósa, 2011; Fachini-Queiroz o.fl., 2012).  

Samsetning ilmkjarnaolía veltur á ýmsum þáttum. Þar á meðal umhverfisaðstæðum, 

jarðvegssamsetningu og ræktunaraðferðum, árstíð og tíma dags við tínslu, geymslu- og 

vinnsluaðferðum og olíuvinnsluaðferð (Fachini-Queiroz o.fl., 2012). Flesta örverueyðandi virkni 

í ilmkjarnaolíum má rekja til fenólefnasambanda jurtarinnar (Bagamboula o.fl., 2004).  

Ilmkjarnaolíur, sérstaklega þær sem eru ríkar af fenólum, geta haft áhrif á gegndræpi og virkni 

frumuhimnupróteina baktería. Þær komast inn í fosfólípíðlag frumuveggjarins, bindast 

próteinum og hindra eðlilega virkni þeirra. Vegna fitusækins eðlis, geta ilmkjarnaolíur og 

efnasambönd þeirra haft áhrif á hlutfall ómettaðra fitusýra og uppbyggingu þeirra (Sakkas og 

Papadopoulou, 2017). Slíkar skemmdir á gegndræpi frumuhimnunnar eru banvænar fyrir 

bakteríur. Gram jákvæðar bakteríur eru viðkvæmari fyrir ilmkjarnaolíum en Gram neikvæðar 

(Fachini-Queiroz o.fl., 2012). Í dag eru ilmkjarnaolíur timijan jurta helstu ilmkjarnaolíur sem 
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notaðar eru í matvælaiðnaði, í snyrtivörum, sem rotvarnarefni og andoxunarefni (Manconi o.fl., 

2018). 

1.4 Andoxunarefni 
Maðurinn þarf súrefni, vatn og mat til þess að lifa. Við getum lifað án matar og vatns í nokkurn 

tíma en án súrefnis lifum við ekki lengi. Frumur þurfa súrefni til þess að búa til orku en við 

framleiðslu ATP (adenosine triphosphate) í hvatberum myndast sindurefni (e. free radicals) sem 

aukaafurð. Þessar aukaafurðir eru yfirleitt hvarfgjarnar súrefnistegundir (ROS) sem og 

hvarfgjarnar köfnunarefnistegundir (RNS). Þessar tegundir gegna tvöföldu hlutverki bæði sem 

eitruð og gagnleg efnasambönd. Lítið af ROS og RNS hefur jákvæð áhrif á frumuviðbrögð og 

ónæmisstarfssemi líkamans á meðan að við háan styrk þeirra myndast oxunarálag (Pham-Huy 

o.fl., 2008). 

Oxunarálag (e. oxidative stress) er skilgreint sem truflun á jafnvægi milli framleiðslu á 

sindurefnum og andoxunarvörnum (Ribeiro o.fl., 2015). Oxunarálag er skaðlegt ferli og á stóran 

þátt í þróun langvinnra sjúkdóma og hrörnunarsjúkdóma eins og krabbameins, liðagigtar, 

öldrunar, sjálfsofnæmissjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma og taugahrörnunarsjúkdóma. 

Mannslíkaminn hefur nokkrar aðferðir til að vinna gegn oxunarálagi, m.a. með því að framleiða 

sjálfur andoxunarefni eða að taka þau upp úr matvælum og fæðubótarefnum (Pham-Huy o.fl., 

2008). 

Andoxunarefni eru skilgreind sem öll þau efni sem geta hindrað eða hægt á oxun 

annarra efna. Þau draga úr skaðlegum áhrifum sindurefna með því að gefa þeim aukarafeindir 

sem gerir sindurefnin stöðug (Anna Rósa, 2011). Rannsóknir benda til þess að andoxunarefni 

geti fyrirbyggt sjúkdóma og dregið úr hættu á hjarta- og æðasjúkdómum. Andoxunarefni eru 

einnig talin geta dregið úr hættu á blóðtappa og æðakölkun og hægt á hrukkumyndun. Aftur á 

móti hefur verið sýnt fram á að tilbúin andoxunarefni geta verið eitruð og því hefur ásókn í 

náttúruleg andoxunarefni úr plöntum og ilmkjarnaolíum aukist (Nickavar og Esbati, 2012; 

Petrović o.fl., 2016; Anna Rósa, 2011). Algengustu andoxunarefnin eru fjölfenólefni (e. 

polyphenol), E- og C-vítamín, flavonoíðar og ýmsir karótínar þ.á.m. beta-karótín sem öll finnast 

í grænmeti, ávöxtum og jurtum (Anna Rósa, 2011; Margrét Þorvaldsdóttir og Sigmundur 

Guðbjarnason, 2018).  
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1.5 Bólguhamlandi virkni 
Eðlissvipting á próteinum vefja á þátt í mörgum sjúkdómum svo sem astma, liðagigt og 

alzheimer en einnig kransæðasjúkdómum og ýmsum tegundum krabbameina. Bólgur eru 

eðlileg viðbrögð ósérhæfða ónæmiskerfisins við sýkingum, skemmdum frumum, eitrun eða 

geislun og kemur í veg fyrir dreifingu þess til annarra hluta líkamans. Hluti af þessum 

viðbrögðum er losun á bólgumyndandi frumuboða (e. cytokines) og prostaglandín E2 (PGE2), 

próteina sem laða mismunandi frumur ónæmiskerfisins að meiðslunum og hefja viðgerð eða 

lækningu með myndun bólguvaka. Að viðgerð lokinni stöðvast framleiðsla bólguvaka ef allt er 

eðlilegt. Ef ekki getur það leitt til þrálátrar bólgu sem getur skaðað líffæri og valdið sjúkdómum. 

Því eru bólgueyðandi miðlarar mikilvægir til þess að draga úr eða koma í veg fyrir langvarandi 

bólgu (Chen o.fl., 2017; Lawrence o.fl., 2002). 

Líkaminn hefur tvær fjölskyldur fituleysanlegra hormónaríkra efna, stera og eikósanóíð 

(e. eicosanoids). Prostaglandín og leukótríen (e. leukotrienes) tilheyra eikósanóið, sem 

annaðhvort auka eða minnka bólgumyndun (Chen o.fl., 2017; Wolfe, 1982). Prostaglandín hafa 

margvísleg stjórnunarhlutverk. Þetta er hópur virkra efnasambanda sem gegna stóru hlutverki 

í lífeðlisfræði manna jafnt við góða heilsu sem og þegar tekist er á við sjúkdóma. Þeir virka á 

marga mismunandi vegu í öllum helstu líffærum. Prostaglandín eru mynduð úr vissum fitusýrum 

í fæðunni (Lawrence o.fl., 2002; Chen o.fl., 2017). Leukótríen er hópur virkra efnasambanda og 

eru framleidd úr arakidonsýru (e. arachidonic) við virkjun 5-lípoxýgenasa (5-Lox) leiðarinnar 

(Abraham og Malaviya, 2000).  

Bólgu má flokka í bráða bólgu og langvinna bólgu. Bráð bólga er fyrstu viðbrögð líkamans 

við skaðlegu áreiti þar sem átfrumur og hvítar blóðfrumur fara út í skaddaða vefi úr blóði með 

gegndræpi. Langvinn bólga einkennist af aukinni vefja og bandvefsmyndun. Bólgueyðandi 

gigtarlyf (e. non-steriodal anti-inflammatory drugs, NSAID) eru notuð til að meðhöndla 

bólgusjúkdóma (Gunathilake o.fl., 2018). Lyfin stöðva framleiðslu leukótríena með því að hindra 

ferli Lox (Chung o.fl., 2009). Hins vegar hafa þessi lyf nokkrar neikvæðar aukaverkanir. Þau valda 

einkum ertingu í maga, sem getur leitt til myndunar á blæðandi magasári. Þess vegna hefur leit 

að náttúrulegum uppsprettum og plöntuefnum með bólgueyðandi virkni aukist til muna á 

undanförnum árum (Gunathilake, o.fl., 2018). 
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1.6 Örveruhópar 
Skipta má örverum upp í fimm hópa: þrír hópar af heilkjörnungum (sveppir, þörungar og 

frumdýr) og tveir af dreifkjörnungum (bakteríur og fyrnur) (Staley o.fl., 2007). Gersveppir eru 

einfrumungar, ýmist egg eða kúlulaga sem finna má alls staðar þar sem raki og sykur er til 

staðar. Sumir eru sjúkdómsvaldandi t.d. Candida albicans, á meðan aðrir eru mikilvægir í 

matvælaiðnaði. Bakteríur eru dreifkjörnungar og hafa mjög fjölbreytta orkuöflun og efnaskipti. 

Munur er á byggingu frumuveggjar þessara hópa en frumuveggurinn hefur þann tilgang að gefa 

frumunni styrk (Staley o.fl., 2007). 

 Út frá frumulitunaraðferð er bakteríum skipt upp í tvo hópa, Gram jákvæðar bakteríur 

og Gram neikvæðar bakteríur. Litamunur verður vegna þessa mismunandi byggingarfoma 

frumuveggja þeirra (Staley o.fl., 2007). 

Peptidoglycan lagið er uppistaða frumuveggja Gram jákvæðra baktería. Peptidoglycan 

er að mestu gert úr tveimur sykrum og aminósýrum, N-acetylglucosamine (NAG) og N-

acetylmuramicsýra (NAM). Munur er á því hvernig þessi tengi eru á milli raða á milli Gram 

jákvæðra og Gram neikvæðra baktería. Gram jákvæðar bakteríur hafa einnig teichoic og 

teichuronic sýrur sem gefa krosstengja styrk á milli raða (Staley o.fl., 2007).  

Hlutfall þeirra sjúklinga sem greinast með alvarlegar sýkingar af völdum Gram jákvæðra 

baktería hefur aukist á undanförnum árum. Þekktar sjúkdómsvaldandi Gram jákvæðar bakteríur 

eru t.d. Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis og Staphylococcus aureus (Tchatalbachev o.fl., 

2010). 

Gram neikvæðar bakteríur hafa mun þynnra lag af peptidoglycan í frumuveggjum sínum 

en þær hafa einnig ytra lag sem gert er úr fjölsykrum tengdum við fituefni, lipopolysaccharides 

(LPS). Ytra lag Gram neikæðra baktería hefur því tvöfalt lag af lípíðum með flókinni blöndu af 

sykrum og prótínum sem tengja m.a. LPS lagið við peptidoglycan lagið á milli LPS og 

frumuhimnunar (Staley o.fl., 2007). Þessi eiginleiki er einn af meginþáttum þess sem stuðlar að 

sýklalyfjaónæmi hjá Gram neikvæðum bakteríum en á undanförnum árum hefur sýkingum af 

völdum lyfjaónæmra Gram neikvæðra baktería aukist verulega í heiminum. Þekktar 

sjúkdómsvaldandi Gram neikvæðar bakteríur eru t.d. Pseudomonas aeruginosa og E. coli (Exner 

o.fl., 2017). 
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1.6.1 Sýklar  

Örverur finnast á okkur, innra með okkur og í kringum okkur. Þær má finna nánast allsstaðar á 

jörðinni. Örverur sem eru partur af okkar náttúrulegu flóru, eru fleiri en frumur líkamans. 

Meirihluti örvera eru skaðlausar fyrir okkur og margar gegna mikilvægu hlutverki hjá okkur, 

dýrum eða í plöntum. Aðrar eru sýklar sem geta sýkt hýsil sinn af mis alvarlegum sjúkdómum. 

Sýkill er skilgreindur sem lífvera sem veldur sjúkdómi í hýsli sínum, með alvarlegum einkennum 

sem stafar af meinvirkni þætti sýkilsins. Veirur, bakteríur, ein- og fjölfrumungar teljast til sýkla. 

Meinvirkni sýkla stjórnast af geni sem kóðar fyrir sjúkdómsvaldandi próteinum. Hver lífvera 

getur orðið fyrir áhrifum sýkils, þar með talið bakteríur, sem geta orðið fyrir sérhæfðum vírusum 

sem kallast bakteríufagar (e. phages) (Balloux og Van Dorp, 2017).  

 Sýklar valda hýslum sínum veikindum með nokkrum leiðum. Algengt er þó að sýklar 

framleiði eiturefni sem gerir sýkingunni kleift að ná til nýrra vefja og dreifa sér þannig. 

Bakteríueitur eru meðal banvænustu eiturefna sem finnast, þekktir sjúkdómar sem eru af 

völdum bakteríueitrunar er t.d. stífkrampi, miltisbrandur og bótúlismi. Í mörgum tilfellum ræður 

ónæmiskerfi mannsins við sýkingar af völdum sýkla með sterkri ónæmissvörun ef ekki þarf að 

bregðast við sýkingu með sýklalyfjagjöf (Balloux og Van Dorp, 2017).  

 

1.6.2 Sýklalyfjaónæmi 

Eftir að Alexander Fleming uppgötvaði penicillin árið 1928 hafa sýklalyf gjörbreytt nútíma 

lækningum og bjargað milljónum mannslífa (Ventola, 2015). Talið var að baráttan við 

smitsjúkdóma væri á enda við uppgötvun sýklalyfjanna en nú þegar eru margar bakteríur orðnar 

ónæmar fyrir mörgum sýklalyfjum. Sýklalyf eru skilgreind sem efni sem hefur banvæn og/eða 

hamlandi áhrif á vöxt örvera (Founou o.fl., 2016). Í dag er há dánartíðni um allan heim af völdum 

ónæmra baktería sem kemur til vegna ofnotkunnar á sýklalyfjum en einnig vegna skorts á þróun 

nýrra lyfja (Reygaert, 2018; Ventola, 2015). Vegna ofnotkunnar sýklalyfja hafa bakteríur náð að 

þróa með sér ónæmisgen sem hefur þau áhrif að sýklalyfjameðferðir verka ekki eins og áður 

(Chen o.fl., 2015). 

Hjá bakteríum myndast ónæmi með tvennum hætti, óbeinum eða beinum. Með 

óbeinum hætti er átt við þegar erfðaefni bakteríanna sem inniheldur ónæmisgen víxlast á milli 

kynslóða með ummyndun, tengiæxlun eða veiruleiðslu en með beinum hætti þróast ónæmið 
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með náttúrulegri aðlögun bakteríunnar gegn ákveðnum sýklalyfjaflokkum. Ónæmisgenin eru á 

plasmíðum og eru bæði hjá Gram jákvæðum og Gram neikvæðum bakteríum. Bakteríur eru 

sagðar ónæmar ef tvö eða fleiri sýklalyf virka ekki gegn þeim (Chen o.fl., 2015; Bauman, 2013).  

Í upphafi var sýklalyfjum fyrst ávísað til að meðhöndla alvarlegar sýkingar en stuttu síðar 

varð penicillin ónæmi orðið vandamál. Ný lyf voru þróuð, beta-laktam sýklalyf, til að sporna við 

því vandamáli. Hins vegar var fyrsta tilfellið af meticillín ónæmum Staphylococcus aureus 

(MÓSA) greint á sama áratug, árið 1962 í Bretlandi og árið 1968 í Bandaríkjunum (Ventola, 

2015). 

Sýklalyf hafa ekki aðeins bjargað lífi sjúklinga, þau hafa gegnt lykilhlutverki við að ná 

framförum í lækningum og skurðaðgerðum. Þau hafa með góðum árangri komið í veg fyrir eða 

meðhöndlað sýkingar sem geta komið fram hjá sjúklingum sem eru í lyfjameðferð, sem eru með 

langvarandi sjúkdóma eins og sykursýki, nýrnasjúkdóma eða iktsýki eða hjá þeim sem hafa farið 

í stórar skurðaðgerðir eins og líffæraígræðslu, liðaskipti eða hjartaaðgerð. Í dag má finna 

ónæma bakteríustofna við öllum sýklalyfjum sem þróuð hafa verið (Ventola, 2015). 
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1.7 Markmið og rannsóknaspurningar 
Markmið verkefnisins voru tvö: (1) að skoða hvort blóðberg sýni örveruhemjandi áhrif gegn 

þekktum mannasýklum og (2) að kanna eftirsóknarverða lífvirkni blóðbergs. 

Byrjað var á því að draga út eftirsóknarverða lífvirkni blóðbergsins með þremur leysum. 

Við skimun á örveruhemjandi áhrifum blóðbergs var notast við tvær aðferðir, rákastrikun og 

næmispróf með skífum og niðurstöður bornar saman við áhrif sýklalyfja á sömu örverur.  

Skoðað var hvort andoxunarvirkni og bólguhamlandi virkni væru til staðar í extröktunum 

og gerður var samanburður á útdrætti á lífvirkni mismunandi leysa. Andoxunarvirknin var mæld 

með 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð og bólguhamlandi virkni skoðuð með því að 

mæla hindrun á eðlissviptingu próteins (e. inhibition of protein denaturation method). Eins var 

efnagreining gerð með þunnlagsgreiningu (e. thin layer chromatography) til þess að staðfesta 

viðurvist týmóls (e. thymol) í extöktunum. Væntanlegur ávinningur verkefnisins er að skoða 

hvort áhugaverðir eiginleikar blóðbergsins gætu nýst í lyf, snyrtivörur, sem fæðubótarefni, eða 

í matvæli.  

Lagðar voru fram þrjár rannsóknaspurningar: 

 

- Hefur blóðbergs extrakt örveruhemjandi virkni gegn algengum mannasýklum? 

- Er mælanlegur munur á virkni þess samanborið við þekkt sýklalyf? 

- Er mælanlegur munur á lífvirkni útfrá mismunandi útdráttar aðferðum? 
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2 Efni og aðferðir 
Blóðbergið, sem notað var í þessari rannsókn, týndi rannsakandi í Vestmannaeyjum í byrjun 

ágúst 2019. Það var þurrkað við herbergishita í myrku herbergi, því svo pakkað inn og geymt í 

lokuðum umbúðum í myrkri við stofuhita þar til útdráttur var framkvæmdur. Útdráttaraðferð 

var svo notuð til þess að ná fram eftirsóknarverðri lífvirkni úr blóðberginu. Á Mynd 1 má sjá 

flæðirit verklegrar vinnu verkefnisins og alla þá þætti sem blóðbergs extraktið gekkst undir. 

 

 

Mynd 1: Sýnir flæðirit yfir verklegu þætti rannsóknarinnar. 

 

2.1 Útdráttur sýna 
Blóðbergið var mulið vandlega í morteli og stilkar plöntunnar fjarlægðir. Framkvæmdur var 

útdráttur með þremur mismunandi leysum: metanól (Sigma-Aldrich, 99,9%), etanól 
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(Honeywell, 99,8%) og eimað vatn, við fjóra mismunandi styrki af blóðbergi, 1 mg/mL, 100 

mg/mL, 250 mg/mL og 500 mg/mL (w/v). 

Af hverjum leysi voru vigtuð 20,0 g og komið fyrir í glasi með skrúfutappa.  Mismunandi 

styrkir af blóðberginu voru svo vigtaðir ofan í hvert glas og þeim lokað. Aðeins var notast við 

styrkleikana 1 mg/mL og 100 mg/mL af blóðbergi við vatns útdráttinn þar sem plöntuefnið dró 

í sig mikið af vökva. Öllum extröktunum var svo komið fyrir í kæli við 4°C og þau látin standa í 

fjórar vikur. Einnig var framkvæmdur útdráttur með soðnu vatni. 20,0 g af vatni var soðið í kolbu 

með skrúfutappa. Við suðu var kolban tekin af hitaplattanum og fyrirfram vigtuð sýni af 

blóðbergi (1 mg/mL og 100 mg/mL) sett ofan í kolbuna og öllu blandað saman. Blóðbergið var 

látið standa í vatninu í 30 mínútur áður en það var síað frá.  

 

2.2 Síun sýna 
Að útdrætti loknum og viðeigandi tímamarka, var blóðbergið síað frá leysunum. Extröktin voru 

fyrst vortexuð til þess að blanda öllu vel saman þar sem botnfall hafði myndast. Notuð var 

glertrekt ofan á 250 mL kolbu sem tengd var við sog. Extröktin voru síuð með sogi í gegnum 11 

μm filterpappír (Whatman 1). Að síun lokinni voru extröktin sett í skilvinduglös (e. falcon tubes) 

og þau geymd í myrkum skáp við stofuhita. Ekki tókst að sía etanól 500 mg/mL extraktið vegna 

mikillar uppgufunnar leysisins. Þar af leiðandi var aðeins unnið með þrjá styrki af etanól 

blóðbergs extröktum.  
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Mynd 2: Sýnir extröktin fyrir og eftir síun. Efri myndin t.v. sýnir blóðbergið í leysunum þremur og efri 
myndin t.h. sýnir metanól útdráttinn eftir síun. Neðri myndirnar sýna útdrætti sýna eftir síun, sem 

framkvæmdir voru með soðnu eimuðu vatni, etanóli og eimuðu vatni. Á myndinni má einnig sjá alla styrki 
sýnanna, 1 mg/mL, 100 mg/mL, 250 mg/mL og 500 mg/mL fyrir hvern leysi. 

 

2.3 Andoxunarvirkni 

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

Andoxunarvirkni extraktana var mæld með DPPH samkvæmt lýsingu Brand-Williams o.fl. (1995) 

með lítilsháttar breytingum. Stofnlausn var útbúin með því að vigta u.þ.b. 12,5 mg af DPPH 

(Sigma-Aldrich) út í 50 mL af metanóli (Sigma-Aldrich). Þar sem DPPH er mjög ljósnæmt efni var 

stofnlausnin sett í skilvinduglas og geymd í myrkri inn í kæli við 4°C. Útbúin var vinnulausn með 

því að pípetta 5 mL stofnlausn og 20 mL af metanóli, alls 25 mL, ofan í 50 mL skilvinduglas. 

Staðall var útbúinn með því að vigta 1,00 mg af gallic sýru (Sigma-Aldrich) í eppendorfglas, 1 mL 

af metanóli var svo bætt út í glasið til þess að leysa upp sýruna. Tíföld raðþynning var gerð með 

dH2O í átta þynningar fyrir gerð staðalkúrfu (100-10-8). Fyrir jákvætt viðmið voru pípettaðir í 

eppendorfglös, 450 μL af vinnulausn, 450 μL af metanóli og 100 μL af óþynntum gallic sýru 

staðli. Tvítekning var gerð á mælingunum fyrir útdráttar sýnin, pípettaðir voru 450 μL af 
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vinnulausn, 450 μL af metanóli og 100 μL af extrakti í eppendorfglös. Ekki tókst að gera 

mælingar á 500 mg/mL útdrætti sem framkvæmdur var með metanóli þar sem magn extraksts 

dugði ekki í allar mælingar. Útbúið var blank fyrir hvert sýni sem innihélt ekki vinnulausn, heldur 

900 μL af metanóli og 100 μL af sýni (gallic sýra). Útbúinn var kontróll sem keyrður var með 

sýnunum sem innihélt einungis metanól og DPPH vinnulausn. Öll sýni voru látin standa við 

stofuhita, í myrkri, í 30 mínútur. Að þeim tíma loknum voru glösin vortexuð og ljósgleypni mæld 

við 517 nm í UV1800 Spectrophotometer (Shimadzu). Meðaltal var tekið af ljósgleypni allra sýna 

og virkni radikala hreinsunar (e. radical scavenging activities) var reiknað samkvæmt eftirfarandi 

jöfnu: 

% hreinsunar =  
Abskontróll - Abssýni 

X 100 
Abskontróll 

Akontróll stendur fyrir ljósgleypni kontróls, sem innihélt DPPH lausn ásamt metanól lausn. 

Asýni stendur fyrir ljósgleypni sýnis. 

Gildi RSA eða sá styrkur útdráttar sem er nauðsynlegur til þess minnka um 50% af upphaflegu 

magni DPPH, var ákvarðað með því að setja upp súlurit þar sem prósenta hömlunar er á móti 

styrk. 

2.4 Bólguhamlandi virkni 

Hömlun á eðlissviptingu próteins 

Bólguhamlandi virkni í extröktunum var mæld samkvæmt Kumari o.fl. (2015) og Naz o.fl. (2017) 

með lítilsháttar breytingum. Aspirin lausn var útbúin þar sem asetýlsalisýlsýra var leyst upp í 

metanóli (250 μg/mL). Sem jákvætt viðmið voru 25 μL af aspirin lausn pípettaðir í eppendorfglas 

ásamt 225 μL af 5% w/v BSA. Af hverju sýni voru 25 μL pípettaðir í eppendorfglös ásamt 225 μL 

af 5% w/v BSA. Útbúin voru blank sýni sem innihéldu 25 μL af hverju sýni ásamt 225 μL af dH2O. 

  Blank sýnin áttu að útiloka það að litur sýnanna myndi hafa áhrif á 

ljósgleypnimælingarnar. Ekki tókst að gera mælingar á 500 mg/mL útdrætti sem framkvæmdur 

var með metanóli þar sem magn extraksts dugði ekki í allar mælingar.  
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Útbúinn var kontróll sem 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 við 57°C í 20 mínútur. Að þeim tíma loknum 

voru öll sýnin kæld niður við stofuhita og út í þau fóru 1,25 mL af PBS (pH 6,3). 

Ljósgleypnimæling var gerð við 660 nm (UV-1800 Spectrophotometer frá Shimadzu). 

Hlutfallsleg hömlun á eðlissviptingu próteins var reiknuð með eftirfarandi formúlu: 

Hlutfallsleg hömlun =  
Abskontróll - Abssýni 

X 100 
Abskontróll 

 

Abs stendur fyrir ljósgleypni (við 660 nm) kontróls og sýnis. 

2.5 Þunnlagsgreining (TLC) 
Þunnlagsgreining (e. thin layer chromatography) var framkvæmd á extröktum fyrir alla leysa, 

metanól, etanól, soðið vatn og vatn, í styrknum 100 mg/mL, til þess að greina viðurvist týmóls 

og styrkleika þess í extröktunum. Sem jákvætt viðmið var notast við hreint týmól (Merck). 

  10 μL af hverjum leysi voru teknir upp með glerröri (Drummond) og færðir yfir á TLC 

plötu (20 x 20 cm silica gel, Merck). Platan var fyrirfram merkt hverju sýni með blýanti og hún 

svo keyrð í ferðafasa (96% toluene og 4% ethyl acetate) í 1 L bikarglasi. Eftir keyrsluna var platan 

framkölluð með því að úða á hana lausn (1% w/v vanillin, 2% v/v brennisteinssýru þynnt í 

metanól) og hún svo hitaþurrkuð með blásara. Eftir framköllunina var mæling gerð með 

mælistiku (cm) og Rƒ gildi (e. retardation factor) reiknað út með eftirfarandi formúlu:  

 

Rƒ =  
Spot (cm) 

Solvent (cm) 

 

Spot (cm) stendur fyrir fjarlægð bletts frá upphafstað. 

Solvent (cm) stendur fyrir heildarlengd sem leysirinn ferðaðist.  
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2.6 Næmispróf 

2.6.1 Örverustofnar 

Í þessum hluta verkefnisins var unnið með örverustofna sem allir eru þekktir mannasýklar. 

Stofnarnir voru fengnir úr stofnasafni Auðlindadeildar Háskólans á Akureyri. Þar voru þeir 

geymdir í frysti við -80°C í 28% glýseróllausn. Stofnana má sjá í Töflu 1, en þeir voru sex talsins. 

 

Tafla 1: Sýnir þá örverustofna sem notaðir voru. 

Tegund DSM númer 

 Pseudomonas aeruginosa DSM 1128 

 Escherichia coli DSM 1103 

 Enterococcus faecalis DSM 2570 

 Bacillus subtilis DSM 10 

 Staphylococcus aureus DSM 799 

  Candida albicans DSM 1386 

 

Örverustofnarnir vou allir ræktaðir upp á Nutrient Agar (Difco™). Agarinn var útbúinn með því 

að blanda saman 8 g af Nutrient Broth og 15 g af Bacto Agar við 1000 mL af eimuðu vatni í 2 L 

kolbu. Ætið var látið sjóða í mínútu með segulhræristaut á hitaplötu. Því næst var ætinu hellt í 

500 mL glerflöskur með tappa og svo dauðhreinsað í gufusæfi (e. autoclave) við 121°C í 15 

mínútna kerfi. Þegar ætið hafði kólnað eftir dauðhreinsun var því hellt á petriskálar og látið 

storkna í sólarhring. Stofnunum var svo sáð á ætið með dauðhreinsaðri lykkju og þeir ræktaðir 

upp við 35°C í sólarhring. Stofnarnir voru svo geymdir inn í kæli við 4°C til frekari notkunar. 

 

2.6.2 Umsáning stofna fyrir skimun á örveruhemjandi virkni 

Umsáning var framkvæmd fyrir alla stofna (Tafla 1) af Nutrient Agar yfir í Nutrient broth 

(Difco™). Nutrient broth var útbúið með því að blanda saman 4,0 g af Nutrient Broth við 500 

mL af eimuðu vatni í 1 L kolbu. Ætið var látið sjóða í mínútu með segulhræristaut á hitaplötu. 

Því næst voru 10 mL af æti komið fyrir í tilraunarglasi með tappa, eitt glas fyrir hvern stofn. Ætið 

var dauðhreinsað í gufusæfi við 121°C í 15 mínútna kerfi. Þegar ætið hafði kólnað eftir 

dauðhreinsunina var hverjum stofni komið fyrir í ætinu með því að taka nokkrar kólóníur upp 
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með dauðhreinsaðri lykkju og tilraunarglasið vortexað. Stofnanir voru ræktaðir upp við 35°C í 

sólarhring. 

 

2.6.3 Rákastrikun með blóðbergs extröktum 

Rákastrikunar próf (e. streak assay) var framkvæmt á Nutrient Agar sem útbúinn var líkt og áður 

var greint frá. Prófið var framkvæmt í þrítekningu fyrir hvern styrk extraktana, fyrir hvern leysi 

fyrir sig á hvern stofn (Tafla 1). Lykkjufylli af hverjum stofni var strikað þvert á agarinn, ein lína 

fyrir hvern stofn og lykkjufylli af blóðbergs extrakti var strikað niður miðja skálina (sjá Mynd 3). 

Stofnanir voru ræktaðir upp með extraktinu við 35°C í sólarhring, að þeim tíma loknum voru 

skálarnar skoðaðar og breytingar skráðar.  

 

 

Mynd 3: Sáningaraðferð í rákastrikunarprófi. Örverurákunum var víxlað fyrir hvern styrk leysis til þess að 
lágmarka kerfisbundna skekkju. Bókstafirnir tákna hvern stofn fyrir sig og græna línan táknar blóðbergs 

extraktið. 

 

2.7.4 Næmispróf með skífum 

Næmispróf með skífum (e. disk diffusion) voru gerð samhliða rákastrikunarprófum. Prófið var 

framkvæmt í tvítekningu á Nutrient Agar sem útbúinn var líkt og áður var greint frá. Það var 

framkvæmt fyrir hvern styrk extraktana, fyrir hvern leysi fyrir sig á hvern stofn (Tafla 1). 

Byrjað var á því að undirbúa pappaskífurnar. Pípettaðir voru 15 μL af hverju extrakti á 6 

mm BBL™ pappaskífur og leysirinn látinn gufa upp. Útbúnir voru kontrólar sem voru án 

blóðbergs, fyrir kontról skálarnar með því að pípetta 15 μL af hverjum leysi: metanól, etanól og 

eimað vatn á 6 mm BBL pappaskífur og því leyft að þorna. 

Framkvæmd prófanna fór þannig fram að hverri petriskál var skipt upp í fjóra hluta fyrir 

sáninguna. Pípettaðir voru 100 μL af hverjum stofni og honum dreift um skálina með glerstaf. 

Pappaskífurnar voru færðar yfir á agarinn með dauðhreinsuðum töngum, innan við 15 mín eftir 
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að örverulausninni var strokið á agarinn. Framkvæmd sýklalyfjaprófa fór eins fram þar sem 

notast var við fjórar tegundir sýklalyfjaskífa: penicillin (10 μg, Oxoid), ampicillin (10 μg, Oxoid), 

tetracycline (30 μg, Oxoid) og fluconazole (25 μg, Oxoid). Næmisskálunum var svo komið fyrir 

inn í hitaskáp við 35°C og látnar standa í 20 klst. Að þeim tíma loknum voru hindrunarsvæðin 

umhverfis pappa- og lyfjaskífurnar mæld með mælistiku (mm). 

 

 

 





 

 21 

3 Niðurstöður 

3.1 DPPH andoxunarvirkni 
Andoxunarvirkni extraktanna var mæld með DPPH aðferð. Niðurstöður mælinga sýna að virkni 

radikala hreinsunar (%RSA) var skilvirkari þar sem styrkur blóðbergs var 100 mg/mL og 250 

mg/mL.  

 

 

Mynd 4: Hlutfallsleg hreinsun sindurefna á DPPH. Sýnir hlutfallslega hreinsun blóðbergs úr fjórum 
mismunandi extröktum. Jákvætt viðmið er gallic sýru staðall (GAE) í styrknum 10 mg/mL. Mæling var gerð í 

tvítekningu og eru staðalfrávik sýnd. 

 

Hreinsun radikala mældist hæst 93% í extrakti sem útbúið var með metanóli við styrkinn 100 

mg/mL, en aðeins 1% munur reyndist á milli mælinga 100 mg/mL og 250 mg/mL metanóls 

extrakta (sjá Mynd 4). Minnsta hreinsunin mældist í extrakti sem útbúið var með etanóli við 
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styrkinn 1 mg/mL, eða 12% (sjá Mynd 4). Þar sem gallic sýra er þekkt fyrir að hafa mikla 

andoxunarvirkni var hún notuð sem jákvætt viðmið. Hún er sýnd á Mynd 4, í styrknum 10 

mg/mL þar sem sýran sýndi 95% hreinsun. Meðaltöl mælinga og staðalfrávik má finna í Viðauka 

1, auk gallic staðallínurits sem notast var við í útreikningum. Niðurstöður eru settar fram sem 

virkni extrakta sem samsvarar 10 mg/mL gallic sýru staðli (GAE).  

 

3.2 Bólguhamlandi virkni 
Mælingar á bólguhamlandi virkni extraktana sýndu að hindrun á eðlissviptingu próteins var 

mjög há fyrir alla leysa við 100 mg/mL. Öll extrökt við þann styrk mældust yfir jákvæða viðmiðið 

en mesta hindrunin mældist 99,6% þar sem útdráttur var gerður með soðnu vatni. Sem jákvætt 

viðmið var notast við asetýlsalisýlsýru, sem mældist 92,2%, en hún er þekkt fyrir að hafa 

bólguhamlandi virkni. Extrökt við styrkinn 1 mg/mL sýndu enga hindrun á eðlissviptingu, 

niðurstöður mælinga er því 0% fyrir alla leysa fyrir þann styrk (sjá Mynd 5). Meðaltöl allra 

mælinga, staðalfrávik þeirra ásamt kontról og jákvæðu viðmiði má sjá í Viðauka 2.  

 

 

Mynd 5: Sýnir hlutfallslega hindrun blóðbergs extrakta á eðlissviptingu próteina (%), þar sem aspirin lausn 
(250 μg/mL) er notað sem jákvætt viðmið. 
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3.3 Þunnlagsgreining (TLC) 
Þunnlagsgreining var framkvæmd fyrir alla leysa, metanól, etanól, soðið vatn og eimað vatn, í 

styrknum 100 mg/mL. Sem jákvætt viðmið var notast við hreint týmól. Eftir framköllun á 

plötunni var mæling gerð. Niðurstöður TLC staðfestu viðurvist týmóls auk annarra mismunandi 

lífvirkra efnasambanda í tveimur extröktum, etanól og metanól. Alls birtust fimm blettir hjá 

hvoru extrakti og í báðum tilvikum komu blettir sem voru samhliða jákvæða viðmiðinu. Engir 

blettir mynduðust hjá þeim extröktum sem gerð voru með vatni (dH2O). 

Fyrir þá bletti hjá metanól og etanól extröktunum, sem voru samhliða jákvæða 

viðmiðinu var Rƒ gildi það sama eða Rƒ 0,51 á meðan extrökt sem gerð voru með vatni höfðu Rƒ 

gildið 0,0. Samkvæmt þessu er meiri virkni í extröktum sem gerð voru með etanóli og metanóli 

heldur en þeim sem gerð voru með vatni. Niðurstöður TLC má sjá á Mynd 6. 

 

 

Mynd 6: Niðurstöður þunnlagsgreiningar. Myndin sýnir bletti sem mynduðust hjá extröktum þar sem 
styrkur blóðbergs er 100 mg/mL. 
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Mynd 6 sýnir mismunandi lífvirk efnasambönd sem komu fram við framkvöllun TLC plötunnar. 

Hver blettur á myndinni táknar eitt efnasamband. Útreiknuð Rƒ gildi gefa einnig til kynna 

skautunarkrafta hvers efnasambands. Skautunarkraftar eru á mælikvarðanum 0-1, þar sem Rƒ 

gildi nálægt 0 eru skautuð efnasambönd en Rƒ gildi nálægt 1 eru óskautuð efnasambönd. 

Útreiknuð Rƒ gildi allra bletta eru teknin saman í Töflu 2. 

 

Tafla 2: Sýnir útreiknað Rƒ gildi allra bletta úr þunnlagsgreiningu. Rƒ gildin eru gefin upp frá stystu lengd til 
þeirrar lengstu. 

Þunnlagsgreining (TLC) 

  Extrakt Rƒ gildi   

    

 
Metanól 0.17, 0.71, 0.26, 0.51, 0.94 

 

 
Etanól 0.17, 0.71, 0.26, 0.51, 0.94  

 
Soðið vatn 0,0  

 
Vatn 0,0  

 
Jákvætt viðmið  

 

  Týmól 0.51   

 

 

Í töflu 2 sést að skautun lífvirku efnasambandanna sem komu fram í metanól og etanól 

extröktum á TLC plötunni eru mismunandi. Rƒ gildi Týmóls og þeirra bletta birtust samhliða 

jákvæða viðmiðinu (Rƒ 0,51) segir til um að þau séu meðalsterk efnasambönd. Aðeins eitt 

efnasamband var óskautað, Rƒ 0,94 meðan önnur voru skautuð Rƒ < 0,5. 

 

3.4 Næmispróf 

3.4.1 Rákastrikun með blóðbergs extröktum 

Örverustofnunum var strikað í þrítekningu á Nutrient Agar ásamt blóðbergs extrakti til þess að 

meta örveruhemjandi virkni þess. Eftir sólarhrings ræktun við 35°C voru niðurstöður skráðar 

(Tafla 3). Mynd 7 sýnir allar tegundir leysa þar sem styrkur blóðbergs er 100 mg/mL, myndir 

fyrir aðra styrki má sjá í Viðauka 3. Á skálunum eru stofnarnir merktir með bókstöfum. 

Bókstafurinn A stendur fyrir P. aeruginosa, B fyrir E. coli, C fyrir E. faecalis, D fyrir B. subtilis, E 
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fyrir S. aureus og F fyrir C. albicans. Í ljós kom að blóðbergs extraktið hafði ekki örveruhemjandi 

áhrif á vöxt stofnanna. 

 

 

Mynd 7: Sýnir skálar eftir 24 klst ræktun örverustofnanna sex með blóðbergs útdrætti (100 mg/mL). Á 
myndinni má sjá allar tegundir leysa, soðið vatn (A), etanól (B), metanól (C) og vatn (D). 
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Þegar Mynd 7 er skoðuð sést að á nokkrum skálum hefur B. subtilis náð að vaxa yfir alla skálina 

og jafnvel nýtt sér extraktið til þess að dreifa sér. Á skál þar sem extrakt var gert var með soðnu 

vatni (A) má sjá skriðhreyfingu C. albicans í extraktinu. Í Töflu 3 eru niðurstöður 

rákastikunarprófs fyrir alla styrki blóðbergs extrakta teknar saman.  

 

Tafla 3: Sýnir niðurstöður rákastrikunarprófs fyrir alla stofna eftir 24 klst ræktun. 

 ++ = meðalvirkni, + = lítil virkni og - = engin virkni. 

 

3.4.2 Næmispróf með blóðbergsskífum 

Örverustofnunum var sáð á Nutrient Agar og pappaskífum vættar blóðbergs extrakti komið fyrir 

á skálunum til þess að meta örveruhemjandi virkni þess. Við næmisprófið var notast við alla 

tegundir leysa og alla styrki af blóðberginu. Prófið var gert í tvítekningu. Eftir 20 klukkustunda 

ræktun við 35°C voru niðurstöður skráðar (Tafla 4 og Mynd 8). Í ljós kom að blóðbergs extraktið 

hafði ekki örveruhemjandi áhrif á vöxt stofnanna. Kontról skálar sýndu sömu niðurstöður. 

Myndir af skálum og kontról skálum eru að finna í Viðauka 4. 
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Mynd 8: Valin mynd af P. aeruginosa eftir 20 klst ræktun með pappaskífum vættum blóðbergs extrakti. Frá 
vinstri: metanól extrökt, etanól extrökt og extrökt með vatni. Á myndinni má sjá alla styrki extrakta. 

 

Á Mynd 8 má sjá að skálar sem innihalda extrökt sem gerð voru með etanóli á P. aeruginosa, 

sýna grænleitan lit. Skálarnar voru skoðaðar undir UV lampa við 354 nm. Í ljós kom að P. 

aeruginosa sýndi flúrljómun en þó aðeins á þessum tveimur skálum (sjá Mynd 9). Aðrar skálar 

með P. aeruginosa sýndu ekki flúrljómun. 

 

 

Mynd 9: Sýnir flúrljómun P. aeruginosa við 354 nm eftir 20 klst ræktun með pappaskífum vættum 
blóðbergs etanól extrakti. 
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Í Töflu 4 eru niðurstöður skífuprófs fyrir alla styrki blóðbergs extrakta teknar saman.  

 

Tafla 4: Sýnir niðurstöður mælinga á hindrunarsvæði umhverfis blóðbergs skífur eftir 20 klst ræktun. 
Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). 

 

3.4.3 Næmispróf með sýklalyfjum 

Til samanburðar við virkni blóðbergsins var notast við sýklalyfjaskífur á sömu stofna. Prófið var 

gert í tvítekningu. Örveru stofnunum var sáð á Nutrient Agar og fjórum mismunandi 

sýklalyfjaskífum komið fyrir á skálunum. Eftir 20 klukkustundir í ræktun við 35°C voru 

hindrunarsvæði í kringum skífurnar (sónur) mæld. Allar niðurstöður sýklalyfja prófs eru teknar 

saman í töflu 5. Mynd af skálum má sjá í Viðauka 4.   
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Tafla 5: Sýnir niðurstöður mælinga á hindrunarsvæði umhverfis sýklalyfjaskífur eftir 20 klst ræktun. 
Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). Niðurstöður sem sýna mestu virkni sýklalyfs 
fyrir hvern stofn eru feitletraðar.  

 

Niðurstöður sýna að E. faecalis var næmust fyrir ampicillini, meðaltal sónustærðar var 23,50 

mm og staðalfrávik 2,12. B. subtilis var næmust fyrir penicillin, meðaltal sónustærðar var 23,00 

mm og staðalfrávik 4,24. Bæði penicillin og tetracycline verkuðu jafn vel á S. aureus, meðaltal 

sónustærðar var 37,00 mm og staðalfrávik 1,41. P. aeruginosa var aðeins næmt fyrir einu 

sýklalyfi, meðal sónustærð tetracycline á bakteríuna var 12,50 mm og staðalfrávikið 0,71. E. coli 

sýndi aðeins næmni fyrir tveimur sýklalyfjum. Talsverður munur var á niðurstöðunum en 

tetracycline gaf betri niðurstöður, með meðalsónustærðina 29,00 mm og staðalfrávikið 0. 

Ekkert sýklalyf verkaði á gersveppinn C. albicans. 
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4 Umræður 

4.1 Lífvirkni mælingar 
Undanfarin ár hefur eftirspurn eftir lífvirkum efnum sem hafa jákvæð áhrif á heilsu manna 

aukist (Mbondo o.fl., 2018). Plöntur eru mikilvæg uppspretta lyfjafræðilega virkra 

efnasambanda og því hafa rannsóknir á lækningajurtum aukist töluvert (Morales o.fl., 2016). 

Þurrkun er ein algengasta geymsluaðferð lækningajurta því þurrkun varðveitir lífvirk 

efnasambönd (Mbondo o.fl., 2018) og þess vegna var blóðbergið, sem notað var við þessa 

rannsókn, þurrkað við stofuhita strax eftir tínslu. Nauðsynlegt er að þurrka jurtir eins fljótt og 

hægt er eftir tínslu, þar sem breytingar verða á efnaskiptum jurtarinnar um leið og blöð eða 

blóm eru tekin af. Ensím sem áður unnu að myndun virkra efna geta farið að brjóta sömu efni 

niður (Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir, 1992).  

 Ákveðið var að notast við 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferðina til þess að 

mæla andoxunarvirkni extraktana. Aðferðin er almennt notuð til þess að meta andoxunarvirkni 

plöntuútdrátta (Nickavar og Esbati, 2012). DPPH aðferðin er talin nákvæm og niðurstöður 

sambærilegar við aðrar aðferðir. Þar að auki er hún einföld í framkvæmd (Kedare o.fl., 2011). 

DPPH er stöðugt sindurefni sem hefur sterkan fjólubláan lit sem verður að gulum við íblöndun 

lausnar sem losar DPPH við stakar rafeindir. Auðvelt er því að sjá með berum augum hvort 

lausnir sem rannsakaðar eru, séu góðir andoxarar (Škrovánková o.fl., 2012; Deng o.fl., 2011). 

Við blöndun extrakta við DPPH lausn sást þessi litamunur strax þar sem styrkur blóðbergs var 

um og yfir 100 mg/mL.  

Niðurstöður sýna að virkni radikala hreinsunar (%RSA) með DPPH aðferð var skilvirkust 

þar sem styrkur blóðbergs var 100 mg/mL og útdráttur gerður með metanóli. Þar sýndi extraktið 

93% hreinsun, sem er mjög góð virkni þegar niðurstöður eru bornar saman við jákvæða 

viðmiðið, sem sýndi 95% hreinsun. Lítill munur var þó á niðurstöðum mælinga milli 100 mg/mL 

og 250 mg/mL metanóls extrakta eða aðeins um 1%. Extrökt sem gerð voru með etanóli sýndu 

mestu virkni radikala hreinsunar við styrkinn 250 mg/mL eða 84%. Extrökt sem gerð voru með 

eimuðu vatni sýndu mestu virkni radikala hreinsunar við styrkinn 250 mg/mL eða 48% á meðan 
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að extrökt sem gerð voru með soðnu vatni sýndu 68% hreinsun við sama styrk. Lægstu virkni 

radikala hreinsunar gaf etanól extrakt við styrkinn 1 mg/mL eða 12% hreinsun (sjá Mynd 4). 

DPPH mæling var framkvæmd þrisvar sinnum, en í þessari skýrslu er stuðst við niðurstöður úr 

mælingu þrjú. Við framkvæmd hennar var ekki hægt að notast við 500 mg/mL metanól extraktið 

þar sem magn þess dugði ekki til. Ekki var hægt að nota ljósgleypnimælingar úr fyrri mælingum, 

þar sem gildin voru ekki rétt. Sé miðað við niðurstöður mælinga á metanól extröktum í lægri 

styrkjum má áætla að extraktið við 500 mg/mL styrk hafi mikla getu til þess að vera andoxari. 

Við útreikninga á virkni radikala hreinsunar var stuðst við 10 mg/mL gallic sýru staðal (GAE), þar 

sem R mældist 0,99 og því mjög nálægt gildinu 1 (sjá Viðauka 1). Þar sem staðalkúrfan gaf hátt 

R gildi og útreiknuð staðalfrávik mælinga voru mjög lág (p <0,01), má segja að niðurstöður DPPH 

mælingar séu marktækar.  

Fyrri rannsóknir sýna einnig fram á ríka andoxunarvirkni blóðbergs. Í rannsókn Nickavar 

og Esbati (2012) var sýnt fram á öfluga virkni radikala hreinsunar timijan jurta í tveimur 

mismunandi andoxunarprófum. Í rannsókn þeirra var lífvirkni dregin úr þremur tegundum 

timijan jurta með 90% etanóli við styrkinn 100 mg/mL. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að 

marktækur munur var á fylgni milli fenól og flavonoíða innihalds og virkni radikala hreinsunar. 

Það extrakt sem hafði hæsta gildið af fenólum sýndi mestu virkni radikala hreinsunnar. 

Hreinsunin var sambærileg jákvæða viðmiðinu (gallic sýra) sem styður við niðurstöður þessarar 

rannsóknar.  

Bólga er viðbragð vefja við áreiti sem framkallað er af bólguvökum t.d. líkamlegum 

meiðslum, hita, örverusýkingum og skaðlegum efnum. Hægt er að rekja orsök margra sjúkdóma 

til eðlissviptingar á próteinum vefja, eins og liðagigt, heilablóðfall og krabbamein. Efni sem geta 

sýnt þá hæfni að hindra eðlissviptingu próteina hefur bólgueyðandi virkni (Osman o.fl., 2016). 

Asetýlsalisýlsýra eða aspirin er lyf sem gefið er við verkjum, hita og bólgu. Það er eitt af elstu 

lyfjum sem til eru og ekkert lyf hefur verið meira notað. Lyfið hefur hamlandi áhrif á 

cýklóoxígenasa (COX) sem hefur áhrif á myndun prostaglandína. Rannsóknir á aspirini hafa bent 

til þess að inntaka á aspirin m.a. seinki komu eða dragi úr einkennum Alzheimerssjúkdómsins. 

Eins dregur það úr líkum á myndun ristilkrabbameins (Þorkell Jóhannesson, 2000). 

 Ljósgleypnimælingar voru gerðar á bólguhamlandi virkni extraktana, þar sem 

asetýlsalisýlsýra (250 μg/mL) var notuð sem jákvætt viðmið og mældist hún um 92,2%. 

Niðurstöður mælinga sýna að hindrun á eðlissviptingu próteins var mjög há fyrir alla leysa þar 
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sem styrkur blóðbergs var um og yfir 100 mg/mL. Hæsta gildi mældist í extrakti sem gert var 

með soðnu vatni við þann styrk, eða um 99,6% sem er mjög hátt gildi samanborið við jákvæða 

viðmiðið. Hafa verður þó í huga að í leysi jákvæða viðmiðsins er mun minna magn af efni en 

extröktunum, eða 250 μL/mL á meðan extröktin eru mg/mL. Extrökt við styrkinn 250 mg/mL, 

sýndu lægri hindrun á eðlissviptingu próteins, en hæsta gildið við þann styrk mældist í etanól 

extrakti, 90,3% og það lægsta í metanól extrakti, 87,7%, sem jafnframt var lægsta mælanlega 

gildið. Ekkert extrakt við styrkinn 1 mg/mL sýndi hindrun á eðlissviptingu próteins (sjá Mynd 5).  

 Mæling á bólguhamlandi virkni extrakta var framkvæmd tvisvar sinnum og í 

niðurstöðum er stuðst við niðurstöður úr seinni mælingunni. Líkt og í DPPH var ekki hægt að 

nota 500 mg/mL metanól extraktið þar sem magn þess dugði ekki til og ekki var hægt að nota 

ljósgleypni gildi úr fyrri mælingum. Miðað við niðurstöður mælinga á bólguhamlandi virkni 

metanól extrakta í lægri styrkjum má áætla að extraktið við 500 mg/mL styrk hefði sýnt 

sambærilegar niðurstöður. Útreiknuð staðalfrávik mælinganna (p < 0,01), gefa til kynna að 

niðurstöður rannsóknarinnar séu marktækar.   

Þessar niðurstöður komu rannsakanda ekki á óvart þar sem sýnt hefur verið fram á 

bólguhamlandi eiginleika jurta innan Thymus ættkvíslar. Samkvæmt Ocaña o.fl. (2012) og 

Oliviero o.fl. (2016), draga timijan útdrættir verulega úr framleiðslu og genatjáningu á TNF-α, 

IL-1 β, IL-6 og IL-8 cýtókínum sem benda sterklega til bólguhamlandi áhrifa timian jurta.  

 Vegna mikilvægra hlutverka fenóla og flavonoíða sem andoxunarefni, örveru- og 

bólguhamlandi efni og var heildarmagn efnasambandsins ákvarðað. Þunnlagsgreining (TLC) var 

því framkvæmd á öll extrökt þar sem styrkur blóðbergs var 100 mg/mL. Ákveðið var að notast 

við þann styrkleika þar sem ekki var framkvæmdur vatns útdráttur með hærri styrk blóðbergs. 

Hreint týmól var notað sem jákvætt viðmið.  

TLC er aðferð til þess að greina hreinleika efna í sýnum og umfang þess. Nota má TLC til 

að fylgjast með hraða hvarfsins og greina efnasambönd sem eru til staðar í tilteknu efni. 

Mælikvarðinn á því hversu sterkt eða veikt efnasamband í lausninni er, þekkist sem retardation 

factor (Rƒ gildi). Rƒ gildi fyrir tiltekið efnasamband er tiltölulega einstakt þar sem það fer eftir 

uppbyggingu hvers efnasambands (Bele og Khale, 2011). Rƒ gildið er reiknað út frá fjarlægð 

hvers bletts frá upphafsstað sínum og þá heildarlengd sem leysirinn ferðaðist. Þessi gildi eru þó 

háð leysinum sem notaður er og gerð TLC plötunnar. Leysirinn sem notaður er til þess að keyra 

sýnum í ferðafasa, inniheldur ýmis efni sem ferðast á mismunandi hraða og hefur því áhrif á 
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sýnin. Mismunandi hraði efna í leysinum veldur því að efnin í sýnunum fara að skilja sig (Kumar 

o.fl., 2012). Því lengra sem efnin ferðast upp plötuna, því hærra Rƒ gildi fæst. Óskautuð efni 

ferðast hraðar en þau sem eru skautuð, því eru tengsl milli hærri Rƒ gilda og óskautaðra efna og 

öfugt. Því lægra Rƒ gildi því mun skautaðra efni (Bele og Khale, 2011). 

Niðurstöður þunnlagsgreiningarinnar staðfestu viðurvist týmóls í tveimur extröktum af 

fjórum. Týmól kom fram í þeim extröktum sem útbúin voru með etanóli og metanóli. Styrkur 

týmóls í þeim extröktum var jafn jákvæða viðmiðinu eða Rƒ 0,51 (sjá Mynd 6). Þau extrökt sem 

gerð voru með vatni sýndu enga bletti, því var ekki hægt að staðfesta að týmól væri til staðar. 

Við framköllun TLC plötunnar mátti greina viðurvist fjölda annarra lífvirkra efnasambanda sem 

flest öll voru skautaðri en týmólið (sjá mynd 6 og Töflu 2). Þar sem aðeins var unnið með týmól 

sem jákvætt viðmið var ekki hægt að staðfesta hvaða efnasambönd voru þar að finna. En 

samkvæmt rannsóknum Petrović o.fl. (2016) á efnasamsetningu blóðbergs (Thymus praecox 

ssp. polytrichus), er að finna mikið magn af týmóli, karvakróli, β-copaene, β-caryophyllene, 

terpinen-4-ol, α-campholenal, α-copaene ásamt fleiri efnum. Samkvæmt Nickavar og Esbati 

(2012) innihalda jurtir innan Thymus ættkvíslar töluvert magn af fenól og flavonoíða 

efnasamböndum og styður það við niðurstöður þessarar rannsóknar. 

 

4.2 Örveruhemjandi virkni 
Plöntur verja sig gegn streitu með því að auka myndun fenóla eða andoxunarefni. Þættir sem 

falla undir streitu geta verið hiti, kuldi, raki, þurrkur og mikil birta. Íslenska sumarið, með 

langvarandi birtu og örum hitabreytingum getur verið hagstætt fyrir aukna framleiðslu lífvirkra 

efna í íslenskum jurtum (Margrét og Sigmundur, 2018). Týmól er plöntufenól sem finnst í 

miklum mæli í timijan jurtum. Rannsóknir hafa sýnt fram á fjölbreyta eiginleika þess m.a. er það 

örveruhamlandi (Nagoor-Meeran o.fl., 2017). Því var ákveðið var að prófa blóðbergs extröktin 

á sex tegundir algengra mannasýkla. Notaðar voru tvær aðferðir, rákastrikunaraðferð og 

næmispróf með skífum. Sýklalyfjapróf var gert samhliða skífuprófinu til þess að geta borið áhrif 

blóðbergsins saman við áhrif sýklalyfja á sömu stofna.  

Niðurstöður skimunarprófa voru þær að í hvorugu prófinu hafði blóðbergið áhrif á vöxt 

örvera (sjá Töflur 4 og 5), þrátt fyrir að mikið magn af týmóli hafi verið greint með TLC aðferð 
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bæði í metanól og etanól extröktunum (við 100 mg/mL). Á nokkrum skálum nýttu örverurnar 

sér blóðbergið til þess að dreifa sér um skálina, einkum B. subtillis. 

Þessar niðurstöður komu rannsakanda mjög á óvart, þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á öfluga virkni blóðbergs. Borugă o.fl. (2014) sýndu t.d. fram á sterka örveruhamlandi 

virkni ilmkjarnaolía timijan jurta á sömu örverur og í þessari skýrslu. Í rannsókn þeirra var 

ilmkjarnaolía timijan jurtar dregin út með eimingu. Olíunni var svo komið fyrir á pappaskífum, 

líkt og í þessari skýrslu, í mismiklu magni (5, 10, 15 og 20 μL). Niðurstöður voru þær að hvert 

magn sýndi fram á örveruhamlandi virkni en mestu virknina sýndu 20 μL skífur með sónustærðir 

á bilinu 12 – 34 mm sem var sambærilegt jákvæða viðmiði (sýklalyf) rannsóknarinnar. Við 

efnagreiningu ilmkjarnaolíunnar fannst mikið magn af týmóli (47,59%) og γ-terpinene (30,9%). 

Því var örveruhamlandi virkni ilmkjarnaolíanna rakin til fenólefnasambanda.  

Möguleg skýring á niðurstöðum rannsakanda þessarar skýrslu, er sú að þessar skimanir 

hafi ekki verið nógu nákvæmar eða að örveruræktirnar stóðu of lengi og voru komnar yfir í 

stöðufasa (e. stationary phase). Miklu máli skiptir að örverur séu í vaxtarfasa (e. exponential 

phase) við framkvæmd næmisprófa (Huzicki, 2009). Aðferð eins og MIC (Minimum inhibitory 

concentration) hefði verið ef til vill verið mun nákvæmari. Eins hefði hún gefið upp lægsta styrk 

efnis sem þarf til þess að stöðva vöxt eða hægja á örverunum.  

Athyglisvert var að litabreyting varð á agar skálum eftir ræktun P. aeruginosa með 

blóðbergs extröktum sem gerð voru með etanóli. í ljós kom að aðeins þær skálar sýndu 

flúrljómun í UV lampa við 354 nm (sjá Mynd 12). Þekkt er að tegundir innan Pseudomonas 

ættkvíslar framleiði litarefni, pyoverdine, sem sýnir flúrljómun í UV ljósi. Tegundirnar 

Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, P. putida og P. cichorii eru t.d. þekktar fyrir að 

framleiða pyoverdine (Ringel o.fl., 2018; Palleroni, 1981; Kang o.fl., 2018). Pyoverdine stuðlar 

að meinvirkni Pseudomonas og að örveruþekju (e. biofilm) myndun og að upptöku járns, sem 

er nauðsynlegt næringarefni bakteríunnar (Kang o.fl., 2018). P. aeruginosa getur sýkt hinar 

ýmsu tengundir lífvera með meinvirkniþætti sínum, þar á meðal mannfólk, plöntur og skordýr 

(Starkey og Rahme, 2009). Pyoverdine er sá meinvirkniþáttur sem er nauðsynlegur bakteríunni 

til þess að sýkja hýsil (Peek o.fl., 2012). Framleiðsla pyoverdine hjá Pseudomonas tegundum 

virkjast þegar skortur er á járni í umhverfi bakteríunnar (Ringel o.fl., 2018). Bakterían nýtir því 

pyoverdine sem járnbindil (e. siderophore) til þess að binda járn úr hýslinum til að auðvelda sér 

vöxt (Peek o.fl., 2012). Þegar pyoverdine binst járni verkar sameindin sem merkisameind sem 
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stjórnar framleiðslu nokkurra eiturefna (e. toxins). Þegar járnbundið pyoverdine binst viðtaka 

sínum, FpvA, í ytri himnu bakteríunnar, losnar annar sigmaþáttur, PvdS, frá innri himnu 

bakteríunnar. PvdS virkjar framleiðslu toxína t.d. Exotoxín A og próteasa PrpL (Kang o.fl., 2019).  

Út frá þessu má því áætla að í viðurvist blóðbergs í þessum tveimur skálum hafi kveikt á 

meinvirkni þætti P. aeruginosa. Kontról skálar sem innihéldu ekki blóðbergs extrakt, aðeins 

etanól sýndu enga flúrljómun.  

Niðurstaða sýklalyfjaprófsins var sú að sýklalyfin sýndu virkni gegn öllum bakteríunum 

en höfðu engin áhrif á Candida albicans (sjá Töflu 5). Aðeins var búist við því að sveppalyfið 

fluconazole myndi verka á Candida albicans þar sem C. albicans er gersveppur. C. albicans hefur 

hvorki peptidoglycan í frumuvegg sínum né sams konar ríbósóma og dreifkjarna bakteríur sem 

t.d. penicillin verkar á. Í penicillini eru ensím sem binda og óvirkja peptidoglycan lag í frumuvegg 

baktería, sem eykur líkur á því að frumuveggurinn rofni við breytingar á osmótískum þrýstingi 

(Walsh, 2000). Penicillin sýndi í flestum tilfellum mestu virknina gegn bakteríunum þar sem 

meðaltalsstærðir sóna voru á  bilinu 24-37 mm. Mikill munur var þó á sónustærðum á milli Gram 

jákvæðra og Gram neikvæðra baktería. Eins og fram hefur komið, hafa Gram neikvæðar 

bakteríur tvöfalt lag af lípíðum með flókinni blöndu af sykrum og prótínum sem tengja m.a. LPS 

lagið við peptidoglycan lagið á milli LPS og frumuhimnunar. Þessi eiginleiki er einn af 

meginþáttum þess sem stuðlar að sýklalyfjaónæmi hjá Gram neikvæðum bakteríum og erfiðara 

er að ráða við sýkingar af þeirra völdum (Staley o.fl., 2007). 
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5 Lokaorð 
Í upphafi þessa verkefnis voru lagðar fram eftirfarandi rannsóknaspurningar: 

- Hefur blóðbergs extrakt örveruhemjandi virkni gegn algengum mannasýklum? 

- Er mælanlegur munur á virkni þess samanborið við þekkt sýklalyf? 

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

 

Blóðbergs extraktið sýndi enga örveruhemjandi virkni gegn mannasýklum og því er ekki 

mælanlegur munur á virkni þess samanborið við sýklalyf. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

eftirsóknaverða lífvirkni er að finna í blóðbergi og munur var á mælingum milli leysa. Í DPPH 

andoxunarmælingu var metanól skilvirkast en í mælingum á hindrun eðlissviptingu próteins 

mældist hæsta virknin í extröktum sem gerð vou með soðnu vatni. Lítill munur var þó á milli 

leysa í bólguhamlandi virkni en mælingar voru mjög háar fyrir þá alla. Hægt er að draga týmól 

úr jurtinni með metanóli og etanóli á meðan vatn dugði ekki til í þessu tilfelli. Áhugavert hefði 

verið að framkvæma TLC á öll extrökt og bera saman niðurstöður m.t.t. mismunandi virkni leysa.  

Út frá þessum niðurstöðum er hægt að segja að mælanlegur munur er á lífvirkni blóðbergs út 

frá mismunandi útdráttaraðferðum.  

Í framhaldi væri áhugavert að skoða með öðrum prófum örveruhemjandi virkni 

blóðbergsins sem nýta mætti sem náttúrulyf, rotvörn í snyrtivörum eða í matvælaiðnaði. 

Áhugavert væri að mæla hvort marktækur munur sé á lífvirkni blóðbergs þegar unnið sé með 

nýsprottna jurt eða jurt sem staðið hefur allt sumarið. Einnig væri áhugavert að skoða hvaða 

fleiri lífvirku efnasambönd eru að finna í blóðberginu og út frá því væri hægt skoða 

nýtingarmöguleika þeirra.   

Út frá niðurstöðum rannsókna mætti þróa hinar ýmsu vörur, þar má nefna te sem væri 

bæði bólguhamlandi og með andoxunarvirkni, krem, lausn eða andlitsmaska sem nýta mætti í 

baráttu t.d. við unglingabólur, hóstamixtúru, jurtaseyði og jafnvel fæðurbótaefni. 

Ferli og vinnsla náttúruefna í fæðurbótaefni er auðveldara og ódýrara heldur en þegar 

náttúruefni er notað í lyfjaþróun. Lyfjaþróun tekur langan tíma og er mjög kostnaðarsamur 
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ferill.  Með því að nýta jurtir í fæðurbótaefni er ekki unnið með eitt ákveðið efni heldur er það í 

blöndu margra efna sem jurtin hefur að geyma. Það dregur úr hættu á aukaverkunum þar sem 

styrkur þess er þá minni en það stæði eitt og sér (Margrét og Sigmundur, 2018). 

 Fyrir heimilið væri hægt að framleiða húsilmi, handsápur og blóðbergs krydd sem nýta 

mætti í matseldina.  

Niðurstöður þessarar tilraunar munu vonandi nýtast sem grunnur við áframhaldandi 

tilraunir sem gætu nýst til framleiðslu og þróunar nýrra afurða.



 

 39 

Heimildir 
 

Abraham, S. N. og Malaviya, R. (2000). Mast Cell-Enterobacteria Interactions during 

  Infection. Mast Cells and Basophils, 381-396. doi:10.1016/B978-012473335-

 0/50027-1 

 

Anna Rósa Róbertsdóttir. (2011). Íslenskar lækningajurtir, notkun þeirra, tínsla og rannsóknir.

  Reykjavík: Anna Rósa grasalæknir ehf. 

 

Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir. (1992). Íslenskar Lækningajurtir, söfnun þeirra, notkun og 

 áhrif. Reykjavík: Örn og Örlygur 

 

Bagamboula, C. F., Uyttendaele, M. og Debevere, J. (2004). Inhibitory effect of thyme and 

 basil essential oils, carvacrol, thymol, estragol, linalool and p-cymene 

 towards Shigella sonnei and S. flexneri. Food microbiology, 21(1), 33-42. 

 doi:10.1016/S0740-0020(03)00046-7 

Balasundram, N., Sundram, K. og Samman, S. (2006). Phenolic compounds in plants and 

 agri-industrial by-products: Antioxidant activity, occurrence, and potential uses. Food 

 Chemistry, 99(1), 191–203. doi:10.1016/j.foodchem.2005.07.042  

Balloux, F. og Van Dorp, L. (2017). Q&A: What are pathogens, and what have they done to 

 and for us? BMC biology, 15(1), 91. doi:10.1186/s12915-017-0433-z 

 

Bauman, R. W. (2013). Microbiology: With Diseases by Taxonomy. USA: Pearson Education. 

 

Bele, A. A. og Khale A. (2011). An overview on Thin Layer Cromatography. International 

 Journal Of Pharmaceutical Science Research, 6, 256-267. doi:10.13040/IJPSR.0975-

 8232.2(2).256-67 

 

Borugă, O., Jianu, C., Mişcă, C., Goleţ, I., Gruia, A. T. og Horhat, F. G. (2014). Thymus vulgaris 

 essential oil: chemical composition and antimicrobial activity. Journal of medicine and 

  life, 3(3), 56–60. 



 

 40 

Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E. og Berset, C. (1995). Use of a free radical method to 

 evaluate antioxidant activity. Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie 28, 25-30.  

 

Byggðarstofnun. (1990). Nýting villigróðurs. Leiðbeiningar um söfnun, verkun og sölu. 

 Reykjavík: Byggðarstofnun 

Chemat, F., Vian, M. A. og Cravotto, G. (2012). Green Extraction of Natural Products: Concept 

 and Principles. International Journal of Molecular Sciences, 13(7), 8615– 8627. 

 doi:10.3390/ijms13078615  

Chen, C., Yan, X. og Jackson, C. R. (ritstjórar). (2015). Antimicrobial Resistance and Food 

 Safety: Methods and Techniques. USA: Elsevier 

 

Chen, L., Deng, H., Cui, H., Fang, J., Zuo, Z., Deng, J.... Zhao, L. (2017). Inflammatory 

 responses and inflammation-associated diseases in organs. Oncotarget, 9(6), 7204-

 7218. doi:10.18632/oncotarget.23208 

 

Chung, L. Y., Soo, W. K., Chan, K. C., Mustafa, M. R., Goh, S. H. og Imiyabir, Z. (2009). 

 Lipoxygenase inhibiting activity of some Malaysian plants. Pharmaceutical Biology, 

  47(12), 1142-1148.  

 

Cieniak, C., Walshe-Roussel, B., Liu, R., Muhammad, A., Saleem, A., Haddad, P.S.,... Arnason, 

 J.T. (2015). Phytochemical Comparison of the Water and Ethanol Leaf Extracts of the 

 Cree medicinal plant, Sarracenia purpurea L. (Sarraceniaceae). Journal of 

 Pharmaceutical Sciences, 18(4), 484-493. doi:10.18433/j35w27 

Deng, J., Cheng, W. og Yang, G. (2011). A novel antioxidant activity index (AAU) for  natural

  products using the DPPH assay. Food Chemistry, 125(4), 1430–1435. 

 doi:10.1016/j.foodchem.2010.10.031  

Exner, M., Bhattacharya, S., Christiansen, B., Gebel, J., Goroncy-Bermes, P., Hartemann, P., 

 Heeg, P.,... og Trautmann, M. (2017). Antibiotic resistance: What is so special about 

 multidrug-resistant Gram-negative bacteria? GMS hygiene and infection control, 12. 

 doi:10.3205/dgkh000290 

 

Fachini-Queiroz, F. C., Kummer, R., Estevão-Silva, C. F., Carvalho, M. D., Cunha, J. M., 

 Grespan, R.,... Cuman, R. K. (2012). Effects of Thymol and Carvacrol, Constituents of 

 Thymus vulgaris L. Essential Oil, on the Inflammatory Response. Evidence-based 

 complementary and alternative medicine. doi:10.1155/2012/657026 



 

 41 

Ferreira-Dias, S., Valente, D. G. og Abreu, J. M. F. (2003). Comparison between ethanol and 

 hexane for oil extraction from Quercus suber L. fruits. Grasas Y Aceites, 54(4), 378–

 383. doi:10.3989/gya.2003.v54.i4.225  

Founou, L. L., Founou, R. C., og Essack, S. Y. (2016). Antibiotic Resistance in the Food 

 Chain: A Developing Country-Perspective. Frontiers in microbiology, 7(1881). 

 doi:10.3389/fmicb.2016.01881 

 

Gunathilake, K. D. P. P., Ranaweera, K. K. D. S. og Rupasinghe, H. P. V. (2018). In Vitro 

 Anti-Inflammatory Properties of Selected Green Leafy Vegetables. Biomedicines, 6(4),

  1-10. doi:10.3390/biomedicines6040107  

 

Hudzicki, J. (2009). Kirby-Bauer Disk Diffusion Susceptibility Test Protocol. American Society 

 for Microbiology 

 

Kang, D., Kirienko, D. R., Webster, P., Fisher, A. L. og Kirienko, N. V. (2018). Pyoverdine, a 

 siderophore from Pseudomonas aeruginosa, translocates into C. elegans, removes 

 iron, and activates a distinct host response. Virulence, 9(1), 804–817. 

 doi:10.1080/21505594.2018.1449508 

 

Kang, D., Revitovich, A. V., Chen, Q., Shah, K. N., Cannon, C. L. og Kirienko, N. V. (2019). 

 Pyoverdine-Dependent Virulence of Pseudomonas aeruginosa Isolates From Cystic 

 Fibrosis Patients. Frontiers in Microbiology, 10, 2048. doi:10.3389/fmicb.2019.02048   

 

Kedare, S. B. og Singh, R. P. (2011). Genesis and development of DPPH method of  antioxidant 

 assay. Journal of food science and technology, 48(4), 412–422. doi:10.1007/s13197-

 011-0251-1 

 

Kumar, S., Jyotirmayee, K. og Sarangi, M. (2012). Thin Layer Chromatography: A tool of 

 biotechnology for isolation of bioactive compounds from medicinal plants. 

 International Journal of Pharmaceutics, 18(1),126-132. 

 

Kumari, C. S., Yasmin, N., Hussain, M. R. og Babuselvam, M. (2015). Invitro anti-  

  inflammatory and anti-arthritic property of rhizophora mucronata  leaves. 

 International Journal of Pharma Sciences and Research, 6(3), 482-485. 

 

Lawrence, T., Willoughby, D. A. og Gilroy, D. W. (2002). Anti-inflammatory lipid mediators 

  and insights  into  the  resolution  of  inflammation. Nature reviews  Immunology, 

  2(10), 787-79. doi:10.1038/nri915 



 

 42 

Lin, D., Xiao, M., Zhao, J., Li, Z., Xing, B., Li., X., Kong, M.,... Chen, S. (2016). An Overview of 

 Plant Phenolic Compounds and Their Importance in Human Nutrion and Management 

 of Type 2 Diabetes. Molecules 21(10), 1374. doi:10.3390/molecules21101374 

 

Manconi, M., Petretto, G., D´hallewin, G., Escribano, E., Milia, E., Pinna, R., Palmieri, A.,...  

 Manca, M. L. (2018). Thymus essential oil extraction, characterization and 

 incorporation in phospholipid vesicles for the antioxidant/antibacterial treatment of 

 oral cavity diseases. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 171(1), 115-122. 

 doi:10.1016/j.colsurfb.2018.07.021 

 

Manou, I., Bouillard, L., Devleeschouwer, M. J. og Barel, A. O. (2002). Evaluation of the 

 preservative properties of Thymus vulgaris essential oil in topically applied 

 formulations under a challenge test. Journal of Applied Microbiology, 84(3). 

 doi:10.1046/j.1365-2672.1998.00353.x 

 

Margrét Þorvaldsdóttir og Sigmundur Guðbjarnason. (2018). Heilnæmi jurta og hollusta 

 matar. Nútímarannsóknir og saga jurtalækninga. Reykjavík: Háskólaútgáfan 

 

Mbondo, N. N., Owino, W. O., Ambuko, J. og Sila, D. N. (2018). Effect of drying methods on

  the retention of bioactive compounds in African eggplant. Food science and 

 nutrition, 6(4), 814–823. doi:10.1002/fsn3.623 

 

Mbosso-Teinkela, J. E., Siwe-Noundou, X., Nguemfo, E. L., Meyer, F., Wintjens, R., Isaacs, 

 M.,... Azebaze, A. G. (2018). Biological activities of plant extracts from Ficus elastica 

 and Selaginella vogelli: An antimalarial, antititrypanosomal and cytotoxity evaluation. 

 Saudi Journal Biological Science, 25(1), 117-122. doi: 10.1016/j.sjbs.2017.07.002 

 

Morales, F., Padilla, S. og Falconí, F. (2016). Medicinal plants used in traditional herbal 

 medicine in the province of chimborazo, Ecuador. African journal of traditional, 

 complementary, and alternative medicines, 14(1), 10–15. 

 doi:10.21010/ajtcam.v14i1.3852 

 

Nagoor-Meeran, M. F., Javed, H., Al-Taee, H., Azimullah, S. og Ojha, S. H. (2017). 

 Pharmacological properties and Molecular Mechanisms of Thymol: Prospects for its 

 Therapeutic Potential and Pharmaceutical Development. Frontiers in Pharmacology, 

 8, 380. doi:10.3389/fphar.2017.00380 

 

 

 



 

 43 

Naz, R., Ayub, H., Nawaz, S., Islam, Z. U., Yasmin, T., Bano, A.,... Roberts, T. H. (2017). 

 Antimicrobial activity, toxicity and anti-inflammatory potential of methanolic extracts 

 of four ethnomedicinal plant species from Punjab, Pakistan. BMC Complementary and

  Alternative Medicine, 17. doi:10.1186/s12906-017-1815-z 

 

Nickavar, B. og Esbati, N. (2012). Evaluation of the Antioxidant Capacity and Phenolic Content

  of Three Thymus Species. Journal of Acupuncture and Meridian Studies 5(3), 119-125. 

 doi:10.1016/j.jams.2012.03.003 

 

Ocaña, A. og Reglero, G. (2012). Effects of Thyme Extract Oils (from Thymus vulgaris, 

 Thymus zygis, and Thymus hyemalis) on Cytokine Production and Gene Expression 

 of oxLDL-Stimulated THP-1-Macrophages. Journal of obesity. 

 doi:10.1155/2012/104706 

 

Oliviero, M., Romilde, L., Beatrice, M. M., Matteo, V., Giovanna, N., Consuelo, A.,... 

 Massimo, N. (2016). Evaluations of thyme extract effects in human normal bronchial 

 and tracheal epithelial cell lines and in human lung cancer cell line. Chemico-

 Biological Interactions, 125-133. doi: 10.1016/j.cbi.2016.06.024 

 

Osman, N. I., Sidik, N. J., Awal, A., Adam, N. A. og Rezali, N. I. (2016). In vitroxanthine 

 oxidase and albumin denaturation inhibition assay of Barringtonia racemosa L. and 

 total phenolic content analysis for potential anti-inflammatory use in gouty 

 arthritis. Journal of intercultural ethnopharmacology, 5(4), 343–349. 

 doi:10.5455/jice.20160731025522 

 

Pagare, S., Bhatia, M., Tripathi, N., Pagare, S. og Bansal, Y. K. (2015). Secondary 

 Metabolites of Plants and their Role: Overview. Current Trends in Biotechnology and 

 Pharmacy, 9(3), 293-304. 

Palleroni, N. J. (1981). Introduction to the Family Pseudomonadaceae. In The Prokaryotes, 

  655–665. Berlin, Heidelberg: Springer. doi:10.1007/978-3-662-13187-9_58  

Peek, M. E., Bhatnagar, A., McCarty, N.A. og Zughaier, S. (2012). Pyoverdine, the Major 

 Siderophore in Pseudomonas aeruginosa, Evades NGAL Recognition. Interdisciplinary 

 Perspectives on Infectious Diseases, 1-10. doi: 10.1155/2012/843509 

 

Petrović, N. V., Petrović, S. S., Džamić, A. M., Ćirić, A. D., Ristić, M. S., Milovanović, S. L. og  

  Petrović, S. D. (2016). Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activity of 

 Thymus praecox supercritical extracts. The Journal of Supercritical Fluids, (110), 117-

 125. doi:10.1016/j.supflu.2016.01.001. 



 

 44 

Pham-Huy, L. A., He, H. og Pham-Huy, C. (2008). Free Radicals, Antioxidants in Disease and 

 Health. International Journal of Biomedical Science, 4(2), 89-96.  

 

Pohanka, M. (2016). Toxicology and the biological role of methanol and ethanol: Current 

 view. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 160(1), 54-63. 

 doi:10.5507/bp.2015.023 

 

Raal, A., Paaver, U., Arak, E. og Orav, A. (2004). Content and composition of the essential oil of

  Thymus serpyllum L. growing wild in Estonia. Medicina 40(8), 795–800. 

 

Reis, S. F., Rai, D. K. Og Abu-Ghannam, N. (2012). Water at room temperature as a solvent for 

 the extraction of apple pomace phenolic compounds. Food Chemistry, 135(3), 1991-

 1998. doi:10.1016/j.foodchem.2012.06.068 

 

Reygaert, W. C. (2018). An overview of the antimicrobial resistance mechanisms of bacteria. 

 Aims Microbiology, 4(3), 482-501. doi:10.3934/microbiol.2018.3.482 

 

Ribeiro, A. S., Estanqueiro, M., Oliveira, M. B. og Sousa Lobo, J. M. (2015). Main Benefits and 

 Applicability of Plant Extracts in Skin Care Products. Cosmetics, 2(2), 48–65. 

  doi:10.3390/cosmetics2020048 

 

Ringel, M. T. og Brüser, T. (2018). The biosynthesis of pyoverdines. Microbial Cell, 5(10), 424-

 437. doi: 10.15698/mic2018.10.649 

 

Sakkas, H. og Papadopoulou, C. (2017). Antimicrobial Activity of Basil, Oregano, and Thyme 

 Essential Oils. Journal of Microbiology and Biotechnology 27(3), 429-438. 

 doi:10.4014/jmb.1608.08024 

 

Shapiro, S., Meier, A. og Guggenheim, B. (1994). The antimicrobial activity of essential oils 

 and essential oil components towards oral bacteria. Oral Microbiology and 

 Immunology, 9(4). doi:10.1111/j.1399-302X.1994.tb00059.x 
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Viðaukar 

Viðauki 1 
DPPH - andoxunarmæling 

Tafla 6: Sýnir meðaltal ljósgleypnimælinga við 517 nm ásamt staðalfrávikum (n=2) til hreinsunar á DPPH. 
Mælingar eru samsvarandi 10 mg/mL gallic sýru staðli (GAE). 

Blóðberg mg/mL 

  Styrkur mg/mL 1 100 250   

 Metanól 22,39 ± 0,015 2,15 ± 0,008 2,36 ± 0,016  

 Etanól 23,67 ± 0,005 8,36 ± 0,005 4,55 ± 0,001  

 Vatn 19,79 ± 0,016 14,18 ± 0,008    
  Soðið vatn 21,90 ± 0,012 3,96 ± 0,008     

  Kontróll 2,25 ± 0,0       

 

 

Mynd 10:  Sýnir staðallínurit fyrir gallic sýru sem gerð var fyrir DPPH mælingu. Sýran var dregin út í metanóli 
og raðþynnt með dH2O. 

  

y = -0,0845x + 0,5635
R² = 0,9948
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Viðauki 2 
Bólguhamlandi virkni 

 

Tafla 7: Bólguhamlandi virkni blóðbergs með etanól útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± 
staðalfrávik (n=2). 

  
Útdráttur: 

Etanól 
Styrkur 

(mg/mL) 
Ljósgleypni 
(660 nm) 

% af 
bælingu   

  Kontróll - 0,514 ± 0,0 -   

 

Blóðberg  

1 0,00 ± 0,00 0%  

 100 0,009 ± 0,0004 98,2%  

 250 0,05 ± 0,014 90,3%  
     

  
Jákvætt 
viðmið 250 0,04 ± 0,0 92,2%   

 

Tafla 8: Bólguhamlandi virkni blóðbergs með metanól útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± 
staðalfrávik (n=2). 

  
Útdráttur: 
Metanól 

Styrkur 
(mg/mL) 

Ljósgleypni 
(660 nm) 

% af 
bælingu   

  Kontróll - 0,514 ± 0,0 -   

 

Blóðberg  

1 0,00 ± 0,00 0%  

 100 0,009 ± 0,009 98,2%  

 250 0,063 ± 0,007 87,7%  
     

  
Jákvætt 
viðmið 250 0,04 ± 0,0 92,2%   
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Tafla 9: Bólguhamlandi virkni blóðbergs með vatns útdrætti. Niðurstöður eru gefnar upp sem meðaltal ± 
staðalfrávik (n=2). 

  
Útdráttur: 

Vatn 
Styrkur 

(mg/mL) 
Ljósgleypni 
(660 nm) 

% af 
bælingu   

  Kontróll - 0,514 ± 0,0 -   

 
Blóðberg  

1 0,00 ± 0,00 0%  

 100 0,01 ± 0,005 98,1%  
     

  
Jákvætt 
viðmið 250 0,04 ± 0,0 92,2%   

 

 

Tafla 10: Bólguhamlandi virkni blóðbergs með útdrætti sem gerður var með soðnu vatni. Niðurstöður eru 
gefnar upp sem meðaltal ± staðalfrávik (n=2). 

  
Útdráttur: 
Soðið vatn 

Styrkur 
(mg/mL) 

Ljósgleypni 
(660 nm) 

% af 
bælingu   

  Kontróll - 0,514 ± 0,0 -   

 
Blóðberg  

1 0,00 ± 0,00 0%  

 100 0,002 ± 0,001 99,6%  
     

  
Jákvætt 
viðmið 250 0,04 ± 0,0 92,2%   
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Viðauki 3 
Næmispróf  

Niðurstöður rákastrikunarprófs 

 

Mynd 11: Sýnir skálar eftir 24 klst ræktun örverustofnanna sex með blóðbergs útdrætti sem framkvæmdur 
var með etanóli (1 mg/mL). 

 

Mynd 12: Sýnir skálar eftir 24 klst ræktun örverustofnanna sex með blóðbergs útdrætti sem framkvæmdur 
var með etanóli (250 mg/mL). 

 

Mynd 13: Sýnir skálar eftir 24 klst ræktun örverustofnanna sex með blóðbergs útdrætti sem framkvæmdur 
var með metanóli (1 mg/mL). 
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Mynd 14: Sýnir skálar eftir 24 klst ræktun örverustofnanna sex með blóðbergs útdrætti sem framkvæmdur 
var með metanóli (250 mg/mL). 

 

Mynd 15: Sýnir skálar eftir 24 klst ræktun örverustofnanna sex með blóðbergs útdrætti sem framkvæmdur 
var með metanóli (500 mg/mL). 

 

Mynd 16: Sýnir skálar eftir 24 klst ræktun örverustofnanna sex með blóðbergs útdrætti sem framkvæmdur 
var með soðnu vatni (1 mg/mL). 

 

Mynd 17: Sýnir skálar eftir 24 klst ræktun örverustofnanna sex með blóðbergs útdrætti sem framkvæmdur 
var með eimuðu vatni (1 mg/mL). 
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Viðauki 4 
Næmispróf 

Niðurstöður skífuprófa 

 

 

Mynd 18: E. coli eftir 20 klst ræktun með pappaskífum vættum blóðbergs extrakti. Frá vinstri: metanól 
extrökt, etanól extrökt og extrökt með vatni. Á myndinni má sjá alla styrki extrakta. 

 

 

 

Mynd 19: E. faecalis eftir 20 klst ræktun með pappaskífum vættum blóðbergs extrakti. Frá vinstri: metanól 
extrökt, etanól extrökt og extrökt með vatni. Á myndinni má sjá alla styrki extrakta. 
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Mynd 20: B. subtilis eftir 20 klst ræktun með pappaskífum vættar með blóðbergs extrakti. Frá vinstri: 
metanól extrökt, etanól extrökt og extrökt með vatni. Á myndinni má sjá alla styrki extrakta. 

 

 

 

Mynd 21: S. aureus eftir 20 klst ræktun með pappaskífum vættum blóðbergs extrakti. Frá vinstri: metanól 
extrökt, etanól extrökt og extrökt með vatni. Á myndinni má sjá alla styrki extrakta. 
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Mynd 22: C. albicans eftir 20 klst ræktun með pappaskífum vættar með blóðbergs extrakti. Frá vinstri: 
metanól extrökt, etanól extrökt og extrökt með vatni. Á myndinni má sjá alla styrki extrakta. 

 

 

Mynd 23: Sýnir kontról skálar fyrir skífupróf. Á myndinni má sjá alla örveru stofna eftir 20 klst ræktun. 
Leysar án blóðbergs voru notaðir sem kontrólar. Efri röð frá vinstri: P. aeruginosa, E. coli og E. faecalis. 

Neðri röð frá vinstri: B. subtilis, S. aureus og C. albicans. 
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Mynd 24: Sýnir alla örveru stofna eftir 20 klst ræktun með fjórum mismunandi sýklalyfjaskífum. Efri röð frá 
vinstri: P. aeruginosa, E. coli og E. faecalis. Neðri röð frá vinstri: B. subtilis, S. aureus og C. albicans. sýklalyf 

eru merkt með upphafsstaf sínum, bókstafurinn T stendur fyrir tetracycline, A fyrir ampicillin, F fyrir 
fluconazole  og P fyrir penicillin. 
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