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Ágrip 
Sæbjúgu hafa lengi verið veidd til matar í Asíu. Síðustu ár hefur sæbjúgnaveiði farið vaxandi hér 

á landi. Eins og er er ekkert gert við innyfli sæbjúgna og er líkamsveggurinn eini hluti sæbjúgna 

sem að notaður er, sem er ekki nema um 50% líkamsþyngdar sæbjúgna. Vinsældir sæbjúgna 

hafa einnig aukist í heiminum vegna áhugaverðra lífvirka efna og þá sérstaklega til notkunar 

sem krabbameinslyf. 

Markmið þessa verkefnis var að athuga hvort að hægt er að draga út og mæla bæði 

bólguhamlandi virkni og andoxunarvirkni úr þörmum og maga sæbjúgna af tegundinni  

Cucumaria frondosa sem veiddar voru hér við land.  

Bólguhamlandi virkni var rannsökuð með prófi sem að mælir hlutfallslega hindrun á 

eðlissviptingu albúmíns. Það próf var þó ekki framkvæmt á sæbjúgunum þar sem að mæling á 

eðlissviptingu albúmíns gekk ekki upp. Andoxunarvirkni var rannsökuð með tveimur prófum, 

þ.e. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð og total antioxidant capacity (TAC) aðferð. 

Báðar aðferðir sýndu fram á háa andoxunarvirkni í sæbjúgunum og vísbendingar um mun á 

andoxunarvirkni háð þyngd sæbjúgnanna þar sem að þær þyngstu sýndu í báðum prófum 

minnstu andoxunarvirkni. 

Lykilorð: Sæbjúgur, útdráttur, lífvirkni, bólguhamlandi virkni, andoxunarvirkni 
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Abstract 
Sea cucumbers have been fished for many years, primarily in Asia where they are a popular 

food source. In the last years, fishing of sea cucumber has increased in Iceland. However, 

currently the intestines are thrown away and only the body wall is used, which accounts for 

only about 50% of the sea cucumbers weight. More recently, the popularity of sea cucumbers 

has also increased because of bioactive compounds of interest due to demonstrated health 

beneficial effects for cancer treatment. 

The goals of this research was too investigate both anti-inflammatory activity and 

antioxidant activity in the intestines of sea cucumber fished in Icelandic waters (Cucumaria 

frondosa). 

Anti-inflammatory activity was measured using an assay for measuring albumin 

denaturation. However this test was not used for measuring potential activity in the intestines 

of the sea cucumbers since measurements of albumin denaturation were not successful. To 

test the antioxidant activity two distinct methods were applied, the 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) method and the total antioxidant capacity (TAC) method. Both tests 

indicated high antioxidant activity in the sea cucumbers intestines and a slightly different 

activity related to the weight of the animals, with the heaviest sea cucumbers showing the least 

antioxidant activity. 

Keywords: Sea cucumbers, extraction, bioactivity, anti-inflammatory activity, antioxidant 

activit
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Formáli 
Lokaverkefni eins og þetta getur falið í sér margar áskoranir eins og ég kynntist við vinnslu þessa 

verkefnis. Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Rannveigu Björnsdóttur fyrir frábæra 

leiðsögn bæði þegar að kom að framkvæmd þessarar tilraunar og ráðleggingar og leiðsögn við 

skrif og skil þessa verkefnis. Ég vil einnig þakka Sean Michael Scully fyrir að vera alltaf til staðar 

fyrir mig í rannsóknarstofunni. 

Ég vil einnig þakka Sigrúnu Hrefnu fyrir að vera sem stoð og stytta í gegnum öll verkefni og 

öll lokapróf. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að standa við bakið á 

mér í gegnum allt námið. 
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1 Inngangur 

1.1 Sæbjúgu 
Sæbjúgu tilheyra flokknum Holothuroidea og lifa einungis í sjó. Til eru 1728 mismunandi 

tegundir sæbjúgna og hægt er að finna sæbjúgu við allar heimsálfur en mesti þéttleiki þeirra er 

þó við Asíu. (National Museum of Natural History, e.d.). Sæbjúgu lifa bæði á grunnum hafsbotni 

og djúpum en þau litríkustu eru algengust í grunnum sjó við hitabeltið (Þórarinsdóttir & 

Gunnarsson, 2010). Þrátt fyrir að tegundir sæbjúgna séu margar ólíkar þegar að kemur að lit og 

stærð minna þær allar á ílangt bjúga og svipar jafnvel til gúrku að lögun (Rengarajan,1996). 

Hægt er að sjá á mynd 1 hvernig helstu líffæri sæbjúgna liggja (Iwalaye, 2020). 

 

Mynd 1: Uppröðun aðallíffæra sæbjúgu. Ef fylgst er með svörtu örinni er hægt að sjá leið fæðu um þarma 
og maga sæbjúgnanna. Rauða örin sýnir hvernig súrefni dreifist um sæbjúgun (Iwalaye, 2020).  
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1.1.1 Veiði  

Sæbjúgu hafa lengi verið veidd til matar og á síðustu árum hafa veiðar þeirra aukist gríðarlega 

um allan heim. Á árunum 2004-2013 voru að meðaltali veidd um 22 þúsund tonn á ári í 

heiminum en árið 2018 var veiðin um 48 þúsund tonn (Fao, 2020). Veiði sæbjúgna hefur einnig 

aukist mikið á Íslandi en á árunum 2017/2018 voru veidd 5.418 tonn af sæbjúgum en ekki nema 

rétt undir 3.000 tonn árið 2016/2017 (Starfshópur sjávarútvegsráðherra, 2019). 

Um 100 tegundir sæbjúgna eru veiddar til matar í dag og hefur áhugi asíubúa á nýjum 

tegundum sæbjúgna leitt til þess að sæbjúgu eru nú veiddar í öllum heimshornum. Margar 

tegundir sem að eitt sinn var mikið um í Asíu eru nú útdauðar vegna ofveiði sem að skýrir einnig 

aukinn áhuga á sæbjúgum sem veiddar eru utan Asíu. Veiði sæbjúgna fer fram með mismunandi 

hætti en hægt er að kafa í grunnum sjó og týna þær af sjávarbotni en algengast er, sérstaklega 

hér á norðurslóðum, að notast við plógveiði (Þórarinsdóttir & Gunnarsson, 2010).  

Lengi hefur verið reynt að ná upp sæbjúgnaeldi í Asíu vegna vinsælda þeirra en fyrsta tilraun 

til eldis var gerð árið 1954. Þá var reynt að koma upp eldi á vinsælustu tegundinni, sem er að 

finna í Kína, sem kallast Apostichopus Japonicus og hefur sú tegund nokkrum sinnum verið 

nálægt útrýmingu vegna ofveiði hennar. Nú til dags gengur eldi sæbjúgna mun betur og nú eru 

nokkrar tegundir sæbjúgna framleiddar í eldi í Kína. Árið 2013 voru framleidd 193.705 tonn af 

sæbjúgum með eldi. Þetta framleiðslumagn nær þó ekki að fullnægja eftirspurn og því enn 

mikið af sæbjúgum flutt inn frá öðrum heimshlutum (Han o.fl., 2016;Yang o.fl., 2015).  

Sæbjúgu sem eru veidd úr sjó eru mun vinsælli en sæbjúgu sem eru framleidd í eldi og getur 

verið mikill munur á kílóverði sæbjúgna, eða allt frá 20-260$ (bandaríkjadala) sem gera í mars 

2021 á bilinu 2.500- 45.000kr (ISK) (Hossain o.fl., 2020). Erfitt getur verið að flytja sæbjúgu milli 

landa þar sem þau eru oftast flutt heil og óþurrkuð en líkamsveggur dýranna á það til að rofna 

þegar að dýrin eru ekki geymd í salti. Líkamsveggurinn getur líka skemmst við flutning vegna 

þess að ýmis efni losna úr innyflum dýranna sem geta eyðilagt kollagenið í sæbjúgunum, sem 

er mjög vinsælt hráefni. Best er að flytja sæbjúgun milli landa með því að geyma þær í frosnum 

sjó (Gianasi o.fl, 2016a). 
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1.1.2 Cucumaria frondosa 

Tegundin Cucumaria frondosa er af ættbálknum Dendrochirotida og er betur þekkt sem  

„orange-footed“ sæbjúga eða „Brimbútur“ á íslensku og er að finna í norður Atlantshafi. Dýr af 

þessari tegund geta orðið allt að 50cm á lengd en mun algengara er að þau nái ekki nema um 

35cm lengd. Hér við Íslandsstrendur er meðalþyngd þeirra um 200-400g. Líkami þeirra skiptist 

í líkamsvegg, innyfli og sogfætur. Líkaminn er mjúkur og í laginu eins og bjúga eða gúrka og 

sogfæturnir umkringja munn sæbjúgnanna og með þeim halda sæbjúgun sér við botn sjávarins 

(Hossain o.fl., 2020;Smirnov, 2012;Thorarinsdottir & Gunnarsson, 2010).  

Stærsti hluti fæðu sæbjúgnanna er jurtasvif, þau borða þó stundum einstaka egg, lirfur og 

aðrar smáar lífverur. Þar sem meginfæða sæbjúgnanna eru jurtasvif hljóta þær að lifa grunnt. 

Mikið er oft af sandi í maga sæbjúgnanna þar sem að þær í raun borða sandinn og sía úr honum 

þau næringarefni sem þar er að finna. Fæðuval sæbjúgnanna hefur mikil áhrif á næringarefni 

sem að hægt er að finna í sæbjúgunum sjálfum og við eldi þeirra er hægt að auka magn 

nauðsynlegra fitusýra í sæbjúgunum með því að hafa meira af eggjum og lirfum í fæðunni en 

þeirra venjulegu jurtasvif  (Gianasi o.fl., 2016b).  

Cucumaria frondosa eru aðallega seldar á þurrkuðu formi og fer um 90% af sölu þeirra fram 

í Kína, Hong Kong, Japan, Kóreu og Singapore. Líkamsveggur sæbjúgnanna er skorinn á ákveðinn 

hátt sem að kallast „butterfly-cut“. Þá er munnur og endaþarmur skorinn af og líkamsveggurinn 

skorinn frá munni að endaþarmi og innyfli fjarlægð. Einnig er til vinsæl aðferð sem að kallast 

„cocoon-cut“ þar sem að stungið er í gegnum sæbjúgurnar frá munni til endaþarms og innyfli 

þannig fjarlægð. Með þessu móti er líkamsveggur og húð ósnert (Hossain o.fl., 2020).  

 

1.1.3 Matreiðsla  

Sæbjúgu eru flokkuð sem lostæti í Asíu og hafa ekki öll heimili efni á því að bjóða upp á þau. 

Hægt er að elda þau á marga mismunandi vegu en  Bêche-de-mer aðferðin er sú vinsælasta. Þá 

eru innyfli sæbjúgnanna skorin í burtu og unnið er einungis með líkamsvegg og húð 

sæbjúgnanna. Bêche-de-mer er framleitt á nokkra máta en hægt er að þurrka, sjóða eða reykja 

sæbjúgun. Þetta er sniðugt að gera þar sem að auðvelt er að geyma Bêche-de-mer eftir að búið 

er að meðhöndla það. Vinsælt er að láta Bêche-de-mer í súpu þar sem að ekki er mikið bragð 

af sæbjúgunum (Hossain o.fl., 2020;Preston, 1993; Bruckner, 2006).  
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Þrátt fyrir að líkamsveggur sæbjúgnanna sé vinsælasta afurðin er þó markaður fyrir 

kynkirtla og innyfli sæbjúgnanna, þó að hann sé mun smærri. Í Japan eru sæbjúgun oftast 

borðuð hrá og þar eru innyfli og kynkirtlar þeirra sérstaklega vinsæl. Í Fiji eru sæbjúgun soðin í 

kókosmjólk og á sumum stöðum í Asíu eru þær súrsaðar í límónusafa 

(Rengarajan,1996;Brucner, 2006).  

 

1.1.4 Næringarefni sæbjúgna 

Sæbjúgun eru oftast þurrkuð og við það rýrnar stór hluti sæbjúgnanna þar sem að mesti hluti 

þeirra er vatn. Næringarinnihald  Cucumaria frondosa  er sýnt í töflu 1 (Zhong o.fl.,2007). 

Tafla 1: Næringargildi Cucumaria frondosa (Zhong o.fl., 2007). 

Efni Magn af þyngd 

lifandi dýra (%) 

Vatn 90,5 

Prótein 5,5 

Fita 0,8 

Aska 3,5 

Kolvetni 1,5 

 

Þrátt fyrir að stór hluti sæbjúgnanna tapist við þurrkun þá er mikið af verðmætum og 

auðmeltanlegum næringarefnum í þeim. Rannsóknir sýna að meira er af amínósýrum í 

sæbjúgunum þegar að þarmar eru ekki fjarlægðir, sem að segir okkur að innyflin innihalda 

einnig hlutfallslega hátt magn amínósýra. Þær tegundir amínósýra sem að hafa fundist í 

sæbjúgum eru glútamic sýra, lýsine, lefsín, glísín, asparagín og lítið magn af alanín, arginín, 

prólín og valín (Hossain o.fl., 2020). Einnig hafa fundist steinefni og snefilefni eins og Cu, Fe, Zn, 

K, Na, Mn, As, Mg, Se, Ni og Ca og þá aðallega í innyflum sæbjúgnanna. Einhver vítamín hafa 

einnig fundist eins og níacín (B-vítamín), pantóþen sýra (B-vítamín), alfa-tókóferól (E-vítamín), 

ríbóflavín (B-vítamín), þíamín (B-vítamín) og fólat (B-vítamín) (Mamelona o.fl., 2010). Aftur á 

móti innihalda kynkirtlarnir og líkamsveggur sæbjúgnanna mun meira af fitusýrum en þarmar 

þeirra (Gianasi o.fl., 2016b).  
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1.2 Lífvirk efni sæbjúgna 
Undanfarin ár hafa sjávarafurðir fengið vaxandi athygli er varðar lífvirk efni. Cucumaria frondosa 

er ein þeirra sjávarafurða og þá einna helst vegna mögulegra krabbameins bælandi virkni 

afurða. Mörg mismunandi efni einangruð úr sæbjúgum hafa verið prófuð til 

krabbameinslækninga og hafa þau sýnt mismunandi krabbameins bælandi áhrif. Fundist hefur 

aukning á stýrðum frumudauða, betri stýringu á frumuhringnum, minnkun vaxtar krabbameins, 

hömlun æðamyndunar, hömlun æxlisvaxtar og litla æðamyndun. Þau lífvirku efni sem búið er 

að einangra og mæla í Cucumaria frondosa, sem að mest er búið að rannsaka, eru triterpene 

glýkósíð, fjölsykrur og þá helst fúkósýleraðar kondróítín súlföt, serebrósíð, sapónín, karótenóíð, 

kollagen og fenólar (Xu o.fl., 2018;Hossain o.fl., 2020; Wargacetia & Widodo, 2017). 

 

1.2.1 Andoxunarefni 

Fríir radíkalar verða til í líkama okkar vegna margra mismunandi og eðlilegra efnasambanda, 

eins og þegar að við reynum á okkur og notum vöðvana eða við meiðsli eða bólgur en þeir geta 

líka orðið til vegna reykinga, röntgenmyndataka, loftmengunar og fleira. Fríir radíkalar eru efni 

sem hafa eina lausa rafeind eða geta tekið á móti einni lausri rafeind og haga sér því eins og 

oxunarefni eða afoxunarefni. Þessir fríu radíkalar eru oftast hvarfgjarnar súrefnistegundir (ROS) 

eða hvarfgjarnar köfnunarefnistegundir (RNS). Það þýðir að þetta eru efnasambönd sem að 

innihalda annað hvort súrefni eða köfnunarefni. Til eru 8 mismunandi tegundir frírra radíkala: 

súperoxíð anjón (O2
-), hýdrógen peroxíð (H2O2), sindurefni   (OH-), lífræn hýperperoxíð (ROOH), 

alkoxý raídkalar (RO), peroxý radíkalar (ROO), hypoklóríð sýra (HOCl) og peroxýnítrit (ONOO-). 

(Halliwell, 1996a;Labo o.fl., 2010). 

Þegar of mikið er af fríum radíkölum í líkamanum okkar er talað um oxunarálag sem hægt 

er að laga með hjálp andoxunarefna. Andoxunarefni eru efni sem hjálpa til við að halda fríum 

radíkölum í skefjum með því að hægja á oxun. Til eru nokkrar mismunandi gerðir 

andoxunarvirkni, eins og hreinsun súrefnis eða köfnunarefnis, binding málmjóna, sem þarf til 

þess að hvata ROS, eða með því að hvata innrænar andoxunar varnir í líkama okkar (Halliwell, 

1996a;Labo o.fl.,2010).  

Efni sem að hjálpa til við að halda oxunarefnum í skefjum geta bæði verið andoxarar sjálf 

eða innihaldið efni sem að hjálpa öðrum andoxurum. (Stone o.fl., 2020;). Sterkir andoxarar geta 
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verið fenólar, flavonólar, karótínar eða vítamín eins og C-vítamín og E-vítamín. C-vítamín er 

vatnsleysanlegt og hefur mikla andoxunarvirkni  Daglegur skammtur (RDA (recomended daily 

allowance)) C-vítamíns er 90mg fyrir fullorðna karla og 75mg fyrir fullorðnar konur til þess að 

verja líkamann gegn fríum radíkölum. C-vítamín gegnir því hlutverki í líkamanum að hægja á 

sumum efnahvörfum eins og oxun (Institute of Medicine (US) Panel on Diatery Antioxidants 

Related Compounds, 2000; Halliwell, 1996b). 

Í dag er talið að fríir radíkalar geti valdið heilsuskaða. Oxunarálag hefur verið tengt við 

marga sjúkdóma eins og  Alzheimer, hjartasjúkdóma og jafnvel krabbamein. Það er þó ekki hægt 

að kenna oxunarálagi alfarið um þessa sjúkdóma og alls ekki hægt að segja að hægt sé að koma 

í veg fyrir marga sjúkdóma með inntöku andoxunarefna  (Young & Woodside, 2001). 

Í ljósi þess að oxunarálag er mjög óholt fyrir líkamann og andoxarar geta hjálpað við að 

vinna gegn því hafa vinsældir andoxunarefna farið vaxandi (Lim, 2014). Til eru margar tegundir 

prófa sem hægt er að nýta til að skoða andoxunarvirkni. Þær aðferðir sem mest hafa verið 

notaðar eru meðal annars 2,2-azino-bis(3-ethylobenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS), 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), ferric reducing/antioxidant power (FRAP), oxygen radical 

absorbance capacity (ORAC), total antioxidant capacity (TAC) og fleiri. Þessi próf mæla 

andoxunarvirkni á mismunandi máta þar sem að andoxarar geta stöðvað oxun á misunandi hátt. 

Því er oftast ekki nóg að framkvæma aðeins eina tegund andoxunarprófa þegar verið er að 

skoða andoxunarvirkni (Anolovich o.fl., 2002;Thaipong o.fl., 2006;Phatak & Hendre, 2014).  

DPPH prófið mælir andoxunarvirkni með því að mæla hvort að efni geti hamlað sindurefnum. 

DPPH er stöðugt sindurefni og þegar að því er blandað við efni sem að gefa frá sér vetnisatóm 

fer fram afoxun. TAC aðferðin mælir heildar andoxunargetu sýna (Kedare & Singh, 2011;Rubio 

o.fl., 2016). 

 

1.2.2 Bólguhamlandi virkni og efni 

Bólguviðbragð er eðlilegt ónæmissvar líkamans við allskonar tegundum áverka, svo sem við rof 

á vef, skemmd eða sýkingar vegna sýkla og fleira. Bólgur lýsa sér sem roði, hiti, verkur og skert 

virkni á áverkastað en inni í líkamanum er um að ræða mjög flókið ferli. Þegar bólga á sér stað 

eykst gegndræpi á áverkastað og við það komast hvít blóðkorn, sem hafa það hlutverk að 

hreinsa upp sýkla og skemmdir, og aðrar sérhæfðari ónæmisfrumur að áverkastað. Þessi svörun 
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ónæmiskerfisins skýrir hita, roða, verk og skerta virkni. En bólgusvar er mun meira en þetta. 

Bólgusvar er í raun keðjuverkun þar sem margar mismunandi frumugerðir, sameindir og margar 

boðleiðir koma við sögu og er erfitt að stoppa þetta ferli þegar það er farið af stað (Anosike o.fl., 

2012;Punt o.fl., 2019). 

Til þess að stoppa eða hægja á bólgusvari er notast við bólguhamlandi lyf. Nonsteroidal 

anti-inflammatory drug (NSAID) er tegund bólguhamlandi lyfja sem eru mikið notuð í dag og 

eru tekin vegna ýmissa kvilla eins og gigtar, margra stoðkerfa sjúkdóma og fleira. Þessi lyf eru 

þó ekki einungis góð fyrir líkamann þar sem að langvarandi áhrif þeirra geta verið til dæmis 

magasár sem getur verið erfitt að meðhöndla. Því hefur lengi verið unnið að því að finna nýja 

tegund bólguhamlandi lyfja (Anosike o.fl., 2012;Punchard o.fl., 2004;Davis o.fl.,2017).  

NSAID bólguhamlandi efni virka með því að hamla virkni svokallaðra cyclooxygenase-1 og 2 

(COX) ensíma og stoppa þar keðjuverkun bólgunnar. Einnig er hægt að hamla bólgusvörun með 

því að hafa áhrif á virkni 5-lipogenase(LOX) en það er ensím bólgusvörunar sem er staðsett á 

öðrum stað í keðjunni. Þau efni sem stöðva bólgusvörun við 5-LOX ensímið hafa ekki sömu 

langtímaáhrif og NSAID, magasár (Jahng, 2004;Reddy,2008). 

Bólguhamlandi svörun er hægt að mæla á marga vegu vegna þess hve flókið samspil efna 

og frumna bólgusvörun er. Rannsóknir á NSAID bólguhamlandi lyfjum hafa sýnt fram á að þau 

geta hamlað eðlissviptingu albúmíns. Hægt er að eðlissvipta próteinum á marga vegu en ein 

þeirra er hitun. Við hitun breytist þriðja eða fjórða stigs bygging próteinanna og það missir þá 

eitthvað af eiginleikum sínum. Því er hægt að skoða bólguhamlandi virkni með því að athuga 

vernd gegn eðlissviptingu próteina (Dharmadeva o.fl., 2018). 
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1.3 Markmið og rannsóknarspurning 
Áhugi á sæbjúgnaveiðum hér á landi fer vaxandi og er ekkert gert við innyfli þeirra í dag. Þar 

sem líkamsveggur sæbjúgna er ekki nema um 50% þyngdar þeirra er stórum hluta af þeim hent. 

Væri ekki hægt að nýta þessa auðlind betur og skapa verðmæti á sama tíma?  

Markmið þessa verkefnis er að athuga hvort hægt er að finna áhugaverða lífvirkni í innyflum 

sæbjúgna sem að væri hægt að nýta. Þetta var gert með því að byrja á því að draga út lífvirkni 

úr innyflum sæbjúgna og byggt á ofansögðu var valið að skoða sérstaklega maga og þarma 

sæbjúgna. Eftir að búið var að draga lífvirkni úr sæbjúgunum var bólguhamlandi virkni 

rannsökuð með því að mæla hindrun á eðlissviptingu albúmíns. Síðan voru notaðar tvær 

aðferðir til þess að mæla andoxunarvirkni, annarsvegar total antioxidant capacity (TAC) aðferð 

og hinvegar 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð.  

Við vinnslu verkefnisins var rannsóknarspurningin aðlöguð verkefninu og þar sem að 

bólguhamlandi virkni og andoxunarvirkni var skoðuð endaði rannsóknarspurningin sem: 

Lögð var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: Er hægt að draga út bólguhamlandi efni og 

andoxunarefni úr þörmum og maga íslenskra sæbjúgna?
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2 Efni og aðferðir 
Verkþættir þessarar tilraunar skiptust í grófum dráttum í tvennt. Annars vegar í útdrátt á lífvirkni 

úr innyflum sæbjúgna og hins vegar athugun á bólguhamlandi virkni og andoxunar virkni. Gerð 

var tilraun til að mæla bólguhamlandi virkni með prófi sem að gengur út á hömlun á 

eðlissviptingu albúmíns og andoxunarvirkni var mæld með DPPH prófi og TAC prófi. Um 9 kg af 

frosnum sæbjúgum (Cucumaria frondosa) var sótt þann 29. janúar 2021, þar sem dýrin höfðu 

verið geymd í frosti hjá fyrirtækinu Hafnarnes Ver ehf í Þorlákshöfn. Sýnin voru síðan geymd í 

frysti við -20°C þangað til að þeim var komið til Akureyrar þann 26. febrúar 2021, og komið fyrir 

í frysti við -20°C, þar til úrvinnsla fór fram.  

 

2.1 Mælingar sæbjúgnanna 
Byrjað var á því að mæla þyngd sæbjúgnanna og þau flokkuð í 3 hópa þar sem að 3 þyngstu 

voru sett saman í hóp 1, 3 næst þyngstu í hóp 2 og 3 léttustu dýrin í hóp 3. Eftir það voru 

sæbjúgurnar skornar langsum frá munni til endaþarms og þarmar þeirra og magi tekinn til hliðar 

og þyngd þeirra mæld. Maga og þörmum dýra  í hverjum hópi var komið fyrir í 500mL bikarglasi, 

þyngd þeirra mæld og jöfn þyngd etanóls bætt í bikarglösin. 

 

2.2 Útdráttur 
Magi var skorinn betur í sundur og eftir það var þörmum og maga í 1:1 þynningu með etanóli 

komið fyrir undir töfrasprota og sýni gerð eins einsleit og mögulegt var. Vökvanum var síðan 

komið fyrir ofan í glertrekt sem látin var ofan á 500mL kolbu sem að tengd var við sog. Síað var 

með fullu sogi í 20 mínútur í gegnum Watman 2 filter. Sýnunum var svo komið fyrir í ísskáp við 

4°C yfir nóttu.  
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2.3 Bólguhamlandi virkni  

2.3.1 Hindrun á eðlissviptingu albúmíns 

Við mælingu á bólguhamlandi virkni var stuðst við aðferðarlýsingu Gupta o.fl. (2021) með 

lítilsháttar breytingum.  Til dæmis var sleppt að mæla sýrustig allra sýna fyrir hitun. Íbúfen 

(400mg, Actavis) og Vóstar-S (50mg, Actavis) voru notuð sem staðlar og þynntir ýmist með 

eimuðu vatni eða fosfat buffer (pH7,0) í raðþynningu. Síðan var 50µL af hverri þynningu sýna 

komið fyrir í tilraunaglösum og 450µL af 1% vatnsleystu bovine serum albumin (BSA, Sigma 

Aldrich) bætt út í. Eftir það voru sýnin látin standa við 37°C í 20 mínútur og síðan í vatnsbaði við 

57°C í 10 mínútur. Eftir að sýnin höfðu kólnað við herbergishita í 10 mínútur voru 2,5mL af fosfat 

buffer (pH7,0) bætt í hvert glas. Gruggleiki var svo mældur með ljósgleypnimælingu við 660nm 

í UV1800 Spectrophotometer (Shimadzu). Hindrun á eðlissviptingu próteina (%) var svo mæld 

með eftirfarandi jöfnu 

%ℎ𝑖𝑛𝑑𝑟𝑢𝑛 𝑒ð𝑙𝑖𝑠𝑠𝑣𝑖𝑝𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑙𝑏ú𝑚𝑖𝑛𝑠 =  
𝐴𝑐 − 𝐴𝑠

𝐴𝑐
∗ 100 

Þar sem að Ac er ljósgeypni neikvæðs viðmiðs og As er ljósgleypni sýnanna. Neikvætt viðmið 

var útbúið með því að nota 50 µL af buffer í stað sýnis.  

 

2.4 Andoxunarvirkni 

2.4.1 Total antioxidant capacity (TAC) aðferð 

TAC aðferðin var framkvæmd samkvæmt aðferðarlýsingu Prasad & Ramakrishnan (2011) með 

lítilsháttar breytingum, eins og notkun sodium molybdate í stað ammonium molybdate og 

etanóls í stað metanóls. Sýni voru þynnt tífallt, fjórum sinnum, og hvert sýni í þrítekningu. 100µL 

af sýni var látið í 1,5mL eppendorf glas og 1mL af hvarflausn bætt út í hvert glas. Hvarflausnin 

samanstóð af 0,6M sulfuric acid (H2SO4) (Sigma Aldrich), 28mM sodium phosphate (H2NaO4P) 

(Merck) og 4mM sodium molybdate (Na2MoM4) (Sigma Aldrich) í jöfnum hlutföllum. Glösin 

voru síðan hituð í 90 mínútur við 95°C. Eftir það voru glösin látin kólna að herbergishita í ísbaði 

í 5 mínútur og ljósgleypni mæld við 695nm í UV1800 Spectrophotometer (Shimadzu). 

Staðallausn var útbúin með því að blanda 10mg af gallic sýru (Sigma Aldrich) ofan í  1mL etanóli. 

Þetta var látið í 1,5mL eppendorf glas og þynnt tífalt í etanóli fimm sinnum. Einnig var notast 
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við C-vítamín (Pharmarctica) töflur til samanburðar og þær muldar í morteli og 10mg blandað 

við 1mL af etanóli og þynnt tífalt, fimm sinnum 

 

2.4.2 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð 

DPPH aðferðin var framkvæmd samkvæmt aðferðarlýsingu Brand-Williams o.fl. (1995) með 

smávegis breytingum, eins og notkun etanóls í stað metanóls. Búin var til stofnlausn með því að 

vigta 12mg af DPPH (Sigma Aldrich) og bætt við 50mL af óþynntu etanóli. Stofnlausnin var 

geymd í frysti við -20°C og myrkri yfir nóttu. Eftir það var útbúin vinnslulausn þar sem að 10mL 

af stofnlausn var blandað við 45mL af óþynntu etanóli og lausnin geymd í fyrsti við -20°C og 

myrkri. Sýni voru þynnt tífalt fjórum sinnum og hvert sýni rannsakað í þrítekningu. Í 1,5mL 

eppendorf glös voru mældir 450µL af vinnslulausn, 450µL af óþynntu etanóli og 100µL af sýni. 

Blandað var vel í glösum með vortexun og ljósgleypni mæld strax við 517nm í UV-1800 

Spectrophotometer (Shimadzu). Glösin voru látin standa í myrkri við herbergishita og  

ljósgleypni mæld á háltíma fresti í 3 klst. Staðalausn var útbúin með því að blanda saman 10mg 

af gallic sýru (Sigma Aldrich) og 1 mL af etanóli. Gerðar voru tífaldar þynningar fimm sinnum. C-

vítamín (Pharmarctica) lausnir voru útbúnar eins þar sem að C-vítamín var mulið í morteli og 

10mg af C-vítamín dufti var leyst upp í 1mL af etanóli og notast við tífaldar þynningar og þynnt 

5 sinnum. Neikvætt viðmið var óþynnt etanól í stað sýnis.   

Andoxunarvirkni var reiknuð með útreikningum á hlutfallslegri hreinsun á sindurefnum  

(free radicals) með eftirfarandi jöfnu.  

%𝑅𝑆𝐴 =
𝐴𝑣𝑖ð𝑚𝑖ð − 𝐴𝑠ý𝑛𝑖

𝐴𝑣𝑖ð𝑚𝑖ð
∗ 100 

Þar sem að Aviðmið er ljósgleypni viðmiðunar sýnis og Asýni er ljósgleypni sýnis.  

 

2.5 Úrvinnsla 
Útreikningar voru framkvæmdir samkvæmt aðferðarlýsingu hér að ofan og staðallínurit, t-próf, 

staðalfrávik og uppsetning grafa unnið í excel. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Mæling sæbjúgna 
Tafla 2 sýnir þyngd allra 9 sæbjúgna sem að voru notaðar til mælinga á andoxunarvirkni. 

Taflan sýnir dreifingu þyngdar dýra í hverjum hóp. Innyfli sæbjúgna í hópi 2 eru að meðaltali 

þyngri en þeirra í hópi 1 þrátt fyrir að það sé hópurinn með meðalþungum sæbjúgum.  

Tafla 2: Dreifing þyngdar sæbjúgnanna. Taflan sýnir dreifingu á þyngd sæbjúgnanna ásamt þyngd 
innyflanna. 

Hópur Þyngd 

sæbjúgnanna 

(g) 

Meðalþyngd 

sæbjúgnanna 

(g) 

Þyngd 

innyfla(g) 

Meðalþyngd 

innyfla 

Samtals þyngd  

innyfla(g) 

1 404,09 392,61 72,00 65,88 193,68 

395,86 76,72 

377,87 48,92 

2 365,44 343,21 77,52 70,77 209,34 

349,58 77,67 

314,60 57,13 

3 303,17 272,55 45,39 54,26 161,02 

276,75 64,66 

237,72 52,73 

 

3.2 Hömlun á eðlissviptingu albúmíns 
Niðurstöður mælinga á hindrun á eðlissviptingu albúmíns eru sýndar á mynd 2. Mælingar A-E 

voru gerðar með „heat stock fraction“ BSA (Sigma Aldrich) sem að þýðir að próteinið 

eðlissviptist við hærra hitastig. Því var ákveðið að skipta um BSA (Sigma Aldrich) í tilraunum F-I. 

Myndin sýnir að engar af þessum mælingum gáfu niðurstöður sem hægt var að nýta til þess að 
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reikna út hindrun á eðlissviptingu albúmíns. Ekki tókst að láta upp gott staðallínurit þrátt fyrir 

miklar breytingar á þynningum bólguhamlandi efna. 

 

Mynd 2: Hindrun á eðlissviptingu albúmíns (%). Myndin sýnir niðurstöður ljósgleypnimælingar á móti styrk 
virka efnisins. Mælingar A-E eru merkar með * þar sem að „heat stock fraction“ BSA (Sigma Aldrich) var 

notað.  

Tafla 3 sýnir breytingar sem gerðar voru á framkvæmd í tilraun til að fá marktækar 

niðurstöður á neikvæðu viðmiði og staðallínuriti. Niðurstöður sýna að ljósgleypni neikvæða 

viðmiðsins var aldrei nægilega há til þess að geta reiknað út hlutfallslega hindrun á 

eðlissviptingu albúmíns.  
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Tafla 3: Breytingar á framkvæmd við hindrun á eðlissviptingu albúmíns (%). Tilraunir A-I og breytingarnar 
sem að gerðar voru til þess að reyna að fá tilraunina til þess að sýna marktækar niðurstöður ásamt 

ljósgleypni neikvæðs viðmiðs. Í mælingum merktar með * var notast við „heat stock fraction“ BSA (Sigma 
Aldrich). 

Tilraun Albúmín Lyf Buffer (pH) Lyf þynnt 

með 

Hitastig (°C) Biðtími 

(mínútur) 

Ljósgleypni 

viðmiðs 

(660nm) 

A 1%BSA* Íbúfen  Fosfat (7,0) dH2O 37 & 57 20 & 10  

B 1%BSA* Íbúfen Fosfat (7,0) dH2O 37 & 57 20 & 10  

C 1%BSA* Vóstar Fosfat (7,0) EtOH 37 & 57 20 & 10  

D 1%BSA* Vóstar Fosfat (7,0) EtOH 37 & 57 20 & 10  

E 1%BSA* Vóstar Fosfat (7,0) EtOH 37 & 57 20 & 10 0,0564 

F 1%BSA Vóstar PBS (6,4) dH2O 37 & 70 20 & 5 0,0271 

G 5%BSA Vóstar PBS (6,4) dH2O 37 & 70 20 & 5 0,0723 

H 5%BSA Vóstar PBS (6,4) dH2O 37 & 70 20 & 5 0,0299 

I 1%Egg 

albúmin 

vóstar PBS (6,4) dH2O 37 & 70 20 & 5 0,0084 

 

Í síðustu tilrauninni var ákveðið notast við Phosphate buffered saline (PBS) buffer með 

sýrustig 7,4 og notast við hærri styrk BSA (5%BSA). Lausnin var mæld við bylgjulengd 750-

400nm með 5nm millibili til þess að athuga hvort að betri niðurstöður fengjust með að breyta 

ljósgleypni en ekki fengust marktækar niðurstöður. Eftir ítrekaðar tilraunir var gefist upp á að 

reyna að fá tilraunina til að ganga.  Nánari mælingar eru sýndar í viðauka 1 og innihaldslýsingu 

buffera sem voru prófaðir eru sýndir í viðauka 2.  

 

3.3 Total antioxidant capacity (TAC) próf 
Tafla 4 sýnir niðurstöður úr TAC mælingu og mun þeirra eftir þyngd sæbjúgnanna. Staðalfrávik 

mælinganna eru ekki mikil innan hópanna en hækka þegar litið er á meðaltal. T-próf var 

framkvæmt til þess að athuga hvort marktækur munur var á TAC mælingum eftir þyngd 

sæbjúgnanna og var p-gildi alltaf lægra en 0,05 og því er marktækur munur milli mælinga allra 

hópanna. Hópur 3 inniheldur léttustu sæbjúgun og sýndi hæstu andoxunarvirkni og hópur 1 

inniheldur þyngstu sæbjúgun með minnstu andoxunarvirkni.   
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Tafla 4: Andoxunarvirkni mæld með total antioxidant capacity (TAC) aðferð. Taflan sýnir meðaltal mælinga á 
andoxunarvirkni í innyflum mismunandi stærðarhópa dýra (3dýr/hóp), ásamt staðalfráviki mælinga. Virkni 

var mæld út frá jákvæðu viðmiði (C-vítamín). 

Sæbjúgu 1 0,78 ± 0,06 

Sæbjúgu 2 0,96 ± 0,03 

Sæbjúgu 3 1,32 ± 0,07 

Meðaltal 1,02 ± 0,24 

 

Niðurstöður TAC mælinga á innyflum mismunandi stærðarhópa sæbjúgnanna og þynningar 

þeirra er að finna í  viðauka 3 ásamt staðallínuriti fyrir jákvæða viðmiðið sem var C-vítamín þar 

sem ekki náðist að láta upp gott staðallínurit fyrir gallic sýru. Niðurstöður eru reiknaðar út frá 

bestu línu C-vítamíns. 

 

3.4 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) próf 
Mynd 3 sýnir niðurstöður úr DPPH mælingum. Hlutfallsleg hreinsun sindurefna breytist með 

tíma bæði í sýnum af innyflum sæbjúgnanna og jákvæðu viðmiðunum (gallic sýra og C-vítamín). 

Hlutfallsleg hreinsun sindurefna virðist lækka eftir því sem hvarftíminn lengdist. Innyfli 

sæbjúgnanna hreinsuðu aldrei nema rétt um 60% á meðan að bæði C-vítamín og gallic sýran 

hreinsuðu bæði um 90%, en hlutfallsleg hreinsun sindurefna lækkar meira eftir því sem 

hvarftíminn lengdist á C-vítamíninu en gallic sýrunni.  Hlutfallsleg hreinsun sindurefna lækkar 

einnig á mælingum sæbjúgnanna eftir því sem hvarftíminn lengist. Eftir fyrstu mælingar á 

hlutfallslegri hreinsun sindurefna var ákveðið að mæla einungis á 1 klukkustundar millibili þar 

sem að munur mælinga á hálftíma fresti virtist ekki nógu mikill.  



 

 17 

 

Mynd 3: Andoxunarvirkni mæld með 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð. Myndin sýnir 
hlutfallslega hreinsun sindurefna á mismunandi hvarftíma í innyflum sæbjúgna, ásamt gallic sýru og C-

vítamíni. 

Mynd 4 sýnir mun á hreinsun sindurefna í innyflum mismunandi stærðarhópa sæbjúgna. 

Hópur 2 sýndi hæstu andoxunarvirkni og hópur 1 þá lægstu. Staðalfrávik hækka aðeins eftir að 

tíminn líður sem að bendir til þess að meiri breytileiki sé milli mælinga eftir því sem hvarftíminn 

eykst. Framkvæmt var t-próf á niðurstöðum mælinga á mismunandi stærðarhópum dýranna. 

Niðurstöður mælinga á sýnum úr hópi 2 voru marktækt frábrugðnar (p<0,05) niðurstöðunum 

mælinga á sýnum bæði úr hópi 1 og 3 en ekki var marktækur munur á niðurstöðum mælinga á 

sýnum úr hópi 1 og 3.  
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Mynd 4: Andoxunarvirkni mæld með 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) aðferð í innyflum mismunandi 
stærðarhópa dýra. Myndin sýnir hlutfallslega hreinsun sindurefna á mismunandi hvarftíma í innyflum 

sæbjúgnanna. 

Niðurstöður DPPH mælinga er að finna í viðauka 4. Þar eru sýndar niðurstöður á 

hlutfallslegri hreinsun sindurefna í mismunandi þynningum sýna, gallic sýru og C-vítamínsins 

ásamt útreiknuðum meðaltölum og staðalfráviki. 
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4 Umræður 
Margar tegundir prófa hafa verið þróaðar og nýttar til þess að mæla andoxunarvirkni og 

bólguhamlandi virkni (Dharmadeva o.fl., 2018; Thaipong o.fl., 2006). Í þessari tilraun var valið 

að mæla bólguhamlandi virkni með prófi sem mælir hlutfallslega hindrun á eðlissviptingu 

albúmíns og DPPH próf og TAC próf til þess að mæla andoxunarvirkni. Vel gekk að mæla 

andoxunarvirkni í innyflum sæbjúgnanna en því miður heppnaðist ekki að mæla bólguhamlandi 

virkni. 

Sæbjúgunum var skipt í 3 hópa eftir stærð til þess að athuga hvort að einhver munur væri 

á lífvirkni í dýrunum eftir því hve stór þau voru. Ekki fundust neinar heimildir um það hvort að 

munur væri á lífvirkni sæbjúgna eftir þyngd þeirra og því þótti það áhugavert rannsóknarefni. 

Innyfli sæbjúgnanna voru ekki alltaf í samræmi við þyngd sæbjúgnanna og gæti það verið vegna 

þess að það gekk misvel að ná öllum innyflum dýranna úr þeim. Magi sæbjúgnanna var einnig 

ekki alltaf í samræmi við stærð þeirra og var hann mjög stór hluti innyflanna. Maginn var 

umlukinn mjög þykkum vef og erfitt var að hakka hann. Hann var því skorinn í sundur til þess að 

reyna að ná sem mestri lífvirkni úr maganum. Það getur þó vel verið að ekki hafi tekist að ná 

eins mikilli lífvirkni og hægt er úr maganum. Illa gekk að sía lífvirku efnin frá þar sem að hakkið 

var nokkuð þykkt og því tekin ákvörðun um að sía einungis í 20 mínútur þó svo að ekki væri búið 

að sía allan vökvann frá. Gæti verið að lengri síun hefði gefið betri niðurstöður en ólíklegt er að 

það hafi haft mikil áhrif. 

Mæling á hlutfallslegri hindrun á eðlissviptingu albúmíns gekk ekki eins vel og vonast var til. 

Vonast var eftir hárri ljósgleypni viðmiðsins og lægri ljósgleypni eftir því sem styrkur 

bólguhamlandi lyfja var aukinn. Aldrei tókst að mæla eðlissviptingu albúmíns í viðmiðs sýninu 

og því ekki hægt að mæla hlutfallslega hindrun á eðlissviptingu í sýnum með bólguhamlandi 

efnum. Svo virðist sem að ljósgleypni sýnanna hafi hoppað upp og niður af algjörri tilviljun og 

því ekki hægt að láta upp neitt gott staðallínurit. Eina skiptið sem að einhver ljósgleypni mældist 

var þegar notast var við of háan styrk af lyfinu vóstar sem að var appelsínugult á litinn og truflaði 
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því mælinguna. Þessi aðferð sem mælir bólguhamlandi virkni með því að mæla hlutfallslega 

hindrun á eðlissviptingu albúmíns hefur lengi verið notuð og byggir á því að NSAID lyf geti 

hamlað eðlissviptingu albúmíns (Dharmadeva o.fl., 2018). Flestar rannsóknir sem að notast við 

þessa aðferð eru að mæla bólguhamlandi virkni í plöntum. Þessi aðferð hefur þó verið notuð til 

þess að mæla bólguhamlandi virkni í vatnsútdrætti úr sæbjúgunum Bohadshia vitiensis og var 

þar sýnt fram á hærri bólguhamlandi virkni en bólguhamlandi lyfið Diclofenac (Jayathilake & 

Gunathilaka, 2019; Leelprakash & Dass, 2011). Svo að ekkert bendir til þess að þessi aðferð ætti 

ekki að virka á innyflum sæbjúgna.  

Eftir fyrstu tilraunir kom í ljós að það BSA sem að notað var gæti verið óhentugt þar sem 

aðferðin gengur út á að eðlissvipta próteinin með hitun og notað var hitaþolið BSA. Tilraunin 

tókst þó ekki þrátt fyrir að búið væri að skipta um BSA, hitastig, lengd hitunar og buffer. Segja 

má að öllu sem hægt var að breyta í framkvæmdinni hafi verið gerð tilraun til að breyta og 

framkvæmd endurtekin 10 sinnum en án árangurs. Að lokum var ákveðið að hætta við þetta 

próf og framkvæma í staðinn mælingar á andoxunarvirkni með tveimur mismunandi prófum.  

Erfitt er að segja til um það hvers vegna tilraunin tókst ekki. Þegar skipt var um BSA var 

prófað að búa til 1%BSA og lausnin látin í sjóðandi vatn í nokkrar mínútur og sást þá vel að 

lausnin varð gruggug. Því var ljóst að hægt væri að eðlissvipta þetta BSA með hitun og ekkert 

sem gaf til kynna að albúmínið gæti ekki eðlissviptst. Albúmín eðlissviptist á 10 mínútum við 

55°C og á 5 mínútum við 70°C og því ætti þessi lengd hitunar að vera nægilega löng til þess að 

eðlissvipta próteininu (Aoki o.fl., 1969). Þetta eru einnig þau hitastig sem að algengust voru í 

öllum greinum sem skoðaðar voru (Dharmadeva o.fl., 2018, Gupta o.fl., 2021;Osman o.fl., 

2016). Prófaðir voru 3 mismunandi bufferar bæði fosafat buffer og PBS af 3 mismunandi 

sýrustigum, þ.e., 6,4, 7,0 og 7,4 en það eru þau sýrustig buffera sem notaðir voru í flestum 

greinum sem stuðst var við sem heimildir (Rahman o.fl., 2015;Chatterjee o.fl., 2012). Mannlegi 

þáttur rannsakandans getur alltaf haft einhver áhrif á niðurstöður tilrauna en framkvæmd 

tilraunarinnar var þó nokkuð einföld og er ekki talið líklegt að rannsakandi hafi gert tilraunina 

það illa að engar niðurstöður hafi fengist í 10 tilraunum. Eina skýringin er að albúmínið hafi ekki 

eðlissviptst við þær aðstæður sem notaðar voru og því var ekki hægt að mæla eðlissviptingu 

með og án sýna. Þrátt fyrir að magni albúmíns hafi verið breytt og jafnvel prófað að notast við 

egg albúmín í stað BSA þar sem að notast var við egg albúmín í nokkrum tilraunum sem 

skoðaðar voru (Chatterjee o.fl., 2012; Rahman o.fl., 2015). Erfitt er að segja til um hvers vegna 
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ekki náðist að eðlissvipta albúmínið þar sem að tilraunin var framkvæmd 10 sinnum og aldrei 

tókst að fá marktækar mælingar.  

Betur gekk að mæla andoxunarvirkni eins og hægt er að sjá í niðurstöðukafla. Í báðum 

prófum eru mælingar bornar saman við andoxunarvirkni C-vítamíns og gallic sýru vegna þess 

hve háan andoxunarmátt þessi tvö efni hafa (Institute of Medicine (US) Panel on Diatery 

Antioxidants Related Compounds, 2000;Lu o.fl., 2006). Því miður náðist ekki að nota gallic sýru 

til þess að búa til staðallínurit í TAC mælingum þrátt fyrir að sú tilraun hafi verið endurtekin 3 

sinnum. Gallic sýran var geymd í eppendorf glasi yfir nóttu og í síðustu tilrauninni var því prófað 

að nota gallic sýru beint af efnalager til þess að athuga hvort að það væri ástæða niðurstaðanna 

en svo reyndist ekki vera. Erfitt er að segja til um hvers vegna gallic sýran virtist ekki virka en 

sem betur fer var andoxunarvirkni C-vítamíns einnig mælt og því hægt að nota staðallínuritið 

sem að fékkst úr því í staðinn.   

DPPH aðferðin mælir hlutfallslega hreinsun sindurefna og TAC aðferðin mælir heildar 

andoxunargetu (Rubio o.fl., 2016;Kedare & Singh, 2011). TAC aðferðin sýndi andoxunarvirkni í 

innyflum dýranna sem tilsvaraði um 1mg/ml af C-vítamíni og DPPH aðferðin sýndi hlutfallslega 

hreinsun upp á um 60% á meðan 1mg/ml C-vítamín sýndi um það bil 90%. Hlutfallsleg hreinsun 

á sindurefnum lækkaði þó alltaf eftir því sem hvarftíminn lengdist sem bendir til þess að innyfli 

sæbjúgnanna, C-vítamín og gallic sýra innihaldi öll andoxunarefni sem virka mjög hratt. Þetta er 

vísbending um að heildar andoxunar geta innyfla sæbjúgnanna sé há (Brzezinska-Slebodzinska 

o.fl., 1994). 

Vísbendingar voru um einhvern mun á andoxunarvirkni dýranna eftir stærð þeirra þar sem 

að TAC aðferðin sýndi hæstu heildar andoxunarvirkni í hópi léttustu dýranna og þá lægstu í hópi 

þeirra þyngstu og var marktækur munur milli mælinganna samkvæmt t-prófi (p<0,05). DPPH 

aðferðin sýndi hins vegar fram á að hlutfallsleg hreinsun sindurefna mældist hæst í miðþungum 

dýrum en ekki var marktækur munur á mælingum á þyngstu og léttustu dýrunum í t-prófi 

(p>0,05). Þetta gæti bent til þess að andoxunarvirkni sæbjúgna breytist með aldri. Ekki fundust 

neinar heimildir sem að benda til þess að andoxunarvirkni sæbjúgna gæti verið mismunandi 

háð stærð dýranna. Meðaltali þyngdar sæbjúgna hér á landi sem er um 200-400g og við 

framkvæmd þessarar tilraunar var notast við sæbjúgur allt frá 238g til 404g sem að gefur okkur 

nokkuð mikla breidd til mælinga (Thorarinsdottir & Gunnarsson, 2010).  
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Gerðar hafa verið tilraunir þar sem að andoxunarvirkni Cucumaria frondosa hefur verið 

athuguð með og án innyfla og sýndu þær niðurstöður hærri andoxunarvirkni ef innyflin voru 

höfð með. Það gefur okkur ákveðna vísbendingu um að hærri andoxunarvirkni sé að finna í 

innyflum sæbjúgnanna en líkamsvegg þeirra. (Zhong o.fl., 2007). Gaman hefði verið að athuga 

hvort að innyflin í sæbjúgum hér á landi séu einnig með hærri andoxunarvirkni en líkamsveggur 

þeirra. Þekkt er að vítamín hafi fundist í sæbjúgum eins og B-vítamín og E-vítamín, sem er 

sterkur andoxari (Mamelona o.fl., 2010;Stone o.fl. 2020). Rannsóknir sem að snúa að 

andoxunarvirkni sæbjúgna hafa sýnt fram á að andoxunarvirkni sæbjúgna er ekki í fullkomnu 

samhengi við magn fenóla (Zhong, 2007). Því gæti verið að einhver hluti andoxunarvirkni 

sæbjúgna komi til vegna vítamína eins og til dæmis E-vítamína.  

 

Niðurstöður sýna að há andoxunarvirkni mældist í innyflum sæbjúgna samanborið við C-

vítamín og gaman hefði verið að sjá hvort að innyfli dýranna innihéldu líka háa bólguhamlandi 

virkni. Möguleiki væri á að nýta innyfli sæbjúgna í margt, svo sem í lyf, krem, snyrtivörur eða 

fleira (Lim, 2014). Það væri því hægt að nýta innyfli sæbjúgna á Íslandi í áhugaverðar afurðir og 

myndi það skapa bæði auðlind og draga úr úrgangi af þessum veiðum.  
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5 Lokaorð 
Við upphaf þessa verkefnis var lögð fram rannsóknarspurning sem síðar var aðlöguð efninu og 

endaði hún eftirfarandi: Er hægt að draga út bólguhamlandi efni og andoxunarefni úr þörmum 

og maga íslenskra sæbjúgna? 

Ekki var hægt að athuga bólguhamlandi virkni sæbjúgna vegna þess að því miður gekk sú 

tilraun ekki upp þrátt fyrir endurteknar tilraunir og miklar breytingar á aðferð. Mælingar á 

andoxunarvirkni gengu hins vegar vel og mældist há andoxunarvirkni í innyflum sæbjúgna. 

Meðaltal andoxunarvirkni sem mældist í sýnum með TAC prófinu var hærri en í 1mg/mL af C-

vítamíni og má segja að það sé mjög mikil andoxunarvirkni þar sem að C-vítamín er þekkt fyrir 

að vera öflugt andoxunarefni. Mælingar á innyflum sæbjúgna sýndu einnig mikla 

andoxunarvirkni í DPPH prófi þar sem að meðaltal hlutfallslegra hreinsunar frírra radíkala var 

um 60%. Þó sýndu 1mg/ml af bæði gallic sýru og C-vítamíni hærri hlutfallega hreinsun eða um 

90%. 

Leiðinlegt var að geta ekki mælt bólguhamlandi virkni en niðurstöður úr andoxunarprófum 

voru þó áhugaverðar. Hægt væri að nýta sæbjúgur sem andoxara til neyslu þar sem að við vitum 

að mannkynið hefur borðað sæbjúgur í langan tíma og ættu því ekki að vera neinir skaðlegir 

andoxarar í sæbjúgum. Það þyrfti þó að sjálfsögðu að athuga áður en einhver vara væri þróuð 

úr innyflum sæbjúgna. Heimildir sýna að andoxarar geta hjálpað mikið við að draga úr áhrifum 

frírra radíkala og hægt væri til dæmis að nýta andoxunarvirkni í innyflum sæbjúgna í snyrtivörur 

eða sem fæðubótarefni. Vonandi verður þetta verkefni til þess að ýta undir það að innyfli 

sæbjúgna hér á landi verði nýtt eitthvað í framtíðinni í stað þess að henda þeim eins og nú er 

gert. 
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Viðaukar 

Viðauki 1- Hindrun á eðlissviptingu albúmíns 
Töflur 4 og 5 sýna niðurstöður ljósgleypnimælinga við mælingar á hindrun á eðlissviptingu 

albúmíns (%) í jákvæðum viðmiðum. 

Tafla 5: Ljósgleypnimælingar við mælingar á hindrun á eðlissviptingu albúmíns (%) fyrri hluti, tilraunir A-D. 
Taflan sýnir ljósgleypnimælingar í lausnum bólguhamlandi efna af mismunandi styrk. 

Styrkur 

íbúfens í 

lausn 

(µg/mL) 

-A 

abs 
(660nm) 

Styrkur 

íbúfens í 

lausn 

(µg/mL) 

-B 

abs 
(660nm) 

Styrkur 

íbúfens í 

lausn 

(µg/mL) -

C 

abs 
(660nm) 

Styrkur 

vóstar í 

lausn 

(µg/mL)-

D 

abs 
(660nm) 

16,67 0,07 333,33 0,10 333,33 0,09 333,33 0,63 

8,33 0,06 166,67 0,08 166,67 0,07 166,67 0,31 

4,17 0,06 83,33 0,06 83,33 0,06 83,33 0,20 

2,08 0,06 41,67 0,06 41,67 0,06 41,67 0,16 

1,04 0,06 20,83 0,11 20,83 0,06 20,83 0,11 

0,52 0,06 10,42 0,06 10,42 0,06 10,42 0,09 

0,26 0,11 5,21 0,09 5,21 0,07 5,21 0,07 

0,13 0,07 2,60 0,10 2,60 0,06 2,60 0,07 

0,07 0,10 1,30 0,06 1,30 0,06 1,30 0,06 

0,03 0,06 0,65 0,06 0,65 0,06 0,65 0,07 
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Tafla 6: Ljósgleypnimælingar við mælingar á hindrun á eðlissviptingu albúmíns (%) seinni hluti, tilraunir E-I. 
Taflan sýnir ljósgleypnimælingar í lausnum bólguhamlandi efna af mismunandi styrk og neikvæð viðmið. 

Styrkur 

vóstar í 

lausn (µg) 

-E 

abs 
(660nm) 

Styrkur 

vóstar í 

lausn (µg) 

-F 

abs 
(660nm) 

Styrkur 

vóstar í 

lausn (µg) -

G 

abs 
(660nm) 

Styrkur 

vóstar í 

lausn 

(µg) -H 

abs 
(660nm) 

Styrkur 

vóstar í 

lausn 

(µg) -I 

abs 
(660nm) 

16,67 0,09 16,67 0,09 1,57 0,10 1,67 0,02 0,000167 0,01 

1,67 0,07 1,67 0,02 0,39 0,11 0,17 0,02 1,67E-05 0,07 

0,17 0,06 0,17 0,02 0,37 0,06 0,02 0,04 1,67E-06 0,01 

0,02 0,06 0,02 0,04 0,65 0,05 0,00167 0,05 1,67E-07 0,04 

0,001667 0,06 0,001667 0,05 0,89 0,03 0,000167 0,03 BSA + 
buffer 

0,01 

0,000167 0,07 0,000167 0,02 0,39 0,04 1,67E-05 0,08 
  

1,67E-05 0,06 1,67E-05 0,04 0,72 0,03 1,67E-06 0,07 
  

1,67E-06 0,06 1,67E-06 0,05 0,75 0,03 1,67E-07 0,02 
  

1,67E-07 0,06 1,67E-07 0,05 0,87 0,08 1,67E-08 0,02 
  

1,67E-08 0,06 1,67E-08 0,02 0,37 0,05 1,67E-09 0,06 
  

BSA+ 
buffer 

0,06 Bsa + 
buffer 

0,03 BSA + buffer 0,07 Bsa + 
buffer 

0,03 
  

Lyf + H2O 0,08 Lyf + H2O 0,05 Lyf + H2O 0,07 
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Viðauki 2 – Bufferear sem notaðir voru við mælingar á % 
hindrun á eðlissviptingu albúmíns 
Töflur 7, 8 og 9 sýna uppskriftir buffera sem notaðir voru við mælingu á % hindrun á 

eðlissviptingu albúmíns. 

Tafla 7: Fosfat buffer (pH7,0). Efni, framleiðandi og magn efna sem notuð voru við gerð buffersins. 

Fosafat buffer (pH 7,0) (0,05M) 

Efni Framleiðandi Magn (mL) 

Na2HPO4 (2M) Sigma-Aldrich 61,0 

NaH2PO4 (2M) Sigma-Aldrich 39,0 

dH2O Fylla upp að 200mL 

Tafla 8: Phosphate buffered saline (PBS) buffer (pH6,4). Efni, framleiðandi og magn efna sem notuð voru við 
gerð buffersins. 

Phosphate buffered saline (pH6,4 með HCI) (0,1M) 

Efni Framleiðandi Magn (g) 

NaCl Sigma-Aldrich 3,2 

KCl Sigma-Aldrich 0,08 

Na2PO4 Sigma-Aldrich 0,546 

KH2PO4 Sigma-Aldrich 0,098 

dH2O Fyllt upp að 0,4L 

Tafla 9: Phosphate buffered saline (PBS) buffer (pH7,4). Efni, framleiðandi og magn efna sem notuð voru við 
gerð buffersins. 

Phosphate buffered saline (pH7,4 með NaOH) (0,1M) 

Efni Framleiðandi Magn (g) 

NaCl Sigma-Aldrich 3,2 

KCl Sigma-Aldrich 0,08 

Na2PO4 Sigma-Aldrich 0,576 

KH2PO4 Sigma-Aldrich 0,098 

dH2O Fylla upp að 0,4L 
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Viðauki 3 – Total antioxidant capacity (TAC) próf 
Staðallínurit fyrir mælingar á total antioxidant capacity próf eru sýnd á myndum 5 og 6. C-

vítamín staðallínuritið var notað til þess að reikna út heildar andoxunargetu í innyflum 

sæbjúgna.  

 

Mynd 5: Staðallínurit C-vítamíns í Total antioxidant capacity (TAC) aðferð. 10mg/ml punkturinn var tekinn 
út þar sem að styrkur hans reyndist of hár. 

 

Mynd 6: Staðalklínurit gallic sýru í Total antioxidant capacity (TAC) aðferð. 10mg/ml punkturinn var tekinn 
út til þess að reyna að ná fram betra staðallínuriti. Ekki var hægt að nota þetta staðallínurit þrátt fyrir að 

10mg/mL hafi verið tekið út þar sem að ekki náðist að mæla andoxunarvirkni. 

 

 

y = 0,3512x + 0,141
R² = 0,848

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Lj
ó

sg
le

yp
n

i (
6

9
5

n
m

)

Styrkur C-vítamíns (mg/ml)

C-vítamín

y = -3E-05x + 0,0679
R² = 6E-05

0,065

0,0655

0,066

0,0665

0,067

0,0675

0,068

0,0685

0,069

0,0695

0,07

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Lj
ó

sg
le

yp
n

i (
6

9
5

n
m

)

Styrkur gallic sýru (mg/ml)

Gallic sýra



 

 35 

Tafla 10: Total antioxidant capacity (TAC) virkni í innyflum sæbjúgna í mismunandi stærðarhópum dýra (3 
dýr/hóp). Taflan sýnir staðalfrávik allra mælinga. Við útreikninga á heildar andoxunargetu í sýnum var 

einungis stuðst við þynningu 1 þar sem að engin andoxunargeta mældist í þynningum 2-4. Þynning 1-4 sýna 
tífaldar þynningar sýna frá 1mg/ml. 

 Þynning 1 Þynning 2 Þynning 3 Þynning 4 

Sæbjúgu 1 0,78 ± 0,06 -0,09 ± 0,04 -0,18 ± 0,06 -0,20 ±0,03 

Sæbjúgu 2 0,96 ± 0,03 -0,11 ± 0,01 -0,19 ± 0,02 -0,22 ± 0,01 

Sæbjúgu 3 1,32 ± 0,07 -0,05 ± 0,01 -0,18 ± 0,01 -0,21 ± 0,02 

Meðaltal 1,02 ± 0,24 -0,08 ± 0,03 -0,18 ± 0,03 -0,21 ± 0,02 
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Viðauki 4 – 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) próf 
Tafla 11 sýnir niðurstöður allra þynninga sýna úr innyflum þriggja dýra í hverjum stærðarhópi, 

gallic sýru og C-vítamín eftir 0-3 klukkustunda hvarftíma við herbergishita.  

Tafla 11: 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) próf á innyflum sæbjúgna, gallic sýru og C-vítamíns í öllum 
þynningum. Sýnt á tíma (klst) 0, 1, 2 og 3, ásamt staðalfrávikum. Þynningar eru tífaldar frá 1mg/ml. Einungis 

var notast við efstu þynningu sæbjúgnanna og 4 efstu í gallic sýrunni og C-vítamíninu. 

Tími (klt) 0 1 2 3 

Sæbjúgu 1 55,16 ± 1,00 51,38 ± 1,79 29,60 ± 3,67 36,70 ± 18,61 

16,10 ± 2,48 21,01 ± 5,47 15,27 ± 9,08 28,15 ± 7,21 

-5,51 ± 3,06 -8,78 ± 3,17 18,88 ± 53,45 17,62 ±26,85 

-6,55 ± 1,00 -9,74 ± 1,48 -17,25 ± 6,51 19,32 ±13,74 

Sæbjúgu 2 69,50  ± 0,21 66,63 ± 0,40 65,71 ± 0,36 59,97 ±8,92 

16,07 ± 3,12 14,33 ± 3,47 15,41 ± 2,32 19,68 ±3,19 

4,39 ± 3,59 7,54 ±7,66 9,29 ± 7,36 13,07 ± 6,99 

13,13 ± 8,09 32,90 ± 45,85 35,30 ± 44,52 38,29 ± 42,44 

Sæbjúgu 3 58,09 ± 1,01 53,47 ± 0,59 51,71 ± 0,68 50,87 ± 1,16 

31,86 ± 5,03 57,02 ± 28,89 59,07 ± 27,94 60,77 ± 26,14 

4,87 ± 0,69 -1,13 ± 2,00 -1,53 ± 2,31 1,41 ±2,36 

-0,17 ± 1,76 -2,99 ± 7,30 -4,11 ± 8,20 -1,25 ± 7,84 

Gallic sýra 91,19 ± 0,79 89,85 ± 0,82 79,60 ± 13,75 73,89 ± 21,03 

90,61 ± 0,90 89,11 ± 1,00 82,52 ± 7,13 72,34 ± 22,77 

89,38 ± 0,95 87,90 ± 0,17 79,54 ± 11,01 72,25 ± 23,59 

84,12 ± 8,54 84,87 ±2,48 84,07 ± 1,12 66,67 ± 25,70 

19,51 ± 11,58 12,46 ± 14,58 1,05 ± 31,01 29,31 ± 5,81 

C-vítamín 91,00 70,43 67,58 49,88 

90,41 88,95 80,37 57,21 

89,15 88,12 83,55 52,60 

83,78 41,98 29,68 41,44 

17,81 -2,37 -19,70 39,05 

 

 


