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Abstract 
 The aim of this thesis was to investigate whether samples (water 

extracts) from five varieties of Solanum tuberosum (potato) and one species of 

Aloe Vera had antimicrobial activity against selected microbes. 

The five subspecies of potato were Red Icelandic, Golden-eye, Premier, Helga 

and Blue potato. 

In these investigations ten bacterial species were selected to test the activity. 

Of those ten five are commonly used for testing antibacterial action of 

ingredients for cosmetics and skincare products and five species have been 

linked to problems in fishing farming industry (Rannveig Björnsdóttir, 

University of Akureyri and Icelandic Fisheries Laboratories, Akureyri, 

Iceland). 

 The tests were carried out by using two different diagnostic methods: 

one was measuring inhibition zones around paper dishes and in the other 

growth was followed by measuring absorbance at 450 nm in 

Titertek®Multiscan photometer. 

 It was found and concluded that water extract samples from Solanum 

tuberosum (potato) and Aloe Vera contain antibacterial activity.  

The results also showed not all varieties had antibacterial activity on the 

contrary some had stimulatory activity. 

The Red Icelandic and Premier had inhibitory activity while 

Helga showed both inhibitory and stimulatory activity and Golden-eye and 

Aloe Vera showed only stimulatory activity. 
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Útdráttur 
 

Viðfangsefni verkefnis þessa var að skoða hvort lífvirk efni úr einu 

afbrigði af Aloe Vera og fimm af Solanum tuberosum (kartöflum) hefðu 

hemjandi virkni á örverur. Þau fimm afbrigði sem notuð voru af kartöflum 

voru, rauðar íslenskar, helga, premier, gullauga og bláar kartöflur (innfluttar). 

Notaðir voru alls tíu stofnar til að kanna virknina á. Þeir voru Staphylococcus 

aureus (DSM 1104 og DSM 2569), Pseudomonas aeroginosa (DSM 1117), 

Enterococcus faecalis (DSM 2570) og Escherichia coli ( DSM 1103) og fimm 

Vibrio stofnar sem hafa verið að sögn Rannveigar Björnsdóttur að valda skaða 

í fiskeldi. 

 Gerðar voru þrjár greiningar þar sem virkni var skoðuð,  tvær þar sem 

diskar með sýnum á voru notaðir og ein þar sem Titertek® Multiscan 

ljósgleypnimælir var notaður og ljósgleypni mæld við 450 nm (A450). 

 Niðurstöður úr þessum rannsóknum sýndu að öll afbrigðin af Solanum 

tuberosum og Aloe Vera voru að hafa virkni. Misjafnt var hvernig sýnin 

virkuðu á stofnana og var það bæði hemjandi og hvetjandi.  

 Rauðar íslenskar kartöflur og pemier voru að sýna hemjandi virkni, helga var 

að sýna bæði hemjandi og hvetjandi virkni og gullauga og Aloe Vera voru að 

sýna eingöngu hvetjandi virkni.  
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