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1. FORKORTELSER
α

Alfa-anomere monosakkarider som har en – OH gruppe ved C1 med
samme konfigurasjon som sukkeret selv

A

absorbans

Ac

acetyl

AG-I

arabinogalaktan type I

AG-II

arabinogalaktan type II

AG-IIa

en type arabinogalaktan II

AG-IIb-1

en type arabinogalaktan II

ANX

dietylaminopropyl

APC

antigenpresenterende celle

Ara

arabinose

ArafT

terminal arabinose på furanoseform

AUC

arealet under kurven

β

Beta-anomere monosakkarider som har en – OH gruppe ved C1 med
motsatt konfigurasjon av sukkeret selv

BSA

bovint serum albumin

C1-C6

karbonatomene i et monosakkarid

C6-C9

komplement komponenter som er en del av ”membraneattack”
komplekset

C3a

fragment av komplement komponent C3

C3b

fragment av komplement komponent C3

C3 konvertase

enzym som kløyver komplement komponent C3

C5a

fragment av komplement komponent C5

C5b

fragment av komplement komponent C5

C. glutinosum

Combretum glutinosum

D

D-sukker med hydroksygruppe i kiralt karbon rettet på høyre når
molekylet er tegnet i Fischer-projeksjon

Da

dalton

DMT

Département de la Médecine Traditionelles

f

furanoseform, 5-ring

FID

flammeionisasjonsdetektor

FPLC

fast protein liquid chromatography

FS-test

fenolsvovelsyretesten

Fuc

fucose
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Gal

galaktose

GalA

galakturonsyre

GC

gasskromatografi

GC-MS

gasskromatografi-massespektrometri

Glc

glukose

GlcA

glukuronsyre

HG

homogalakturonan

HMDS

heksametyldisilazan

HR

”hairy regions”

ICH50

konsentrasjon som gir 50 % hemming

IL-1

interleukin 1

IR

infrarød

L

L-sukker med hydroksygruppe i kiralt karbon rettet mot venstre når
molekylet er tegnet i Fischer-projeksjon

MALLS

multi-angle laser light scattering

Man

mannose

Me

metyl

MS

massespektrometri

Mw

molekylvekt

MWCO

molecular weight cut off

N-I

nøytral arabinogalaktandel

N2

nitrogengass

NK-celler

”natural killer” celler

NO

nitrogenoksid

NO2

-

nitritt

O2

oksygengass

OH

hydroksylgruppe

p

pyranoseform, 6-ring

PMII

Plantago Major L, fraksjon II

RG-I

rhamnogalakturonan type I

RG-II

rhamnogalakturonan type II

Rha

rhamnose

rpm

runder per minutt

ROS

reaktive oksygen species

SEC

size exclusion chromatograhpy
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små50

fraksjon isolert fra 50◦C vannekstrakt av små blader etter eluering på
ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) med NaCl-gradient

små50R

fraksjon isolert fra små50 etter eluering på Superdex 200 prep grade

små100

fraksjon isolert fra 100◦C vannekstrakt av små blader etter eluering på
ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) med NaCl-gradient

små100R

fraksjon isolert fra små100 etter eluering på Superdex 200 prep grade

SR

”smooth regions”

store50

fraksjon isolert fra 50◦C vannekstrakt av store blader etter eluering på
ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) med NaCl-gradient

store50R

fraksjon isolert fra store50 etter eluering på Superdex 200 prep grade

store100

fraksjon isolert fra 100◦C vannekstrakt av store blader etter eluering på
ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) med NaCl-gradient

store100R

fraksjon isolert fra store100 etter eluering på Superdex 200 prep grade

TH-celle

t-hjelpe celle

TMCS

trimetylklorsilan

TMS

TMCS + HMDS + pyridin

TNF- α

tumor nekrose faktor α

UV

ultraviolett

V0

Voidvolum, mobilfasens elueringsvolum i en kromatografisk kolonne

WHO

World Health Organization

XG

xylogalakturonan

Xyl

xylose
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2. SAMMENDRAG
Tradisjonell medisin har en stor betydning for befolkningen i Mali og deres helsetilbud.
Lange avstander og liten tilgjengelighet av konvensjonell medisin gjør så healere spiller en
viktig rolle for lokalbefolkningen. På bakgrunn av informasjon innhentet fra flere
etnofarmakologiske studier gjort i Mali, har flere medisinplanter blitt undersøkt for
sammensetning og biologisk aktivitet. Combretum glutonosum Perr. ex DC. blir brukt av
mange healere og er kjent for sin bruk for blant annet sårheling, ulike typer smerter og
ikterus. Polysakkaridene bidrar trolig til noen av de farmakologiske effektene denne planten
har, og derfor er det relevant å undersøke strukturelle kjennetegn som kan være assosiert
med de påståtte effektene.
Tørkede, pulveriserte blader av den små og den store typen ble ekstrahert med organiske
løsningsmidler for å fjerne lavmolekylære og upolare forbindelser. Polysakkaridene ble
isolert ved ekstraksjon med 50◦C og 100◦C vann, renset på Amberlite XAD-7HP og ved
hjelp av ionebytterkromatografi med ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) til de sure
fraksjonene små50, små100, store50 og store100. Disse fraksjonene ble ytterligere renset
ved hjelp av gelfiltrering koblet til FPLC-apparatur til fraksjonene små50R, små100R,
store50R og store100R. Struktur- og aktivitetsstudier ble gjort på utvalgte fraksjoner.
På bakgrunn av karbohydrat- og bindingsanalyser ble det funnet at fraksjonene av de små
bladene inneholdt mye homogalakturonan. Det er mye som tyder på at pektinstrukturene
inneholder områder med xylogalakturonan, noe mer i små100R enn i små50R. Det er vist at
RG-I finnes i små mengder, dette gjelder begge fraksjonene. Flere av testene har vist at
fraksjonene inneholder AG-II, hvor små50R har noe mer enn små100R. Små mengder med
AG-I er detektert i små100R.
Begge fraksjonene av de små bladene inneholder noen forestrede uronsyrer.
Biologisk aktivitet ble undersøkt ved hjelp av komplementfikseringstesten. Det viste seg at
fraksjonene fra 100◦C vannekstrakt hadde en bedre immunmodulerende effekt i forhold til de
fra 50◦C vannekstrakt.
Samme analyser er utført på fraksjoner fra de store bladene. Fraksjonene er funnet å
inneholde betydelige mengder med homogalakturonan. Flere resultater viser at
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pektinstrukturer i disse prøvene har små områder med RG-I. Det er også vist at de
inneholder en del AG-II strukturer, da særlig i store50R. Xylanstrukturer er også
sannsynligvis tilstedet.
Forestrede uronsyrer er også og finne i disse fraksjonene.
Den komplementfikserende aktiviteten til de store bladene er dårligere enn for de små
bladene. Store50R hadde noe bedre aktivitet enn store100R.
De små og de store bladene har noen likheter og forskjeller når det gjelder struktur- og
aktivitetsforhold. Det viste seg at store områder med ”smooth regions” er tydelige fellestrekk
ved de pektinske strukturene for begge bladtypene. Både RG-I og AG-II er funnet i noe
varierende mengde. De små bladene ser ut til å inneholde noe mer xylogalakturonan enn de
store. Når det gjelder den immunmodulerende aktiviteten, så er det funnet forskjeller mellom
bladtypene. Det viser seg at de små bladene har en bedre komplementfikserende aktivitet
enn de store. Basert på disse resulatatene kan det se ut til at det er fordeler med å bruke kun
de små bladene for immunmodulerende formål.
Det ble utført etnofarmakologiske studier i Mali, hvor 30 healere ble intervjuet i 3
forskjellige geografiske områder og ble spurt om sin bruk av av C. glutinosum. Alle brukte
planten i sin praksis, og de hyppigst nevnte bruksområdene var malaria, magesmerter,
indresår/magesår og ikterus. Bladene var ofte pulverisert eller bundet i bunter tilberedt i
kaldt vann eller ved hjelp av dekokt. Blandingen skulle i de fleste tilfeller drikkes, brukes til
dampbad eller appliseres på de aktuelle områdene som skulle behandles.
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3. INNLEDNING

3.1 Polysakkarider
Polysakkarider er polymere strukturer som består av mange sukkerenheter som kalles
monosakkarider, og disse er bundet sammen ved hjelp av glykosidbindinger. Det finnes
uttallige varianter av dem, og årsaken til dette er deres unike evne til å binde seg i
forskjellige konformasjoner. Deres egenskaper og strukturer bestemmes derfor ut i fra
monosakkaridsekvensene og glykosidbindingenes stilling i polymerene (Wikipedia 2007).
Polysakkarider kan være lineære, forgrenede og veldig store, og kalles derfor
makromolekyler. I tillegg har de en tendens til å være amorfe, uten søtsmak og uløselige i
vann. Det finnes to kategorier av polysakkarider, homogene og heterogene. De homogene
polysakkaridene består av de samme monosakkaridene, mens de heterogene har forskjellige
monosakkarider bundet sammen. Polysakkaridene har en sentral rolle som naturlige
molekyler. De er universale og er opphavet til mange vitale funksjoner. For eksempel er de
med på å danne rigiditeten til plantecellevegger, de kan være energilagre, og i tillegg kan de
være en del av en forsvarsmekanisme i mikroorganismer (Bruneton 1995). I planter har
polysakkarider to viktige funksjoner; lagring (stivelse og glykogen) og struktur (cellulose og
kitin) (Wikipedia 2007).

3.1.1 Strukturelle polysakkarider i planter
Plantecelleveggen
Plantecelleveggen er en kompleks ekstracellulær matriks som omslutter hver celle i ei
plante. Den har en svært viktig rolle i forbindelse med ei plantecelles utvikling (Taiz and
Zeiger 2002). Plantecelleveggen har tre komponenter; en midtlamella, en primær cellevegg
og i noen celler en sekundær cellevegg (Wikipedia 2007). Hovedkomponentene i den
primære plantecelleveggen er karbohydrater. Av karbohydratene er polysakkaridene de det
er mest av. Cellulose er den viktigste, og danner strukturer som kalles mikrofibriller. Disse
er arrangert i flere lag kalt lamellaer, som knyttes sammen av kryssbindende glykaner
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(Alberts, Johnson et al. 2002). De andre polysakkaridene som er representert, også kalt
”non-cellulosic polysaccharides”, har større diversitet enn cellulose. Dette inkluderer sure og
nøytrale polysakkarider (Linskens and Jackson 1996). Pektiner er blant annet en viktig
komponent i midtlamellaen (Wikipedia 2007). Den sekundære plantecelleveggen har ofte
flere lag og er noe forskjellig fra den primære celleveggen, for eksempel inneholder den mer
cellulose og har mindre pektiner.

Figur 3-1 Plantecelleveggstruktur (Wikipedia 2007).

Polysakkarider i plantecelleveggen
Cellulose
Cellulose er den viktigste bestanddelen hos alle planter og er naturens mest vanlige
organiske stoff. Det er et polysakkarid bestående av lineære kjeder av glukoseenheter, som
er bundet sammen ved hjelp av β-1,4-bindinger. Mellom 40 og 70 av disse kjedene blir holdt
sammen av hydrogenbindinger og van der Waals krefter i krystallinske mønstre, slik at de
danner mikrofibriller (Samuelsson 1999). Cellulose er et veldig kjemisk stabilt stoff og er
uløselig i vann (Taiz and Zeiger 1991).
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Figur 3-2 Cellulosestruktur (Wikipedia 2008).

Hemicelluloser
Hemicelluloser er en heterogen gruppe med nøytrale og sure polysakkarider, som er tett
bundet i celleveggen. Det finnes forskjellige typer hemicelluloser, og hvor man finner de
ulike typene er avhengig av hvilke arter og vev man undersøker (Taiz and Zeiger 2002). I
plantecelleveggen ser det ut til at de holder seg parallelt med cellulose, det vil se at de
oppfører seg som en slags ”coating” for mikrofibrillene av cellulose (Taiz and Zeiger 1991).
I motsetning til cellulose har hemicelluloser en tilfeldig, amorf struktur, er lite solide og er
forgrenede. Foruten glukose kan de inneholde ulike sukkerenheter, for eksempel xylose,
mannose, galaktose, rhamnose og arabinose (Wikipedia 2007). Xyloglukan er den vanligste
hemicellulosen, og likner cellulose ved at den har en stamme med β-1,4-bundet Dglukoseenheter. Forskjellen mellom disse ligger i at xyloglukan har korte sidekjeder med
xylose, galaktose og noen ganger fucose.

α-D-Xyl
α-D-Xyl
α-D-Xyl
1
1
1
↓
↓
↓
6
6
6
→4)β-D-Glc-(1→4)β-D-Glc-(1→4)β-D-Glc-(1→4)β-D-Glc-(1→4)β-D-Glc-(1→4)β-D-Glc
6
↑
1
α-D-Xyl
Figur 3-3 Xyloglukanstruktur (Taiz and Zeiger 2002).

Pektiner
Pektiner er, som hemicelluloser, en heterogen gruppe med polysakkarider som er en viktig
bestanddel av plantecelleveggen (Wikipedia 2008). De bidrar til mange av funksjonene til
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celleveggen i planter, blant annet vekst, størrelse, rigiditeten til ulike vev, ionetransport,
binding av vann, beskyttelse mot infeksjon forårsaket av plantepatogener og sårheling.
Pektinene er sannsynligvis den mest komplekse klassen av polysakkarider i
plantecelleveggen. De består av en familie av sure polymerer som homogalakturonaner
(HG), rhamnogalakturonaner I og II (RG-I og RG-II) med forskjellige typer nøytrale
polymerer som arabinaner, galaktaner og arabinogalaktaner I og II (AG-I og AG-II) bundet
til seg, xylogalakturonaner (XG) og apigalakturonaner (Paulsen 2000).
Den karakteristiske strukturen til pektiner består av en lineær kjede med α-1,4-bundet Dgalakturonsyreenheter (GalA), som danner en pektinstamme. Den enkleste pektinstrukturen
består bare av denne stammen og kalles homogalakturonan eller ”smooth regions”, se figur
3-4 (Taiz and Zeiger 2002).

Figur 3-4 Skjematisk presentasjon av primære pektinstrukturer (Pérez, Rodríguez-Carvajal et al.
2003).
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Galakturonsyreenheter kan være erstattet med α-1,2-bundet L-rhamnose (Rha).
Rhamnogalakturonan I eller ”hairy regions” kalles de områdene hvor det er vekslene
galakturonsyre og rhamnose. Navnet ”hairy regions” kan forklares med at denne
molekylstrukturen har ulike sidekjeder som er forankret ved rhamnoseenheten. Disse
sidekjedene består av nøytrale sukre, og består i all hovedsak av galaktose, arabinose, xylose
og små mengder med fucose (Taiz and Zeiger 2002). Omtrent halvparten av de α-1,2bundede L-rhamnoseenhetene er forgrenet i C4-posisjon, hvor sidekjedene har en lengde på
ca 7 sukkerenheter som består av D-galaktose og L-arabinose. Mengden av ”smooth” og
”hairy regions” varierer med hensyn på vevstype og modningsstadiet.

Figur 3-5 Skjematisk struktur av ”hairy regions” (HR) og ”smooth regions” (SR).

Arabinaner
Arabinaner består av lineære eller forgrenede L-arabinofuranosider, som hovedsakelig er
bundet via posisjon C3 eller C5. Forgreninger i posisjon C2 er også observert, men er
mindre frekvente enn C3-forgrening. Arabinanene er ofte bundet sammen med 1,5
bindinger, med forgreninger som er 1,2 eller 1,3 bundet. Mest sannsynlig finnes ikke
arabinanene fritt i naturen, men er trolig bundet sammen med galaktaner i pektinkomplekser.
De blir frigjort ved enzymatiske reaksjoner eller ved svak syrehydrolyse i løpet av
ekstraksjonsprosesser. I cellevegger hvor man finner arabinaner finnes det også exo- og
endoglykanaser (Paulsen and Barsett 2005).
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→5)α-L-Araf(1→5) α-L-Araf(1→5) α-L-Araf(1→5) α-L-Araf(1→5) α-L-Araf(1→
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Figur 3-6 Foreslått struktur av del av et arabinan (Paulsen and Barsett 2005).

Arabinogalaktan type I og type II (AG-I og AG-II)
Arabinogalaktaner er blitt rapportert til å ha aktivitet i flere ulike biologiske systemer. De er
ofte klassifisert i tre grupper: arabino-4-galaktaner (type I), arabino-3,6-galaktaner (type II)
og polysakkarider med sidekjeder av arabinogalaktan (type III). Sistnevnte kalles ofte ekte
pektin. AG-I finnes i variable mengder i celleveggen og er bygget opp av en stamme
bestående av β-1,4-bundet galaktan, med sidekjeder av arabinaner som er bundet gjennom
C3 posisjon i galaktoseenhetene. AG-II har en stamme av galaktan bundet sammen i enten
C3 eller C6 posisjon. De høyst frekvente forgreningene består av 1,3,6-bundede
galaktoseenheter. Både AG-I og AG-II er funnet som strukturenheter i RG-I, og er bundet
med rhamnose gjennom posisjon C4 i pektinkjeden (Paulsen and Barsett 2005). Pektinsyrer
eller pektiner er type III og er en felles betegnelse for RG-I og RG-II (Heinze 2005).

Rhamnogalakturonan I (RG-I)
RG-I består av alternerende α-1,4 D-GalA og α-1,2-L-Rha-enheter. Rha-enhetene er å finne
som forgreningspunkter, primært i C4 posisjon, som har galaktan og arabinan sidekjeder
bundet til seg. I noen tilfeller er Rha også forgrenet i C3 posisjon. Arabinogalaktanene som
er funnet å være mest bundet til Rha er AG-II. AG-I er også i noen tilfeller tilstedet. Disse
områdene kalles ”hairy” eller ”ramified regions”, se figur 3-4 og 3-5 (Paulsen and Barsett
2005).

Rhamnogalakturonan II (RG-II)
RG-II er en kompleks pektinstruktur, som omfatter bare en liten del av den totale mengden
pektiner representert i plantecelleveggen. Den er oppbygd av en homogalakturonanstamme
som består av 9-10 D-GalA enheter som er α-1,4-bundet. Fire ulike oligosakkaridkjeder er
bundet via posisjon C3 og C4, og består av sjeldne sukre som for eksempel 2-Ometylfucose, 2-O-metylxylose og apiose. Den virkelige strukturen, som den sannsynligvis
opptrer, er en tredimensjonal polymer som vist i figur 3-7. RG-II er egentlig ikke et passende
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navn på denne strukturen, siden stammen bare består av GalA. Men dette navnet er blitt
gjeldene helt fra starten av, da strukturen ikke var fullstendig kjent (Paulsen and Barsett
2005).

Figur 3-7 Foreslått RG-II struktur, med HG som hovedkjede med oligosakkarider bundet til (A-D)
(Vidal, Doco et al. 2000).

Xylogalakturonan (XG)
Xylogalakturonan består av en hovedkjede av α-1,4-D-GalA-enheter, substituert med β-Dxylose (Xyl) i C3 posisjon. XG finnes i mange forskjellige plantecellevegger, for eksempel i
soyabønner, løk og epler (Zandleven, Beldman et al. 2005).

3.1.2 Struktur og immunmodulerende aktivitet av pektiner
Forskjellige typer polysakkarider isolert fra planter som brukes i tradisjonell medisin, har
vist å ha en biologisk aktivitet. Flere polysakkarider har også vist effekter på makrofager, Tlymfocytter og NK-celler. I noen studier har mange av disse i tillegg vist å ha mucoadhesive
egenskaper, som gjør at de kan binde seg på overflaten på celler og dermed bidra til lokale
effekter. Pektiner er den typen polysakkarider som har vist de mest lovende biologiske
effektene. Men ikke alle pektiner som beskrevet ovenfor har en biologisk aktivitet, det er
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derfor rimelig å anta at spesielle strukturelle aspekter må være tilstede i de bioaktive
strukturene (Paulsen and Barsett 2005).
To ulike typer av arabinogalaktaner (AG-IIa og AG-IIb-1) isolert fra Angelica acutiloba, har
vist effekt på komplementsystemet. AG-IIa, som var det første komplementaktiverende
arabinogalaktanet som ble identifisert i medisinplanter, består av arabino-3,6-galaktan. I all
hovedsak består det av en 6-bundet galaktanstruktur, med 5-bundet α-L-Araf residuer bundet
i C3 posisjon. Både den klassiske og den alternative reaksjonsvei blir aktivert.
AG-IIb-1 er en annen kompleks struktur som har komplementaktiverende egenskaper.
Denne effekten er forårsaket av den nøytrale arabinogalaktandelen, N-I. N-I består av en
hovedkjede av β-1,3-D-galaktan med β-1,6-D-Gal bundet i sidekjeder. Gal-sidekjeden var
for det meste substituert med α-L-Araf eller β-D-Gal sidekjeder. Det viste seg at N-I kun
aktiverte den klassiske aktiveringsveien, men dersom α-L-Araf sidekjedene ble fjernet,
aktiverte den resterende galaktandelen den alternative. Dette indikerer at α-L-Araf
sidekjedene hindrer aktiveringen av den alternative aktiveringsveien av β-1,3,6-Dgalaktanskjelettet (Yamada and Kiyohara 2007).
”Hairy” eller ”ramified regions” har vist seg å være viktig for biologisk effekt. Det sentrale
for den antikomplementære effekten virker å være en hovedkjede av rhamnogalakturonan I
med sidekjeder rike på nøytrale sukre som er bundet direkte til Rha i C4 posisjon. På
bakgrunn av studier hvor man har brukt enzymer til å kløyve de ulike sidekjedene på RG-I,
er det blitt foreslått at nøytrale sidekjeder som inneholder 1,6-bundet β-D-Gal er et
strukturmessig minimum for den komplementaktiverende aktiviteten (Yamada and Kiyohara
2007). Det har også vist seg at det tredimensjonale nettverket som ”hairy regions” består av
er viktig for effekten (Yamada and Kiyohara 1999).
Antikomplementære pektiner har også andre immunologiske aktiviteter. Arabinogalaktan
type II isolert fra røttene til Echinacea purpurea med β-3,6-galaktankjede stimulerte
granulocytter og makrofager, og induserte produksjonen av monokiner som for eksempel IL1, som gav høy toksisitet mot tumorceller (Yamada and Kiyohara 1999).
Selv om forskningen de 10 siste årene har gitt oss mye ny informasjon om pektiner, mangler
det fortsatt data som virkelig kan presisere hvilke strukturelle egenskaper som må legges til
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grunn for de biologiske effektene. Det kan virke som om det er flere karakteristiske
strukturer som sammen gir alle de ulike aktivitetene man ser (Paulsen and Barsett 2005).

3.2 Immunmodulerende aktivitet
3.2.1 Komplementsystemet
Komplementsystemet er en viktig del av kroppens forsvarsmekanisme mot mikrobielle
infeksjoner, særlig ekstracellulære bakterier. Dette systemet består av 20 forskjellige
plasmaproteiner, 9 komplement komponenter og ulike regulatorproteiner. De befinner seg i
blodserumet i en inaktiv form. Aktivering av komplementsystemet initierer en serie med
enzymatiske reaksjoner som ved proteolytisk kløyving og aktivering av ulike
komplementfaktorer fører til kovalente bindinger av spesielle fragmenter til mikrobens
overflate. Disse fragmentene kan være reseptorer som gjenkjennes av fagocytter, som
fagocytterer og fordøyer mikroben slik at den dør.
Komplement aktiveres på tre ulike måter, det er klassisk, lektin og alternativ vei for
komplementaktivering, se figur 3-8. Resultatet er at patogenet blir drept.
Klassisk aktiveringsvei består i at antistoff bindes til patogenet og fører videre til en kaskade
med enzymreaksjoner. Lektin aktiveringsvei aktiverer komplementsystemet ved at et
plasmaprotein bindes til mannoseinnholdende peptidoglykaner på mikrobeoverflaten.
Miljøet som mikroben lager rundt seg kan også påvirke og aktivere komplementsystemet
direkte, dette kalles den alternative aktiveringsvei (Parham 2005).
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Figur 3-8 De tre veiene for komplementaktivering (Inlay 2002).

Kaskadesystemet for de tre aktiveringsveiene er noe ulike, men de ender i et felles punkt
hvor de danner en C3 konvertase. Dette er et enzym som omdanner komplementfaktor C3 til
C3a og C3b. Dannelse av enzymer som virker på et molekyl og som videre gir opphav til
nye molekyler er mekanismen i kaskadesystemet og som ender i 4 forskjellige
hovedvirkninger som komplementsystemet har:
1. Lavmolekylære forbindelser som dannes under kjeden med reaksjoner i
kaskadesystemet diffunderer ut i vevet og vevsvæskene. Komponenter som C3a og
C5a har en rekke virkninger. De fungerer blant annet som anafylotoksiner, som
aktiverer basofile granolucytter og mast celler slik at disse degranulerer og frigjør en
rekke farmakologisk aktive forbindelser. I tillegg kan C3a og C5a ha kjemotaktisk
aktivitet, det vil si at de leder ankommende granulocytter til der hvor betennelsen
finner sted.
2. Komplementfaktorer kan også feste seg ved cellemembraner og celleveggen til
mikroorganismer, dette gjelder for eksempel C3b. Fagocytterende celler, som for
eksempel makrofager, har reseptorer for ulike komplementfaktorer og binder seg
dermed tettere til mikroorganismen og kan lettere utføre fagocytoseprosessen. Denne
merkingen av mikroorganismene kalles opsonisering.
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3. Det terminale komplementkomplekset dannes sent i aktiveringen og utgjør
komponentene C5b, C6, C7, C8 og C9. De binder seg sammen på biologiske
membraner og lager hull i dem. Dersom det blir mange hull på en enkelt celle, får
denne problemer med å opprettholde konsentrasjonsforskjellene og den vil tilslutt
sprekke og lysere.
4. Inaktivert C3b kan spaltes til en rekke mindre fragmenter som binder seg til
mikroorganismen. Det gjør så B-lymfocytter, via en kostimulering i signalveien, blir
aktivert og lager flere antistoffer (Lea 2000).

3.2.2 Makrofager og makrofagaktivitet
Immunsystemet består av uttallige celler av ulike slag. Hver og en av disse cellene har en
spesiell oppgave, som sammen med alle de andre cellene forsvarer kroppen vår mot
inntrengere. Makrofagene har en sentral rolle i flere ulike stadier i immunsystemet. Den kan
både være en fagocytterende celle og en antigenpresenterende celle (APC). Som en del av
det medfødte immunsystemet vil makrofagen være en fagocytt som fanger, omslutter og
dreper mikroorganismer (Parham 2005).
Makrofager har, sammen med mange andre immunceller, tilholdssted blant annet i
lymfeknuter hvor de utøver sin oppgave som antigenpresenterende celler. Dersom det er en
infeksjon i kroppen blir mikroorganismene eller andre typer patogener sendt til lymfen. I
lymfeknuten degraderer makrofagen mikroben og presenterer den for naive T-celler som
modnes til TH-celler. Disse cellene virker tilbake på makrofagen, som får en økt
fagocytterende kapasitet. I tillegg får de en økt syntese av svært reaktive og
mikrobedrepende molekyler, som oksygenradikaler, nitrogenoksid (NO) og proteaser
(Parham 2005).
Plantederiverte polysakkarider har vist å ha fordelaktige farmakologiske effekter via sine
evner til å modulere immunfunksjonene til makrofager, se figur 3-9.
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Figur 3-9 Plantepolysakkarider kan aktivere flere ulike makrofagresponser (Schepetkin and Quinn
2006).

På bakgrunn av ulike studier gjort på flere planter, har man kunnet se at polysakkarider har
modulerende effekter på makrofagaktiveringen. Dette antas å gjøres ved å øke makrofagens
cytotoksiske effekt på tumorceller og mikroorganismer, aktivere fagocytt aktiviteten, øke
produksjonen av reaktive oksygen species (ROS) og nitrogenoksid (NO) og ved å øke
sekresjonen av cytokiner og kjemokiner, som for eksempel tumor nekrosefaktor α (TNF- α)
og ulike typer interleukiner (Schepetkin and Quinn 2006).

3.2.3 Sårheling
I mange deler av verden brukes planter som hjelp til sårbehandling. I Mali er det mange som
sliter med sår på kroppen på grunn av det kroppslige arbeidet i forbindelse med jordbruk.
Det er viktig at sår heler raskt, siden det fort kan sette seg dypere infeksjoner og dermed gi
langvarige komplikasjoner (Diallo, Sogn et al. 2002).
Sårheling er en kompleks prosess som involverer hemostase, inflammasjon, angiogenese og
regenerering av hud. Makrofagene er en viktig del av sårhelingsprosessen. De kommer fra
blodet i form av monocytter, og modnes til makrofager i det skadede vevet. Når de aktiveres,
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skiller de ut cytokiner og vekstfaktorer, som fører til økt rekruttering av immunceller.
Komplementsystemet, som er en viktig del av den uspesifikke immunresponsen, er også et
viktig bidrag ved sårheling. Det dannes biologisk aktive komplementaktiveringsprodukter
ved proteolytisk kløyving. Dette kan videre føre til økt lokal vaskulær permeabilitet,
tiltrekning av leukocytter, mediert immunadherens og modulering av antistoffproduksjon
(Diallo, Sogn et al. 2002).
Polysakkarider har vist å ha positive effekter på sårheling. Stoffer som kitin og kollagen er
viktige ingredienser i mange ulike membranlignende kompresser og plaster (Ikada 1996).
Flere polysakkarider isolert fra planter er også kjent for å gi en immunstimulerende effekt,
og man antar at de har en positiv effekt i sårhelingsprosessen (Diallo, Sogn et al. 2002).

Figur 3-10 Celler og signaleringsveier i forbindelse med sårheling (Institute of Cell Biology 2008).
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3.3 Combretum glutinosum (Perr. ex DC.)

Figur 3-11 Combretum glutinsoum, små blader.

Figur 3-12 Combretum glutinosum, store blader.
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3.3.1 Taksonomisk klassifisering
(USDA (United States Department og Agriculture) 2008; Wikipedia 2008)
Rike:

Plantae (planteriket)

Subrike:

Tracheobionta (vaskulær planter)

Superdivisjon:

Spermatophyta (frøplanter)

Divisjon:

Magnoliophyta (Angiospermae, blomstrende planter)

Klasse:

Magnoliopsida

Orden:

Myrtales

Familie:

Combretaceae

Slekt:

Combretum

Art:

glutinosum

3.3.2 Botanikk og habitat
Combretum glutinosum Perr.ex DC er et tre som kan bli opptil 14 meter høyt. Den kan også
vokse til å bli en busk eller krattliknende plante. De ulike plantedelene har et karakteristisk
utseende, hvor barken har en farge som er mørk og grå. I tillegg er den grov med en vortete
overflate, som i de innerste delene går over til å bli rød. Bladene er tykke og læraktige, hvor
overflaten er grønn og klebrig, mens undersiden av bladene er nesten hvite og hårete. De
vokser ofte i klaser på tre og fire, rett over hverandre eller alternerende. Utseende og formen
kan være veldig forskjellig. Noen er ellipseformet, korte eller avlange, avrundede eller spisse
ved apex, kileformet eller avrundet ved foten. Størrelsen varierer fra 6-17 cm til 3-10 cm.
Bladene har 7-12 par tydelige laterale nerver med markerte tykke og tettvevde årer, som
buer oppover og går ut mot kanten. Kanten på bladene kan noen ganger være bølgeformet.
Planten er å finne fra Senegal i vest til Sudan øst, gjennom Sahel-området. Den vokser i alle
de økologiske sonene, særlig på savanner og ofte i sandaktig jord (Neuwinger 1996).
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3.3.3 Tradisjonell medisinsk bruk av Combretum glutinosum
I Vest-Afrika er C. glutinosum en av de mest brukte medisinplantene. I Senegal er den meget
populær, og her har den kallenavn som ”mother of medicines” og ”diambakatan” som betyr
”bladene som aldri skuffer”. De viktigste bruksområdene er som diuretisk og galledrivende
middel. Videre brukes den blant annet for bronkitt, kraftig hoste, forkjølelse, kolikk og
behandling av sår.
I Gambia brukes knuste blader i vann, hvor filtratet drikkes for forkjølelse, feber,
konstipasjon og muskelsvakhet. I tillegg er det vanlig at pulveriserte blader blandes med
maten for å hindre mageproblemer.
Bambara-healere i Mali bruker bladene mot tetanus. Pulveriserte blader blandes med vann,
deretter bader man kroppen i denne løsningen. Videre blir dekoktet av bladene brukt mot
dysenteri.
Blader av C. glutinosum brukes i flere afrikanske land. Blant annet brukes den mot generell
slapphet, ikterus (gulsott), som antispasmolytika, metroragi, blennoragi, hemoragi og
synkope (Neuwinger 1996).
Det er blitt gjort flere feltarbeid i Mali med C. glutinosum i forbindelse med tidligere
hovedfagsoppgaver ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo. Ved et feltarbeid utført i
Dioila og Koutiala i 2007 var de mest nevnte bruksområdene ikterus, GI-problemer, malaria,
sår og som en tonic. Den mest frekvente tilberedelsesmåten var dekokt av blader
(Austarheim 2007). I 2006 ble det utført et annet feltarbeid i Kolokani og Dioila. Her var de
hyppigst nevnte anvendelsesområdene diaré, malaria, feber og sår. Hele planten ble brukt,
som oftest tilberedt ved hjelp av dekokt som skulle drikkes. Av i alt 45 spurte healere ved
dette feltarbeidet, var det bare 3 som nevnte spesifikt at de brukte de små bladene. De mest
frekvente var blader eller unge blader (Sagberg 2006).

3.3.4 Tidligere forskning
Det er ikke gjort mange studier på farmakologiske effekter av høymolekylære substanser fra
C. glutinosum, trass i den brede bruken innen tradisjonell medisin. Påfølgende er et lite
utvalg av noen studier som er gjort.
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Et vannekstrakt av bladene har vist å ha antitussiv aktivitet på marsvin. Effekten av en oral
dose på 1 g/kg frysetørket ekstrakt hadde sammenlignende effekt med 100 mg kodein/kg
(Ngaba, Olschwang et al. 1980).
Metanol- og hydrometanolekstrakter av C. glutinosum har vist å ha en viss antimalaria
aktivitet ved å teste de mot en klorokinresistent Plasmodium falciparum art in vitro. De unge
bladene er vist å ha en effekt på feber, ikterus og leversykdommer (Quatarra, Sanon et al.
2006).
Det er vist at 50◦C vannekstrakt av bladene har nokså god komplementfikserende aktivitet og
har et høyt karbohydratinnhold. Flere analyser av bindingsforhold mellom de ulike
monosakkaridene kunne antyde tilstedeværelse av både AG-I, AG-II og RG-I, som er viktig
for biologisk aktivitet (Ringerud 2003).
Engdal (2005) viste at 50◦C vannekstrakt av de små og de store bladene inneholdt
monosakarider som er typisk for pektinske polysakkarider. Det ble funnet at fraksjonene av
de små og store bladene hadde omtrent samme komplementfikserende aktivitet som samtidig
var bedre enn standarden PMII.
Et 50◦C vannekstrakt av de små bladene med nøytrale stoffer har vist å ha god
komplementfikserende effekt og har nokså høyt karbohydratinnhold (63,9 %). Et annet 50◦C
vannekstrakt av de store bladene med sure polysakkarider hadde også høyt innhold av
karbohydrater (67,2 %), som samtidig viste god komplementfikserende aktivitet på lik linje
med standarden som ble benyttet (Sagberg 2006).
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4. OPPGAVENS MÅLSETTING
Denne mastergradsoppgaven hadde følgende mål:
Studier gjort på den maliske medisinplanten Combretum glutinosum skulle videreføres ved å
studere struktur- og aktivitetsforhold av polysakkarider isolert fra små og store blader.
Resultatene skulle brukes til å sammenligne ulike fraksjoner av de små og de store bladene
hver for seg, og til slutt opp mot hverandre. Polysakkaridene skulle isoleres fra
vannekstraktene. Karbohydratsammensetning og biologisk aktivitet skulle bestemmes.
Det skulle gjennomføres etnofarmakologiske studier i Mali. Healere skulle intervjues om
deres kunnskaper og bruk av planten, slik at det skulle være mulig å undersøke om det var
forskjeller mellom bruken av de små og de store bladene.
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5. METODER
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5.1 Generelle metoder
5.1.1 Vannkvalitet
Destillert vann ble benyttet til alle metoder.

5.1.2 Innveiing
Overskålsvekt:

OHAUS Portable Advanced

Analysevekt:

Sartorius BP 2215, ISO 9001

Analysevekt:

Mettler Toledo Pb 3002

Analyse vekt:

Mettler AE200

Analysevekt:

Mettler AE100

5.1.3 Filtrering
Gasbind
Glassfiberfilter

Glass microfibre filters GF/F circles 150mm Ø (Whatman®
Schleider&Schuell)

Membranfiltre:

Acro® 50A Filter Device 5 μm Versapor® Membrane (Life Sciences,
Pall Corporation)
Acrodisc® 32 mm 0,45 μm Supor® membrane (Pall®)
Millex® AA Filter unit 0,8 μm, sterile
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5.1.4 Avgassing/fjerning av luft
Prosedyre
Oppløst luft i løsninger ble fjernet med en av disse metodene:
a) vannstrålevakuum i 15-30 minutter
b) gjennombobling med helium 10-20 minutter

5.1.5 Volumreduksjon
Prinsipp
Volumet av løsninger ble redusert og løsninger oppkonsentrert ved hjelp av en rotavapor. En
rotavapor damper av løsningsmiddelet ved hjelp av varme og vakuum.

Utstyr
BÜCHI Rotavapor – Laboratoriums-technik AG, Type W 240 N, med oppsats for
vannstrålevakuum og kjøling.

Prosedyre
Løsninger ble dampet inn på rotavapor ved ca 40oC under vakuum.

5.1.6 Vask av dialyseslanger
Prinsipp
De tørre dialyseslangene ble vasket før bruk, for å fjerne eventuelle rester av cellulose.

Reagenser
2 % NaOH-løsning (NB! Hansker og briller)
0,05 % NaN3-løsning
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Destillert vann

Utstyr
Dialyseslanger: Spectra/Por® Dialysis Membrane, MWCO 3,500, d: 29 mm
Store begerglass (ca 5 L) eller rene bøtter
Kokeplate

Prosedyre
1. Dialyseslangene ble klippet til en ønsket lengde (ca 60cm) og skylt i springvann.
2. Deretter ble de lagt i kokende 2 % NaOH-løsning i 10 minutter, som ble oppvarmet
på forhånd.
3. Dialyseslangene ble deretter vasket utvendig og innvendig, først i springvann,
deretter i destillert vann.
4. Slangene ble kokt en gang til, denne gangen i destillert vann i 10 minutter. Deretter
ble de skylt på nytt i destillert vann.
5. For å unngå bakterievekst, ble dialyseslangene oppbevart i 0,05 % NaN3-løsning ved
4oC.

5.1.7 Dialyse
(Spectrum Laboratories Inc 2005)
Prinsipp
Dialysering blir utført på ekstraktene for å fjerne salter og andre lavmolekylære forbindelser
som er uønsket i den videre prosessen. Porene på dialyseslangene har en bestemt størrelse
(Molecular Weight Cut Off, MWCO), slik at molekyler som er lavere i molekylstørrelse enn
porene vil forsvinne ut i dialysevannet på grunn av konsentrasjonsforskjeller (osmotiske
krefter). Derfor er det viktig at dialysevannet blir byttet flere ganger under prosessen, slik at
mest mulig av de uønskede stoffene blir fjernet.
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Reagenser
Toluen (konservering)
Mettet AgNO3-løsning (10 %)

Utstyr
Dialyseslanger: Spectra/Por® Dialysis Membrane, MWCO 3,500, d: 29 mm
Dialyseklyper
Begerglass (4-5 L) eller rene bøtter
Magnet og magnetrører
Trakt
Glasstaver

Prosedyre
1. Dialyseslangene ble skylt og lagt i destillert vann i 30 minutter for å fjerne rester av
NaN3-løsning,
2. Deretter ble den ene enden lukket ved hjelp av dobbeltknute og klype. Litt destillert
vann ble fylt i slangene for å se om de var helt tette. Dialyseslangene ble hele tiden
holdt i kontakt med vann, siden de lett blir ødelagt av tørrhet.
3. Slangene ble fylt 1/2-2/3 fulle mens de ble holdt over begerglasset, 4-5 dråper toluen
ble tilsatt som konserveringsmiddel.
4. Luft ble skjøvet ut av slangene. Deretter ble de lukket ved å brette enden av slangen
noen ganger, for deretter å sette på klype.
5. Slangene ble lagt i ei bøtte med rennende springvann i noen timer eller over natten
(dette trinnet kan sløyfes hvis saltkonsentrasjonen er lav).
6. Deretter ble dialyseslangene overført til rene bøtter med destillert vann og dialysert
under magnetrøring. 3-4 glasstaver ble plassert i bøtta, slik at slangene ikke skulle
komme i kontakt med magneten. Dialysevannet ble skiftet flere ganger under
dialyseprosessen.
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5.1.8 Blanding av løsninger
Ved blanding av løsninger ble følgende utstyr brukt:
Whirlimixer, Fisons
Minishaker MS2, IKA®
Whirlimixer (Heigar Intermed)

5.1.9 Frysetørking
Prinsipp
Prøver ble tørket ved å fjerne vann ved sublimasjon fra frossen prøve som settes under
vakuum.

Utstyr
Metanolbad: HETOFRIG (Heto Birkerød, Danmark)
Frysetørker:

Christ® 1-4
Christ® 1-6

Pærekolber eller rundkolber

Prosedyre
1. Før frysetørkingen ble prøveløsningene dampet inn til ønsket volum og uønskede
organiske forbindelser ble fjernet på rotavapor (metode 5.1.5).
2. Prøveløsningen ble frosset ned i en rundkolbe under rotasjon i metanolbad ved
– 40oC.
3. Frosset prøve ble satt på frysetørkeren utvendig og satt under vakuum.
4. Tørketiden var omtrent 24-48 timer.
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5.1.10 Syrevask av glassutstyr
Prinsipp
Glassutstyr som oppbevares i papp- og papiremballasje kan inneholde forurensninger av
cellulose. For å fjerne disse og andre potensielle karbohydratforurensninger før
karbohydratanalyser vaskes utstyret i konsentrert saltsyre. Dette spalter polysakkaridene og
de fjernes ved grundig skylling i etterkant.

Reagenser
Konsentrert HCl
Springvann og destillert vann

Utstyr
Varmeskap
Verneutstyr

Prosedyre
1. Glassutstyr ble fylt/dekket av HCl. Henstand i 30 minutter.
2. Utstyret ble grundig skylt og tørket i varmeskap ved 80oC.

5.1.11 Absorbansmålinger
Absorbansmålinger ble utført på følgende apparater:
BIO-RAD Modell 3550 Microplate Reader (metode 5.3.1)
Thermo Spectronic (metode 5.4.1)
Thermomax (metode 5.7.1)
Labsystems Multiscan® BICHROMATIC (metode 5.7.2)

42

5.2 Isolering av polysakkarider
5.2.1 Ekstraksjon med organiske løsemidler
Prinsipp
Upolare forbindelser blir fjernet fra plantemateriale ved å bruke ulike organiske
løsningsmidler. Dette er nødvendig for å få testmaterialet fritt for uønskede stoffer som kan
interferere med utstyr og gi uønskede resultater og for at det skal være høyest konsentrasjon
av polysakkarider.
Organisk ekstraksjon ble utført ved hjelp av soxhletprinsippet, med heverteffekt. Det vil si at
væske blir flyttet fra et høyereliggende reservoar til et lavereliggende reservoar uten videre
behov for ei pumpe. Det organiske løsemiddelet varmes opp i det lavtliggende reservoaret og
fordamper, og kondenserer ved hjelp av en kjøler ned i det høytliggende reservoaret, og
tømmer seg når hevertrøret er fullt. På denne måten kan dette systemet med plantemateriale i
ei hylse og det organiske løsemiddelet gå av seg selv uten videre behov for å skifte ut
løsemiddelet.

Figur 5-1 Soxhletekstraksjonsapparat (Departement Chemie der Universität Basel 2008).
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Reagenser
Diklormetan
Metanol

Utstyr
Stor rundkolbe (5 L)
Varmemantel
Soxhlet
Kjøler med slanger koblet til kran for kaldt springvann

Prosedyre
1. Hylsene ble fylt med pulverisert plantemateriale (ca 150 g) og satt oppi soxhleten.
2. Soxhleten ble fylt med diklormetan slik at den ble full og tømte seg, deretter ble det
etterfylt med litt til slik at systemet ikke gikk tørt, til sammen ca 2 L.
3. Etter at løsemiddelet mister farge og ikke ekstraherer ut flere upolare stoffer, slås
varmen av, hylsen med plantematerialet tas ut og løsemiddelet fjernes fra rundkolben
og soxhleten.
4. Hylsen settes tilbake og den samme prosedyren utføres med metanol.
5. Diklormetan- og metanolekstraktene ble kastet.

5.2.2 Ekstraksjon med vann
Prinsipp
Polare forbindelser blir fjernet fra plantematerialet ved å bruke vann som løsemiddel. Det vil
si at polysakkarider, som er polare forbindelser, vil trekke ut fra plantematerialet. På grunn
av de ulike egenskapene til polysakkaridene, vil de trekkes ut på forskjellige måter, blant
annet er noen temperaturavhengige. Det ble derfor bli ekstrahert ved 50oC og 100oC, slik at
det blir to fraksjoner med noe forskjellig polysakkaridinnhold.
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Utstyr
Stort begerglass (5 L)
Kokeplate med magnetrører
Magnet
Termometer
Gasbind
Trakt
Glassfiberfilter, GF/F 15,0 cm, Whatman (Schleicher & Schuell)

Prosedyre
1. Tørket plantemateriale fra metode 5.2.1, ca 313 g, ble overført til et stort begerglass,
og tilsatt ca 3,1 L destillert vann. Det er vanlig å tilsette ca 10ml destillert vann per
gram plantemateriale.
2. Plantematerialet ble ekstrahert i 2 timer ved 50oC under omrøring. Begerglasset ble
dekket til med aluminiumsfolie for å redusere eventuell fordamping. Temperaturen
ble kontrollert ved hjelp av termometer.
3. Blandingen ble filtrert gjennom gasbind.
4. Punkt 2 og 3 ble gjentatt.
5. Plantematerialet ble deretter overført til det samme begerglasset og ekstrahert på
samme måte ved 100oC.
6. Filtratene ble dampet inn på rotavapor.
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Figur 5-2 Flytskjema for ekstraksjonene.

5.2.3 Amberlite XAD-7HP
(Sirnes 2003; Sigma-Aldrich Co 2008)
Prinsipp
Amberlite XAD er polymeriske adsorbenter som brukes til å fjerne eller utvinne fenoler,
antibiotika, klorholdige pesticider, forskjellige aromatiske og nitrogenholdige substanser fra
vandige løsninger, hydrogenperoxid osv. Amberlite XAD-7HP er et svakt polart resin av
akrylester med relativt stor overflate, som enten kan adsorbere hydrofobe stoffer fra vann
eller hydrofile stoffer fra organiske løsninger. I denne forbindelsen ble denne metoden brukt
til å fjerne urenheter i ekstraktet som forårsaker skumming, blant annet ved inndamping på
rotavapor på grunn av lav overflatespenning. Det ble derfor lettere å gå videre med
ionebytterkromatografi i etterkant.

Reagenser
Metanol
0,1 % TFA i metanol
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Aceton:vann (70:30)
Destillert vann

Utstyr
500 g Amberlite XAD-7HP
Kolonne i glass (volum: ca 1 L)
Plastikkrør, type C-rør
Filter, Acro® 50A Filter Device, 5 μm Versapor® Memrane, Life Sciences
Glassfiberfilter, GF/F circles 150mm Ø (Whatman® Schleider&Schuell)

Prosedyre
1. Kolonnen ble pakket og pakkematerialet ble vasket med ca 2,5 L metanol og ca 2,5 L
destillert vann. Dersom det var luft i kolonnen ble dette ristet opp.
2. Før eluering mettes kolonnen med vann, slik at det står igjen en vannhøyde på ca 0,5
cm over pakkematerialet.
3. 125 ml av prøven, som først ble filtrert gjennom glassfiberfilter og 5 μm
membranfilter på grunn av ekstraktets viskøse konsistens, settes forsiktig på
kolonnen med en pasteurpipette.
4. Det ble tappet ut med forsiktig drypp til løsningen nesten hadde nådd
pakkematerialet, deretter ble det fylt 15 ml i plastikkrør, de første 5 fraksjonene (75
ml) ble eluert med sakte drypp, deretter med maksimalt drypp. Kolonnen etterfyltes
kontinuerlig med destillert vann.
5. I den første elueringen ble det samlet opp 50 fraksjoner. Disse ble testet for
karbohydratinnhold ved hjelp av FS-testen (metode 5.3.1). Videre eluering og antall
fraksjoner ble vurdert ut fra resultatet i denne testen.
6. Da vannløsningen som kom ut av kolonnen var fargeløs, ble det eluert med metanol
til fargeløs løsning.
7. Deretter ble det eluert med 0,1 % TFA i metanol til fargeløs løsning og aceton:vann
70:30 til fargeløs løsning (minst 500 ml av hver).
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8. Deretter ble det eluert med ca 500 ml metanol.
9. Til slutt ble det eluert med ca 500 ml destillert vann.
10. Prosedyren ble gjentatt til alt prøvemateriale var kjørt i gjennom.

5.2.4 Ionebytterkromatografi
(Greibrokk, Lundanes et al. 2005)
Prinsipp
Ionebytterkromatografi ble brukt for å rense ekstraktene ytterligere etter rensing med
Amberlite XAD-7HP. En ionebytter består av en uløselig matriks av et polymert materiale
(for eksempel agarose eller cellulose) eller av silika, med en kovalent bundet ioniserbar eller
ionisk gruppe. De ladede gruppene er knyttet elektrostatisk til motioner med motsatt ladning.
Disse motionene kan byttes ut med andre ioner, derav ionebytter. Stoffer med ioniske eller
ioniserbare grupper kan dermed separeres kromatografisk dersom de har forskjellig
tiltrekning til den stasjonære fasens ioniske funksjon.

ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub)
(Amersham Biosciences 2000)
Prinsipp
Kolonnematerialet i dette tilfelle består av en svak anionbytter, basert på sterkt kryssbundet
agarose (45-165 µm, kuleformet). Den har høy kjemisk og fysisk stabilitet.
Ionebyttergruppen er en dietylaminopropyl-gruppe, som har en positiv ladning, og er bundet
til et klorid, som er motionet, se figur 5-3.

Figur 5-3 Dietylaminopropyl og kloridionet.
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Når prøven appliseres på kolonnen vil de negative gruppene på polysakkaridene ta kloridets
plass ved eluering med destillert vann. Ved eluering med en NaCl-gradient vil disse
polysakkaridene i økende grad elueres ut ettersom NaCl konsentrasjonen øker.
Polysakkaridene kommer da ut etter økende surhetsgrad. De nøytrale polysakkaridene vil
ikke retarderes i det hele tatt, derfor kommer de ut med det destillerte vannet.

Reagenser
Destillert vann
2 M NaCl
1 M Na-acetat
0,5 M NaOH
0,05 % NaN3-løsning

Utstyr
Kolonne:

Pharmacia Biotech

Kolonnematriks:

ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub), ferdig pakket

Kolonnevolum:

Ca 800 ml

Pumpe:

SPETEC Biotech

Fraksjonssamler:

Frac-920, Amersham Bioscience

Oppsamlingsrør:

Sentrifugerør RB 15 ml, Heger AS

Filter, Acro® 50A Filter Device, 5 μm Versapor® Memrane, Life Sciences
Plastsprøyter, 20ml og 50 ml, BD Plastipak™

Prosedyre
A: Applisering og eluering
1. Ca 500 ml prøve ble satt på kolonnen med flowhastighet på 1 ml/min.
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2. De nøytrale molekylene ble eluert ut med 2 kolonnevolum destillert vann med
flowhastighet på 2 ml/min. Fraksjonen ble kastet.
3. Deretter ble de sure polysakkaridene eluert ut med NaCl-gradient (0-1,5 M) i ca 12
timer.
Flowhastigheten fra saltløsningen til blandekar: 1 ml /min
Flowhastigheten fra blandekar til kolonne: 2 ml/min
4. Fraksjonene ble samlet opp med 15 ml i hvert reagensrør på fraksjonssamleren.
5. Saltgradienten ble beregnet etter følgende formel: C/T = (Co x R)/Vo.
6. På bakgrunn av resultater fra FS-testen, metode 5.3.1, ble fraksjonene med
polysakkarider samlet inn, dialysert og frysetørket.
7. Kolonnen ble deretter eluert med 2 M NaCl i 2 timer.
8. Deretter ble kolonnen vasket og regenerert etter prosedyren beskrevet under.
9. Punkt 1-8 ble gjennomført til ønsket mengde prøvemateriale var samlet opp.

Figur 5-4 Oppsett for generering av NaCl-gradient.

B. Vask og regenerering av kolonne
Kolonnematerialet som ble benyttet var brukt, derfor ble kolonnen vasket og regenerert før
bruk. Den ble også vasket etter hver kjøring med plantematerialet og før den ble satt til
oppbevaring ved 4◦C. Noe av kolonnematerialet måtte skiftes ut med nytt materiale på grunn
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av sterk forurensning. I noen tilfeller var det nødvendig å snu kolonnen 180◦, slik at det ble
enklere å fjerne forurensningene.

Kolonnen ble vasket med følgende løsninger
1. 2 kolonnevolum 1 M Na-acetat, 2 ml/min.
2. 2 kolonnevolum 0,5 M NaOH, 2 ml/min.
3. 1,5 kolonnevolum 1 M Na-acetat, 2 ml/min.
4. 1,5 kolonnevolum 2 M NaCl, 2 ml/min.
5. 5 kolonnevolum destillert vann, 2 ml/min.
6. Dersom kolonnen skulle settes til oppbevaring ble den konservert med 1
kolonnevolum 0,05 % NaN3-løsning.

5.2.5 Gelfiltrering koblet til FPLC-apparatur
(Greibrokk, Lundanes et al. 2005; Wikipedia 2008)
Gelfiltrering er en kromatografisk metode som separerer substanser utelukkende etter deres
molekylstørrelse. Som stasjonærfase brukes porøse pakkematerialer med en gitt
porestørrelse. Molekyler som er løst i den mobile fase og som er for store til å passere
gjennom porene, blir ført med mobilfasen mellom partiklene og elueres ut først ved det
såkalte void volumet (Vo). Det vil si at hvis molekylstørrelsen øker, får man altså mindre
retensjon ved gelfiltrering. Molekyler som er mindre vil, avhengig av
poregjennomtrengbarhet og diffusjonsevne i partiklenes indre, bli eluert ut i ulik grad med
mobilfasen.
FPLC (fast protein liquid chromatography) er basert på gelfiltreringsprinsippet. Det er en
type kolonnekromatografi som opprinnelig er ment for rensing eller separering av proteiner
ved ionebytterkromatografi. Kolonner brukt ved FPLC kan separere makromolekyler basert
på blant annet størrelse, hydrofobisitet og ladning. Det har vist seg at denne type
kromatografi også egner seg for rensing og separering av polysakkarider. FPLC ble derfor
brukt videre til rensing av ekstraktene. I tillegg er metoden brukt til å estimere
molekylvektsdistribusjonen.
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HiLoad™ 26/60 Superdex™ 200 prep grade
(Amersham Bioscience 2008)
Prinsipp
Superdex er en sammensatt matriks basert på høyt kryssbundete, porøse agarosepartikler,
hvor dekstran er kovalent bundet til. Den gode gelfiltreringen som utføres ved denne typen
kromatografi skyldes i all hovedsak dekstrankjedene. Rigiditeten og stabiliteten til Superdex
gjør det mulig å kjøre relativt viskøse væsker på kolonnen. Derfor egner denne typen
kolonner seg til bruk i industrielle prosesser hvor høy flowhastighet og rask, effektiv rensing
av stoffer er påkrevd.
Detektoren som er brukt er en differensial refraktiv indeks detektor. Den består av et optisk
system hvor lys blir sendt på en flowcelle, som inneholder prøven og en referanse, og tilbake
på en fotodiode. Denne fotodioden registrerer endringer, i forhold til referansen, når prøven
går igjennom flowcellen. Denne endringen sendes til skriveren som visualiserer dette ved å
tegne kurver.

Reagenser
20 % etanol
10 mM NaCl-løsning
Destillert vann

Utstyr
Kolonne:

XK 26/60
Høyde: 60 cm Diameter: 2,6 cm

Matriks:

Superdex™ 200 prep grade

Kolonnevolum:

ca 320 ml

ÄKTA-FPLC
Dataprogram:

UNICORN Version 4.0

Detektor:

RID-10A, Shimadzu®
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Skriver:

REC 112

Pumpe:

P-920

Monitor:

UPC-900

Injektor:

Valve Inv-907
Superloop, 10 ml

Fraksjonssamler:

Frac-900

Oppsamlingsrør:

Sentrifugerør SB 7 ml, Heger AS

Filter:

Pall® Acrodisc® 32 med mer 0,45 μm Supor® membrane

Plastsprøyter BD, 10 ml
Begerglass
Magnet og magnetrører

Betingelser
Elueringshastighet:

1 ml/min

Fraksjonssamler:

5,1 ml per rør

Prøvemengde:

ca 30 mg prøve løst i ca 10 ml 10 mM NaCl-løsning

Elueringsmiddel:

10 mM NaCl-løsning

Prosedyre
A: Applisering og eluering
1. Så mye prøvemateriale som mulig ble løst i ca 10 ml 10 mM NaCl, dette ga en
konsentrasjon på ca 3 mg/ml. Løsningen ble applisert på kolonnen ved hjelp av
superloop-prinsippet.
2. Det ble eluert med en hastighet på 1 ml/min og i hvert rør ble det samlet opp 5,1 ml.
3. Elueringsprofilen ble bestemt ut i fra FS-testen (metode 5.3.1) og resultatet fra
FPLC-systemet.
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4. På bakgrunn av testresultatene ble fraksjoner slått sammen.
5. Prosedyren ble gjentatt til nok prøvemateriale var samlet opp.

B: Vasking av kolonnen og konservering
1. Etter endt analyse ble kolonnen vasket med 2-3 kolonnevolum med destillert vann.
2. Tilslutt ble kolonnen konservert med 1-2 kolonnevolum med 20 % etanol.

5.3 Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av
karbohydratinnhold
5.3.1 Fenolsvovelsyretesten
(Dubois, Gilles et al. 1956; Sturgeon 1990)
Prinsipp
Fenolsvovelsyretesten brukes for å bestemme karbohydratinnholdet i en løsning. Dette
utnyttes blant annet for å bestemme eluaters og fraksjoners karbohydratprofil etter
seperasjon på ionebytter- og gelkolonner. På denne måten kan man finne hvilke fraksjoner
som eventuelt kan slås sammen.
Alle polysakkarider får en oransje-gul farge når de blir blandet med fenol og konsentrert
svovelsyre. Metoden er rask, enkel og gir reproduserbare resultater. Reaksjonen som skjer
gir en stabil farge og er sensitiv, og testen kan derfor brukes til kvantitative målinger av selv
små mengder karbohydrat.
Den kjemiske reaksjonen går ut på at monosakkarider, oligosakkarider og polysakkarider
spaltes på grunn av syrehydrolyse og dehydrering. Det blir videre dannet gulfargede
komplekser med fenolmolekylene, som absorberer lys ved 490 nm.
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Figur 5-5 Reaksjon mellom monosakkarid og svovelsyre til et anhydrosukker, som deretter
kondenserer med to fenolmolekyler til et gulfarget kompleks (Sveaass 2007).

Reagenser
4 % fenol
Konsentrert svovelsyre
Destillert vann

Utstyr
Glassrør
Finnpipette®, 40-200 μl
Gilson Microman® pipette 100 μl
Gilson Microman® pistons og spisser
Whirlimixer, Fisons
Mikrotiterplater med flatbunn
Microplate Reader Model 3550 (BIO-RAD)
Verneutstyr

OH
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Prosedyre
1. 100 μl av hver fraksjon som skulle testes ble overført til hvert sitt glassrør og tilsatt
200 μl 4 % fenol og 1 ml konsentrert svovelsyre. Det samme ble gjort med 100 μl
destillert vann som referanseprøve.
2. Blandingen ble mikset godt på whirlimixer.
3. Løsningene ble satt til henstand ved romtemperatur i 30 minutter.
4. Blandingene ble mikset kort på whirlimixer, og 100 μl fra hvert glassrør ble overført
til brønner på en mikrotiterplate.
5. Absorbansen ble avlest ved 490 nm.

5.3.2 Monosakkaridbestemmelse
Metanolyse
(Chambers and Clamp 1971)
For å undersøke hvilke sukre som utgjør de forskjellige polysakkaridene, må man kløyve
dem til enkle monosakkarider. Ved å utføre en metanolyse vil det bli dannet
metylglykosider. I et surt, vannfritt metanolholdig miljø vil glykosidbindinger mellom
monomerene i polysakkaridene brytes, og de vil dermed spaltes til sine enkelte
monosakkarider. Det vil dannes et metylglykosid av OH-gruppen ved C1, og en metylester
ved COOH-gruppen i C6 posisjon på uronsyrene ved forestring, figur 5-6. Det er svært
viktig at denne reaksjonen foregår i vannfritt miljø for å unngå hydrolyse av
metylglykosidene.
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Figur 5-6 Metanolyse av en glykosidbinding mellom et surt og et nøytralt monosakkarid i en
polysakkaridkjede (Sagberg 2006).
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Reagenser
4 M HCl i metanol
1,0 μg/μl mannitol i 1 M HCl i metanol (intern standard)
Vannfri metanol

Utstyr
Supelcorør (syrevaskede) med teflonbelagt skrukork
Parafilm
P2O5-evakuert vakuumeksikator
SMI-pipette (100 μl)
Pasteurpipette med ballong (1 ml)
Varmeskap
N2 – gassoppsett for inndamping

Prosedyre
1. 1 mg prøvemateriale ble veid inn i et syrevasket supelcorør.
2. Sulpelcorøret ble dekket med parafilm, og prøvematerialet ble tørket under vakuum i
P2O5-eksikator ved romtemperatur i 4-6 timer.
3. 1 ml 4 M HCl i metanol og 100 μl mannitolløsning ble tilsatt prøven.
4. Korken ble skrudd til, og supelcorøret ble satt i varmeskap ved 80 oC i 20-24 timer.
Etter ca 10 minutter ble korken skrudd ytterligere til for å unngå fordampning av
metanol.
5. Prøven ble tørket under N2-gass ved romtemperatur til tørrhet.
6. 200 μl vannfritt metanol ble tilsatt, og prøven ble igjen tørket under N2-gass til
tørrhet.
7. Trinn 6 ble gjentatt 2 ganger.
8. Prøven ble tørket i evakuert P2O5-eksikator i minst 1 time før TMS-derivatisering.
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TMS-derivatisering
(Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004)
Prinsipp
Funksjonelle grupper som hydroksylgrupper, fenolgrupper, aminogrupper og
karboksylsyregrupper nedsetter stoffers flyktighet. Videre forårsaker de adsorpsjon til
overflater og dermed elueres stoffene som brede topper med haledannelse. Dette problemet
kan elimineres med derivatisering, hvor det dannes flyktige og termisk stabile derivater av
stoffene slik at de blir bedre egnet for GC. Monosakkarider er polare og lite flyktige
forbindelser, som gjør dem lite egnet for gasskromatografisk analyse. Ved derivatisering, der
de frie hydroksylgruppene reagerer med trimetylklorsilan og heksametyldisilazan, blir det
dannet flyktige og termisk stabile pertrimetylsilyletere (TMS-derivater).

Figur 5-7 Reaksjon mellom metylglykosid med og uten metylestergrupper med TMS-reagens
(Engdal 2005).

Reagenser
TMS-reagens: Trimetylklorsilan (TMCS)

1 ml

Heksametyldisilazan (HMDS)

2 ml

Pyridin (vannfri)

5 ml
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Utstyr
SMI-pipette (200 μl)
Whirlimixer, Fisons

Prosedyre
1. Den metanoliserte prøven fra metanolysen ble tilsatt 200 μl TMS-reagens og mikset
godt.
2. Prøven ble hensatt i minst 30 minutter i romtemperatur før gasskromatografisk
analyse.

Gasskromatografi (GC)
(Biermann 1989; Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004)
Prinsipp
Gasskromatografi (GC) er en seperasjonsmetode for stoffer i gassform. Mobilfasen, som
kalles bæregass, er inert og bringer de flyktige stoffene gjennom kolonnen. Flyktigheten til
stoffene er temperaturavhengig, jo høyere temperaturen er, jo mer flyktige er stoffene.
Temperaturen kan imidlertid ikke bli for høy, fordi stoffer kan dekomponeres ved høye
temperaturer. Når bæregassen bringer dem gjennom kolonnen fordeler stoffene seg mellom
stasjonærfasen og bæregassen. På grunn av den ulike fordelingen mellom stoffene, vil de
strømme gjennom kolonnen med forskjellig hastighet og dermed separeres. Stasjonærfaser i
GC er temperaturstabile væsker. Siden GC-kolonner kan ha temperaturer på opptil 300◦C, vil
utvalget av egnede stoffer være begrenset. Polysiloksanene utgjør de viktigste
stasjonærfasene.
Prøven som skal analyseres er ofte løst i et flyktig stoff, slik at de fordamper lettere i
injektoren. Stoffene injiseres ved hjelp av ei sprøyte, og vanlig injeksjonsvolum er på 0,5-2
μl. Stoffene vil vandre gjennom kolonnen med en hastighet som er avhengig av deres
flyktighet, reaksjon med stasjonærfasen og temperaturen. Til slutt detekteres stoffene av en
detektor, som er plassert ved utgangen av kolonnen. Det finnes en lang rekke detektorer i
GC. I dette tilfelle ble det benyttet flammeionisasjonsdetektor (FID). Den måler elektrisk
strøm fra ladede partikler (ioner) som oppstår når organiske stoffer brenner i en flamme.
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Mengden ladede partikler måles ved å legge et potensial (spenning) på 300 V mellom
flammetippen og en samleelektrode like over flammen. Når det dannes ladede partikler i
flammen vil det gå en strøm gjennom elektrodene. Denne strømmen er proporsjonal med
mengden av organisk stoff som brennes.
Opptil fem metylglykosider av hvert monosakkarid kan bli dannet. Dette fordi de både kan
finnes i pyranose- og furanoseform, og disse igjen kan opptre som α- og β-anomerer. Hvert
monosakkarid har et eget særegent mønster, fordi de forskjellige formene interagerer ulikt
med stasjonærfasen og bæregassen. Dette kan videre brukes som en metode for
identifikasjon.
For å korrigere for tilfeldige endringer som kan skje under prøveopparbeidelsen og under
analysen blir det tilsatt en intern standard. Mengden av de ulike monosakkaridene
bestemmes kvantitativt ut fra en forhåndslaget standardkurve for en blanding av alle
monosakkaridene.

Reagenser
Pyridin

Utstyr
Gasskromatograf:

Carlo Erba 6000 Vega Series 2
Programmeringsenhet: ICU 600

Integrator:

Shimadzu C-R6A

Detektor:

Flammeioniseringsdetektor (FID) med H2 og O2 til flammen

Injektor:

Splitt:splittless

Kolonne:

”Fused silica” kapillærkolonne

Lengde: 30 m
Indre diameter: 0,32 mm
Filmtykkelse: 0,25 μm
Bæregass:

Helium
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Betingelser for GC-systemet
Flow:

Gjennom kolonnen: 1,8 ml/min (37,6 cm/sek)
Splitt flow:

≈11 ml/min

Splittforhold:

= 1:6

Injiseringsvolum:

0,5-1,0 μl

Injektortemperatur:

260◦C

Detektortemperatur: 310◦C
Temperaturprogram: 140◦C

1◦C/min

170◦C

6◦C/min

250◦C

Prosedyre
1. Det ble åpnet for gasstrømmene, og GC og integrator ble programmert.
2. Sprøyten ble skylt med pyridin.
3. 0,5-1,0 μl av den TMS-derivatiserte prøven ble injisert.
4. Sprøyten ble skylt med pyridin mellom hver prøveinjeksjon, samt etter siste
injeksjon.
5. Innstillingene på integratoren ble justert for å passe kromatogrammet.
6. Gassen til FID ble skrudd av etter kjøring. Hele programmet tok ca 50 minutter.

5.4 Proteinbestemmelse
5.4.1 Proteinbestemmelse ved bruk av LOWRY-test
(Lowry, Rosebrough et al. 1951; Peterson 1979)
Prinsipp
Lowry-testen er en biokjemisk metode som måler konsentrasjonen av proteiner i en
testsubstans. Selv om det er en rask og nokså enkel metode til å bestemme mengde proteiner
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i en prøve, har den noen ulemper ved seg. Dette kan være at andre stoffer enn proteinene
interagerer med reagensene, slik at det gir utslag på fargestyrken, som igjen gir falske
positive resultater ved absorbansmålinger. Men ved å felle ut proteinene med
trikloreddiksyre og natriumdeoksykolat blir sannsynligheten for slike interaksjoner mindre.
Etter fellingen løses proteinene i en basisk kobberløsning, og deretter tilsettes folin
ciocalteus fenolreagens. Proteinet reagerer med molybden-wolframsyren i dette reagenset,
og danner en blå farge i det synlige spekteret. Kobberionene er med på å gjøre testen mer
sensitiv, siden de danner chelater med peptidene, som videre reduseres lettere til kromoforer
med en karakteristisk blå farge. Reagensene i metoden reagerer med kromofore aminosyrer
som tyrosin og tryptofan, og i litt mindre grad med cystein, histidin og cystin. Siden bovint
serum albumin har en annen sammensetning og struktur enn planteproteiner, vil det være
tilknyttet stor usikkerhet ved å sammenlikne standardkurven og mengden proteiner i
testsubstansen direkte. Ulike proteiner gir i tillegg noe forskjellig fargeintensitet. Lowrytesten er en kolorimetrisk metode som har en del usikkerheter rundt seg, derfor er den ikke
egnet til å gi noen absoluttverdier av mengden proteiner i testsubstansen.

Reagenser
Felling av proteiner: 2 % natriumdeoksykolat
24 % trikloreddiksyre
Lowry-reagenser:

Lowry A: 2 % Na2CO3 i 0,1 M NaOH (aq)
Lowry B: 0,5 % CuSO4 . 5H2O i 1 % tri-natriumcitrat . 2H2O
Lowry C: 50 ml Lowry A, 1 ml Lowry B (NB! Må være nylaget)
Lowry D: Folin ciocalteus fenolreagens fortynnet 1:2 med destillert
vann

Standardkurve:

En serie forskjellige konsentrasjoner mellom 0-40 μl av bovint serum
albumin, 1 μg/μl benyttes for å lage standardkurve. NB! Lowry-testen
er ikke lineær over hele området.

Utstyr
Små reagensrør
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Finnpipetter®
Absorbansmåler, Thermo Spectronic

Prosedyre
1. Prøvene (3 paralleller à 0,5 mg) og standardene (3 paralleller) ble fortynnet med
destillert vann til 3 ml.
2. Hvert rør ble tilsatt 25 μl natriumdeoksykolat (aq), ristet grundig, og satt til henstand
i romtemperatur i 15 minutter.
3. Løsningene ble tilsatt 1 ml trikloreddiksyre (aq), blandet og sentrifugert i 30 minutter
ved 3300 rpm.
4. Supernatanten ble fjernet.
5. Bunnfallet ble løst i 1,5 ml Lowry C og blandet godt.
6. 150 μl Lowry D tilsettes, og blandes øyeblikkelig.
7. Etter 45 minutters henstand i mørke ved romtemperatur ble absorbansen avlest ved
660 nm.

5.5 Molekylvektsbestemmelse
(Hokputsa, Jumel et al. 2002; Hokputsa, Harding et al. 2004)
Prinsipp
Eksklusjonskromatografi (SEC), eller gelfiltrering, koplet til ”multi-angle laser light
scattering” (MALLS) er en metode som brukes for å finne molekylvekten til
polysakkaridfraksjoner. Ved å bruke denne metoden kan man finne absolutte molekylvekter
og distribusjonen av disse.
Ved bruk av eksklusjonskromatografi separeres molekylene etter synkende okkupert volum,
se metode 5.2.5. For en homolog serie resulterer dette i separasjon med hensyn på synkende
molekylvekt og sammen med masse- og ”light scattering” detektorer gir dette molekylvekten
(Mw).
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Reagenser
Salin løst i fosfatbuffer (pH 7,0)
Utstyr
Pumpe:

HPLC-pumpe (Model PU-1580)

Injektor:

Rheodyne injection valve (Modell 7125)

Kolonnesystem:

Phenomenex guard column, TSK G6000PW og TSK G5000PW i serie

Detektorer:

Dawn DSP multi- angle laser light scattering photometer (MALLS)
Optilab 903 interferometric refractometer (Wyett Technology)

Dataprogram:

ASTRA™

Prosedyre
1. Testmaterialet ble løst i salin fosfatbuffer (pH 7,0), slik at konsentrasjonen ble 2
mg/ml.
2. 100 μl av prøvene ble injisert på kolonnen. Flowhastighet: 0,8 ml/min.

Denne testen ble utført av Dr. Gordon Morris ved National Centre for Macromolecular
Hydrodynamics, Universitetet i Nottingham, England.

5.6 Strukturoppklaring
5.6.1 Metylering
Karboksylsyrereduksjon
(Kim and Carpita 1992)
Prinsipp
Før en metylering kan utføres må frie uronsyrer og forestrede uronsyrer reduseres med
NaBD4. De frie uronsyrene må først aktiveres med carbodiimide, før de kan reduseres til
alkoholer. De forestrede uronsyrene kan reduseres direkte. Produktet i begge reaksjonene er
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6,6-dideuteriosukker, se figur 5-8. Ved en GC-MS analyse kan disse sukrene skilles fra
nøytrale sukre fordi de vil ha fragmenter med molekylvekt M+2. Resultatet fra GC-MS gir
det totale antall uronsyrer, både de frie og esterbundne.

Figur 5-8 Aktivering og reduksjon av karboksylsyregruppe i fri uronsyre, og reduksjon av forestret
uronsyre (Sagberg 2006).

Reagenser
0,2 M MES (2-[N-morpholino]etan svovelsyre)
Carbodiimide (1-cyclohexyl-3-(2-morpholino) carbodiimide-metho-p-toluene sulphonate)
2 M TRIZMA (tris [hydroksymetyl] aminometan)
Natriumbordeuterid (NaBD4)
0,05 M NaOH
1-oktanol
Iseddik
Metanol
Destillert vann

Utstyr
Rundkolber, 50 ml
Syrevaskede metyleringsrør med skrukork, 15 ml
Dialyseslanger: Spectra/Por® Dialysis Membrane, MWCO 1,000, d: 11,5 mm
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Begerglass
SMI-pipetter (100 μl og 200 μl)
Glasspipetter med ballong
Minishaker MS2, IKA®
Is

Prosedyre
1. 1 mg prøve ble løst 1 ml destillert vann, og tilsatt 200 μl 0,2 M MES og 400 μl
nylaget 500 mg/ml carbodiimide i destillert vann.
2. Løsningen ble mikset godt og satt til inkubering ved 25-30oC i 3 timer. Dersom
løsningen var vanskelig å løse, ble de sonikert med ultralyd eller satt i vannbad til de
ble løst.
3. 1 ml 2 M TRIZMA ble tilsatt og prøven ble avkjølt på is.
4. 1 ml nylaget 70 mg/ml NaBD4 i 0,05 M NaOH (aq) ble tilsatt, sammen med 4 dråper
1-oktanol, deretter ble dette inkubert over natten ved 4oC.
5. Overskudd reduktant ble ødelagt ved langsom tilsetting av iseddik (5 x 100 μl).
6. Lavmolekylære substanser ble fjernet ved hjelp av dialyse i 24 timer i destillert vann.
Dialysevannet ble regelmessig byttet for å sikre maksimal dialysering.
7. Etter endt dialyse ble prøvemateriale overført til ei rundkolbe og dampet inn til
tørrhet. Det tørre materiale ble løst i metanol for så å bli dampet til tørrhet igjen,
dette ble utført 2 ganger.

Metylering
(Ciucanu and Kerek 1984)
Prinsipp
Metylering av polysakkarider skjer ved at man har et sterkt basisk miljø, etterfulgt av
tilsetting av et metyleringsreagens. Det sterke basiske miljøet dannes av karbanionet av
dimetylsulfoksid (DMSO) og OH- og som ioniserer de frie hydroksylgruppene fra
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karboksylsyrereduksjonen. Disse metyleres videre i en reaksjon med metyljodid, som er
metyleringsreagenset.

Figur 5-9 Metylering av hydroksylsyregrupper i polysakkaridet (Sagberg 2006).

Reagenser
Dimetylsulfoksid (DMSO)
Pellets av NaOH
Metyljodid
Natriumthiosulfat-5-hydrat (Na-thiosulfat)
Kloroform
Destillert vann

Utstyr
Ristemaskin – Vibrax VXR, IKA®
Agatmorter med pistill
SMI-pipetter (100 μl og 200 μl) med kapillærer
Argon-gassoppsett
Minishaker MS2, IKA®
Sentrifuge: Heraeus Multifuge 4 KR
N2 – gassoppsett for inndamping med varmeelement: Reacti Therm III, Pierce
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Prosedyre
1. Den tørkede prøven fra karboksylsyrereduksjonen ble tilsatt 500 μl DMSO for så bli
satt på risting i ca 50 minutter, slik at glykanene blir løst.
2. Det ble laget en suspensjon av tørre NaOH pellets knust i DMSO, 2 pellets per ml
som gir en konsentrasjon på ca 120 mg/ml, ved hjelp av agatmorter og pistill.
3. 500 μl av suspensjonen ble tilsatt hver av prøvene ved hjelp av SMI-pipette.
4. Prøvene ble gjennomblåst med argon og satt på ristemaskin i 30 minutter.
5. 100 μl CH3I ble tilsatt og videre ristet på maskin i 10 minutter.
6. Punkt 5 ble gjentatt.
7. 200 μl CH3I ble tilsatt og ristet på maskin i 20 minutter.
8. 10 ml nylaget 100 mg/ml Na-thiosulfat i destillert vann. Deretter ble prøvene
overført til metyleringsrør.
9. 2 ml kloroform ble tilsatt, for deretter og bli blandet på en minishaker.
10. Prøvene ble sentrifugert ved 1000 rpm i 3 minutter for å separere fasene.
11. Vannfasen ble fjernet og kastet.
12. Kloroformfasen ble vasket 4 ganger med 5 ml destillert vann, ristet og sentrifugert.
Vannfasen og mellomsjiktet fjernes med en pasteurpipette.
13. Kloroformfasen ble tørket under N2-gass.
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Hydrolyse
(Kim and Carpita 1992)
Prinsipp
De metylerte polysakkaridene spaltes til monosakkarider ved hydrolyse i surt miljø.
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Figur 5-10 Hydrolyse av metylerte polysakkarider med TFA (Sagberg 2006).

Reagenser
2,5 M Trifluoredikksyre (TFA)

Utstyr
Argon-gassoppsett
Varmeskap: Functionline, Heraeus Instruments
N2 – gassoppsett for inndamping

Prosedyre
1. 500 μl 2,5 M TFA ble tilsatt metylert prøve og ”flushet” med argon gass.
2. Prøven ble hydrolysert i 2 timer ved 102◦C i varmeskap.
3. Prøvene ble avkjølt og avdampet med N2-gass.

OMe
OH

OH
OMe
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Reduksjon
(Kim and Carpita 1992)
Prinsipp
Ringstrukturen i monosakkaridene brytes ved at sykliske hemiacetal ved C1 reduseres til
alditol.

Figur 5-11 Reduksjon av hydroksylgrupper ved C1 (Sagberg 2006).

Reagenser
2 M ammoniakk (NH3)
Natriumbordeuterid (NaBD4)
Iseddik
5 % eddiksyre i metanol
Metanol

Utstyr
Ultralydbad: Bransonic 220
Varmeskap: Functionline, Heraeus Instruments
N2 – gassoppsett for inndamping

70
Prosedyre
1. De tørre prøvene fra hydrolysen ble tilsatt 500 μl 2 M NH3 og tilsatt 500 μl NaBD4 i
2 M NH3.
2. Løsningen ble sonikert i 1 minutt før inkubering ved 60◦C i 1 time.
3. Overskudd av redukant ble ødelagt med 3 x 50 μl iseddik.
4. Prøven ble tørket ved 50◦C under N2–gass. Det er viktig at all borsyren blir fjernet,
tørk skikkelig.
5. 2,5 ml 5 % eddiksyre i metanol ble tilsatt og tørket på samme måte som i punkt 4.
6. Punkt 5 ble gjentatt.
7. 2,5 ml metanol ble tilsatt og tørket på samme måte som i punkt 4.
8. Punkt 7 ble gjentatt.

Acetylering
(Kim and Carpita 1992)
Prinsipp
Etter hydrolyse og reduksjon blir det dannet hydroksylgrupper. Disse acetyleres med
eddiksyreanhydrid, slik at de blir mer egnet for GC-MS analyse (metode 4.2.2).
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Figur 5-12 Acetylering med eddiksyreanhydrid (Sagberg 2006).
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Reagenser
1-metylimidazol
Eddiksyreanhydrid
Diklormetan
Destillert vann

Utsyr
Minishaker MS2, IKA®
Sentrifuge - MSE
Syrevaskede supelcorør med kork
N2 – gassoppsett for inndamping

Prosedyre
1. 200 μl 1-metylimidazol ble tilsatt residuet fra reduksjonen, etterfulgt av 2 ml
eddiksyreanhydrid.
2. Prøven ble mikset godt i minishakeren og satt til henstand i 10 miunutter.
3. Overskudd av eddiksyreanhydridet ble ødelagt ved tilsetting av 10 ml destillert vann.
Løsningene ble blandet godt og satt til henstand i 10 minutter.
4. De delvis metylerte og acetylerte sukrene ble så ekstrahert med 2 x 1 ml diklormetan,
mikset i 30 sekunder og sentrifugert. Den nederste fasen ble samlet hver gang.
5. Ekstraktene ble samlet og tilbakevasket med 2 x 5 ml destillert vann.
6. Den upolare diklormetanfasen ble overført til supelcorør og tørket med N2 (g). Polare
stoffer forurenser GC-MS apparatet. Derfor er det viktig å få vekk vann ved
overføringen til supelcorør. Mellomsjiktet ble derfor fjernet før en ny pipette ble
benyttet for å overføre diklormetanfasen.
7. Residuet ble løst i 50 μl vannfri metanol.
8. Prøven ble analysert ved GC-MS (metode 5.6.2).
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5.6.2 GC-MS
(Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004)
Prinsipp
For å kunne tolke resultater fra metyleringen (metode 4.6.1), benyttes gasskromatografi
(GC) (under metode 5.3.2) med et massespekrometer (MS) som detektor. Ved å bruke denne
metoden kan man finne strukturinformasjon om karbohydratenhetene. Monosakkaridene blir
først separert i GC-kolonnen. Deretter blir stoffene ført inn i massespektrometeret hvor de
ioniseres ved hjelp av en elektronstråle under vakuum. De ioniserte molekylene blir brutt
ned til mindre deler som kalles fragmenter. Massen til de ioniserte molekylene og eventuelle
fragmenter bestemmes ved at de først separeres etter deres masse/ladningsforhold (m/z) og
deretter detekteres av en detektor. Et massespekter er et plot av relativ intensitet av ionene
som funksjon av deres m/z-verdi. Massespekteret er svært karakteristisk, og kan sies å være
stoffenes fingeravtrykk.

GC-MS-analysen ble utført av FinnTønnesen ved Avdeling for Farmasøytisk kjemi,
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Utstyr og betingelser
GC-MS:

GC 8000 series

Detektor:

Fisons Instruments, MD 800

Injektor:

Splitt (1:10)

Kolonne:

FactorFOUR™, VF-1ms

Filmtykkelse:

0,25 μm

Indre diameter:

0,25

Lengde:

30 m

Temperaturområde: 80-280◦C
Injektortemperatur:
Dataprogram: Masslab

250◦C
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Viktige ioner: 45, 47, 117, 118, 161, 162, 163, 189, 190, 205, 207, 233, 234, 235, 261, 262,
305, 307
Temperaturprogram: 80◦C (5 min)

20◦C/min

170◦C

0,5◦C/min

200◦C

30◦C/min

280◦C (20 min)

Prosedyre
1. Det ble åpnet for gasstrømmene, GC og integrator ble programmert.
2. Sprøyten ble først skylt med pyridin, deretter ble prøven injisert.

5.6.3 IR-spektroskopi
(Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004)
Prinsipp
IR-spektroskopi (infrarød-spektroskopi) ble i denne oppgaven brukt til å identifisere
estergrupper i polysakkaridmolekylene. Metoden baserer seg på absorpsjonsprinsippet, der
en infrarød kilde stråler igjennom en testsubstans og den absorberte strålingen fra prøven
måles i en detektor. IR-spektret består i all hovedsak av to områder, det ene er området hvor
man kan identifisere funksjonelle grupper (1200-3600 cm-1) og det andre er
fingerprintområdet (600-1200 cm-1). I IR-spektroskopi plottes normalt transmittans som
funksjon av bølgetall. Transmittans (T) er definert som strålingsintensiteten etter passasje
gjennom prøven (I), dividert med strålingsintensiteten som sendes mot prøven (I0). Bølgetall
(cm-1) er definert som 1/bølgelengden.

Reagenser
Kaliumbromid (KBr)

Utstyr
Tablettpresse
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Agatmorter med pistill
Kortblad
IR-presse, 30 tonns presse C-30, Research & Industrial instruments company London
Infrared spectrophotometer, IR-408 Shimadzu Corporation

Prosedyre
1. Ca 2 mg av prøven ble blandet godt sammen med en liten mengde KBr i en
agatmorter. NB! Svært viktig at blandingen er jevnt fordelt.
2. En liten mengde av blandingen helles over i en tablettpresse, som settes på vakuum i
ca 5 minutter.
3. Mens vakuumet fortsatt er på, settes tablettpressen i en IR-presse. La stå i ca 5
minutter.
4. Den ferdigpressede tabletten legges i en pakning som passer til IR-spektrometeret.
5. Resultatet leses av.

5.6.4 Identifikasjon av arabinogalaktan II vha Yariv reagens
(Biosupplies Australia Pty Ltd)
Denne metoden ble brukt til å kvalitativt bestemme tilstedeværelsen av arabinogalaktan II
(AG-II) i testmateriale. Det ble gjort ved å bruke Yariv reagens, som reagerer med disse
forbindelsene på en gelbondfilm. Produktet har en rødlig farge og feller ut.
Yariv reagens har flere ulike bruksområder, blant annet å detektere AG-II-proteiner i vev,
detektere og kvantifisere mengden av AG-II-proteiner i vevsekstrakter og separere AG-IIproteiner med hensyn på ladning ved elektroforese.
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Figur 5-13 β-D-glukosyl Yariv reagens, R= β-D-glukosyl.

Reagenser
Yariv reagens, 2 mg/ml
Standard:

Gum Arabica, 1 mg/ml

Gel:

For en plate med 1 mm geltykkelse:
35 mg agarose
30 mg NaCl
0,7 mg NaN3
3,5 ml destillert vann

Utstyr
Justerbar glassplate
Vater
Gelbondfilm: GelBond® film for agarosegel, GE Healthcare
Prøveglass
Whatmanpapir
Kokeplate
Utstyr for laging av brønner, som kan kobles til vannsug
Cellepapir
Kar med lokk
Prosedyre
1. 1 mg prøvemateriale ble veid ut og løst i 125 μl, slik at konsentrasjonen ble 8 mg/ml.
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2. Gelbondfilm klippes ut etter en mal (ca 5x7 cm) og legges i vater på glassplaten med
den hydrofile siden opp.
3. Det ble veid og målt ut ingredienser for en gelplate i et prøveglass og dette ble
varmet opp til kokepunktet.
4. Umiddelbart ved koking trekkes prøveglasset fra kokeplaten og 50 μl Yariv reagens
tilsettes. Deretter helles løsningen utover gelbondfilmen, som sprer seg jevnt utover.
5. Etter at gelen er polymerisert (stivnet) lages det små brønner ved hjelp av vannsug, 3
brønner for standarden og hver prøve.
6. Det appliseres 2, 4 og 6 μl av standarden og prøvene i hver sin brønn.

2 µl

4 µl

6 µl

Std

Små50

Små100

Store50

Store100

Figur 5-14 Mal for gelplate.

7. I bunnen av et kar legges et fuktet filterpapir, gelplaten legges ned i karet og lokk
settes på. La gelen stå i 24 timer ved romtemperatur.
8. Resultatet sjekkes, der hvor det er røde ringer rundt brønnen har det skjedd en
utfelling. Platen presses med vått whatmanpapir og 10 lag med cellepapir over. La
stå i 10 minutter.
9. Laget med cellepapir vendes, og presses på nytt i 10 minutter.
10. Til slutt kan platen scannes eller kopieres med farger.
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5.7 Immunmodulerende aktivitet
5.7.1 Komplementfikseringstest
(Wagner 1999; Michaelsen, Gilje et al. 2000)
Prinsipp
Polysakkarider kan inteferere med komplementsystemet, og det er nettopp dette vi
undersøker ved komplementfikseringstesten. Det som måles er reduksjon av hemolyse av
sensitiviserte røde blodceller fra sau (SRBC), som er dekket med antistoffer fra kanin.
Hemolysen er forårsaket av komplementfaktorer hentet fra en human kilde. Testsubstansen
får tid til å reagere med komplement, før blodcellene tilsettes.
Den reduserte graden av hemolyse er et resultat av at noe i testsubstansen, for eksempel
polysakkaridene, har interferert med komplement. Testen sier ingenting om hvorvidt
komplementsystemet er inhibert eller aktivert. Tilgjengeligheten av komplement for lysering
blir mindre både ved inhibering og ved aktivering, siden komplement forbrukes. Man kan
dermed ikke slå fast hvilken mekanisme som er dominerende.
Reagenser
0,9 % NaCl
Destillert vann
Veronal/BSA buffer: (CFT pH 7,2) med 2 mg/ml BSA (Bovine Serum Albumin 30%) og
0,02 % Natriumazid
Saueblod:

hvit 131, 17.1.2008

Komplement:

Serum fra ECG (humant)

Antistoff:

Virion 9020 Amboceptor, fortynnet 1:10 i veronalbuffer

Standard:

PMII isolert fra Plantago Major L, fraksjon II, 1 mg/ml

Utstyr
Finnpipetter® med spisser
Reagensrør med propper
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Mikrotiterplater med 96 brønner, rund/flat bunn
Microtuberør
Whirlimixer (Heigar Intermed)
Sentrifuge:

Heraeus Multifuge 3SR+ Centrifuge

Varmeskap med risteplate:

Termaks, 37oC

Mikroplateleser:

Thermomax

Prosedyre
A. Vasking av saueblodceller før sensibilisering
1. En mengde blod tas ut (ca 100 μl per mikrotiterplate)
2. Blodcellene vaskes to ganger med 0,9 % NaCl og 1 gang med veronal/BSA buffer.
Det sentrifugeres mellom hver vask og vaskevannet fjernes.

B. Sensibilisering av saueblodceller
1. 15 μl Virion 9020 Amboceptor, 60 μl pakkede blodceller og 5,925 ml veronal/BSA
buffer inkuberes med risting ved 37oC i 30 minutter.
2. Løsningen vaskes to ganger med 0,9 % NaCl og en gang med veronal/BSA buffer,
det sentrifugeres mellom hver vask.
3. Vaskevannet fjernes og blodet fortynnes med 5,940 ml veronal/BSA buffer, dermed
er en 1 % løsning av blodceller blitt laget.

C. Fortynning av prøvene
1. 1 mg prøvemateriale ble veid inn og løst i veronal/BSA buffer til en stamløsning med
en utgangskonsentrasjonen på 1 mg/ml. Det samme gjøres med standarden, PMII.
2. En 4-folds fortynningsrekke ble laget (6 fortynninger av hver prøve og standarden),
se tabell 5.1.
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Tabell 5-1 Fortynningsrekke av prøvene og PMII-standarden.

Rør #

Konsentrasjon (μg/ml)

Rør 1

500 μg/ml

300 μl veronal/BSA buffer + 300 μl fra stamløsningen

Rør 2

125 μg/ml

300 μl veronal/BSA buffer + 100 μl fra rør 1

Rør 3

31 μg/ml

300 μl veronal/BSA buffer + 100 μl fra rør 2

Rør 4

8 μg/ml

300 μl veronal/BSA buffer + 100 μl fra rør 3

Rør 5

2 μg/ml

300 μl veronal/BSA buffer + 100 μl fra rør 4

Rør 6

0,5 μg/ml

300 μl veronal/BSA buffer + 100 μl fra rør 5

D. Titreringskurve for komplementkilden
1. 12 brønner på mikrotiterplata ble fylt med 100 μl destillert vann og 32 brønner med
50 μl veronal/BSA buffer (4 brønner per fortynning av komplement/buffer).
2. Fortynningsrekke av komplement og buffer lages etter tabell 5.2.

Tabell 5-2 Titreringskurve for komplement

Komplement:buffer

Komplement (μl)

Veronal/BSA buffer
(μl)

1:50

10

490

1:60

10

590

1:70

10

690

1:80

10

790

1:90

10

890

1:100

10

990

1:110

10

1090

3. 50 μl komplement/buffer tilsettes brønnene med veronal/BSA buffer.
4. Platen dekkes med bred, blank tape, for å unngå fordampning, og settes på risting i
30 minutter ved 37oC.
5. 50 μl 1 % SRBC tilsettes hver brønn og inkuberes ved risting i 30 minutter ved
37oC.
6. Platen sentrifugeres i 5 minutter ved 1000 rpm.
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7. 100 μl fra hver brønn overføres til en flatbunnet brønn, og sentrifugeres for å bli
kvitt luft som dannes ved overføring.
8. Absorbansen avleses ved 405 nm på en mikroplateleser.
9. Den fortynningen som ga 50 % lyse av SRBC ble brukt videre i utførelsen av
komplementfikseringstesten.

E. Utførelse av testen
1. 50 μl av hver fortynning av prøven (2 paralleller av hver fortynning) tilsettes en
brønn i en mikrotiterplate med runde bunner (96 brønner).
2. 3 brønner tilsettes 100 μl destillert vann (100 % lysekontroll), og 3 brønner tilsettes
veronal/BSA buffer (kontroll).
3. 50 μl komplement tilsettes hver brønn, bortsett fra 100 % lysekontrollbrønnene.
4. Platen dekkes med bred, blank tape slik at ikke noe kan fordampe, og settes på risting
i 30 minutter ved 37oC.
5. 50 μl 1 % sensibiliserte blodceller tilsettes hver brønn og inkuberes ved risting i 30
minutter ved 37oC.
6. Platen sentrifugeres i 4 minutter ved 1000 rpm.
7. 100 μl fra hver brønn overføres til en flatbunnet mikrotiterplate, og sentrifugeres for
å bli kvitt eventuell luft som dannes ved overføringen.
8. Absorbansen avleses ved 405 nm på en mikroplateleser.

F: Beregninger
Lyseringsgraden som forteller hvor mye komplement i seg selv ødelegger systemet ble
beregnet ut fra følgende formel:
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Prosent inhibering som følge av ekstraktene ble beregnet ut i fra følgende formel:

5.7.2 Måling av NO-frigjøring fra makrofager
(Promega Corporation 2005)
Når makrofager blir aktivert stimuleres de til å skille ut forskjellige mediatorer som bidrar til
immnunresponsen. En av disse mediatorene er nitrogenoksid (NO). En måte man kan
undersøke dannelsen av NO på, og dermed makrofagaktivitet, er å måle mengden nitritt
(NO2-). NO2- er en av to stabile og ikke-flyktig nedbrytningsprodukter av NO. Griessreagens
system er basert på den kjemiske reaksjonen vist i figur 5-15, hvor sulfanilamide reagerer
med NO2- og danner et ion. Dette ionet går sammen med N-1-naftyletylendiamin
dihydroklorid (NED) under sure betingelser (fosforsyre) og danner en azo-forbindelse.
Denne azo-forbindelsen farger løsningen rosa, og intensiteten kan avleses ved
absorbansmålinger. Griessreagens systemet kan detektere NO2- nivåer i flere ulike
biologiske og eksperimentelle matrikser som serum, plasma, urin og cellekulturmedium.

Figur 5-15 Kjemisk reaksjon involvert ved måling av NO2- ved bruk av Griess reagens.

82
Reagenser
Cellelinje:

RAW 264,7 celler (makrofager)

cRPMI 1640 (dyrkningsmedium):
RPMI med L-glutamine

1 ferdigfylt flaske

100 x MEM NEAA

5 ml

BME

500μl

100 mM natriumpyruvat

5 ml

FCS (10 %)

50 ml

Antibiotika (penicillin + streptomycin)

5 ml

Griess reagens A:

1 % sulfanilamid i 5 % fosforsyre

Griess reagens B:

0,1 % N-(1-naphthyl)etylendiamin i destillert vann

250 ng/ml LPS-løsning
100 mM NaNO3-løsning
Etanol

Utstyr
Mikrotiterplater:

Flatbunnet (steril)
V-bunnet
Runfbunnet

Plastpipetter med oppsuger (PipetBoy Comfort)
Finnpipetter®
Plastrør, 50 ml
Sentrifuge, eppendorf Centrifuge 5810 R
Celleteller, Coutler Z2 Particlecount & Size Analyzer
Varmeskap (celleinkubator) 37◦C, Hera cell 150
Absorbansmåler, Labsystems Multiscan® BICHROMATIC
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Prosedyre
1. Makrofagcellene ble skrapt løs fra overflatene i inkuberingsflasken og mesteparten
av cellesuspensjonen (ca 15 ml) ble overført til et plastrør.
2. Cellesuspensjonen ble sentrifugert ved 1300 rpm i 3 minutter, deretter ble
cellekulturmediumet helt ut. Makrofagene sitter igjen nederst i røret.
3. 20 μl av cellesuspensjonen ble blandet med 10 ml telleløsning, og antall celler ble
bestemt ved å bruke et celletellerapparat.
4. Makrofagene ble resuspendert i cRPMI på bakgrunn av hvor mange celler som ble
talt. Det skal være 1x106 celler/ml.
5. For hver prøve ble det laget i 3 fortynninger, 100, 10 og 1 μg/ml i cRPMI.
6. Følgende be tilsatt i en flatbunnet, steril mikrotiterplate
2 brønner: 50 μl cRPMI (negativ kontroll)
2 brønner: 25 μl LPS + 25 μl cRPMI (positiv kontroll)
24 brønner: 5 μl av hver fortynning av prøven + 45 μl cRPMI, i duplikater
7. Tilslutt ble 50 μl av den resuspenderte cellesuspensjonen tilsatt i hver brønn, før
platen ble satt til inkubering ved 37◦C i 24 timer.
8. 100 μl supernatant ble overført til en V-bunnet mikrotiterplate. Platen ble sentrifugert
ved 1300 rpm i 2 minutter for å få dannet en pellet av cellene i bunnen.
9. 50 μl av supernatanten ble overført til en rundbunnet mikrotiterplate.
10. Det ble laget en fortynningsrekke av NaNO3 i cRPMI (100, 50, 25, 12,5, 6,25 og
3,125 μM) for å lage en standardkurve. 50 μl av cRPMI alene og hver fortynning ble
tilsatt mikrotiterplaten i duplikater.
11. 50 μl av nylaget Griess reagens A ble tilsatt i alle brønner, for så å bli inkubert i
mørke i romtemperatur i 10 minutter.
12. 50 μl nylaget Griess reagens B ble tilsatt i alle brønner.
13. Absorbansen ble målt ved 540 nm.
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6. RESULTATER OG DISKUSJON

6.1 Sammenligningsgrunnlag
Resultatene og diskusjonen er delt i seks, hvor den første delen handler om isolering av
polysakkaridene av både små og store blader. Proteinbestemmelsen og undersøkelsen av
molekylvektsfordeling kommer i egne deler. De to neste delene omhandler resultater og
diskusjon av de forskjellige testene som er utført på små og store blader. Dette fordi det er
lettest å sammenligne de små bladene først, 50◦C og 100◦C, for deretter å sammenligne de
store, med tilsvarende 50◦C og 100◦C. Til slutt sammenlignes de små og de store bladene i et
eget avsnitt. Alle resultater vil, så langt det er mulig, bli sammenlignet med tidligere studier
som er gjort på C. glutinsoum, blant annet av Anne Marthe Ringerud (2003), Silje Engdal
(2005) og Kristin Marynia Sagberg (2006).

6.2 Isolering av polysakkarider
6.2.1 Ekstrakjson
Plantemateriale av C. glutinosum som var til disposisjon for denne oppgaven var 0,69 kg
små blader og 1,32 kg store blader, som ble samlet og identifisert av professor Drissa Diallo
i Dioiladistriktet 19.03.07 og 20.03.07. Det var tørket og pulverisert i Mali. I tillegg ble 100
g små blader samlet inn ved landsbyen Sido 06.12.07, dette var kun tørket. Alt tilgjengelig
plantemateriale av små blader ble brukt, men siden det var store mengder av de store
bladene, ble bare ca 700 g benyttet. Materialet ble først ekstrahert med diklormetan, for
deretter å bli ekstrahert med metanol, for å fjerne lavmolekylære og upolare stoffer (metode
5.2.1). Deretter ble materialet lagt til tørking. Til slutt ble det ekstrahert 2 ganger med 50◦C
og 100◦C vann (metode 5.2.2). Vannekstraktene fra små og store blader ble valgt for videre
studier. Alle andre ekstrakter ble kastet.
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6.2.2 Rensing av ekstraktene ved hjelp av Amberlite XAD-7HP
Utgangspunktet for dette trinnet i prosessen var å fjerne de lavmolekylære stoffene ved
gelfiltrering ved hjelp av en Bio-Gel P-6 kolonne, siden dette er blitt gjort ved tidligere
hovedfagsoppgaver med C. glutinosum (Sagberg 2006). Men etter et forsøk med 50◦C
vannekstrakt av de små bladene, ble det konkludert med at ekstraktene inneholdt alt for mye
uønskede stoffer. De hadde en brunaktig farge og var viskøse i konsistensen, slik at videre
arbeid med Bio-Gel P-6 kolonne ble vanskelig. Dette gjaldt særlig fraksjonene isolert fra
små blader. Derfor ble alt opparbeidet materiale fra vannekstraksjonen, 50◦C og 100◦C,
eluert ved hjelp av Amberlite XAD-7HP (metode 5.2.3). Et eksempel på en elueringsprofil
er vist i figur 6-1, som er på bakgrunn av målt absorbans av de ulike fraksjonene etter FStest. Lignende elueringsprofiler fås for både små og store blader. Etter sammenslåing av de
fraksjonene med karbohydrater, ble volumet redusert på rotavapor, før videre eluering med
ionebytterkromatografi. Volumreduksjonen var enklere med ekstraktene isolert fra de store
bladene enn med de små, siden de var mindre viskøse i konsistensen. Derfor ble det endelige
volumet med ekstrakter fra små blader større.

Amberlite XAD-7HP
0,5

Absorbans (490 nm)

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

-0,1
-0,2
Volum (ml)

Figur 6-1 Karbohydratelueringsprofil for 125 ml påsatt prøve fra ekstraksjon med 50◦C og 100◦C
vann, eluert med vann på Amberlite XAD-7HP, målt ved 490 nm etter FS-test. Enkeltfraksjonene
innenfor avgrenset område ble samlet.

86

6.2.3 Ionebytterkromatografi
Sammenslåtte fraksjoner fra elueringen med Amberlite XAD-7HP ble applisert på ANX
Sepharose 4 Fast Flow (high sub) (metode 5.2.4) for å separere de nøytrale polysakkaridene
fra de sure. Siden det var større mengder ekstrakt med små blader, ble de kjørt flere ganger
for å sikre nok testmateriale. Ekstraktene fra de store bladene ble bare kjørt en gang, siden
disse var mer konsentrerte. For hver gang ble det applisert ca 500 ml prøve. Det ble eluert
med destillert vann, NaCl-gradient fra 0-1,5 M og 2 M NaCl. Kun de sure polysakkaridene
fra elueringen med NaCl-gradient ble samlet på bakgrunn av resultater fra FS-testen (metode
5.3.1), se figur 6-2. De nøytrale fraksjonene ble ikke tatt vare på da tidligere oppgaver hadde
vist at disse fraksjonene ikke var aktive i komplementsystemet. Lignende elueringsprofiler
fås for både små og store blader. Fraksjonene ble henholdsvis kalt små50, små100, store50
og store100. Ekstraktene fra elueringen med destillert vann og 2 M NaCl ble kastet.

Absorbans (490 nm)

ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub)
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Figur 6-2 Karbohydratelueringsprofil for 500 ml påsatt prøve eluert med NaCl-gardient på ANX
Sepharose 4 Fast Flow (high sub), målt ved 490 nm etter FS-test. Enkeltfraksjonene innefor
avgrenset område ble samlet.

De samlede fraksjonene ble dialysert og frysetørket, og utbytte er vist i tabell 6-1. Det
frysetørkede materiale fra 50◦C ekstraktene fikk en gulbrun farge, mens de på 100◦C fikk en
beige, nesten blank farge.
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Tabell 6-1 Utbytte i mg etter dialyse og frysetørking av sure ekstrakter etter
ionebytterkromatografi.

Fraksjo
n

Utbytte
(mg)

Små50

1791

Små100

240

Store50

700

Store100

1080

De frysetørkede fraksjonene ble undersøkt for biologisk aktivitet og
karbohydratsammensetning, og ble også renset videre ved hjelp av gelfiltrering koblet til
FPLC-apparatur.

6.2.4 Gelfiltrering koblet til FPLC-apparatur
Siden det var synlige forurensninger i de frysetørkede fraksjonene fra elueringen med ANX
Sepharose 4 Fast flow (high sub), ble de ytterligere renset ved hjelp av gelfiltrering på
Superdex 200 prep grade. Det var rimelig å anta at de forurensningene som fantes ble
separert vekk fra de interessante høymolekylære substansene. Dermed kunne resultater fra
fraksjonene etter gelfiltreringen sammenlignes med de etter
ionbytterkromatografielueringen. Resultatene vil si noe om hvor mye forurensningene for
eksempel påvirker den biologiske aktiviteten til små50, små100, store50 og store 100. Så
mye som mulig av de frysetørkede fraksjonene fra ionebytterelueringen ble løst i 10 ml 10
mM NaCl, ca 30 mg, og applisert på kolonnen. Elueringsprofilen er vist i figur 6-3.

Figur 6-3 Et eksempel på gelfiltreringsprofil ved bruk av Superdex 200 prep grade.
Fraksjoner innenfor avmerket område er slått sammen på bakgrunn av resultater fra FStesten.
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Fraksjonene ble dialysert og frysetørket, og ble videre testet for biologisk aktivitet og
karbohydratsammensetning.

6.3 Proteinbestemmelse
Proteinbestemmelse ble utført på de frysetørkede fraksjonene etter gelfiltrering på Superdex
200 prep grade, henholdsvis små50R, små100R, store50R og store100R. Standardkurven ble
laget ved å bruke bovint serum albumin (1 μg/μl) med konsentrasjonene 0, 5, 10, 20, 30 og
40 μg/μl, se figur 6-4. Absorbansen av de forskjellige standardene ble plottet mot
konsentrasjonen, dermed får man en standardkurve som er tilnærmet lineær.

0,350
Målte verdier
Lineær regresjon, y = 0,0064x + 0,0335

Absorbans (660 nm)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0

10

20

30

40

50

Bovint serum albumin (μg)

Figur 6-4 Standardkurve for bestemmelse av proteininnhold i ei prøve.

Resultater
- Små50R:

0,4 %

- Små100R:

0%

- Store50R:

0%

- Store100R: 0,08 %
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Et av problemene med denne testen er at kurven ikke er lineær over hele
konsentrasjonsområdet, som i dette forsøket gjelder konsentrasjoner under 10 μg/μl protein
(< 2 %). Resultatene ligger under denne verdien og innholdet i prøvene er så lite at det
kommer under de grensene metoden har. Det eneste man kan konkludere med er at prøvene
sannsynligvis inneholder mindre enn 1 % protein ved bruk av 500 μg prøvemateriale.
Prøvene inneholder derfor svært små mengder med proteiner.

6.4 Molekylvektsfordeling
Undersøkelse av fordelingen av molekylvekt ble gjort ved å bruke Superdex 200 prep grade
koblet til FPLC-apparatur. De elueringsprofilene som ble opparbeidet under metode 5.2.5,
ble videre brukt til å finne molekylvektsdistribusjonen for små50, små100, store50og
store100. Figur 6-3 viser et eksempel på en elueringsprofil, liknende fås for alle fraksjoner.
En forhåndslaget standardkurve for dekstraner med kjent molekylvekt (Mw) ble brukt til å
estimere en regresjonslinje, betingelsene var de samme som for denne testen. Funksjonen ut
i fra regresjonslinjen ble brukt til å beregne molekylvektsdistribusjonen for prøvene. Figur 65 viser standardkurven og funksjonen av regresjonslinjen. Linjen er godt tilpasset med en
R2-verdi på 0,9919.
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Figur 6-5 Standardkurve for dekstraner med kjent molekylvekt (Mw).
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Tabell 6-2 viser estimerte molekylvektsintervaller for de respektive fraksjonene, basert på
funksjonen av regresjonslinjen for standardkurven. Mw ved toppmaksimum er vist i siste
kolonne og indikerer ved hvilken molekylvekt hovedtyngden av karbohydratene ble eluert
ut.
Tabell 6-2 Oversikt over estimerte molekylvektsintervaller fo de ulike fraksjonene. Fra Mw til
Mw er intervallet for hele toppen.

Fra Mw
(Da)

Til Mw (Da)

Mw toppmaksimum (Da)

Små50

529.000

40.000

204.000

Små100

460.000

13.000

168.000

Store50

494.000

35.000

232.000

Store100

429.000

17.000

290.000

Ut fra resultatene i tabell 6-2, så strekker molekylvektsintervallet seg fra 13.000 til 529.000
Da. Dette er et rimelig stort intervall, som kan tyde på at det er flere ulike strukturer i
prøvene. Undersøkelser Sagberg (2006) gjorde på samme fraksjoner, ble konkludert med å
være høymolekylære.
Metoden gir ingen nøyaktige svar på hvilken molekylvekt strukturene i prøvene har.
Resultatene kan derimot brukes til å estimere i hvilket intervall de ligger innenfor. Flere av
de målte resultatene ligger utenfor standardkurven, men regresjonslinjen som ligger til grunn
for beregningene er basert på lineære forhold.
De opprensede prøvene fra gelfiltreringen (metode 5.2.5), ble videre testet ved hjelp av et
SEC/MALLS system, metode 5.5. Dette skulle gi mer nøyaktige svar på molekylvekten til
strukturene i de respektive prøvene. Resultatene er vist i tabell 6-3.
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Tabell 6-3 Målt molekylvekt (Mw) og instrinsic viskositet (ml/g) for små50R, små100R,
store50R og store100R.

Mw (Da)

Intrinsic viskositet
(ml/g)

Små50R

1.92 x 108

3020

Små100R

3.68 x 107

1400

Store50R

4.88 x 107

990

Store100R

4.96 x 107

790

De målte molekylvektene for de respektive prøvene er helt urealistiske og alt for høye.
Forventede resulateter kunne være innenfor de intervallene som er skissert i tabell 6-2. Hvis
man ser på verdiene for intrinsic viskositet, så kan man få et inntrykk av forholdene mellom
molekylvektene. Det tyder på at molekylene i små50R er større enn for små100R. Mens
forholdet mellom de store bladene ikke er nevneverdig store. Feilkilder for forsøket kan
være flere. Blant annet kan det være noe feil med utstyret, da dette er svært sensitivt. En
annen grunn kan være at testmaterialet har for høy viskositet, som følge av for eksempel
aggregering av strukturene i prøven. Dette vil da gi feilaktige svar, hvor molekylvekten blir
for høy sammenlignet med de faktiske forhold (Morris 2008).
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6.5 Resultater og diskusjon av små blader
6.5.1 Karbohydratanalyse
Monosakkaridanalyse

Figur 6-6 Eksempel på et GC-kromatogram. Dette er monosakkaridsammensetningen for fraksjonen
små100. Intern standard er mannitol.

Monosakkaridsammensetningen til små50, små50R, små100 og små100R ble bestemt ved
hjelp av GC etter metanolyse og TMS-derivatisering. Ved å bruke forhåndslaget
standardkurve for en blanding av alle monosakkaridene som er interessante i denne
analysen, er det mulig å identifisere hvilke sukre som er i testsubstansen. Siden et
monosakkarid kan opptre i flere former, gir dette opphav til flere karakteristiske topper i
kromatogrammet, se figur 6-6. Monosakkaridsammensetningen for små50, små50R, små100
og små100R er presentert i tabell 6-4 og 6-5.
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Tabell 6-4
Karbohydratsammensetning før og
etter gelfiltrering av små blader 50◦C
vannekstrakt. Verdiene er oppgitt i
prosent i forhold til totalt
karbohydratinnhold.

Tabell 6-5
Karbohydratsammensetning før og
etter gelfiltrering av små blader
100◦C vannekstrakt. Verdiene er
oppgitt i prosent i forhold til totalt
karbohydratinnhold.
Små100

Små100R

Ara

7,2

8,4

4,4

Rha

6,7

5,1

2,5

1,7

Fuc

spor

1,7

Xyl

19,2

20,7

Xyl

9,7

12,0

Man

spor

spor

Man

spor

1,4

Glc

5,9

6,7

Glc

5,7

7,7

GlcA

4,0

4,1

GlcA

spor

spor

Gal

11,9

14,2

Gal

10,3

11,2

GalA

41,7

38,2

GalA

55,0

50,7

% mengde med
karbohydrater i
forhold til innveid
prøvemateriale

51,4

70,4

% mengde med
karbohydrater i
forhold til innveid
prøvemateriale

57,1

49,2

Små50

Små50R

Ara

8,3

9,5

Rha

5,6

Fuc

Når det gjelder mengden med karbohydrater i forhold til innveid prøvemateriale, kunne man
forvente at dette økte etter gelfiltreringen. Siden ekstraktene ble ytterligere renset for andre
uønskede stoffer, vil andelen sukker bli høyere. Dette har inntruffet med små50R i forhold til
små50. Det motsatte har skjedd med små100R i forhold til små100. Dette kan forklares med
at noen av fraksjonene som inneholdt karbohydrater fra gelfiltreringen, ikke ble med i
små100R. Generelt kan en si at mengden karbohydrat er rimelig høy for alle fraksjonene, da
særlig små50R (70,4 %).
Alle fraksjonene inneholder mye GalA, hele 55,0 % for små100. Dette kan tyde på
betydelige mengder med homogalaturonan. I rhamnogalakturonan I kan man også finne
GalA, hvor de er vekslende med Rha, som det også finnes noe av i alle fire fraksjonene.
Engdal (2005) har fått sammenlignende resultater, hvor 50◦C vannekstrakt av de små
bladene inneholdt 41,03 % Gal A.
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Ara og Gal er monosakkarider i arabinogalaktaner. Ved å sammenligne fraksjonene etter
gelfiltreringen kan en se at det er mer av disse monosakkaridene i små50R (Ara: 9,5 %, Gal:
14,2 %) enn i små100R (Ara: 8,4 %, Gal: 11,2 %).
Mengden Xyl i små50 (19,2 %) og små50R (20,7 %) er bemerkelsesverdig høyere enn i
små100 (9,7 %) og små100R (12,1 %). Både Engdal (2005) og Sagberg (2006) har funnet
betydelige mengden med Xyl i sine respektive fraksjoner.

Identifikasjon av arabinogalaktan II
Yariv reagens ble brukt til å kvalitativt anslå mengden av arabinogalaktan II i små50,
små100, store50 og store100. Den resulterende gelbondfilmen med utfelling av AG-II er vist
i figur 6-7.

Figur 6-7 Gelbondfilm med utfelt arabinogalaktan II, med mengdene 2, 4, og 6 μl av
standard (øverst), små50, små100, store50 og store100 (nederst). Mal under metode 4.5.4.

Siden denne testen er gjort med den hensikt å gi et inntrykk av hvor mye arabinogalaktan II
det er i hver testsubstans, er resultatene tolket som vist i tabell 6-6. Styrken på den utfelte
fargen har ikke direkte sammenheng med hvor mye AG-II det er i prøven. Det er først og
fremst diameteren på den diffunderte ringen som indikerer hvor mye det er. En av grunnene
til styrkeforskjellene, er at AG-II kan reagere forskjellig med Yariv-reagenset. Hvis det er
andre forstyrrende substanser eller strukturer i nærheten av AG-II, vil det gi utslag på
bindingsevnen (Aslaksen 2008).
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Tabell 6-6 Gradering av mengden utfelt arabinogalaktan II i små50 og små100. ++ (tydelig),
+ (nokså tydelig), (+) (lite tydelig), - (negativt).

Standard
Små50
Små100

2 μl

4 μl

6 μl

++
+
(+)

++
+
(+)

++
+
(+)

Begge fraksjonene viste positivt resultat av AG-II, med noe mer i små50.

Bindingsforhold
Bindingsforholdene mellom monosakkaridene i små50R og små100R ble bestemt etter
karboksylsyrereduskjon, med påfølgende metylering, hydrolyse, reduksjon, acetylering og
GC-MS analyse.
Resultatene er presentert i tabell 6-7, og viser fordelingen mellom monosakkaridene og deres
bindingstyper. Mengden av hver bindingstype er regnet ut fra arealet under kurven (AUC)
for hver topp i kromatogrammet i forhold til summen av AUC av alle monosakkaridene.
Dette forholdstallet er satt i kontekst med mengdene av hvert monosakkarid i resultatene fra
metanolysen.
Flere av monosakkaridene med spesifikke bindingstyper er vanskelig å finne i
kromatogrammet, fordi de kommer omtrent på sammen retensjonstid. Det vil si at flere enn
en type ligger under en og samme topp. I slike tilfeller er det nødvendig å studere toppen i
kromatogrammet nøye, samtidig som man ser på forandringene på MS-spekteret i det man
forflytter seg i den respektive toppen. Hvor mye det er av hvert monosakkarid må vurderes
ut i fra hvor stor andel hvert spesifikt MS-spekter for hver bindingstype utgjør av toppen.
Videre er det flere topper i kromatogrammet som er forurensninger, dette ses ved at det ikke
er noen sammenheng av MS-spekteret i dette området. Det er rimelig å anta at noen av
monosakkaridene ligger i samme område som disse forurensningstoppene, og blir dermed
vanskelig å detektere.
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Tabell 6-7 Prosentvis fordeling av de forskjellige monosakkaridene og bindingstypene i
fraksjonene små50R og små100R.

Ara

Monosakkarid og deres
bindingstyper
Terminalf
1,5f
1,3,5f *

Små50
R
1,2
5,8
2,5

Små100
R
1,9
4,5
1,9

Rha

Terminal
1,2
1,2,4

n.d.
2,2
2,2

0,3
4,8
n.d.

Xyl

Terminal
1,4
1,3,4

4,1
4,1
12,4

12,0
n.d.
n.d.

Fuc

Terminal

1,7

n.d.

Man

1,2
1,6

n.d.
n.d.

0,7
0,7

Glc

Terminal
1,4

4,7
2,0

5,7
2,0

GlcA

Terminal
1,4

spor
4,1

n.d.
n.d.

Gal

Terminal
1,3
1,4
1,6
1,3,6
1,3,4,6

0,3
2,8
n.d.
1,7
5,7
3,7

4,1
1,6
2,8
1,0
1,0
0,7

GalA

Terminal
1,4
1,3,4

2,7
28,3
7,3

14,7
29,4
6,6

*Basert på erfaring fra tidligere analyser utført ved denne avdelingen er det rimelig å anta at dette er 1,3,5bundet Ara og ikke 1,3,4-bundet Xyl.

Begge fraksjonene inneholder betydelige mengder med 1,4-bundet GalA, 28,3 % og 29,4 %
for sure fraksjoner av 50◦C og 100◦C vannekstrakt av de små bladene. Dette tyder på at
pektinmolekylet har betydelige områder med ”smooth regions” av homogalakturonan.
Sagberg (2006) fikk liknende resultater med de samme fraksjonene, henholdsvis 21,3 % og
28,4 %.
Noe 1,3,4 GalA er funnet i begge fraksjoner. Dette tyder på at i en kjede med HG, finnes det
områder med GalA-enheter med forgreningspunkter i C3-posisjon. Små100R inneholder
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12,0 % T Xyl, disse kan være bundet i C3-posisjon på GalA-enhetene, og danner dermed
områder med xylogalakturonan, se figur 3-4. Det kan tyde på at det er noe mer av denne
strukturen i små100R i forhold til små50R.
RG-I består av alternerende 1,4 GalA og 1,2 Rha-enheter, samt noen områder med 1,3,4
GalA og 1,2,4 Rha enheter. Ut i fra de små mengdene Rha detektert her, tyder det på at det
finnes noen få områder med ”hairy regions” i pektinstrukturen. Det er ingen store forskjeller
mellom små50R og små100R i forhold til denne typen strukturer. Sagberg (2006) fikk
liknende resultater for sur fraksjon av 50◦C ekstraktet, mens sur fraksjon av 100◦C ekstrakt
hadde betydelige mengder med 1,2 Rha (15,1 %).
RG-II består av en kjede med 1,4 GalA og 1,3,6 GalA, hvor for eksempel T Ara, T Rha, og
1,2 Rha er bundet i forgreningspunktene. Basert på mengdene av disse monosakkaridene
beskrevet i tabell 6-7, kan det tyde på at noen få områder i pektinstrukturen består av RG-II.
Fraksjonene har en liten andel av terminale monosakkarider i forhold til forgrenede.
Generelt sett vil en si at jo flere terminale ender, jo høyere andel med ”hairy regions”.
Årsaker til dette kan være at betingelsene ved inndampning ikke har vært optimale, og
dermed kan noen av de terminale monosakkaridene fordampe bort. En annen forklaring kan
være at forurensningstopper i kromatogrammet skjuler monosakkarider som opprinnelilg er i
prøven.
Det er funnet å være en del Gal og Ara i begge prøvene. 1,3 Gal, 1,6 Gal, forgrenede Gal1,3,6 enheter i tillegg til T Ara og 1,5 Ara tyder på tilstedeværelse av AG-II. Begge
fraksjonene har alle disse bindingstypene, hvor små50R har noe mer enn små100R. Kjeder
bundet sammen av 1,3 Gal, 1,6 Gal og 1,3,6 Gal med forgreninger i C3 posisjon til T Ara og
1,5 Ara ser ut til å være i noen få områder i pektinmolekylet. Resultatene av Yariv-testen
stemmer godt overens med mengden 1,3,6 Gal detektert i metyleringen. Små50R hadde noe
kraftigere fellingsutslag enn små100R.
Små100R inneholder også en liten mengde med 1,4 Gal, som er en bestanddel i AG-I.
T Xyl kan, foruten xylogalakturonan, stamme fra xyloglukaner sammen med 1,4 Glc.
Små100R inneholder nesten 10 % 1,4 Glc. T Fuc i små50R kan også stamme fra denne typen
strukturer.
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Innhold av estergrupper
Det ble utført IR-spektroskopi på små50R og små100R for å undersøke tilstedeværelsen av
forestrede molekyler. Dersom prøvene inneholder estergrupper vil det være et bredt
absorpsjonsbånd ved 1740 cm-1, i tillegg til et mindre bånd ved ca 1300 cm-1. IR-spektrene
er vist i figur 6-8.

Figur 6-8 IR-spekter av små50R (øverst) og små100R (nederst). Tydelige
estertopper er vist ved 1740 cm-1.

Begge prøvene inneholder de spesifikke toppene for estergrupper. Dette ser man tydelig ved
1740 cm-1, mens topper som er nærme det såkalte fingerprintområdet (600-1200 cm-1), er
vanskelig å detektere. Små100R viser en større grad av esterifiserte grupper enn små50R, og
har trolig flere forestrede uronsyrer. Sagberg 2006 fant samsvarende resultater.

6.5.2 Immunmodulerende effekt
Komplementfiksering
Biologisk aktivitet kan måles ved å bruke flere ulike bioassays. Komplementfikseringstesten
er en måte å teste om stoffer kan påvirke komplementfaktorers evne til å lysere røde
blodceller som er dekket av antistoff. Aktiviteten måles ved prosentvis hemming av
hemolyse, og er en viktig parameter for resultatene er ICH50-verdien. ICH50 er den
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konsentrasjonen av en prøve som gir 50 % hemming av hemolyse. Det er viktig å være klar
over at denne verdien må ses i kontekst med standarden (PMII). Dette fordi
komplementtesten er et biologisk system som kan gi variasjoner fra dag til dag. Testen
skiller ikke mellom aktivering eller hemming av komplement. Graden av hemming av
hemolyse er i noen tilfeller negativ. Forklaringer på dette er vanskelig å finne, men det kan
ha en sammenheng med at dette er et dynamisk system som kontinuerlig er i forandring, slik
at endringer underveis kan påvirke resultatet. En annen forklaring kan være at noe i prøven
forårsaker en motsatt reaksjon, slik at man får negative resultater. Plantago major L,
fraksjon II er brukt som positiv kontroll. Dette pektinet er vist å inneholde HG, RG-I og RGII, og er vist å aktivere både den klassiske og den alternative reaksjonsvei i
komplementsystemet (Michaelsen, Gilje et al. 2000). Resultatene er vist i figur 6-9.

% hemming av hemolyse

120

100

Små50
80

Små100
60

Små50R
40

Små100R

20

PMII

0
0,1

1

10

100

1000

50 % hemming av
hemolyse

-20

Konsentrasjon (μg/ml)
Figur 6-9 Komplementfikserende aktivitet til alle fraksjoner av små blader. PMII er
standarden. Stiplet linje viser 50 % hemming av hemolyse.

Figur 6-9 viser komplementfikserende aktivitet for vannekstraktene av små blader før og
etter gelfiltrering på Superdex 200 prep grade. Fraksjonene etter ionebytterkromatografi var
tydelig forurenset, derfor var det interessant og undersøke om disse stoffene påvirket
prøvens komplementfikserende evne. Tabell 6-8 viser fraksjonenes ICH50-verdi, som er
basert på figur 6-9.
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Tabell 6-8 ICH50-verdier for alle fraksjonene av små blader og PMII, verdier er tatt fra figur
6-9.

Ekstrakt

ICH50 (μg/ml)

PMII

89,4

Små50

107,6

Små50R

98,7

Små100

46,2

Små100R

30,6

Ut i fra resultatene presentert i figur 6-9 viser små100 og små100R en høyere
komplementfikserende aktivitet enn små50, små50R og standarden PMII. ICH50-verdier for
fraksjonene før og etter gelfiltrering er forskjellige. Dette kan tyde på at det er stoffer i
fraksjonene fra ionebytterkromatografi som påvirker prøvenes effekt på komplement. Når
det gjelder forskjellene mellom 50◦C og 100◦C fraksjonene, ser man tydelig ut fra tabell 6-8
at små100 og små100R har en større evne til å hemme hemolysen enn både små50 og
små50R. 100◦C fraksjonene har i tillegg lavere ICH50-verdier (46,2 og 30,6 μg/ml) enn PMII
(89,4 μg/ml).
Som nevnt under diskusjonen av bindingsforholdene har begge fraksjonene strukturer som er
typiske for biologisk aktive pektiner. Blant annet har fraksjonene vist å ha noen områder
med ”hairy regions”, som er strukturer som er vist å aktivere både den klassiske og den
alternative reaksjonsvei i komplementsystemet. I tillegg har fraksjonene strukturer som HG,
XG og AG-II. Engdal (2005) viste at 50◦C vannekstrakt av de små bladene hadde noe lavere
ICH50-verdi (51 μg/ml) enn det som er funnet ved denne undersøkelsen. Sagberg (2006)
viste liknende resultater for 50◦C vannekstrakt av de små bladene, men resultatene for 100◦C
vannekstrakt hadde mye dårligere hemningsgrad enn det som er vist for den samme
fraksjonen her.

Makrofagstimulering
Evnen en prøve har til å stimulere makrofager til å frigjøre NO, er en annen måte å måle
biologisk aktivitet på. C. glutinosum er kjent for sin sårhelende evne i tradisjonell medisin i
Mali. Av den grunn brukes denne testen for å måle en type biologisk aktivitet.
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Når makrofagene aktiveres, frigjør de flere ulike mediatorer, deriblant NO. Et av
avfallsproduktene til NO er nitritt. Nitritt reager med Griess-reagenser og danner den fargede
azo-forbindelsen. Små50R, små100R, store50R og store100R ble testet for sin
makrofagaktiverende evne. Standardkurven for kjente konsentrasjoner av nitritt (NO2-) er
vist i figur 6-10.

1,2

Absorbans (540 nm)

y = 0,0769x + 0,0053
1
0,8
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0,2
0
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12

14

Nitritt konsentrasjon (μM)
Figur 6-10 Standardkurve for kjente konsentrasjoner av nitritt (NO2-).

Forsøket for måling av makrofagaktivering på testmaterialet ble mislykket. Etter å ha prøvd
flere ganger ble det konkludert med at makrofagene ikke oppførte seg som forventet. Dette
er basert på at den positive kontrollen heller ikke viste noen tegn til innhold av nitritt.
Mulige årsaker til at makrofagene ikke fungerer slik de skal kan være batch til batch
forskjeller. En annen forklaring kan være at det har oppstått en infeksjon, for eksempel en
mycoplasmainfeksjon, som er veldig vanlig i cellekulturer. Dette vil kunne hemme ulike
bioassays (Inngjerdingen 2008).
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6.6 Resultater og diskusjon av store blader
6.6.1 Karbohydratanalyse
Monosakkaridanalyse
Monosakkaridsammensetningen til store50, store50R, store100 og store100R ble bestemt
ved hjelp av GC etter metanolyse og TMS-derivatisering. Resultatene er presentert i tabell 69 og 6-10.

Tabell 6-9
Karbohydratsammensetning før og
etter gelfiltrering av store blader 50◦C
vannekstrakt. Verdiene er oppgitt i
prosent i forhold til totalt
karbohydratinnhold.

Tabell 6-10
Karbohydratsammensetning før og
etter gelfiltrering av store blader
100◦C vannekstrakt. Verdiene er
oppgitt i prosent i forhold til totalt
karbohydratinnhold.
Store100

Store100R

Ara

11,4

14,7

7,3

Rha

5,3

5,6

2,0

4,9

Fuc

1,4

3,3

Xyl

5,9

6,0

Xyl

6,5

5,8

Man

spor

spor

Man

spor

0,3

Glc

5,5

7,3

Glc

4,5

5,8

GlcA

7,9

6,1

GlcA

3,8

spor

Gal

18,8

20,4

Gal

13,2

13,5

GalA

40,4

32,3

GalA

53,7

49,3

% mengde med
karbohydrater i
forhold til innveid
prøvemateriale

49,2

104,3

% mengde med
karbohydrater i
forhold til innveid
prøvemateriale

57,3

46,5

Store50

Store50R

Ara

11,8

15,6

Rha

7,3

Fuc

Mengden med karbohydrater i forhold til innveid prøvemateriale er veldig høy for store50R
(104,3 %). Dette tyder på at gelfiltreringen fjernet en del uønskede stoffer fra store50fraksjonen. Det motsatte ser ut til å ha skjedd med 100◦C fraksjonene. En mulig årsak kan
være at noen av de høymolekylære substansene fra ionebytterkromatografielueringen ikke
ble med i de fraksjonene etter gelfiltreringen.
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Alle fraksjonene inneholder mye GalA, store100 med hele 53,7 %. Dette tyder på flere
områder med HG i pektinet. GalA sammen med Rha, som det er mest av i store50 og
store50R, kan indikere tilstedeværelse ”hairy regions” med RG-I.
Ara er funnet i betydelige mengder, med omtrent lik fordeling mellom fraksjonene. Sammen
med Gal danner Ara arabinogalaktaner, noe som det ser ut til å være en del av i disse
fraksjonene. Store50 og store50R ser ut til å inneholde noe mer Gal enn 100◦C fraksjonene.

Identifikasjon av arabinogalaktan II
Mengden arabinogalaktan II i store50 og store100 ble undersøkt ved bruk av Yariv-reagens.
Gelbondfilmen med utfellinger er vist i figur 6-7. Graderingen av mengden utfelt
arabinogalaktan II er vist i tabell 6-11.

Tabell 6-11 Gradering av mengden utfelt arabinogalaktan II i store50 og store100. ++
(tydelig), + (nokså tydelig), (+) (lite tydelig), - (negativt).

Standard
Store50
Store100

2 μl

4 μl

6 μl

++
++
(+)

++
++
(+)

++
++
(+)

Store50 ser ut til å inneholde adskillig mer arabinogalaktan II enn store100. Dette samsvarer
med resultatene fra metanolysen, hvor store50 viste betydelige mengder med både Ara og
Gal. Ringerud (2003) fikk samme resultat for sin sure fraksjon av 50◦C vannekstrakt av de
store bladene.

Bindingsforhold
Bindingsforholdene mellom monosakkaridene i store50R og store100R ble bestemt på
samme måte som med små50R og små100R.
Resultatene er presenter i tabell 6-12.
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Tabell 6-12 Prosentvis fordeling av de forskjellige monosakkarider og bindingstyper i
fraksjonene store50R og store100R.
Monosakkarid og deres
bindingstyper

Store50R

Store100R

Ara

Terminalf
1,5f
1,3,5f *

6,2
6,6
2,7

1,3
12,1
1,3

Rha

Terminal
1,2
1,2,4

3,7
3,7
n.d.

5,6
n.d
n.d.

Xyl

Terminal
1,4

2,6
3,4

0,2
5,6

Fuc

Terminal

n.d.

n.d.

Man

1,6

n.d.

0,3

Glc

Terminal
1,4

2,1
5,2

5,1
0,7

GlcA

Terminal
1,4

6,1
n.d.

n.d.
n.d.

Gal

Terminal
1,3
1,4
1,6
1,3,6
1,3,4,6

4,3
2,7
n.d.
2,9
6,1
4,3

n.d.
4,2
n.d.
6,1
3,2
n.d.

7,8
29,6
Terminal
22,9
19,7
1,4
1,6
n.d.
1,3,4
*Basert på erfaring fra tidligere analyser utført ved denne avdelingen er det rimelig å anta at dette er 1,3,5GalA

bundet Ara og ikke 1,3,4-bundet Xyl.

Begge fraksjonene har en stor andel av 1,4 GalA, som tyder på at pektinstrukturen består av
større områder med ”smooth regions” av HG. Sagberg (2006) fant samsvarende resultat for
sur fraksjon av 50◦C vannekstrakt av de store bladene, hele 24,0 % GalA.
Store50R har en betydelig andel av 1,3,6 Gal-enheter, som gjenspeiler resultatene fra Yarivtesten, hvor denne fraksjonen fikk en tydelig utfelling. Denne bindingstypen sammen med
1,3 Gal, 1,6 Gal, T Ara og 1,5 Ara er typisk for AG-II, som det finnes noe av i begge
fraksjonene.
1,4 Gal er ikke detektert verken i store50R eller store100R, som tyder på at disse fraksjonene
ikke inneholder AG-I.
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Basert på mengden 1,2 Rha og 1,4 GalA ser det ut til å være en liten andel med RG-I
strukturer i store50R og store100R. Begge fraksjonene inneholder derimot en del terminale
monosakkarider, som videre tyder på forgrenede pektiner. Dermed kan en anta at det er noen
områder med ”hairy regions”.
Kjeder av 1,4 GalA og 1,3,4 GalA kan også stamme fra RG-II strukturer, hvor det er
forgreninger i C3 posisjon. T Ara, T Rha og 1,2 Rha kan for eksempel være bundet til denne
kjeden.
Basert på mengden med 1,4 Xyl, er det sannsynelig at prøven inneholder noen
xylanstrukturer.

Innhold av estergrupper

Figur 6-11 IR-spekter for store50R (øverst) og store100R (nederst). En tydelig
estertopp er vist ved 1740 cm-1.

Store50R og store100R ble undersøkt nærmere for innhold av naturlig forestrede molekyler.
Ved innhold av estergrupper viser spekteret er bredt absorpsjonsbånd ved 1740 cm-1 og et
mindre bånd ved 1300 cm-1. Begge spekterne viser tydelige absorpsjonsbånd ved 1740 cm-1,
mens de ved 1300 cm-1 ikke er så lett å detektere. Samlet sett kan det tyde på at prøvene
inneholder noen forestrede molekyler. Sagberg 2006 fikk de samme resultatene, med enda
tydeligere utsalg ved både 1740 cm-1 og 1300 cm-1.
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6.6.2 Immunmodulerende effekt
Komplementfiksering
Fraksjonene store50, store50R, store100 og store100R ble undersøkt for sin
komplementfikserende aktivitet. Målet var å kunne sammenligne resultatene fra fraksjonene
før og etter gelfiltrering, slik at man kan se om det er andre stoffer som blir fjernet ved
ytterligere rensing av ekstraktene som kan påvirke den komplementfikserende aktiviteten til
de respektive prøvene. I tillegg var det viktig å kunne sammenligne 50◦C og 100◦C
fraksjonene mot hverandre. Figur 6-12 viser komplementfikserende aktivitet av
vannekstraktene av store blader før og etter gelfiltrering.

% hemming av hemolyse

120,0

Store50

100,0

Store100
80,0

Store50R
60,0

Store100R
40,0

PMII
20,0

50 % hemming av
hemolyse

0,0
0,1
-20,0

1

10

100

1000

Konsentrasjon (μg/ml)

Figur 6-12 Komplementfikserende aktivitet til alle fraksjoner av store blader. PMII
er standarden. Stiplet linje viser 50 % hemming av hemolyse.

Ut i fra disse resultatene kan en se at de fraksjonene som er gelfiltrert har en høyere
komplementfikserende aktivitet enn de fraksjonene etter ionebytter. Dette gjelder både 50◦C
og 100◦C ekstraktene. Derfor er det rimelig å anta at det er stoffer i fraksjonene fra
ionebytter som interfererer med de komplementfikserende strukturene slik at de får en lavere
hemningseffekt på hemolysen. Liknende resultater fikk Sagberg 2006 med sin sure fraksjon
av 50◦C vannekstrakt av de store bladene, dog med noe høyere komplementfikserende
aktivitet i forhold til PMII.
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Tabell 6-13 ICH50-verdier for alle fraksjonene av store blader og PMII, verdier er tatt fra figur
6-12.

Ekstrakt
PMII
Store50

ICH50 (μg/ml)
89,4
-

Store50R

139,0

Store100

-

Store100R

303,7

ICH50-verdiene for de store bladene er ganske høye. Alle fraksjonene har en dårligere
komplementfikserende aktivitet sammenlignet med PMII. De prøvene fra
ionebytterkormatografi har ikke en målbar ICH50-verdi ut fra de oppnådde resultatene i dette
forsøket. Konsentrasjonen på prøvene må dermed høyere opp en 500 μg/ml for å gi en
ICH50-verdi. Store50R er den fraksjonen som har den laveste konsentrasjonen (139,0 μg/ml)
som gir 50 % hemming av hemolyse. Store100R må ha en konsentrasjon over det dobbelte
for å gi den samme effekten. Ringerud (2003) fikk samme type resultater, hvor sure
fraksjoner av 50◦C vannekstrakt av de store bladene hadde lavere komplementfikserende
aktivitet enn standarden PMII. Sagberg (2006) fikk også liknende resultater for sur fraksjon
av 50◦C vannekstrakt av store blader. Flere av fraksjonene nådde aldri 50 % hemming, som
også er vist ved denne studien.
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6.7 Sammenligning av små og store blader
6.7.1 Karbohydratanalyse
Monosakkaridanalyse og bindingsforhold
For å lett kunne sammenligne karbohydratsammensetning for de små og de store bladene, er
resultatene satt inn i en egen tabell, se tabell 6-14. Bare fraksjonene fra gelfiltreringen blir
diskutert her.

Tabell 6-14 Karbohydratsammensetning små og store blader 50◦C og 100◦C vannekstrakt
etter gelfiltrering. Verdiene er oppgitt i prosent i forhold til totalt karbohydratinnhold.

Ara

Små50
R
9,5

Små100
R
8,4

Rha

4,4

Fuc

Store50R

Store100R

15,6

14,7

5,1

7,3

5,6

1,7

1,7

4,9

3,3

Xyl

20,7

12,0

6,0

5,8

Man

spor

1,4

spor

0,3

Glc

6,7

7,7

7,3

5,8

GlcA

4,1

spor

6,1

spor

Gal

14,2

11,2

20,4

13,5

GalA

38,2

50,7

32,3

49,3

% mengde med
karbohydrater i
forhold til innveid
prøvemateriale

70,4

49,2

104,3

46,5

Mengden karbohydrater i forhold til innveid prøve er noe ulik mellom 50◦C og 100◦C
vannekstraktene. Det ser ut til at 50◦C ekstraktene for begge bladtypene har den største
andelen av karbohydrater. Engdal 2005 sammenlignet 50◦C vannekstrakt av små og store
blader med 50◦C råekstrakt av blader (små og store i en fraksjon), og fant at 50◦C
vannekstraktet av de små bladene hadde minst karbohydratinnhold, med påfølgende fraksjon
med store blader og høyest innhold hadde den samlede fraksjonen. Dette stemmer med det
som er funnet her.
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Tabell 6-15 Sammenligning av den prosentvise fordelingen av de forskjellige
monosakkaridene og bindingstypene i 50◦C og 100◦C vannekstraktet etter gelfiltrering av
små og store blader.
Monosakkarid og deres
bindingstyper

Små50R

Små100R

Store50R

Store100R

Ara

Terminalf
1,5f
1,3,5f *

1,2
5,8
2,5

1,9
4,5
1,9

6,2
6,6
2,7

1,3
12,1
1,3

Rha

Terminal
1,2
1,2,4

n.d.
2,2
2,2

0,3
4,8
n.d.

3,7
3,7
n.d.

5,6
n.d
n.d.

Xyl

Terminal
1,4
1,3,4

4,1
4,1
12,4

12,0
n.d.
n.d.

2,6
3,4
n.d.

0,2
5,6
n.d.

Fuc

Terminal

1,7

n.d.

n.d.

n.d.

Man

1,2
1,6

n.d.
0,3

Terminal
1,4

0,7
0,7
5,7
2,0

n.d.
n.d.

Glc

n.d.
n.d.
4,7
2,0

2,1
5,2

5,1
0,7

GlcA

Terminal
1,4

spor
4,1

n.d.
n.d.

6,1
n.d.

n.d.
n.d.

Gal

Terminal
1,3
1,4
1,6
1,3,6
1,3,4,6

0,3
2,8
n.d.
1,7
5,7
3,7

4,1
1,6
2,8
1,0
1,0
0,7

4,3
2,7
n.d.
2,9
6,1
4,3

n.d.
4,2
n.d.
6,1
3,2
n.d.

2,7
14,7
7,8
29,6
Terminal
28,3
29,4
22,9
19,7
1,4
7,3
6,6
1,6
n.d.
1,3,4
*Basert på erfaring fra tidligere analyser utført ved denne avdelingen er det rimelig å anta at dette er 1,3,5GalA

bundet Ara og ikke 1,3,4-bundet Xyl.

I følge metanolyseresultatene er andelen homogalakturonan høy for alle fraksjonene.
Små100R, med sine 50,7 % GalA, ser ut til å ha noe mer enn de andre fraksjonene.
Resultatene fra metyleringen viser at de små bladene har mest ”smooth regions” av HG. Alle
fraksjoner bortsett fra store100R, har noe av bindingstypen 1,3,4 GalA, og inneholder
dermed en HG-kjede med forgreninger i C3-posisjon. Sammen med T Xyl kan 1,3,4 GalA
danne XG, noe som det tydelig er mer av i de fraksjonene isolert fra små blader.
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RG-I, som består av 1,4 GalA og 1,2 Rha i en alternerende kjede, er det noe mer av i
små100R i forhold til de andre fraksjonene. De store bladene har lite av disse strukturene,
særlig store100R. Dette stemmer overens med det Sagberg 2006 fant for de samme
fraksjonene.
Store50R ser ut til å inneholde mest AG-II, og dette stemmer overens med resultatene fra
metanolysen og av Yariv-testen. Generelt er det ingen store forskjeller på innholdet av AG-II
mellom små og store blader.

6.7.2 Immunmodulerende aktivitet
Komplementfiksering
Resultatene fra komplementfikseringstesten av gelfiltrerte fraskjoner av 50◦C og 100◦C
vannekstrakt av små og store blader er vist i figur 6-9 og figur 6-12. Målet er å kunne
sammenligne små og store blader, for å kunne se om det er noen forskjeller på den
hemmende effekten på komplement.
Målinger av hemningsgrad under fortynningen 31 μg/ml viser ujevne og negative utslag på
hemningsgraden av hemolysen. Ser man bort fra disse kan en se at de små bladene ser ut til å
ha en større komplementfikserende evne i forhold til de store. Små100R har en bedre effekt
enn PMII, mens små50R ligger litt i underkant. Både store50R og store100R ligger under
PMII i komplementfikserende evne. Tabell 6-16 viser ICH50-verdier for de samme
fraksjonene.

Tabell 6-16 ICH50-verdier for alle gelfiltrerte 50◦C og 100◦C fraksjoner av små og store
blader. PMII er standard.

Ekstrakt

ICH50 (μg/ml)

PMII

89,4

Små50R

98,7

Små100R

30,6

Store50R

139,0

Store100R

303,7
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Tabell 6-16 viser at små100R er den fraksjonen med den laveste ICH50-verdien, med
påfølgende små50R, store50R og store100R. Hvis man sammenlikner de samme fraksjonene
fra ionebytterkromatografielueringen, vil det vise lignende resultater, hvor små100 har den
beste komplementfikserende evnen, etterfulgt av små50, store50 og store100. I forhold til
PMII, er det bare små100R som har en bedre komplementfikserende effekt. Engdal (2005)
viste derimot at sure 50◦C vannekstrakter av små og store blader hadde tilnærmet samme
komplementfikserende effekt. ICH50-verdiene var 51 μg/ml for de små bladene og 49 μg/ml
for de store bladene.

6.7.3 Oppsummering
Det er funnet noen likheter og forskjeller mellom de små og de store bladene. Fellestrekk for
de pektinske strukturene er at de har store områder med ”smooth regions”. RG-I og AG-II er
funnet i noe varierende grad i begge bladtypene, mens det synes å være mest
xylogalakturonan i de små bladene. På bakgrunn av resultatene for komplementfikserende
aktivitet, ser det ut til at de små bladene hemmer hemolysen i en større grad enn de store.
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7. ETNOFARMAKOLOGISKE STUDIER I MALI

7.1 Etnofarmakologi
Etnofarmakologi er et fagfelt som består av etnologi, som omhandler forskning av det
sosiale aspektet, og farmakologi, som er studier på det medisinske området. Sammen kan
dette beskrives som et interdisplinært fagfelt som utforsker biologisk aktive stoffer, som
tradisjonelt er brukt og observert av mennesker (Heinrich and Gibbons 2001).
En disiplin innen etnofarmakologi er tradisjonell medisin. WHO definerer dette som en
helsefremmende praksis, fremgangsmåte, kunnskap og tro som angår planter, dyr og
mineralbaserte medisiner, spirituelle terapier, teknikker og øvelser brukt alene eller i
kombinasjon for å behandle, diagnostisere og forebygge sykdom eller for å opprettholde
velvære (World Health Organization 2003). Dette er et stort fagområde som mange har vist
stor interesse for, og det kommer sannsynligvis til å øke med årene. Siden det å oppdage og
utvikle et helt nytt legemiddel fra bunnen av koster enormt med penger, har mange vist sin
interesse for tradisjonell medisin. Det vil være enorme tidsbesparelser og ikke minst
økonomisk gunstig å samle inn informasjon om denne typen medisin, for så å bruke det
videre i forskning på nye legemidler.
Verdens befolkning bruker i dag mye naturmedisin, dette gjelder da særlig den tredje verden,
hvor alternativet ofte ikke er annet enn tradisjonell medisin. Folk i Afrika, Asia og LatinAmerika bruker det som hjelp i å møte noen av sine primære helsebehov. For eksempel i
Ghana, Mali, Nigeria og Zambia brukes tradisjonell medisin ved førstelinjebehandling for
hele 60 % av barna med høy feber som et resultat av malaria. Også i vestlige deler av verden
har det vært en sterk økning av bruk av naturmedisin. I mange tilfeller er det et ønske blant
folk å kunne bruke alternativer for konvensjonell medisin. I følge WHO har over 50 % av
befolkningen i Europa, Nord-Amerika og andre industrialiserte land benyttet komplementær
eller alternativ medisin minst en gang (World Health Organization 2003).

.
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7.2 Mali
Mali ligger i Vest-Afrika og er det sjuende største landet i Afrika. Grensen i nord ligger inne
i Sahara ørkenen, mens i sør, hvor de fleste menneskene bor, ligger både Niger og Senegal
elvene. Over 90 % av befolkningen bor i disse sørlige delene av Mali, særlig i hovedstaden
Bamako. I juli 2007 ble befolkningen estimert til å være nesten 12 millioner mennesker. De
fleste bor på landsbygda (68 %) og noen er nomadefolk (5-10 %).
I 2007 var omtrent 48 % av befolkningen i Mali under 15 år, 49 % var mellom 15 og 64 år,
mens 3 % var eldre enn 65 år. Barnedødelighetsraten er en av verdens høyeste, med 106
dødsfall per 1000 fødsler hvor barnet overlevde i 2007. Gjennomsnittsalderen er dermed
veldig lav, 15,9 år.
Det finnes mange forskjellige etniske grupper som stammer fra sub-Sahara. Bambara er den
største med sine 36,5 % av befolkningen. Religion har en sterk posisjon Mali. Det er estimert
at 90 % av befolkningen er muslimer, 9 % tilhører tradisjonell animistisk tro og 1 % er
kristne.
Det offisielle språket er fransk, men det finnes mange forskjellige språk innenfor de etniske
gruppene, hvor omtrent 80 % snakker bambara.
Helseproblemene som Mali står overfor er mange. Dette gjelder for eksempel fattigdom,
dårlig ernæring, hygiene og sanitære. Medisinske fasiliteter er veldig begrenset og det er
vanskelig å få tak i legemidler og annet medisinsk utstyr. Malaria, i tillegg til flere infeksiøse
sykdommer som tuberkulose og kolera, er noen av sykdommene som befolkningen i Mali
sliter med.

Figur 7-1 Mali i Vest-Afrika (National Geographic 2008; Washington Post 2008).
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7.3 Tradisjonell medisin i Mali
Både konvensjonell og tradisjonell medisin blir brukt blant befolkningen i Mali. Dette for å
forbedre helsetilbudet, slik at flere har muligheten til å få en eller annen form for behandling
uansett hvor de bor. Healeren har en enestående rolle når det gjelder praktisering og bruk av
tradisjonell medisin. I Mali er det ofte langt til nærmeste helsesenter med en lege, men hvert
lokalsamfunn har som regel en healer som kan hjelpe. En healer er definert som en person
med kompetanse til å praktisere innen tradisjonell medisin, og det er flere aspekter som
legges til grunn før man kan kalle seg en healer. Man må for eksempel ha praktisert over
flere år, i tillegg er det oppnådde arbeidet en viktig del av det å være en healer.
På grunn av det akutte behovet for supplerende helsetilbud etter kolonitida, ble det i flere
afrikanske land opprettet forskningsgrupper som skulle undersøke planters medisinske
effekter. Organisasjonen som i dag har denne oppgaven i Mali er Department of Traditional
Medicine (DMT, Département de la Médecine Traditionelle). DMT har flere ulike oppdrag,
blant annet å undersøke fytokjemiske, farmakologiske og toksikologiske egenskaper til
planter, som har det mål om å skaffe effektive og ikke-toksiske medisiner til befolkningen.
Hittil har DMT utviklet 12 såkalte ”improved traditinal medicines”, som er standardiserte
medisiner i følge tradisjonelle administreringsregimer. Disse er kommet på markedet som et
resultat av feltarbeid, hvor man har intervjuet healere om planten, og av forskning og
produksjon ved DMT (Diallo and Paulsen 2000).

7.4 Feltarbeid
Det ble utført feltarbeid i Mali i perioden 26.november til 13.desember 2007, hvor 60
healere ble intervjuet i ulike områder. 26.og 27.november ble 3 healere intervjuet i
Bamakodistriktet, 1.desember og 2.desember ble 26 healere intervjuet i 3 landsbyer i
Sibyområdet og 12. og 13.desember ble det intervjuet 31 healere fra 3 ulike landsbyer i
Dioilaområdet.
I alt ble det samlet inn informasjon om 8 forskjellige planter. Halvparten av healerne ble
spurt om bruken av Combretum glutinosum og Syzygium guineense. Opilia celtidifolia og
Biophytum petersianum ble spurt om i 26 av intervjuene. Mens 30 av healerne i Dioilia-
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området ble intervjuet om Cola cordifolia, Combretum molle, Ximenia americana og Parkia
biglobosa. Bare resultatene som omhandler C. glutinsoum vil bli presentert her. Intervjuene
ble gjennomført hovedsakelig på det lokale språket bambara, og ble oversatt til engelsk av
tolk og intervjuer Drissa Diallo. Healerne ble spurt om indikasjon, tilberedelse,
administrasjon og dosering av de respektive plantene. I tillegg ble navn, alder og annen
informasjon av interesse om praksisen skrevet ned.
Siden C. glutinosum består av både små og store blader, er det interessant å finne ut om det
er noen forskjeller i bruken av disse. Siden healerne gir informasjon på frivillig basis, var det
ofte at de ikke presiserte hvilke typer blader de brukte. Men dersom healerne selv forteller at
de benytter en spesifikk type, kunne videre spørsmål fordype dette.
I tabellene presentert under står det både ”blader”, ”store blader” og ”små blader” i
forklaringen på hva de ulike healerne brukte. I de fleste tilfeller når healerne opplyser om at
de bruker ”blader”, menes det store blader. Dette er kommet frem av erfaring fra tidligere
feltarbeid (Diallo 2007; Paulsen 2007). Der hvor healerne tidlig i intervjuet har nevnt hvilke
typer blader de bruker når, så er dette presisert ved å skrive små eller store blader i
resualtatene.
Resultatene fra intervjuene er oppsummert i tabell 7-1, tabell 7-2 og tabell 7-3.

7.4.1 Intervjuer i Bamakodistriktet
I Bamakodistriktet ble 3 healere intervjuet 26. og 27. november 2007. Alle var menn, og
benyttet C. glutinosum i sin praksis. Av alle healerne som er blitt intervjuet, ga disse 3 oss
mest informasjon, og de hadde det bredeste spekteret med indikasjoner på C. glutinosum, i
alt 20 anvendelsesområder. Når det gjelder forskjeller mellom bruken av små og store
blader, kan en se at tyngden ligger på de store bladene.
2 av healerne som ble intervjuet var far og sønn. De praktiserte sammen, derfor er
informasjonen de ga satt sammen. De hadde et slags utsalgssted for ulike planter de hadde
samlet og pakket inn, som vi besøkte under oppholdet i Mali. Et av produktene de hadde het
”Tankamajafura” og inneholdt pulverposer med C. glutinosum, se figur 7-2. Dette produktet
hadde 6 forskjellige bruksområder, blant annet kronisk konstipasjon, interne og eksterne
blødninger og magesår.
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Figur 7-2 Forsiden og baksiden av ”Tankamajafura”, et produkt med C.glutinosum.

Resultatene fra intervjuene er presentert i tabell 7-1.

Tabell 7-1 Oversikt over informasjon innhentet fra healere i Bamakodistriktet.
Healerens navn og
alder
Tieneguè
Souleynane Diana,
66 år

Landsby

Kati,
ca 15 km fra
Bamako

Opplysninger
om
praksisen
46 års erfaring,
president av
Assosiation of
Healers

Indikasjon

Plantedel, tilberedelse
administrasjon, dosering

Indre sår

Store blader, tørkes og
finpulveriseres.
1 ts pulver i ett glass vann,
drikkes x 1.

Dysenteri

Som ved indre sår.

Abdominal
smerte

Som ved indre sår.

Diarè

Som ved indre sår.

Hodepine

Store blader og stamme,
vasker håret med dekokt.

Ytre sår

Store blader, tørkes og
pulveriseres.
Såret vaskes og pulveret
appliseres annenhver dag.

Ryggsmerter/
lumbago

Store blader og stamme,
dampbad av dekokt.
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Sylliah Mamby
Traoré, 63 år
og
Fordé Traoré, 40 år

Bamako,
Djicoroni
Para, Rue 46,
Porte 636

40 års erfaring.
10-20 pasienter
per dag.
Far og sønn
praktiserer
sammen.
Nevnte generelt
at en hyppig
bivirkning var
oppkast.

Varme føtter

Store blader og stamme,
dekokt, vasker føttene og
drikker en håndfull x 2.

Dermatose

Små blader, vasker kroppen
med dekokt.

Små sår på
huden

Små blader, pulver appliseres
på såret x 1.

Ødem

Røtter, tar av barken,
pulveriseres og blandes med
vann, drikkes.

Generell
smerte

Som ved ødem.

Malaria

Blader, tørkes og
finpulveriseres.
2 ts pulver i grøt eller vann,
drikkes x 3.

Konstipasjon

Blader, pulveriseres, pulver og
varmt vann, 1 ss drikkes x 3.

Indre/ytre
blødning

Blader, pulveriseres pulver og
varmt vann drikkes, 1 ss x 3.

Slangebitt

Blader, pulver blandes med
varmt vann, 1 ss x 3, når det
drikkes gir det oppkast med en
gang.

Konjugtivitt

Blader, dekokt i 30 minutter,
vasker øynene x 1.

Metroragi

Blader, pulver og varmt vann,
1 ss drikkes x 3.

Sår/skade

Blader, pulver legges på såret.

Sår i
forbindelse
med
omskjæring

Blader, vasker såret med
dekokt, pulveret legges på.
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Magesår

Blader, pulver og varmt vann,
1 ss x 3.

Gonoré

Små blader

7.4.2 Intervjuer i Sibyområdet
1. og 2. desember 2007 ble 27 healere intervjuet i Sibyområdet vest for Bamako. I alt var det
15 menn og 12 kvinner. Det var oppsiktsvekkende mange healere som var kvinner i denne
regionen, som blant annet skyldtes at det var et senter for barn i landsbyen Jisumala. Det er
nemlig vanlig at healere som er kvinner spesialiserer seg på behandling av barn.
Det var 27 ulike anvendelsesområder. De hyppigst nevnte indikasjonene var malaria (10),
magesmerter (6) og ikterus (5). Når det gjelder forskjeller i bruken av små og store blader, så
er det noen funn som peker seg litt ut. De små bladene er brukt mot amenorè og nevrologisk
malaria i 3 tilfeller. Mens for de store bladene ble malaria nevnt 3 ganger som indikasjon.
Dette gjelder for healerne som først har presisert hvilken type de bruker.
Resultatene fra healerintervjuene er presentert i tabell 7-2.

Tabell 7-2 Oversikt over informasjon innhentet fra healere i Sibyområdet.
Healers navn
og alder
Sidiki
Coulibaly, 57 år

Landsby

Sabakoro,
Siby

Opplysninger om
praksisen
35 års erfaring.

Indikasjon

Plantedel, tilberedelse,
administrasjon og dosering

Sårheling

Stammebark, tørkes og
finpulveriseres. Vasker og
appliserer pulveret på såret.
Gjentas etter 24 timer. Dersom
det er et gammelt sår, gjentas
det etter 12 timer.

Indre sår/magesår

Blader, tørkes og knuses. 1
håndfull pulver kokes i ½ L,
drikkes etter mat x 3.

Mot oppkast

Som ved indre sår/magesår.

Angst, redsel

Som ved indre sår/magesår.

Lokalt navn: cangara
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Nèguè
Coulibaly, 75 år

Jisumala,
Siby

20 års erfaring.

Ytre sår

Små blader

Hoste

Blader, dekokt av 1 bunt i ½ L,
filtreres og drikkes. Ingen
bivirkninger.

Lokalt navn: cangara

Store, unge blader, tygges,
juicen svelges mens planten
spyttes ut.
Sakaba Camara,
68 år

Jisumala,
Siby

40 års erfaring.

Sår

Bark, pulveriseres. Såret
vaskes med såpe og varmt
vann, deretter appliseres
pulveret. Gjentas etter ca 3
dager.

Malaria

Blader, tørkes og pulveriseres.
3 fingre med pulver 3-(4)
ganger i ½ L vann x 2, tas etter
mat.

Magesmerter

Blader, dekokt av 3-(4) bunter
i ca 10 L vann, kokes til
bladene skifter farge, deretter
klart til bruk. Lager dampbad,
vasker kroppen og drikker 3
håndfulle x 2 i 2 dager.

Brystsmerter

Som ved magesmerter.

Generell smerte i
hele kroppen

Som ved magesmerter.

5 års erfaring, har
hatt praksis sammen
med moren. Jobber
med barn, 5-6
pasienter per dag.

Dysmenoré

Små blader, dekokt av 3
bunter i store mengder vann,
vasker kroppen. Liten del i en
tekopp, drikker ½ L x 3.

Lokalt navn: damba

Malaria

Store blader, dekokt, drikker
½ L x 3 og vasker kroppen med
løsningen.

25 års erfaring, ca
10 pasienter per dag.

Abdominale
smerter/magesmerter

Små blader, dekokt av få
blader i en tekanne, 1 teglass
drikkes x 1.

Amenoré

Små, unge blader, dekokt av
få blader, 1 teglass x 1.

Lokalt navn: cangara

Farima Konè
(k), 80 år

Jisumala,
Siby

30 års erfaring.
Lokalt navn: cangara

Massato Konè
(k), 83 år

Jisumala,
Siby

50 års erfaring.
Lokalt navn: cangara

Naténim
Camara (k),
70 år

Kawaba Traoré
(k), 60 år

Jisumala,
Siby

Jisumala,
Siby

Spesialfelt:
barnesykdommer.
Lokalt navn: damba
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Niagalé Camara
(k), ca 55 år

Jisumala,
Siby

Over 25 års erfaring.
Lokalt navn: damba

Salimata Kèita
(k), 67 år

Jisumala,
Siby

10 års erfaring.

Generell smerte i
kroppen

Store blader, dekokt, vasker
kroppen med løsningen.

Abdominale
smerter/magesmerter

Blader, dekokt, 2 håndfulle
eller 2 teglass drikkes x 1,
vasker også kroppen med
løsningen.

Asteni

Blader, pulveriseres og blandes
med sheabutter, appliseres
kveld og natt.

Malaria

Blader, dekokt av 1 bunt eller 3
håndfulle med blader i 1 L, ½ L
drikkes x 3.

Ikterus

Blader, dekokt, drikkes.

Magesår

Som ved ikterus.

Feber hos barn

Små blader, dekokt, drikker og
vasker kroppen med løsningen.

Smerter i
kroppen hos barn

Som ved feber hos barn.

Ikterus

Bark, pulveriseres og blandes
med vann.

Feber

Som ved ikterus.

Magesår

Som ved ikterus.

Svimmelhet

Røtter, dekokt, 1 teglass
drikkes.

Lumbago

Store blader, dekokt,
appliseres på ryggen.

Øke blødning
(amenoré)

Store blader (hvis ikke det
finnes, brukes bark eller røtter)
sammen med Biophytum
petersianum, dekokt, 1 teglass
drikkes.

Lokalt navn: damba
Lamine
Coulibaly,
56 år

Jiconon
Sobeni, Siby

30 års erfaring.
Lokalt navn: cangara
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Tantan Camara,
49 år

Guiena, Siby

34 års erfaring,
ca 6 pasienter per
dag.

Afrodisiak

Store blader, dekokt av 1 bunt
i 2 L, lager et dampbad, vasker
kroppen og drikker ½ L per
dag.

Amenoré

Små blader, dekokt av 1 bunt i
1 L, deler løsningen i 2 deler,
drikker 1 del daglig i 2 dager.

Hoste

Unge blader, 1 håndfull bindes
sammen, maserasjon, drikkes.

Diaré og oppkast
(som kolera)

Store blader, bindes og
ekstraheres ved hjelp av
maserasjon, drikkes.

Konjunktivitt

Liten grein/kvist, brukes som
tannrensing, juicen svelges.

Amenoré

Små blader, dekokt av 1 liten
bunt, drikkes.

Luksasjon,
traume, bein ut
av ledd

Blader, dekokt eller
oppvarming av bladene,
masseres inn x 1.

Tannsmerter

Gummisaft fra treet, smøres
på tennene.

Malaria

Blader, dekokt av 3 bunter i 4
L, holder på til blader og
greiner skifter farge, drikker ½
L morgen og kveld.

Otitt

Store blader, dekokt, 2-3
dråper i øret x 1-2.

Innvollsorm

Blader, dekokt av bunter,
drikker denne løsningen eller
3 fingre med pulver og blander
med grøt.

Indre sår

Som ved innvollsorm.

Abdominal

Som ved innvollsorm.

Lokalt navn: cangara

Fatriba
Doumbia,
mellom 65 og
70 år

Lamine Keita,
46 år

Jisumala,
Siby

7 års erfaring, ca 10
pasienter per dag.
Lokalt navn: cangara

Dogoro,
Siby

Praktiserer med
storebror.
Lokalt navn: cangara

Modilo
Camara,
45 år

Jisumala,
Siby

8 års erfaring, ca 6
pasienter per dag.
Lokalt navn: cangara

Maimouna
Coulibaly (k),
60 år

Jisumala,
Siby

40 års erfaring, ca
10 pasienter per dag.
Lokalt navn: damba

Djala Karonga
Keita, 66 år

Dogoro,
Siby

40 års erfaring.
Blind
Lokalt navn: cangara
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smerte

Nagnouma
Keita (k), 58 år

Fatouma Keita
(k), 68 år

Dogoro,
Siby

Dogoro,
Siby

Otitt

Unge blader, dekokt, noen få
dråper i øret.

Feber

Blader, pulveriseres, blandes
med olje og appliseres på
kroppen.

Malaria

Blader, dekokt av bunter, tar et
bad og drikker.

Ikterus

Som ved malaria.
Blader, varmes opp, appliseres
på abdomen x 3.

Lokalt navn: cangara

Abdominal
smerte/magesmerter

40 års erfaring.

Ikterus

Blader og blader fra
Monotes kertingii (lokalt
navn: kokoro), dekokt (bunter
eller det man har for hånden),
drikker og vasker kroppen med
løsningen.

Malaria

Som ved ikterus.

Abdominal
smerte/magesmerter

Store blader, dekokt, drikker
eller vasker kroppen med
løsningen hvis det er ønskelig.

Asteni

Små blader, dekokt, drikker og
vasker kroppen med løsningen.

Pneumoni

Blader, dekokt av 3-(4) bunter,
drikker og vasker kroppen med
løsningen.

Feber

Som ved pneumoni.

Oppkast

Som ved pneumoni.

Nevrologisk
malaria

Små blader, dekokt av 3-(4)
bunter i 3 L vann i ca 20
minutter, vasker kroppen.
Ammende mødre vasker brystet
med løsningen.

15 års erfaring.

Lokalt navn: damba

Moussa Keita,
60 år

Dogoro,
Siby

10 års erfaring.
Lokalt navn: damba

Coumba
Camaro (k),
58 år

Nasira Keita
(k), 60 år

Dogoro,
Siby

23 års erfaring.
Lokalt navn: damba

Gouena,
Siby

3 års erfaring. Ca 4
pasienter per dag.
Lokalt navn: damba
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Boucari Keita,
110 år

Gouena,
Siby

Har praktisert hele
sitt liv, alene og
sammen med andre.

Malaria

Store blader, dekokt, vasker
kroppen med løsningen.

Schistosomiasis

Blader, dekokt av 2 håndfulle
med blader, drikkes x 1.

Malaria

Blader (små og store), dekokt
av 3-(4) bunter i 3-4 L og lager
dampbad, vasker kroppen og
drikker ½ L morgen og kveld i
15 dager.

Malaria

Store blader, dekokt av 3-(4)
bunter i 3-4 L vann i 2 timer,
drikker 3-(4) håndfulle, vasker
kroppen med resten.

Ikterus

Som ved malaria.

Nevrologisk
malaria

Små blader, brukes som med
store blader.

Malaria

Blader, dekokt av 3-(4) bunter
i 4 L, drikkes etter 2 timer,
drikker ½ L hver dag, kan deles
opp i 3 porsjoner.

Nevrologisk
malaria

Små blader, dekokt av 3-(4)
bunter i 3-4 L vann, vasker
kroppen og drikker 1 håndfull x
1 i 3-(4) dager.

Lokalt navn: damba

El Hadj
Mecheri
Camara,
57 år

Gouena,
Siby

Bougouri
Coulibaly (k),
65 år

Gouena,
Siby

15 års erfaring.
Lokalt navn: damba

20 års erfaring.
Lokalt navn: damba

Mansaman
Camara,
64 år

Gouena,
Siby

Bobo Camara,
48 år

Gouena,
Siby

24 års erfaring.
Lokalt navn: damba

48 års erfaring.
Lokalt navn: damba

7.4.3 Intervjuer i Sirimabougou, Dioilia
Informasjon om C.glutinosum ble innhentet fra 1 healer i Dioilaområdet. Denne healeren
brukte planten for generelle smerter og brukte både små og store blader for den samme
indikasjonen.
Resultatene fra intervjuet er presentert i tabell 7-3.

125

Tabell 7-3 Oversikt over informasjon innhentet fra en healer i Sirimabougou, Dioilaområdet.
Healers navn
og alder

Landsby

Doutié
Konaté, 45 år

Sirimabougou,
Diolia

Opplysninger
om praksisen
3 års erfaring.
Lokalt navn:
cangara

Indikasjon

Generell
smerte (ledd,
muskler)

Plantedel, tilberedelse, administrasjon
og dosering
Blader (små og store blader), dekokt,
filtreres. Pasienten tar et dampbad til
han/hun svetter skikkelig. Drikker ½ L x
3 av løsningen som ikke blir brukt til
dampbad.

Generelle kommentarer og ordforklaringer:
•

Bunt - en bestemt størrelse på innsamlet og bundet plantemateriale.

•

ts - teskje.

•

ss - spiseskje

•

antall fingre - mål for en mengde pulverisert plantemateriale.

•

1 håndfull - hånden fylles.

•

x 1 - 1 gang daglig.

•

3-(4) - 3 for menn, 4 for kvinner.

•

(k) - kvinne

•

Teglass - en bestemt størrelse på et glass, ca 75 ml (glass nr 8).

•

Dekokt - plantematerialet varmes på en flamme i en mengde vann i en gitt tid.

•

Dampbad - den aktuelle kroppsdelen plasseres slik at den kommer i kontakt med
dampen, som strømmer opp fra en varm løsning.

•

Sheabutter – naturfett fra frukten på Shea-treet (Butyrospermum parkii).

•

Maserasjon - en ekstraksjon hvor plantematerialet blandes med kaldt vann.
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Figur 7-3 På markedet for tradisjonell medisin i Bamako. 2 bunter med blader, den ene med små
blader, den andre med store blader.

7.5 Oppsummering av resultater fra healerintervjuer
Alle healerne brukte C.glutinosum i sin praksis. Flesteparten kjente den ved navnene
”cangara” eller ”damba”. De fleste av kvinnene, 9 av 12, kjente den ved navnet ”damba”,
mens mennene brukte bare ”cangara”.
C.glutinosum har et bredt spekter med bruksområder, 38 til sammen. Noen av de er nevnt
flere ganger enn andre, for eksempel malaria (11), magesmerter (6), indre sår/magesår (6) og
ikterus (5). Noen av indikasjonene kan være noe overlappende. Forskjellen er at de er
forklart på ulike måter, for eksempel ”indre sår/magesår” og ”magesmerter”. Når man
utfører slike intervjuer er det ofte vanskelig å forstå om de ulike healerne bruker planten for
den samme indikasjonen eller om det er to forskjellige anvendelsesområder det er snakk om.
Noen healere forklarer indikasjonen ut i fra symptomene, mens andre vet spesifikt hva slags
sykdom det er.
Hvis man skal se på det immunmodulerende aspektet for både små og store blader, vil en se
at det meste kan knyttes direkte eller indirekte til en immunologisk respons. Eksempler på
dette kan være sår, malaria og feber. Av de 30 healerne som ble intervjuet om C. glutinosum,
ble det fortalt om 85 indikasjoner. Mange av disse er for det samme, men de fleste er ulike.
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Hele 55 av de ulike indikasjonene kan relateres til en immunologisk respons, og her er ikke
bruksområder som omhandler smerter inkludert. Hvis man inkluderer smerter, noe som i de
fleste tilfeller skylles en inflammasjon, kan hele 72 av de nevnte bruksområdene knyttes til
en immunmodulerende effekt.
Når det gjelder forskjeller mellom små og store blader, så kan en se at de store er klart mest
brukt. Hvis man i tillegg går ut i fra at de healerne som bare sier ”blader”, også mener store
blader, kan man se at i ca 87 % av tilfellene brukes de store bladene. Ved å se på hvilke
typer indikasjoner bladene hver for seg har, kan man for eksempel se at de healerne som
bruker C.glutinosum ved nevrologisk malaria bare bruker de små bladene, mens de store
bladene i de fleste tilfeller brukes ved ”vanlig” malaria. Generelt sett er det vanskelig å
trekke noen konklusjoner ut fra disse resultatene.
Tilberedelsen av bladene var noe forskjellig. De hyppigst brukte var pulveriserte blader eller
bunter sammen med vann, enten kaldt eller ved hjelp av dekokt. Dette skulle i de fleste
tilfeller drikkes, brukes til dampbad eller appliseres på de aktuelle områdene som skulle
behandles. Ytre sår ble ofte behandlet ved å legge pulveriserte blader rett på såret.
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8. KONKLUSJON
Målet i denne oppgaven var todelt. Tidligere studier utført på C. glutinosum skulle
videreføres. Polysakkarider fra små og store blader skulle isoleres og undersøkes for
karbohydratsammensetning og struktur. Videre skulle biologisk aktivitet bestemmes for de
ulike fraksjonene, med den hensikt å kunne sammenlikne de ulike fraksjonene. I tillegg
skulle etnofarmakologiske studier utføres i Mali, ved hjelp av healerintervjuer.
Sure polysakkarider er isolert fra vandige ekstrakter av de små bladene. På bakgrunn av
analyser av monosakkaridsammensetning er fraksjonene fra 50◦C og 100◦C vannekstrakt
funnet å inneholde monosakkarider typisk for pektinstrukturer. Undersøkelser av
bindingsforholdene viste at det både er HG, noe RG-I og AG-II i prøvene. Små100R har i
tillegg xylogalakturonanstrukturer og har vist å ha små mengder med AG-I. Prøvene
inneholder også noen forestrede uronsyrer. Fraksjonene isolert fra 100◦C vannekstraktet er
vist å ha bedre komplementfikserende aktivitet enn de fra 50◦C vannekstraktet. Små100R
viser nesten tre ganger høyere antikomplementær effekt enn den positive kontrollen PMII.
Vandige ekstrakter fra de store bladene er også vist å inneholde sure polysakkarider med
strukturer typisk for pektiner. Analyser av karbohydratsammensetningen viser betydelige
mengder med monosakkarider som er vanlige bestanddeler for disse poysakkaridene. Det er
blant annet funnet å være betydelige mengder med HG. Store50R hadde et klart utslag for
AG-II, mens store100R hadde noe mindre av dette. Basert på mengden med RG-I og
terminale monosakkarider, viser de innehold av ”hairy regions”. Små mengder med
xylanstrukturer er også detektert. Fraksjonene fra de store bladene inneholder også noen
forestrede uronsyrer. Den komplementfikserende aktiviteten av fraksjonene isolert fra de
store bladene er vist å være dårligere enn standarden PMII. Samtidig er det vist at store50R
er bedre enn store100R.
På bakgrunn av undersøkelsene gjort på små og store blader, er det mulig å sammenligne de
på noen områder. Det viste seg at det ikke er noen store forskjeller i mengden av HG. Store
områder med ”smooth regions” er tydelig et fellestrekk for begge bladtypene. Både små og
store blader ser ut til å inneholde RG-I, med noen forskjeller mengdene. Det samme gjelder
AG-II strukturer. Ekstraktene fra de små bladene inneholder noe mer xylose, som tyder på
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tilstedeværelsen av xylogalakturonan. Dette er ikke like tydelig for de store bladene. Når det
gjelder den komplementfiskerende effekten, ser det ut til at de små bladene har en bedre
evne enn de store.
30 healere, fra 3 ulike geografiske områder i Mali, ble spurt om sin kunnskap og bruk av C.
glutinosum. Alle brukte planten i sin praksis, og de hyppigst nevnte bruksområdene var
malaria, magesmerter, indre sår/magesår og ikterus. Tilberedelsen av planten var noe
forskjellig. De mest brukte var pulveriserte blader eller bunter tilberedt i kaldt vann eller ved
hjelp av dekokt. Blandingen skulle i de fleste tilfeller drikkes, brukes til dampbad eller
appliseres på de aktuelle områdene som skulle behandles.
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9. REAGENSLISTE
1-metylimidazol

Fluka

1-oktanol

Merck

Aceton (CH3(CO)CH3)

Chemi-teknik AS

Agarose

BIO-RAD Laboratories

Ammoniakk (NH3)

Prolabo

Antistoff (Virion 9020 Amboceptor)

Fra kanin

Bovint serum albumin

Sigma

Carbodiimide

Aldrich

cRPMI 1640 (dyrkningsmedium):
- RPMI med L-glutamamine 1 ferdigfylt flaske
- 100 x MEM NEAA

5 ml

- BME

500μl

GIBCO

- 100 mM Natrium pyruvat 5 ml
- FCS (10 %)

1 vial

- Antibiotika

1 vial

Diklormetan (CH2Cl2)

Fluka Chemie GmbH

Dimetylsulfoksid (DMSO)

Sigma

Eddiksyre

Prolabo

Eddiksyreanhydrid

Merck

Fenol

Merck

Folin ciocalteus fenolreagens

Merck

Fosforsyre (5 %)
Gum arabica
Heksametyldisilazan

Sigma

Iseddik
Kaliumbromid

Merck
Sigma

Kobbersulfat (CuSO4 x 5H2O)

Merck

Kloroform (CHCl3)

Prolabo

Komplement

Serum fra ECG (humant)

Konsentrert svovelsyre (H2SO4)

Merck

Lipopolysakkarid (LPS)
Mannitol

Sigma
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MES (2-[N-morpholino]etan svovelsyre)

Sigma

Metanol (CH3OH)

Chemi-teknik AS

Sølvnitrat, (AgNO3)

Merck

Metyljodid (CH3I)

Fluka

N-(1-naphthyl)etylendiamin
Natriumacetat (Na-acetat)

Prolabo

Natriumazid (NaN3)

Merck

Natriumbordeuterid (NaBD4)

ISOTEC

Natriumdeoksykolat

Merck

Natriumhydroksid (NaOH)

AnalaR, BDH

Natriumkarbonat (Na2CO3)

Merck

Natriumklorid (NaCl)

Chemi-teknik AS

Natriumnitrat (NaNO3)
Natriumthiosulfat-5-hydrat

Merck

Plantago Major L, fraksjon II (PMII)
Pyridin
Pyridin (vannfri)

Merck
PRONALYS*AR

Saueblod (hvit 131, 17.1.2008)
Sulfanilamid

Sigma

Toluen

Chemi-teknik AS

Trifluoreddiksyre (TFA) (CF3COOH)

Pierce, PERBIO

Trikloreddiksyre

Merck

Trimetylklorsilan

Sigma-Aldrich

Tri-natriumcitrat x 2H2O

Merck

TRIZMA (tris [hydroksymetyl] aminometan)

Sigma

Yariv-reagens

Biosupplies
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