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1. Forkortelser 
	
DCM																																																										 Diklormetan	

RG-I																																																												Rhamnogalakturonana	type	I	

RG-II																																																										Rhamnogalakturonan	type	II	

ICH50																																																										Konsentrasjon	som	gir	50%	hemming	av	hemolyse	

GalA																																																												Galaktronsyre		

GC	 	 	 	 	 Gasskromatografi	

GC-MS		 	 	 	 Gasskromatografi-massespektrometri	

BPII	 	 	 	 	 Biophytum	petersianum	fraksjon	II	

AG-I							 	 	 	 Arabinogalaktan	type	I	

AG-II	 	 	 	 	 Arabinogalaktan	type	II	

Ara	 	 	 	 	 Arabinose	

Fuc	 	 	 	 	 Fucuse	

Gal	 	 	 	 	 Galaktose	

Rha	 	 	 	 	 Rhamnose	

Xyl		 	 	 	 	 Xylose	

EtOH	 	 	 	 	 Etanol	

MeOH	 	 	 	 	 Metanol	

AUC	 	 	 	 	 Areal	under	kurven	

4-OH-Me-GlcA	 	 	 4-OH-metyl-glukuronsyre	

Glc	 	 	 	 	 Glukose	

N2	 	 	 	 	 Nitrogengass	



	 7	

OH	 	 	 	 	 Hydroksylgruppe	

P	 	 	 	 	 pyranose-form	(6-ring)	

f	 	 	 	 	 Furanose-form	(5-ring)	

GlcA	 	 	 	 	 Glukuronsyre	

Hg	 	 	 	 	 Homogalakturonan	

MS	 	 	 	 	 Massespektrometri	

Mw	 	 	 	 	 Molekylvekt	

MWCO		 	 	 	 Molecular	weight	cut	off	

UV	 	 	 	 	 Ultraviolett	

Rpm	 	 	 	 	 runder	per	minutt	

Me	 	 	 	 	 Metyl	

WA	 	 	 	 	 Weak	acid	hydrolyse	

Man	 	 	 	 	 Mannose	

HPLC	 	 	 	 	 Væskekromatografi	

TMS	 	 	 	 	 TMCS+	HMDS+	pyridin	
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2. Reagensliste 
 

1-methylimidazole        Fluka Chemika 

Antistoff (Virion 9020 Amboceptor)            Fra kanin  

Aceton         Chemi-teknik AS 

Ammoniakk (NH3)                                           Prolabo 

Biogel P 30                                              Bio-Rad Laboratories 

Bovint serum albumin                         Sigma 

 BPII	 Biophytum	petersianum	fraksjon	II	

Carbodiimid                                   Sigma 

Dimethylsulfoksid (DMSO)      Merck 

Diklormetan                                                     Sigma-Aldrich 

Eddiksyreanhydrid                              Merck 

Etanol         Merck 

Fenol         Merck 

Komplement Serum fra EGG       Humant 

Kloroform        Merck 

Konsentrert svovelsyre (H2SO4)     Merck 

Mannitol        Sigma 

Metanol                                                       Sigma-Aldrich  

Metyljodid (CH3I)                         Fluka 

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

Natriumthiosulfat-5-hydrat                                                                Merck 
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Natriumbordeuterid (NaBD4)                             Aldrich 

Natriumazid (NaN3)                                Merck 

Natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3)     Merck 

Natriumhydroksid (NaOH)           Prolabo 

Natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3)     Merck 

Pektinase                                       Sigma-Aldrich 

Isedikk                                                              Prolabo 

Saltsyre (37 % HCl)                                 VWR Prolabo 

Saublod                     10010 11.01.16 

TRIZMA (tris[hydroksymetyl] aminometan)         Sigma 

Triflouredikksyre (TFA)      Pierce, PERBIO 
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3.   Sammendrag 
 

Bakgrunn:	Svarthyll (Sambucus nigra L.) er en stor busk eller et lite tre som vokser i 

forskjellige deler av verden og får mange små hvite blomster og mørkelille bær. Plantens 

blomst, bær, blad og bark har lenge vært anvendt i tradisjonell medisin.  

Blomstene (hylleblomst) har blant annet blitt brukt mot luftveisinfeksjoner, feber, 

hudsykdommer, leddsmerter, inflammasjoner og som et vanndrivende middel.  

Hensikt: I denne oppgaven utføres struktur- og aktivitetsstudier av høymolekylære 

forbindelser isolert fra hylleblomst.  

Materiale og metode: Enzymet pektinase ”Sigma” ble valgt til degradering av fraksjonene 

100WSnB-S3, 100WSnB-S2 og SnB50-S2 fra hylleblomst. Karbohydratsammensetningen på 

de høymolekylære forbindelsene i de enzymdegraderte fraksjonene ble bestemt ved hjelp av 

gasskromatografi (GC). 

Seks prøver av fraksjonen 100WSnB-S3 ble degradert med	enzymene	α-L-

arabinofuranosidase,	endo-1-4	β-Galaktanase	og	β-galaktosidase,	der	to	av	prøvene	i	

utgangspunktet	ble	hydrolysert	med	svak	syre.	GC	og	GC-MS	ble	benyttet	til	

bestemmelse	av	karbohydratinnhold	og	bindingsforhold	i	prøvene.	 

Diol -300-kolonne og Superdex	200	prep	grade-kolonne	ble	brukt	til	bestemmelse	av	

molekylvekt	og	til	slutt	biologisk	aktiviteten	til	prøvene	undersøkt	ved	hjelp	av	en	

komplement-fikseringstest.	 

Resultater og funn: Seks prøver av fraksjonen 100WSnB-S3 ble degradert enzymatisk med 

ulike enzym. Disse viste alle lavere komplement-fikserende aktivitet enn ”moderfraksjonen” 

100WSnB-S3. Av de seks prøvene viste to prøver som ble behandlet med svaksyre før 

enzymdegradering, lavest komplement-fikserende aktivitet. Analyse av 

monosakkaridsammensetning og bindingsforhold viste at det ikke var arabinose tilstede i 

disse to prøvene, og andelen galaktose var mye lavere enn opprinnelig og det var lavt innhold 

av forgreningspunkter. Andelen arabinose og galaktose var også lav i de andre 

enzymdegraderte prøvene, men ikke så lavt som de hydrolyserte.  

”Moderfraksjonen” 100WSnB-S3 viste å inneholde strukturer som HG, RG-1, AG I, AG II, 

arabinaner og xylogalakturonaner i pektinkomplekset.  
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Arabinose og galaktose inngår i RG-I (”hårete” regionen) i pektinkomplekset. Resultater viste 

at RG-I strukturen er essensielt for at fraksjonen skal ha komplement-fikserende aktivitet.  
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 4. Innledning 
  4.1 Svarthyll (Sambucus Nigra ) 

 

 
Figur 1: Sambucus nigra (Zell 2009) 

 

4.1.1 Taksonomisk klassifisering  
(ITIS 2015) 

Rike:                Planterike 
 
Divisjon:         Tracheophyta     
 
Klasse:             Magnoliopsida   
 
Orden:             Dipsacales  
 
Familie:           Adoxaceae 
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Slekt:                Sambucus 
 
Art:                   Sambucus nigra  
 
 
4.1.2 Botanic 
	
Svarthyll (Sambucus nigra) er en stor busk eller et lite tre som vokser mest i den nordlige 

halvkulen. Planten har grønne blader, får hundrevis av små hvite, flate skjermlignende 

blomster (hylleblomst) og mørkelille bær (hyllebær). Frukten som er liten (0,3-0,6 cm), 

vokser i store klynger og  modnes i midten til slutten av sommer. Barken har gråbrun farge og 

har korkporer (Atkinson and Atkinson 2002, Lee and Finn 2007). Planten kan bli opptil 9 

meter høy (Britannica 2015). 

 

4.1.3 Tradisjonell bruk  
	
Bark, røtter, stengler, blomster og frukt fra Svarthyll har gjennom tidene vært brukt som 

medisin, mat og til produksjon av verktøy (Lee and Finn 2007). Svarhyll er derfor en historisk 

høyt verdsatt plante. I tradisjonell medisin har hylleblomst blitt brukt mot luftveisinfeksjoner, 

feber, hudsykdommer, leddsmerter, inflammasjoner og som et vanndrivende middel (EMA 

2008, Ho, Zou et al. 2016). 

Hyllebær	har	også	hatt	et	bredt	anvendelses	område	i	tradisjonell	medisin.	Den	har	

blant	annet	blitt	brukt	mot	influensa,	treg	mage,	ødemer	og	som	salve	mot	blåmerker.	

Juice	lagd	av	hyllebær	har	for	sin	del	blitt	anvendt	mot	hodepine,	tannsmerter	og	

nervesmerter (EMA 2013, Britannica 2015). Sambucol er et kosttilskudd som har svarthyll 

ekstrakt som den viktigste ingrediensen i formuleringen. Dette kosttilskuddet er i årevis brukt 

mot influensavirus og forkjølelsessymptomer (Barak, Halperin et al. 2001).  

 

4.1.4 Aktive innholdsstoffer i hylleblomst 
 (Bradley 1992) 
 
Hylleblomst inneholder flavonoider (opptil 3 %), fenoliske syrer, triterpener, steroler, flyktige 
oljer, mineraler (8-9 %) og tanniner.  
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4.1.5 Tidligere studier 
	
Ingen kliniske studier er hittil blitt utført på hylleblomst (WHO 2004, EMA 2008) 
 
 
Antivirale effekter 
 
I en studie ble antiviral aktiviteten til hylleblomst testet. I studien ble det laget en  

infusjon av S.nigra blomst, overjordiske deler av Hypericum perforatum, og røtter av 

Saponaria oficinalis. Resultatene fra studien (in-vitro og in-vivo) viste antiviral aktivitet mot 

influensavirus type A og B, og mot herpes simples virus type 1 (in-vitro) (Serkedjieva, 

Manolova et al. 1990). 

 

Antiinflammatoriske effekter 
	
I en  in vitro studie utført på humane celler, ble vandige ekstrakter fra hylleblomst brukt til å 

finne ut om ekstraktene hadde	hemmende	effekt	på	den	proinflammatoriske	aktiviteten	

av	peridontale	patogener;	Prphyromonas gingivalis og Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. Resultatene fra denne studien viste at ekstraktet fra hylleblomst 

hemmet frigjøringen av proinflammatoriske cytokiner fra begge virus-artene. I	tillegg	

hemmet	ekstraktet	aktivering	av	neutrofiler,	som	også	er	vist	å	ha	en	rolle	i	periodontal	

vevsødeleggelse. Studien konkluderte med at ekstrakter fra hyllblomst kan utnyttes for 

behandling av periodontal betennelse (Harokopakis, Albzreh et al. 2006).  

 

Antiinflammatoriske effekter til hylleblomst er også blitt testet i en in-vivo studie utført på 

rotter. En 80 % etanolekstrakt av hylleblomst gitt til rotter med karragenan-indusert fotødem. 

Resultater fra denne studien viste en moderat hemming av inflammasjon (Mascolo, Autore et 

al. 1987). 

 

Diuretiske effekter 

I en in-vivo studie utført på rotter ble den diuretiske effekten av vandige ekstrakter av S. 

nigra, Arctostaphylos uva-ursi, Orthosiphon stamineus og Hieracium pilosella testet.  Det ble 

notert en merkbar økning av urinutskillelse etter 2-8 timer hos rottene som fikk ekstraktet i 
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forhold til kontrollgruppen. En økning i utskillelse av natrium og kalium i urin ble også 

registrert (Beaux, Fleurentin et al. 1999). 

 

Effekt på glukose opptak  

Det har blitt utført en studie hvor det ble studert om ekstraktet av hylleblomst kunne stimulere 

glukoseopptaket i primære myotuber fra svin og redusere akkumulering av fett hos rundorm 

Caenorhabditis elegans. Akkumulering av fett ble signifikant redusert hos C.elegans og det 

ble notert økt glukoseopptak til primære myotuber fra svin.  

Det ble brukt både MeOH og DCM ekstrakt av hylleblomst. Begge ekstraktene viste høye 

glukose opptak og mindre fettopphopning i forhold til kontrollgruppen, men MeOH ekstraktet 

var noe mindre fremtredende enn DCM ekstraktet. Studien konkluderte med at hylleblomst 

ekstrakter inneholder bioaktive forbindelser som er i stand til å modulere glukose og 

lipidmetabolisme (Bhattacharya, Young et al. 2013). 
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4.2 Polysakkarider 
Polysakkarider er sammensatt av mange ulike monosakkarider som er koblet til hverandre 

med O- glykosid-bindinger. Polysakkaridene har forskjellige strukturelle trekk avhengig av 

hvilke monosakkarider som inngår i polysakkaridet og deres bindingstype (Cui 2005). 

 I plantecellevegg finnes det tre grupper av polysakkarider; cellulose, hemicellulose og 

pektiner (Albersheim, Darvill et al. 2010). 

 

4.2.1 Plantecellevegg 
Struktur og funksjon 
 
Plantecellevegg består av tre lag; primærcellevegg, sekundærcellevegg og midtlamellen, se 

figur 2. Primærcellevegg er 50 – 200 nm tykk og er bygget opp av cellulose, pektiner, 

hemicellulose og glykoproteiner. Primærcelleveggen er i stand til å opprettholde celle 

ekspansjon. Sekundærcellevegg er tykkere i forhold til den primære celleveggen og er bygget 

opp av lignin og cellulose. Midtlamellen ligger mellom to cellevegger, og er bygget 

hovedsakelig opp av pektiner. Midtlamellen holder cellene sammen. 

Av alle polysakkaridene som finnes i celleveggen hos planter, er cellulose den mest stabile. 

Den er kjemisk veldig stabil og uløselig i vann. (Albersheim, Darvill et al. 2010) 

 
Figur 2: Strukturen til celleveggen hos planter (Wikipedia 2016) 
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4.2.2 Cellulose og hemicellulose 
 
Cellulose er en av de viktigste bestanddelene i plantecellevegg. Cellulose former lange, stive 

krystallinske mikrofibriller i celleveggen som fører til stabilitet og beskyttelse av planten 

(Bashline, Li et al. 2014). Cellulose er en høymolekylær polymer og består av 1è 4 bundne 

β-D- glukose enheter. Denne bindingstypen muliggjør dannelse av H-bindinger mellom 

parallelle kjeder og den tertiære strukturen av cellulose blir stabilisert av intermolekylære H-

bindinger (Cui 2005).  Det er 20-30 % cellulose i den primære celleveggen, mens det er opptil 

50 % cellulose i den sekundære celleveggen. (Albersheim, Darvill et al. 2010) 

 

Hemicellulose er en heterogen gruppe av polysakkarider som finnes i celleveggen hos høyere 

stående planter. I motsetning til cellulose er hemicellulose delvis oppløselig i vann, det er 

sidekjedene som gir denne egenskapen til hemicellulose (Cui 2005). Hemicellulose deles inn i 

fire grupper som xylaner, mannaner, β-glukaner med blandede bindinger og xyloglukaner 

(Heinze and SpringerLink 2005). 

 

 

4.2.3 Pektiner 
	
Pektiner er den mest komplekse klassen av polysakkarider i celleveggen hos planter, og 

omfatter en familie av sure polymerer som homogalakturonan, rhamnogalakturonan med flere 

nøytrale polymere sidekjeder som arabinaner, galaktaner og arabinogalaktaner (Schols, Visser 

et al. 2009).		

Pektiner er også en av de viktige bestanddelene i celleveggen hos planter, og bidrar til mange 

funksjoner hos planter, blant annet til bestemmelse av cellestørrelse, fasong, stivhet av vev, 

ionetransport, vannbinding og beskyttelse mot infeksjoner av plantepatogener (Schols and 

Voragen 2002).	
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Figur 3: Skjematisk struktur av pektin (Pérez, Rodríguez-Carvajal et al. 2003) 

 

Homogalakturonan (HG) danner den glatte regionen hos pektiner og består hovedsakelig av 

en homoplymer av delvis metylforestret (1,4) bundne D-galakturonsyre (GalA) enheter.  

Rhamnogalakturonan (RG-I)  som også kalles for ”hårete regionen”  utgjør den andre mest 

karakteristiske delen hos pektiner (figur 3). Denne delen består av alternerende α-1,4 bundet 

D- galakturonsyre og α-1,2 bundet L-rhamnoseenheter. I RG-I er det mange sidekjeder dannet 

av nøytrale monosakkarider, hovedsakelig av α-L-arabinose og β-D-galaktose. Disse 

sidekjedene er bundet til rhamnose i hovedkjeden (figur 4) (Maxwell, Belshaw et al. 2012).  
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Figur 4: Illustrerer den “hårete regionen” hos pektiner. RG-1 danner ryggraden og er 

substituert i posisjon C-4 på rhamnose- enheten med arabinan og AG-II sidekjeder (Paulsen 

and Barsett 2005). 

 

Rhamnogalakturonan II (RG II) er også en del av pektin komplekset i plantecellevegg. RGII 

har en HG ryggrad sammensatt av 9-10 α-1,4 bundne D- galakturonsyreenheter. 

Galaturonsyreenhetene er substituert med fire forskjellige oligosakkarid sidekjeder bundet til 

posisjon C3 og C4 (Figur 5) (Paulsen and Barsett 2005). 
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Figur 5: Illustrerer struktur til RG II (Pérez, Rodríguez-Carvajal et al. 2003) 
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4.3 Komplementsystemet  
	
Komplementsystemet er sammensatt av en gruppe strukturelt forskjellige proenzymer som er 

til stede i blodplasma i inaktiv form. Dette systemet er nødvendig for driften av både det 

medfødte og det adaptive immunforsvaret. Komplementsystemet kan aktiveres via tre 

kaskade veier: den klassiske veien, den alternative reaksjonsveien og den antistoff uavhengige 

lektinveien, se figur 6 (Yamada and Kiyohara 2007). 

 

 
Figur 6: Illustrerer de tre veiene til aktivering av komplementsystemet (DavidsonCollege 

2006). 
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Alle de tre veiene fører til aktivering av C3 slik at C3 deles til C3a og C3b fragmenter som gir 

respons ved infeksjoner. Den klassiske veien er både en del av det medfødte og det adaptive 

immunforsvaret og blir aktivert når antistoffer binder seg på overflaten til mikroorganismer. 

Den alternative veien gir respons i tidlig fase ved infeksjoner (Parham 2015). Denne 

reaksjonsveien aktiveres direkte fra komponent C3 med mikroorganismer eller enkelte 

aktivatorer slik som lipopolysakkarid (LPS) (Yamada and Kiyohara 2007).  

Lektinveien blir aktivert når mannose-bindende lektin protein (MBL) kommer i kontakt med 

mannose på mikroorganismens overflate (Guo and Ward 2005, Parham 2015).  

 

 

4.3.1 Pektiner med immune-modulerende aktivitet   
	
Studier av planter som brukes for medisinske formål viser at polysakkarider fra disse plantene 

har biologisk aktivitet. Polysakkaridene har vist å ha stimulerende effekter på 

komplementsystemet, makrofagene, T-lymfocytter og NK-celler. I tillegg har de vist å ha 

mucoadhesive effekter, som gir dem evne til å binde seg til celleoverflater og gi lokale 

effekter (Paulsen and Barsett 2005). Pektiner og hemicellulose polysakkarider er oftere vist å 

spille en viktig rolle når det gjelder ulike biologiske effekter (Yamada and Kiyohara 2007).  

Det er blitt utført flere studier som viser at pektiner har stimulerende effekt på 

komplementsystemet (Paulsen and Barsett 2005). Studiene viser at komplementsystemet blir 

aktivert av pektinpolysakkarider via både den klassiske og den alternative veien. (Yamada 

and Kiyohara 2007) 
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5. Hensikt med oppgaven  
	
I tradisjonell medisin har blomster fra svarthyll (Sambucus nigra L.) blitt brukt mot 

luftveisinfeksjoner, feber, hudsykdommer, leddsmerter, inflammasjoner og som et 

vanndrivende middel. Pektiner fra blomsten har vist immunmodulerende aktivitet. 

Hensikten med oppgaven er derfor å studere sammenheng mellom struktur av pektiner fra 

hylleblomst (Sambuci flos L.) og immunmodulerende aktivitet. Enzymdegradering av 

pektinfraksjoner brukes for å fjerne deler eller enkelte monosakkarider fra den opprinnelige 

strukturen. De degraderte polymerene testes for immunmodulerende aktivitet, og vil gi 

informasjon om hvilke deler av pektinstrukturen fra hylleblomst som er viktig for den 

biologiske effekten.  
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6. Metoder 
 

6.1 GENERELLE METODER 
 

6.1.1 Vannkvalitet 
	
Destillert vann ble brukt til alle metoder. Vannet var destillert med Elix® millipore med 

progaard® 2 w/o polyfenol filter.  

 

6.1.2 Innveiing av stoff 
	
Analysevekt (Sartorius) 

 

6.1.3 Filtrering 

Filtrering med Plastipak engangssprøyte (5 ml), Mikrofilter 0,45 µm (Millex-HA)  
 

6.1.4 Degassing av vann 

 

Destillert vann ble gjennomboblet med nitrogen i ca. 15 minutter 

 

6.1.5 pH-målinger  
	
pH-papir  

pH-meter (Mettler Toledo Seven Compact pH/ion meter) 

 

6.1.6 Absorbansmålinger 
	
Mikroplate reader Model 3550, Bio Rad 
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6.1.7 Sentrifugering 
	
Sentrifuge: Multifuge 4 KR Heraeus  

Spectrafuge Mini Labnet  

 

6.1.8 Blanding av løsninger 
	
Whirlimixer (Fisons) 

Minishaker MS2 IKA 

 

6.1.9 Frysetørking 
	
Metanolbad ble brukt til å fryse ned prøvene ved 40 °C, deretter ble prøvene satt på en 

frysetørker under vakuum. Tørking av prøvene i frysetørkeren skjer ved at vannet fra de 

frosne prøvene går over i gassform (sublimerer).  

 

6.1.10 Syrevask av glassutstyr 
 

Glassutstyr som ble brukt til metylering og metanolyse ble syrevasket på forhånd med 

konsentrert saltsyre (HCl). Dette for å fjerne cellulose og andre karbohydratforurensninger 

som kan interferere analyseprosessen ved karbohydratanalyse. Konsentrert saltsyre spalter 

disse karbohydratforurensningene og de blir fjernet etter grundig skylling med springvann og 

destillert vann etterpå.  

 

Reagenser 

37 % HCl (VWR Problabo) 

Destillert vann 

Springvann  

 

Utstyr: 

pH måler 
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varmeskap 

stort begerglass 

 

Prosedyre: 

- Glassutstyr ble fylt og dekket med saltsyre og satt til henstand i 30 minutter 

- Deretter ble de skylt nøye først med springvann og deretter med destillert vann, dette 

for å fjerne både rester av forurensninger og rester av syre fra glassutstyret. 

- Glassutstyret ble tørket i varmeskap ved 80 °C.  

 

6.1.11 Dialyse 
	
Dialyse er en metode som brukes til å fjerne lavmolekylære substanser og salter fra en løsning 

eller et ekstrakt. Separasjonen skjer ved en semipermeabel membran (dialyseslanger) med en 

gitt porestørrelse. Forbindelser med lavere molekylærvekt diffunderer ut av den 

semipermeable membranen. Diffusjonen skjer ved at stoffer fra en løsning inne i 

dialyseslanger hvor det er høy konsentrasjonen av stoffene diffunderer gjennom membranen 

og ut i dialysevannet hvor det er lav konsentrasjonen av disse forbindelsene. Dialysevannet 

blir derfor byttet ofte for å hele tiden ha lavere konsentrasjon i vannet utenfor dialyseslangene 

og for å kunne fjerne mest av de lavmolekylære forbindelsene i en prøve.   
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Figur 7: Illustrerer dialyseprosessen, bildet til venstre viser starten på en dialyseprosess, det 

er høy konsentrasjonsgradient, bildet til høyre viser slutten på en dialyseprosess når 

likevekten er oppnådd. (Spectrum 2016) 

 

Utstyr 

Dialyseklyper 

Begerglass (5 L) 

Magnet og magnetrører 

Ren bøtte 

Glassrør 

 
Vask av dialyseslanger 
	
Reagenser 

0,05 % Natriumazidløsning (NaN3) 

2 % NaOH- løsning 

destillert vann 

 

Utstyr 

Kokeplate 

Dialyseslanger 

Kjele  
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Prosedyre 

 

- Dialyseslanger ble klippet til ønsket lengde (30-50 cm). 

- Slangene ble skylt godt med springvann. 

- Dialyseslangene ble kokt i 2 % NaOH løsning i 10 minutter. 

- Etter koking ble slangene vasket godt både utvendig og innvendig, først med 

springvann og deretter med destillert vann. 

- Slangene ble kokt i destillert vann i 10 minutter. 

- 0,05 % NaN3- løsning ble laget og slangene ble oppbevart i denne løsningen i 

kjøleskap. 

- Før slangene skulle brukes ble de vasket innvending og utvendig med destillert vann 

og lagt i destillert vann i minst 30 minutter 

- Slangene ble lukket med klemmer i den ene ende. 

- Dialyseslangene ble fylt med prøveløsninger. 

- Luft ble presset ut og slangene ble lukket med en klemmer i den andre enden. 

- Slangene ble langt i en stor bøtte med destillert vann og dialysert i minst 24 timer på 

kjølerommet under omrøring med magnet. For å holde slangene unna magneten, ble 3-

4 glasstaver plassert i bøtten.  

 

 

6.2 ISOLERING AV ENZYMDEGRADERTE POLYSAKKARIDER 
 

6.2.1 Gelfiltrering 
Gelfiltrering er en form for eksklusjonskromatografi, en separasjonsmetode som separer 

stoffene i en løsning ut fra deres molekylstørrelse. For at separasjonen skal skje, må det ikke 

være interaksjoner mellom stoffene og stasjonærfasen. Stoffer med kontrollerte porestørrelser 

kan brukes som stasjonærfase. Store molekyler passerer raskere enn små molekyler. Dette 

skjer fordi små molekyler kan passer gjennom porene og det tar lengre tid før de passerer 

kolonnen (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004, Amersham 2013).  
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Utstyr 

Kolonne    Bio-Gel P30  16/60 

Kolonne Hiload Superdex 16/60 200 preg grade (GE Healthcare) 

Pumpe (SPETEC) 

Kolonnemateriale Bio-Gel P30 (Bio-Rad Laboratories) 

Fraksjonssamler (SuperFrac) 

Mikrofilter: 0,45 µm  

Sprøyte 5 ml (BD Plastipak)  

 

Betingelser 

Elueringshastighet:  0,5 ml/min 

Fraksjonsstørrelse:   5 ml 

Injeksjonsstørrelse:   5 ml 

 

Prosedyre 

- Kolonne pakket av Giang Thanh Thi Ho (Ho, Ahmed et al. 2015) ble brukt i denne 

oppgaven 

- Prøveløsningen filtrert gjennom 0,45 µm filter. 

- Prøven ble applisert på kolonnen. 

- 180 fraksjoner på 5 ml ble samlet.  

- Karbohydratinnholdet ble bestemt ved hjelp av fenol-svovelsyretesten (metode 6.4.1). 
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6.3 STRUKTUROPPKLARING 
 6.3.1 Bestemmelse av glykosidbindinger. Metyleringsmetode 
 

Karboksylsyrereduksjon 
Karboksylsyregrupper i uronsyrer reduseres og gir nøytrale 6,6-dideuteriosukkere før en 

metylering skal utføres. Carbodiimid brukes først for å aktivere uronsyrene, reduksjonen skjer 

deretter ved hjelp av natriumbordeuterid, (NaBD4), se figur 8 (Kim and Carpita 1992).    

 

 
 

Figur 8: Aktivering og reduksjon av karboksylsyre gruppe og reduksjon av forestret uronsyre 

(Inngjerdingen 2000) Redigert versjon. 

 

Reagenser 

500 mM imidazole- HCl  

Natriumbordeuterid (NaBD4)   (Aldrich) 

Isedikk (Prolabo) 

0,2 M MES 

Carbodiimid (CMC) 

2 M TRIZMA 

 

Utstyr 

Rundkolbe (25 ml) 
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Dialyseslanger: Spectra/Por®, MWCO: 3500, diameter 29 med mer (Spectrum Laboratories 

Inc) 

Knust is 

SMI pipette 

Varmeskap (Heraeus) 

Frysetørker (Christ ® Alpha 1-4) 

Whirlimixer (MS2 Minishaker IKA) 

 

 

Prosedyre 

- 1 mg av hver prøve ble veid inn i 25 ml rundkolbe. 

- Det ble tilsatt 5 ml iskald imidazole-HCl. 

- Det ble laget en løsning av 100 mg/ml NaBD4 i imidazole-HCl. 

- Prøvene ble redusert ved å tilsette 300 µl + 300 µl + 400 µl av den nylagede løsningen. 

Prøvene ble satt i is etter hver tilsetting; 5 minutter etter de to første tilsettingene og 30 

minutter etter den siste tilsettingen.  

- Ved en langsom tilsetning av 5 x 100 µl iseddik ble overskudd av reduktant ødelagt.  

- Prøvene ble dialysert i destillert vann i 24 timer (metode 6.1.11). 

- Prøvene ble overført til syrevaskede rundkolber og frysetørket.  

- Prøvene ble løst i 1 ml destillert vann, 200 µl 0,2 M MES og 400 µl 500 mg/ml 

carbodiimide (nylaget) tilsatt. Løsningene ble blandet sammen ved hjelp av 

whirlimixer og inkubert ved romtemperatur (25-30 °C) i 3 timer.  

- 1 ml TRIZMA ble tilsatt prøvene, og prøvene kjølt ned på is i mist 5 minutter.  

- 1 ml nylaget 70 mg/ml NaBD4 i 0,05 M NaOH tilsatt prøvene og prøvene ble 

innkubert ved 4 °C i kjøleskap i ca. 24 timer.  

- Overskudd reduktant ble ødelagt ved sakte tilsetning av 5 x100 µl iseddik.  

- Prøvene ble dialysert i destillert vann i 24 timer (metode 6.1.11). 

- Prøvene ble frysetørket (metode 6.1.9).  
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Metylering 
	
Denne metoden brukes til å metylere de frie OH- gruppene i monosakkaridene. Reaksjonen 

skjer i et sterkt basisk miljø som ioniserer hydroksylgruppene. Metylering skjer deretter ved 

reaksjon med metyljodid. De frie OH-gruppene danner O-Me grupper. Dette gjøres for å 

kunne skille de bundne OH- gruppene som finnes i glykosidbindingene fra de ubundne OH-

grupper i monosakkaridene. I tillegg til dette er denne reaksjon også viktig for å gjøre prøven 

mer hydrofob og lettflyktig, slik at prøven kan analyseres ved GC-MS, se figur 9 (Ciucanu 

and Kerek 1984). 

 
Figur 9: Metylering av hydroksylgrupper under basisk miljø (Inngjerdingen 2000). 

 

Reagenser 

Natriumhydroksid-pallets (NaOH) 

Dimethylsulfoksid (DMSO) (Merck) 

Metyljodid (CH3I) 

Vannfri metanol 

Natriumthiosulfat-5-hydrat (Merck) 

Diklormetan  

Destillert vann  

 

Utstyr 

agatmorter og pistill 

Syrevaskede metyleringsrør 

Kapillær rør (blå) 

SMI-pipette 

N2-gassoppsett med varmeenhet: 

Minishaker MS2, IKA 
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Pasteurpipette 

Ristemaskin: IKA-Vibrax-VXR 

Sentrifuge Mutifuge 4 KR Heraeus  

 

 

Prosedyre 

- Det ble tilsatt 100 µl vannfri metanol til frysetørkede prøver som ikke inneholder 

uronsyre. Metanol ble fjernet under tørking med N2- gass. 

- 500 µl DMSO ble tilsatt prøvene og prøvene satt til rysting i 20 minutter. 

- Prøvene ble overført til syrevaskede metyleringsrør, ved hjelp av glasspipette. 

- Tørre NaOH pellets ble knust med DMSO i en agatmorter, suspensjonen hadde en 

konsentrasjon på 120 mg/ml. 

- 500 µl av den nylagede suspensjonen ble tilsatt til prøvene ved hjelp av en SMI- 

pipette. 

- Prøvene ble blåst med N2-gass og satt til ristmaskin i 30 minutter.  

- 100 µl CH3I ble tilsatt prøvene, og prøvene satt til rysting i 10 minutter, dette ble 

gjentatt en gang til.  

- 200 µl CH3I ble tilsatt prøvene, og prøvene satt til rysting i 20 minutter.  

- 10 ml av nylaget 100mg/ml Na-thiosulfat i vann og 2 ml kloroform ble tilsatt prøvene. 

De ble blandet på whirlimixer og sentrifugert i 3 minutter ved 1000 rpm for å separere 

fasene.  

- Kloroformfasen ble overført til nye syrevaskede metyleringsrør.  

- Kloroformfasen ble vasket med 4 ganger med 5 ml destillertvann.   

- Kloroformfasen ble tørket under N2-gass. 
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Hydrolyse 
	
Ved hydrolyse i et surt miljø spaltes de metylerte polysakkaridene til monosakkarider, se 

figur 10 (Kim and Carpita 1992). 

 

 
Figur 10: Hydrolyse av metylerte polysakkarider med triflouredikksyre (Inngjerdingen 2000).  

 

Reagenser 

2.5 M Triflouredikksyre (TFA) 

 

Utstyr 

N2-gassoppsett med varmeenhet: Reacti Therm III, Pierce 

Varmeskap: Functionline, Heraeus Instruments  

 

Prosedyre 

- 500 µl 2.5 M TFA ble tilsatt prøvene og blåst med N2- gass. 

- Prøvene ble hydrolysert i 2 timer i varmeskap ved 102 °C. 

- N2-gass ble brukt til å tørke prøvene. 

 

Reduksjon 
 

Ringstrukturen i monosakkaridene brytes ved at sykliske hemiacetal ved C1 reduseres til 

aditol. Dette skjer under basisk forhold etter behandling med natriumborodeuterid (NaBD4), 

se figur 11 (Kim and Carpita 1992). 
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Figur 11: Reduksjon av hydroksylgrupper ved C1 (Inngjerdingen 2000). 

 

 

Reagenser  

1 M Natriumbordeuterid (NaBD4) (Aldrich) 

Iseddik 

2 M Ammoniak (NH3) 

Metanol (Sigma-Aldrich) 

5 % eddiksyre i metanol  

destillertvann 

Utstyr 

Mikropipette 

Minishaker MS2, IKA 

Varmeskap: Functionline, Heraeus Instruments 

Speed Vaccum concentrator: Therom Electron Corpration  

                                                Vapornet VN 100 

                                                Refrigerated vapor trap, RVT4101 

                                                Speed pressured ryer, SPD 121P 

                                                Vacuum pump  

Prosedyre 

- 2 M NH4OH ble laget ved blanding av 215 ml destillert vann med 35 ml ammoniakk. 

- 500 µl 2 M NH4OH ble tilsatt til tørre prøvene fra hydrolysen. 

- 500 µl nylaget 1 M NaBD4 i 2 M NH4OH ble tilsatt prøvene og blandet på whirlimixer 

og inkubert ved 60 °C i varmeskap i 60 minutter.  
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- 50 µl eddiksyre ble tilsatt prøvene 3 ganger, for å ødelegge overskudd av reduktanten. 

- Prøvene ble tørket med hastighet-vacuum-konsentratoren i ca. 2 timer. 

- 2.5 ml 5 % eddiksyre i MeOH ble tilsatt prøvene to ganger, og prøvene satt til tørking 

i hastighet-vacuum-konsentrator etter hver tilsetting.  

- 2.5 ml vannfrimetanol ble tilsatt til prøvene to ganger og etter hver tilsetting ble 

prøvene tørket i hasthiget-vacuum-konsentrator. 

 

Acetylering  
	
De delvis metylerte aditoler etter reduksjon blir acetylert for å gjøre prøven mer lipofil slik at 

prøven kan analyseres i GS-MS, se figur 12 (Kim and Carpita 1992, Cui 2005).  

 

 
 

Figur 12: Acetylering med eddiksyreanhydrid (Inngjerdingen 2000). 

 

Reagenser 

1-methylimidazole  

Eddiksyreanhydrid 

Diklormetan 

 

Utstyr 

Syrevaskede metyleringsrør 

Syrevaskede glassrør 

Syrevaskede Suplecorør 
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Whirlimixer (Fisons) 

Sentrifuge: Multifuge 4 KR Heraeus  

 

Prosedyre  

- Prøvene ble tilsatt 200 µl 1- methylimidazol og 2 ml eddiksyreanhydrid, løsningene 

ble blandet på vortex og satt til henstand i 10 minutter.  

- Overskudd av eddiksyreanhydrid ble ødelagt ved tilsetning av 2 x 5 ml destillert vann. 

Løsningene ble blandet igjen på vortex og satt til henstand i 10 minutter.  

- 2 x 1 ml diklormetan tilsatt prøvene og blandet godt på vortex og sentrifugert i 5 

minutter. Den nederste fasen ble samlet i nye metyleringsrør. 

- Den samlede diklormetan-fasen ble vasket med 2 x 5 ml vann.  

- Diklormetan-fasen ble overført til suplecorør og tørket under N2-gass.  

- Prøvene ble løst i passe mengde med diklormetan og analysert på GC-MS av Hoai 

Aas ved farmasøytisk institutt.  

 

 

6.3.2 GC-MS 
GC-MS er en metode der gasskromatografi er kombinert med massespektrometri. Metoden 

brukes til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av analyttene. Stoffene separeres først ved 

passasje gjennom GC-kolonnen og deretter ledes de inn i massespektrometeret. Analyttene 

ioniseres i massespektrometeret ved at de bombarderes med elektronstråle under vakuum 

(Greibrokk, Lundanes et al. 1994, Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004).  

 

Utstyr og betingelser 

GC-MS:                       GC 8000 series 

Detektor:                      Fisons  

Injektor:                       Splitt: splittless. Splittforhold(1:10) 

GC-kolonne:                FactorFOURTM, VF-lms 

                                     Filmtykkelse: 0,25 µm 

                                     Indre diameter: 0,25 mm 

                                     Lengde: 30 m 
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                                     Temperaturområde: 80-280 ° C 

                                     Injektortemperatur: 250 ° C 

Dataprogram: Masslab 73 

Viktige ioner: 45, 47, 117, 118, 131, 161, 162, 163, 189, 190, 205, 207, 233, 234, 235, 261, 

262, 305, 307 

 

 

6.3.4 Molekylvektbestemmelse  
To gelfiltreringsmetoder ble brukt til bestemmelse av molekylvekt til fraksjonene. Den første 

metoden som ble brukt til bestemmelse av molekylvekt i denne oppgaven var ved bruk av en 

superdex 200 kolonne etter metode 6.2.1. Matriksen i en superdex kolonne består av 

dekstraner kovalent bundet til agarose-partikler og er egnet til separasjon av molekyler 

mellom 10 000- 600 000 Da (GE-Healthcare 2007). 

 

Den andre metoden var SEC (size exclusion chromatography) der en YMC-PACK diol-300, 

som er en SEC-kolonne (metode 6.2.1) for HPLC ble brukt. Silikagel danner matriksen i 

denne kolonnen og er egnet til separasjon av molekyler mellom 10 000- 1000 000 Da. En 

Standardkurve for dekstraner med kjent molekylvekt ble brukt til å estimering av 

molekylvekten til fraksjonene (YMC 2016). 

 

 

Reagenser 

50 mM Natriumsulfat (Na2SO4) degasset-buffer, pH 5-7 

destillert vann 

MeOH 

 

Utstyr 

Kolonne: YMC-pack Diol-SEC-300 

Kolonnevolum: 14.1 ml 

Max kolonnetrykk: 100-(200) bar 

Detektor: IR 
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Apparatur:   Hitachi LaChrom Elite 

Programvare:  Chrom Elite 

Filter: 0,45 

 

Prosedyre 

- Prøvene ble løst 1mg/ml i Na2SO4 

- Prøvene ble filtrert gjennom 0,45 µm filter. 

- Kolonnen ble først vasket med vann og deretter ble den vasket med Na2SO4 

- Etter at analysen var ferdig, ble kolonnen vasket først med vann og deretter med 

MeOH. 

 

6.3.5 Esterhydrolyse 
Denne metoden brukes til å de-esterifisere de forestrede galakturonsyre enhetene under basisk 

kjølig forhold (Yapo, Lerouge et al. 2007). De de-esterifiserte prøvene ble frysetørket 

(metode 6.1.9).  

 

Reagenser 

0,05 M NaOH 

50 mM Acetatbuffer 

 

Utstyr 

Drammeglass 

Ristemaskin 

 

Prosedyre 

- 100 mg av fraksjonene 100WsnB-S3, 100WsnB-S2 og SnB50-S2 ble veid inn i hver 

sitt drammeglass 

- Det ble tilsatt 10 ml 0,05 M NaOH i hver drammeglass. 

- Løsningene ble satt til risting i kjølerommet i 24 timer. 

- Etter 24 timer ble løsningene overført til rundkolber og frysetørket (metode 6.1.9). 

- 10 ml 50 mM acetatbuffer ble tilsatt rundkolbene.  
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- Noen dråper eddiksyre ble tilsatt for justere pH til 6-7. 

 

6.3.6 Svak syrehydrolyse (WA) 
I et svakt surt miljø, blir glykosidbindingene hvor arabinose befinner seg i furanoseform 

(femring), lettere hydrolysert enn hvor arabinose befinner seg i pyranoseform (seksring). 

Dialyse brukes til å fjerne den avspaltende arabinosen og man sitter igjen med en modifisert 

polysakkaridkjede. Videre blir karboksylsyrereduksjon, metylering og GC-MS benyttet til 

bestemmelse av bindingsforhold til arabinosen. Ved hjelp av en komplement-fikseringstest 

kan man finne ut om den avspaltede arabinosen har noe betydning for den biologiske 

aktiviteten (Cartier, Chambat et al. 1987, Ho 2013).   

 

Reagenser 

Na2CO3 

0,05 M Oksalsyre 

Destillert vann 

 

Utstyr 

Dialyseslanger MWCO: 3500 

Syrevasket glassrør med kork 

Varmeskap (Heraeus) 

pH-måler 

 

Prosedyre 

- 0,05 M oksalsyre ble laget. 

- 10 mg prøve ble løst i 10 ml 0,05 M oksalsyre slik at konsentrasjonen på prøven ble 1 

mg/ml. 

- prøven ble satt i varmeskap på 100 °C i 2 timer, korken ble skrudd til etter 15 

minutter.  

- Prøven ble avkjølt. 

- Ca. 20 mg NaHCO3 ble veid inne og løst i destillert vann. Dette ble brukt til å justere 

pH i prøven til 7-8. pH- meter ble brukt til å lese av pH- verdiene. 
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- prøven ble dialysert 3500 Mw i kjølerommet i 24 timer (metode 6.1.11). 

- syrevaskede rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 6.1.9). 

 

 

6.3.7 Enzymatisk degradering med pektinase  
Enzymatisk degradering er en av metodene som brukes til degradering av polysakkarider. 

Med enzymdegradering kan man få spaltet av enkelte monosakkarider eller deler av 

molekylet avhengig av hvilket enzym som brukes til degraderingen.  

Pektinase hydrolyserer 1,4 bindinger av de-esterifiserte glatte områder av polygalakturonsyre 

og kan føre til isolering av de hårete områder av polymeren (Samuelsen, Paulsen et al. 1996, 

Cui 2005).  

 

Reagenser 

Pektinase fra (Sigma-Aldrich) 

50 mM acetatbuffer 

eddikksyre  
 
 
Utstyr 

pH-meter 

Micorpipette 

Inkubator skap med risting  

 
Prosedyre 
	

- 100	mg	av	prøve	løst	i	10	ml		50mM	acetatbuffer	pH	4,0.	

- 2	µl pektinase ble tilsatt og prøvene ble inkubert i varmeskap i 24 timer ved 	

40 °C. 

- prøvene	ble	varmet	opp	til	100	°C over vannbad for å stanse enzymaktivitet og 

filtrert deretter over 0,45 µm filter. Videre ble prøvene gelfiltrert (metode 6.2.1) og 

monosakkarid innholdet ble bestemt ved hjelp av fenol-svovelsyretesten (6.4.1).  
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6.3.8 Valg av enzym 
I denne oppgaven ble aktiviteten til enzymet pektinase fra to produsenter testet ut på teststoff 

SnB50-I.  

- Det ble veid inn 100 mg av stoffet SnB50-I i to drammeglass.  

- Stoffene ble esterhydrolysert etter (metode 6.3.5).   

- Enzymatisk degraderingen ble utført (metode 6.3.7), det ble tilsatt 2 µl pektinase fra 

”Sigma” til den ene parallellen og 2 µl polygalacturonase M2 ”Megazyme” 

        til den andre parallellen.  

- Prøvene ble deretter gelfilteret (metode 6.2.1). 

- Tilslutt ble fenolsvovelsyre test (metode 6.4.1) utført på prøvene og UV-absorbansen  

målt ved 490 nm.  

 

 

6.3.9 Enzymatiskdegradering av 100WSnB- S3 med arabinofuranosidase, 

galactosidase og galactanase 
I denne metoden ble enzymene α-L-arabinofuranosidase, endo-1-4 β-Galaktanase og β –

galaktosidase benyttet til degradering av polysakkarider i fraksjonen 100WSnB-S3 for å finne 

ut mer informasjon om deres struktur og aktivitetsforhold, (tabell 1). De første prøvene  

(E I og E II) ble de-esterifisert først før den enzymatiske degraderingen tok sted.  

 

Tabell 1: Oversikt over de aktuelle enzymene og deres virkning (NC-IUBMB 2016). 

Navn Virkning 

α-L-arabinofuranosidase Hydrolyse av terminale ikke-reduserende α-L-

arabinofuranoside rester i α-L-arabinosider 

Endo-1-4 β-Galaktanase  Hydrolyse av 1,4 β-D galaktose bindinger i AG 1 

β –galaktosidase hydrolyse av terminale ikke-reduserende β-D 

galaktose rester i β-D galaktosider.  
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Utstyr: 
drammeglass 

glasspipette  

Mikropipette 

Varmeskap 

Dialyseslanger, MWCO 1000 

Rundkolber 

Supelcorør 

 

 

Prøve E I og E II 

- Det ble veid inn 10 mg av stoffet 100WSnB-S3 i et drammeglass og glasset ble merket 

som prøve 1. 

- Prøven ble de-esterifisert med 1 ml 0,05 M NaOH.  

- Prøven ble satt til risting i 24 timer i kjøleskap.  

- 4 ml acetatbuffer ble tilsatt til prøven. 

- 10 µl av enzymet arabinofuranosidase ”Sigma” ble tilsatt til prøven, og prøven ble 

inkubert ved 37 °C i varmeskap med risting i 24 timer.  

- Det siste punktet gjentatt og prøven ble inkubert igjen i 24 timer ved samme 

temperatur.  

- Prøven ble delt i to drammeglass ca. 2 ml i hvert glass (prøve E I og prøve E II). 

- Prøve E II ble dialysert (metode 6.1.11) i ca. 48 timer og frysetørket (metode 6.1.9).   

- Prøve E I ble tilsatt 10 µl β-galaktosidase ”Sigma” og prøven ble inkubert ved 37 C° i 

varmeskap med risting i 24 timer.  

- Det siste punktet ble gjentatt.  

- Prøve E I ble dialysert (metode 6.1.11) i ca. 48 timer i kjølerommet. 

- Prøve E I ble frysetørket (metode 6.1.9).  

- 0,5 mg av stoffene fra prøve EI og prøve E II ble veid inn i supelcorør og metanolysert 

(metode 6.4.2). 
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Prøve E III og E IV 

- Det ble veid inn 10 mg av stoffet 100WSnB-S3 i et drammeglass og glasset ble merket 

som prøve 3. 

- Prøven ble løst i 4 ml acetatbuffer.  

- Deretter ble det tilsatt 10 µl arabinofuranosidase og prøven ble inkubert i varmeskap 

med risting ved 37 °C i 24 timer. 

- Det siste punktet ble gjentatt en gang til.  

- prøven ble delt i to drammerglass ca. 2 ml i hvert glass (prøve E III og prøve E IV). 

- Prøve E IV ble dialysert og frysetørket (metode 6.1.11 og 6.1.9).   

- Resten av prøve E III ble tilsatt 10 µl galaktosidase og inkubert ved 37 °C i varmeskap 

med risting i 24 timer. 

- Det siste punktet ble gjentatt. 

- Prøven ble dialysert 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer (metode 6.1.11). 

- Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 6.1.9). 

- 0,5 mg av stoffene fra prøve E III og E IV ble veid inn i supelcorør og  metanolysert  

(metode 6.4.2). 

 

 

Prøve E V  

- Det ble veid inn 5 mg av stoffet 100WSnB-S3 i et drammeglass.  

- Prøven ble løst i 2 ml acetatbuffer.  

- 10 µl 1-4 galaktanase ble tilsatt til prøven og prøven ble inkubert ved 37 °C i 

varmeskap med risting i 24 timer, dette punktet ble gjentatt. 

- Prøven ble dialysert 1000 MWCO i 24 timer i kjølerommet (metode 6.1.11). 

- Rundkolben ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 6.1.9). 

- 0,5 mg av stoffet ble veid inn i supelcorør og ble metanolysert  (metode 6.4.2). 
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Prøve  E VI 

- Det ble veid inn 5 mg av stoffet 100WSnB-S3 i et drammeglass.  

- Prøven ble løst i 2 ml acetatbuffer.  

- 10 µl β-galaktosidase ble tilsatt til prøven og prøven ble inkubert ved 37 °C i 

varmeskap med risting i 24 timer, dette punktet ble gjentatt en gang til.  

- Prøven ble dialysert 1000 MWCO i 24 timer i kjølerommet (metode 6.1.11). 

- Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 6.1.9). 

- 0.5 mg av stoffet ble veid inn i supelcorør og ble metanolysert (metode 6.4.2). 
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figur 13: Oversikt over de forskjellige trinnene i enzymdegraderingen. 
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6.3.10 Enzymatiskdegradering av 100 WsnB- S3 uten de-esterifisering 
I denne metoden ble det valgt å degradere prøvene med de samme enzymene som metode 

6.3.9. Det ble brukt høyere mengde enzymer i denne metoden sammenlignet med mengden 

som ble brukt under metode 6.3.9. Prøve E 1 og E 2 ble ikke de-esterifisert. Det ble uført en 

svak syrehydrolyse (WA) på prøve E 5 og prøve E 6 for å hydrolysere glykosidbindinger der 

arabinose på furanoseform inngår. 

 

Utstyr: 
drammeglass 

glasspipette  

Mikropipette 

Varmeskap 

Dialyseslanger 1000 MWCO 

Rundkolber 

Supelcorør 

Syrevaskede metyleringsrør 

pH- meter 

 

Prøve E 1 og E 2 

- Det ble veid inn 10 mg av stoffet 100WSnB-S3 i et drammeglass og glasset ble merket 

som prøve 1. 

- Prøven ble løst inn i 4 ml acetatbuffer. 

- Det ble tilsatt 50 µl arabinofuranosidase og prøven ble inkubert i varmeskap med 

risting ved 37 °C i 24 timer.  

- Det ble tilsatt 50 µl arabinofuranosidase igjen og prøven ble inkubert på samme måte 

som det forrige punktet.  

- Prøven ble delt i to drammeglass, ca. 2 ml til hvert glass (prøve E 1 og prøve E 2). 

- Prøve E 2 ble dialysert i 24 timer og frysetørket (metode 6.1.11 og 6.1.9).  

- Det ble tilsatt 50 µl galaktosidase ”Sigma” i prøve E 1 og prøven ble inkubert ved 37 

°C i varmeskap med risting i 24 timer.  

- Det siste punktet ble gjentatt en gang til. 
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- Prøven ble dialysert 1000 MWCO i 24 timer i kjølerommet (metode 6.1.11). 

- Prøven ble deretter frysetørket i en tarert rundkolbe (metode 6.1.9). 

- 0.5 mg av prøve E1 og E2 ble veid inn i supelcorør og metanolysert (metode 6.4.2). 

 

Prøve E 3 

- Det ble veid inn 5 mg av stoffet 100WSnB-S3 i et drammeglass. 

- Innveid mengde stoff ble løst i 2 ml acetatbuffer.  

- 50 µl 1-4 galaktanase ble tilsatt og prøven inkubert i varmeskap med risting ved 37 °C 

i 24 timer. 

- Det siste punktet ble gjentatt en gang til.  

- Prøven ble dialysert 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer (metode 6.1.11). 

- Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 6.1.9). 

- 0,5 mg av prøven ble veid inn i supelcorør og metanolysert (metode 6.4.2). 

 

Prøve E 4 

- Det ble veid inn 5 mg av stoffet 100WSnB-S3 i et drammeglass. 

- Innveid mengde stoff ble løst i 2 ml acetatbuffer. 

- 50 µl B-galaktosidase ble tilsatt prøven og prøven ble inkubert i varmeskap med 

risting ved 37 °C i 24 timer. 

- 50 µl B-galaktosidase ble tilsatt igjen og prøven ble inkubert under samme forhold 

som det forrige punktet. 

- Prøven ble dialysert 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer (metode 6.1.11). 

- Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 6.1.9). 

- 0,5 mg av prøven ble veid inn i supelcorør og metanolysert (metode 6.4.2). 

 

 

Prøve E 5  (WA) 

- 10 mg av stoffet 100WSnB-S3 ble veid inn i et syrevasket metyleringsrør.  

- Det ble uført en svak syrehydrolyse (WA) på innveid mengde stoff etter metode 6.3.6 

- Prøven ble løst i 2 ml acetatbuffer. 
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- 50 µl 1-4 galaktanase ble tilsatt prøven og den ble inkubert i varmeskap med risting 

ved 37 °C i 24 timer. 

- 50 µl 1-4 galaktanase ble tilsatt igjen og prøven ble inkubert under samme forhold 

som det siste punktet.  

- Prøven ble dialysert 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer (metode 6.1.11). 

- Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 6.1.9). 

- 0.5 mg av prøven ble veid inn i supelcorør og metanolysert se metode (metode 6.4.2). 

 

 

prøve E 6 (WA) 

- 10 mg av stoffet 100WSnB-S3 ble veid inn i et syrevasket metyleringsrør.  

- Det ble uført en svak syrehydrolyse (WA) på innveid mengde stoff etter metode 6.3.6 

- Prøven ble løst i 2 ml acetatbuffer. 

- 50 µl B-galaktosidase ble tilsatt prøven og den ble innkubert i varmeskap med risting 

ved 37 °C i 24 timer. 

- 50 µl B-galaktosidase ble tilsatt igjen og prøven ble inkubert under samme forhold 

som det siste punktet.  

- Prøven ble dialysert 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer (metode 6.1.11). 

- Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 6.1.9). 

- 0,5 mg av prøven ble veid inn i supelcorør og metanolysert (metode 6.4.2). 
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figur 14: Oversikt over de forskjellige trinnene i enzymdegraderingen. 
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6.4 KVALITATIVT OG KVANTITATIVT BESTEMMELSE 

AV KARBOHYDRATINNHOLD  
 

6.4.1 Fenol-svovelsyre test 
Fenol-svovelsyre test er en metode som kan brukes for å finne karbohydratinnholdet i en 

løsning. Konsentrert svovelsyre hydrolyserer glykosidbindingen i polysakkaridene og det 

dannes monosakkarider som videre blir til anhydrosukkere. Det dannes gulfarget kompleks 

etter at anhydrosukkere kondenserer med fenol. Fargeintensiteten er proporsjonal med 

mengde karbohydrater som finnes i prøven. Dette kan detekteres ved spektrofotometri ved 

490 nm, slik at man finner informasjon om karbohydratinnholdet (DuBois, Gilles et al. 1956). 

 

Reagenser 

4 % fenol 

Konsentrert svovelsyre 

 

Utstyr: 

Reagensrør av glass 

Whirlimixer (Fisons) 

Mikroplate reader Model 3550, Bio Rad 

Finnpippetter (100-200 µl) 

 

Prosedyre 

- 100 µl av hver fraksjon/prøve ble overført til glassrør. 

- Det ble tilsatt 200 µl fenol og 1 ml svovelsyre på hver glassrørene. 

- Innholdet ble blandet sammen vha. whirlimixer. 

- Glassrørene ble satt til henstand i 30 minutter. 

- 100 µl fra hvert glassrør overført til en mikroplate og UV absorbans ble målt ved 490 
nm.  
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6.4.2 Metanolyse 
Denne metoden brukes for å bryte glykosidbindingene i forskjellige polysakkarider. 

Bindingene brytes i sur vannfri metanol, det dannes metylglykosider. Metyleter dannes i C1, 

og det dannes metylester i posisjon C6 hvor det var en syregruppe. Prøven kan deretter bli 

analysert på GC, se figur 15 (Chambers and Clamp 1971).  

 

 
Figur 15: viser metanolyse av polysakkarider (Opsahlseter 2008) Redigert versjon.  

 

Reagenser 

3M HCl i Metanol 

vannfri metanol 

Internstandard: mannitol i vannfri metanol 1,02 mg/ml 

 

Utstyr 

Supelcorør (syrevakede) med kork  

Glasspepitte 

SMI-pipette (100 µl) 

P2O2-evakuert vakuumeksikator 

Varmeskap (80 °C) 

Varmeenhet under N2-gass, Reacti Them III, Pierce 

 

Prosedyre 

- 0,5 mg av prøvene ble veid inn i hver sin supelcorør. 

- Supelcorørene ble dekket med parafilm med små hull. Prøvene ble satt til tørking i  

P2O5 vakuumeksikator i 24 timer ved romtemperatur.  
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- 100 µl av internstandard (mannitol i metanol 1 mg/ml) ble tilsatt. 

- MeOH ble fjernet under tørking med N2- gass. 

- 1 ml 3 M MeOH/HCl ble også tilsatt til prøvene. 

- Prøvene ble satt i varmeskap ved 80 C° i 24 timer. Etter ca. 15 minutter ble korkene 

skrudd fast igjen for å unngå fordampning.   

- MeOH/HCl ble fjernet under tørking med N2-gass. 

- Ca.	250	µl vannfri metanol ble tilsatt til prøvene og tørket under N2-gass, dette ble 

gjentatt til sammen 3 ganger. 	

- De tørre prøvene ble dekket med perforert parafilm og oppbevart i P2O5. 

vakuumeksikator i mist 1 time før TMS- derivatisering og GC-analysen. 

 

 

6.4.3 TMS- derivatisering 
 Silylering (TMS-derivatisering) gjør prøvene mer upolare og kan da lettere detekteres ved 

gasskromatografi. I tillegg til at monosakkaridene har mange polare OH-grupper, kan de også 

ha andre polare grupper som aminogrupper og karboksylsyregrupper. Disse gruppene gjør at 

monosakkarider får lavt flyktighet, i tillegg til dette øker de også adsorpsjon til overflater, 

som resulterer at stoffene elueres med brede topper og haledannelse. Ved TMS-derivatisering 

blir hydrogen atomet i OH-gruppen erstatt med trimetylsilylgruppe, se figur 16 (Pedersen-

Bjergaard and Rasmussen 2004). 

 

Prosedyre 

- 100 µl TMS ble tilsatt hver av prøvene. 

- Innholdet ble blandet sammen vha. whirlimixer. 

- Prøvene ble satt til henstand i minst 30 minutter før de ble sentrifugert og injisert på 

GC-apparatet.  
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Figur 16: viser metanolyse og TMS-derivatisering (Dmitry and Holmbom). 

 

 

6.4.4 Gasskromatografi 
Gasstrokromatografi (GC) brukes for å separere flyktige stoffer fra hverandre. I GC blir 

komponentene separert i gassform, det er den høye temperaturen i injektoren som gjør at 

stoffene fordamper med en gang når de blir injisert i kolonnen. Stoffene fordeler seg ulikt 

mellom stasjonær og mobilfasen. Bæregassen (mobilfasen) strømmer gjennom kolonnen i 

ulikt hastighet og separerer stoffene. Hastigheten til bæregassen er avhengig av stoffenes 

flyktighet. Detektoren som ligger i utgangen av kolonnen detekterer stoffene.  

Monosakkaridene forekommer i forskjellige former, hvor det oppstår en likevekt mellom 

disse formene. De forskjellige formene kan være åpen eller lukket kjedeform eller pyranose  

og furanoseform. Monosakkaridene kan også ha α eller β konfigurasjon. De ulike formene til 

monosakkaridene strømmer med forskjellige hastighet gjennom kolonnen og har forskjellige 

retensjonstider på GC-kromatogrammet. Forholdet mellom topper for et monosakkarid er 

konstant og dette kan brukes som tilleggs-identifikasjon. GC er derfor en god metode for å 

bestemme de kvalitative og kvantitative egenskapene til monosakkaridene. Dette gjøres ved 

hjelp av retensjonstid, arealforhold, internstandard og standardkurve (Pedersen-Bjergaard and 

Rasmussen 2004).  
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Utstyr og betingelser 

Gasskromatograf:           THERMO SCIENTIFIC FOCUS GS 

Detektor:                         Flammeioniseringsdetektor (FID) 

Injektor:                          Splitt/splittless 

                                        Spilttforhold: 1/10 

Kolonne:                         Restek-Rxi 5MS 

                                        Lengde: 30 m 

                                        Indre diameter: 0.32 mm 

                                        Filmtykkelse: 0.25 µm 

Bæregass:                        Helium  

Flow:                               Konstant trykk (0.70 bar) 

Injiseringsvolum:           1.0 µl 

Injektortemperatur:         250 ° C 

Detektortemperatur:       300 ° C 

Temperaturprogram:                    1 ° C/min                6 ° C/min    

                                          140 °C              170 ° C               250 ° C 
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6.5 BIOLOGISK AKTIVITET 
6.5.1 Komplement-fikseringstest 
Komplementsystemet er nødvendig for å opprettholde den medfødte og det adaptive 

immunforsvaret. Dette systemet er sammensatt av en gruppe av strukturelt forskjellige 

proenzymer i blodplasma i inaktiv form. Aktivering av komplementsystemet fører til en rekke 

immunologiske reaksjoner. Polysakkaridenes immune-modulerende aktivitet blir derfor testet 

ved å bruke en komplement-fikseringstest. 

Prøvene blir først inkubert med humant komplement og deretter tilsettes blodceller fra sau 

som på forhånd er sensibilisert med antistoffer fra kanin. Komplement-fikserende-aktivitet 

kan skyldes forbruk av komplement (komplement-aktivering), interaksjon med enkelte 

komponenter (komplement-inaktivering) eller en kombinasjon av begge to. Både aktivering 

og hemming av komplement gir redusert hemolyse og kan tyde at prøven har komplement-

fikserende aktivitet. Komplement-fikserende aktiviteten til prøven blir så sammenlignet med 

aktiviteten til BP-II som brukes som standard (Michaelsen, Gilje et al. 2000, Yamada and 

Kiyohara 2007).  

 

Reagenser 

Virion 9020 Amboceptor, fortynnet 1:10 i veronalbuffer 

Veronal/BSA-buffer: Veronalbuffer (CFT pH 7,2) med 2mg/ml BSA (Bovine  

Serum Albumin 30 %) og 0,02 % Natriumazid (10 %)  

Komplementkilde: Serum fra ECG (humant) 

Erytrocytter fra sau  

Fosfatbuffer  

Standard: (BP-II)  

Destillert vann  

 

Utstyr 

Mikrotitterplate, 96 brønner med rund bunn (Nunc-Intermed) 

Varmeskap (37 ° C) med risteplate 

Mikroplateleser (BioRad) 
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Finnpipetter (10 µl- 5ml) 

Sentrifuge 

Reagensrør 

 

Vasking av saueblodceller 

- 100 µl blod per plate ble overført til et reagensrør. 

- Blodcellene ble vasket 2 ganger med fosfatbuffer og en gang med veronal/BSA buffer.  

-  Prøvemateriale ble sentrifugert etter hver vask og vaskevannet ble fjernet.  

 

Sensibilisering av saueblodceller 

- Mengde beregnet for hver plate:15 µl Virion 9020 Amboceptor, 60 µl pakkede 

blodceller og 5.925 µl veronal/BSA buffer ble inkubert med risting i 30 minutter ved 

37 °C. 

- Løsningen ble vasket 2 ganger med fosfatbuffer og en gang med veronal/BSA buffer.  

Løsningen ble sentrifugert etter hver vask og vaskevannet ble fjernet.  

- Vaskevannet ble fjernet og en 1 % løsning av blodceller ble laget ved fortynning av 

blodet med 5.940 ml veronal/BSA buffer,   

 

Titreringskurve for komplementkilden 

- Det ble tilsatt 50 µl veronal/BSA buffer i 28 brønner (4 brønner per fortynning av 

komplement buffer). I 4 brønner ble det tilsatt 100 µl destillert vann og i 4 andre 

brønner ble det tilsatt 100 µl buffer ”blanke brønner”. 

- Fortynningsrekken av komplement/buffer ble laget etter tabell 2. 

 

Tabell 2: Titreringskurve for komplementkilden 
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- 50 µl komplement/buffer tilsatt til brønner med 50 µl veronal/BSA buffer. 

- Platen ble dekket med bredtape for at ikke noe skulle fordampe og platen ble inkubert 

ved risting ved 37 ° C i 30 minutter.  

- 50 µl 1 % sensibiliserte saueblodceller ble tilsatt til hver brønn og platen ble inkubert 

ved risting i 30 minutter ved 37 ° C. 

- Platen ble sentrifugert i 3 minutter ved 2500 rpm.  

- 100 µl fra hver brønn ble overført til en flatbunnet brønn og platen ble sentrifugert for 

å fjerne luft som ble dannet ved overføring til flatbunnet-plate.  

- Absorbans ble målt ved 415 nm og bakgrunn ”blanke brønnene” trakk fra 

- Til komplement-fikseringstesten ble den fortynningen av komplement som ga ca. 50% 

lyse  av blodcellene brukt.  

- Lyseringgraden ble beregnet ut fra denne formelen: 

 

Lyseringsgrad = Abs. kontroll     * 100%                                                             

                            Abs. dest. vann 
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Figur 17: Oversikt over titreringskurven i en mikrotiterplate.  
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Fortynning av prøven 

- 1 mg av de enzymdegraderte 100 WsnB-S3 prøvene (metode 6.3.10), ble veid inn, i 

tillegg ble 1 mg ikke enzymdegradert prøvemateriale fra 100 WsnB-S3 veid inn.  

- Innveide prøver ble løst i veronal/BSA buffer slik at utgangskonsentrasjonen ble 500 

µg/ml. 

- En 2- folds fortynningsrekke ble laget både for prøvene og for standarden. Det ble 

laget 6 fortynninger av hver prøve. 

 

Tabell 3: Fortynningsrekke for prøvene 

 
 

Tabell 4: Fortynningsrekke for standarden, PBII 

 
 

Utføring av test 

- I	en	rundbunnet	mikrotiterplate	med	96	brønner,	ble	50	µl	av	fortynninger	av	

prøven	tilsatt	hver	brønn,	2	paralleller	av	hver	prøve.	

- Det ble tilsatt 100	µl	vann	i	4	brønner,	dette	for	å	ha	100	%	lysekontroll.	

- Det ble tilsatt 50 µl	veronal/BSA	buffer	i	4	brønner	til	kontroll. 

- Fortynning av komplement som var blitt bestemt fra titreringskuven, ble laget og 

 50 µl	av	denne	fortynningen	tilsatt	i	alle	brønner	bortsett	fra	de	med	vann.	 
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- Platen ble dekket med bred, blank tape slik at ikke noe kunne fordampe, og satt på 

risting i 30 minutter ved 37 ° C. 

- 50 µl	1	%	sensibiliserte	blodceller	ble	tilsatt	hver	brønn	og	platen	ble	inkubert	

ved	risting	i	30	minutter	ved	37 ° C. 

- Platen ble sentrifugert i 3 minutter ved 2500 rpm og deretter 100 µl	fra	hver	brønn	

overført	til	en	flatbunnet	mikrotiterplate.	Platen	ble	sentrifugert	for	å	fjerne	

luftboblene. 

- Absorbans ble målt ved 415 nm.  

- Følgende formel ble brukt ved beregning av komplement-fikserende effekten til 

prøven: 

Komplementfikserende effekt = Abs. kontroll – Abs. prøve    * 100%                                                             

                                                            Abs. kontroll 
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7.Resultater og diskusjon 
 7.1.1 Ekstraksjon av hylleblomst 
Prøvemateriale som ble brukt i denne oppgaven var tidligere isolert av Giang Thanh Thi Ho 

(Ho, Zou et al. 2016). Stoffene var blitt ekstrahert på følgende måte: 

Pulveriserte hylleblomst var blitt avfettet først med 96 % EtOH ved ekstraksjon i et Soxhlet 

apparat, etterfulgt av ekstraksjon med kokende 50 % EtOH, 50 °C vann og 100 °C vann. Den 

50 % EtOH, 50 °C vann og 100 °C vann ekstrakter var blitt renset ved gelfiltrering på Bio-

Gel P6 kolonne og anionebytterkromatografi, se figur 18 (Ho, Zou et al. 2016). 

 
Figur 18: Oversikt over ekstraksjonstrinnene. 
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7.1.2 Testing av enzym aktivitet av to forskjellige pektinaser 
Aktiviteten til to pektinaser (polygalacturonase ”megazyme” og pektinase ”sigma”) ble 

undersøkt på teststoffet SnB50-I. Etter den enzymatiske degraderingen med de nevnte 

enzymene, ble molekylene i prøvene separert ved hjelp av gelfiltrering (metode 6.2.1). 

 
	Figur 19: Karbohydratprofil etter enzymatisk degradering av SnB50-I med 

polygalacturonase M2 ”Megazyme” 

 

 
Figur 20: Karbohydratprofil etter enzymatisk degradering av SnB50-I med pektinase 

”Sigma” 
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Absorbansmålingene ble utført med fenol-svovelsyre testen (metode 6.4.1), og viste at 

pektinase ”sigma” ga degradering av pektinet og en karbohydratprofil som viste flere både 

høymolekylær og lavmolekylære topper (figur 20). Figur 19 viser at pektinase fra Mygazyme 

ikke ga degradering av pektinet ved våre betingelser.  

 Ut fra disse resultatene ble det bestemt å bruke pektinase ”sigma” til enzymdegraderingen av 

de aktuelle stoffene i denne oppgaven.  

 

7.1.3 Degradering av isolerte pektinfraksjoner med pektinase 
En de-esterifisering ble først utført på fraksjonene SnB50-S2, 100WSnB-S2 og100WSnB-S3  

og deretter ble fraksjonene degradert med enzymet pektinase ”sigma” og separert ved 

gelfiltrering. Hensikten var å isolere de forgrenete områder fra pektinet. Elueringsprofilen til 

disse fraksjonene ble laget etter fenol-svovelsyre testen. Topper i elueringsprofilen ble slått 

sammen som vist i figur 21, 22 og 23 og frysetørket. Hele prosessen ble utført til sammen to 

ganger for hver fraksjon for å skaffe nok materiale av de enzymdegraderte prøver. Det ble 

deretter uført metanolyse-test på de frysetørkede prøvene (metode 6.4.2) 

 

 
Figur 21: Karbohydratprofilen til fraskjonen SnB50-S2 etter de-esterifisering og enzymatisk 

degradering med pektinase.  
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Figur 22: Karbohydrtprofilen til fraksjonen 100 WSnB-S2 etter de-esterifisering og 

enzymatisk degradering med pektinase.  

 

 

 
Figur 23:Karbohydratprofilen til fraksjonen 100WSnB-S3 etter de-esterifisering og 

enzymatisk degradering med pektinase.  
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7.2 KARBOHYDRATINNHOLD  
 

7.2.1 Monosakkaridsammensetning  
GC ble brukt for å bestemme monosakkaridinnholdet i prøvene etter metanolyse og TMS-

derivatisering av prøvene. Monosakkaridene kan foreligge i forskjellige konfirmasjoner og 

hver av disse konfirmasjonene gir en topp som er karakteristisk i GC-kromatogrammet (figur 

24). Ved hjelp av GC-kromatogrammet og standarder kan man derfor identifisere 

monosakkaridene. Arealet av monosakkaridtoppene i kromatogrammet brukes å finne 

kvantitativt innhold av de forskjellige monosakkaridene i en prøve. I denne oppgaven ble 

mannitol med kjent konsentrasjon brukt som intern standard, dette gjør det mulig å kunne 

kvantitativt bestemme mengde av monosakkaridene.  

 
Figur 24: Et eksempel på gasskromatogram av 100 WSnB-S2 

 

 

7.2.2 Fraksjoner behandlet med pektinase og separert på gelfiltrerings 

kolonne 
Karbohydratsammensetning av fraksjoner (topp I og topp II) fra gelfiltrering ble bestemt ved 

metanolyse (metode 6.4.2). Resultater er vist i tabell 5. 
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Tabell 5: viser karbohydratsammensetning av fraksjoner etter behandling med pektinase 

”Sigma” og originalfraksjoner SnB50-S2, 100WSnB-S2 og 100WSnB-S3. Verdiene er oppgitt 

i prosent i forhold til det totale karbohydratinnholdet.  

 
 

Resultater viser at topp I for alle fraksjonene inneholder store mengder Ara og Gal. Disse 

fraksjonene inneholder i tillegg like mengder av Rha og GalA. Dette indikerer at vi har fått 

isolert den ”hårete” regionen i pektinet der hovedkjeden består av vekselvis α-1,4 bundet D- 

galakturonsyre og α-1,2 bundet L-rhamnoseenheter. Tidligere forskning (Ho, Zou et al. 2016) 

har vist at disse forgrenete fraksjoner er enda mer aktive i komplementsystemet enn ”moder” 

fraksjoner.  

 

Hensikten var å isolere høymolekylære ”hårete” områder i pektinfraksjonene. Disse skulle 

videre degraderes med arabinofuranosidase og galaktosidase/galaktanase for å se om vi 

tydeligere kunne finne hva som måtte til av struktur som var viktig for den biologiske 

aktiviteten til dette pektinkomplekset. Fordi vi fikk lavt utbytte måtte enzymdegraderingen 

prøves ut på en moderfraksjon (100 WSnB-S3) som vi hadde mye av, og som var bioaktiv. 
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7.2.3 Enzymatisk degradering av 100 WSnB- S3 med de-esterifisering av 

prøve 1 og 2 
Enzymene α-L-arabinofuranosidase (A), endo-1-4 β-galaktanase (GA)  og β-galaktosidase 

(GO) ble brukt til å degradere fraksjonen 100WSnB-S3, se flytskjemaet på metode 6.3.9. 

Formålet i denne metoden var å bruke disse enzymene som fører til degradering/avspaltning 

av spesifikke deler i pektinkomplekset. Det var 6 prøver fra 100WSnB-S3 som ble degradert 

enzymatisk. Prøve E I og E II ble degradert med enzymet arabinofuranosidase. Prøve E I ble 

deretter degradert med enzymet galaktosidase. Prøve E III ble degradert med enzymene 

arabinofuranosidase og galaktosidase, mens prøve E IV kun ble degradert med 

arabinofuranosidase. 

	
Enzymet 1-4 β galaktanase ble brukt til degradering av prøve E V og til degradering av prøve 

E VI ble enzymet β-galaktosidase benyttet.  

Prøve E I og E II ble de-esterifisert før den enzymatiske degraderingen for å se om effekten 

av enzymene økte ved denne behandlingen. Resultatene ble sammenlignet med resultater fra 

prøve E III og IV som ikke ble de-esterifisert før enzymdegraderingen. 

Karbohydratsammensetningen for disse prøvene samt for den originalfraksjonen 100 WSnB- 

er presentert i tabell 6. 
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Tabell 6: Karbohydratsammensetning til 100WSnB-S3 (moderfraksjon) og prøve E I-EVI som 

ble degradert med enzymer. Verdiene er oppgitt i prosent i forhold til det totale 

karbohydratinnholdet.  

 
 

Resultater fra prøver E I og E II sammenlignet med resultater fra prøve EIII og E IV viser at 

de-esterifisering hadde ikke noe særlig effekt på enzymaktiviteten.   

 

Prøve E I, E II, E III og E IV ble alle behandlet med Arabinofuranosidase og dette førte til en 

nedgang på noe mer enn 50 % av Ara i disse prøvene sammenlignet med moderfraksjonen 

100WSnB-S3.  

 

Rha ser ut å være veldig lite påvirket av enzymdegraderingen. Man ser heller ikke nedgang på 

andelen av Gal, noe som viser at verken galaktanase eller galaktosidase hadde en påvirkning 

på Gal.  

 

Mengden av Glc er gått ned etter enzymdegradering i alle prøvene sammenlignet med den 

originalfraksjonen 100WSnB-S3. Dette kan tyde på at Glc enten var bundet til Ara eller at 

den var bundet til eller assosiert med pektinet, slik at den er blitt avspaltet etter 

enzymdegraderingen.  
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I prøve E V og E VI kan man se noe nedgang i mengden av Ara. Ara er oftest bundet til Gal i 

arabinogalaktaner. Avspaltning av enkelte galaktose enheter i arabinongalaktaner kan derfor 

ha ført til nedgang i andelen av arabinose i disse prøvene, men en viss usikkerhet er knyttet til 

dette siden galaktanase og galatosidase har vist lite effekt.  

Resultater viser en relativt høyere mengde GalA som kan tyde på at det har skjedd noe 

degradering. Resultatene viser samtidig at degraderingen ikke var av betydning spesielt når 

det gjelder enzymene galaktanase og galatosidase. Det ble derfor bestemt å utføre forsøket en 

gang til med store mengder enzymer og uten de-esterifisering, siden de-esterifisering ikke 

hadde noen betydning for resultatene.  

 

7.2.4 Enzymatisk degradering av 100WsnB-S3  
6 prøver fra 100WSnB-S3 ble degradert med enzymene α-L-arabinofuranosidase (A), endo-1-

4 β-Galactanase (GA)  og β-galaktosidase (GO), se flytskjema i metode 6.3.10. I denne 

enzymdegraderingen ble en høyere mengde enzymer (50 µl) brukt i forhold til den forrige 

degraderingen (metode 6.3.9) hvor kun 10 µl enzymer var brukt.  

Prøve E 1 ble degradert med enzymene arabinofuranosidase og galaktosidase, mens prøve E 2 

ble kun degradert med arabinofuranosidase. Enzymet galaktanase ble brukt til degraderingen 

av prøve E 3 og til degraderingen av prøve E 4 ble galaktosidase brukt.  

 

Prøve E 5 og E 6 ble først hydrolysert med svak syre (WA). I et svakt surt miljø blir 

glykosidbindingene til arabinosen som foreligger i furanoseform lettere hydrolysert enn 

arabinosen som foreligger i pyranoseform. Etter svak syrehydrolyse ble 1-4 β galactanase 

brukt til degradering av prøve E 5 og til degraderingen av prøve E 6 ble enzymet 

galaktosidase brukt.  Karbohydratsammensetningen for disse prøvene samt for den 

originalfraksjonen 100 WSnB-S3 etter GC-analysen er presentert i tabell 7. 
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Tabell 7: Karbohydratsammensetning til 100WSnB-S3 (moderfraksjon) og prøve E1-E6 som 

ble degradert med enzymer. Verdiene er oppgitt i prosent i forhold til det totale 

karbohydratinnholdet.  

 
 
 
Resultater viser en betydelig reduksjon i innhold av Ara i alle prøvene. Prøve E 1 og E 2 var 

behandlet med arabinofuranosidase og derfor var det naturlig å forvente en nedgang i Ara i 

disse prøvene. Andelen Ara er også gått ned i prøve E 3 og E 4 slik at etter 

enzymdegraderingen inneholder de ca. like mye Ara. Dette kan skyldes at en del av Ara er 

bundet til Gal i arabinogalaktan kjeden og når Gal spaltes av etter degraderingen, så spaltes 

også Ara som er bundet til den.  

I prøve E 2 ser man en betydelig nedgang i Ara, men Gal er ikke redusert. Grunnen til at det 

fortsatt finnes Ara i denne prøven selv etter at prøven ble degradert med arabinofuranosidase, 

kan enten være at noe av Ara er på pyranoseform eller at arabinofuranosidase har ikke virket 

fullstendig. 

 

Resultater viser kun spor av Ara i prøve E 5 og E 6 som var hydrolysert med svak syre først 

før enzymdegraderingen. Grunnen til at det er så stor reduksjon av Ara kan være at det meste 

av arabinosen forelå i furanoseform der glykosidbindingene ble hydrolysert etter behandling 

med svak syre. Det kan også tenkes at syren var sterk nok til å hydrolysere bindinger der Ara 

forelå i pyranoseform.  
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Det er størst reduksjon av Gal i prøve E 5 og E 6 i forhold til andre prøvene. Avspaltning av 

Ara være kan være en mulig årsak til dette, og det kan tenkes at Gal var mer tilgjengelig for 

enzymene etter at Ara var først fjernet ved svak syrehydrolyse.   

 

Det ble utført metylering for å finne bindingsforhold og deretter en komplement-fikseringstest 

på alle disse enzymdegraderte prøvene og på den originalfraksjonen 100 WsnB-S3 som ikke 

ble degradert enzymatisk, for å se om det var noe forskjell i biologisk aktivitet hos disse 

prøvene.  

 
 
7.2.5 Bestemmelse av bindingsforhold  
 
Bindingsforholdene mellom monosakkaridene i originalfraksjonen (100WsnB-S3) og de 

enzymdegraderte prøvene (metode 6.3.10) fra denne fraksjonen ble bestemt etter 

karboksylsyrereduksjon, med påfølgende metylering, hydrolyse, reduksjon, acetylering og 

GC-MS analyse.  

Mengden av hver bindingstype ble beregnet ut ifra arealet under kurven (AUC) for hver topp i 

kromatogrammet i forhold til total AUC for alle monosakkaridene i hver prøve. Dette 

forholdstallet ble deretter multiplisert med mengden av hvert monosakkarid som var funnet 

fra metanolyse. 
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Tabell 8: prosentvis fordeling av de ulike monosakkaridene og deres bindingstyper for 
enzymdegraderte prøvene og den ikke enzymdegraderte fraksjonen 100WsnB-S3. 
Monosakkarider	og	
deres	bindingstype	

100Wsn
B-S3	

Prøve	
E	1	

(A-GO)	

Prøve	
E	2	
(A)	

Prøve	
E	3	
(GA)	

Prøve	
E4	
(GO)	

Prøve	
E5	

(WA-GA)	

Prøve	
E6	

(WA-GO)	
Ara	 Terminalf	 1,8	 -	 -	 0,6	 0,9	 -	 -	
	 1,2	 0,4	 1,0	 			1,2	 0,3	 3,0	 -	 -	
	 1,3	 0,5	 1,1	 -	 0,3	 -	 -	 -	
	 1,5	 3,5	 -	 -	 1,6	 0,3	 -	 -	
	 1,3,5	 0,7	 -	 -	 0,4	 -	 -	 -	
	 1,2,5	 0,9	 -	 -	 0,8	 -	 -	 -	
	 Sum	 7,8	 2,1	 1,2	 3,9	 4,2	 -	 -	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Rha	 Terminal	 3,8	 4,0	 2,7	 3,0	 3,8	 6,6	 4,4	
	 1,2	 11,4	 12,0	 10,7	 12,7	 11,5	 12,6	 11,0	
	 1,3	 -	 0,4	 1,9	 0,7	 -	 -	 0,1	
	 1,2,4	 3,8	 3,9	 3,8	 4,9	 6,1	 3,6	 4,7	
	 1,2,3	 2,0	 3,2	 2,0	 0,7	 3,4	 1,4	 1,0	
	 1,3,4	 2,3	 3,2	 2,5	 5,6	 4,1	 1,6	 1,5	
	 sum	 23,3	 26,7	 23,6	 27,6	 28,9	 25,8	 22,7	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Xyl	 Terminal	 2,4	 1,5	 2,0	 1,5	 1,9	 1,5	 1,8	
	 sum	 2,4	 1,5	 2,0	 1,5	 1,9	 1,5	 1,8	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gal		 Terminal	p	 1,4	 2,7	 1,4	 2,3	 2,0	 1,3	 0,8	
	 1,3	 1,5	 -	 1,0	 -	 0,5	 -	 Spor	
	 1,4	 1,7	 0,2	 2,9	 -	 0,1	 -	 -	
	 1,3,6	 1,8	 -	 0,8	 -	 -	 -	 -	
	 1,2,4	 1,0	 -	 1,4	 0,2	 0,3	 -	 0,7	
	 Sum	 7,4	 2,9	 7,5	 2,5	 2,9	 1,3	 1,5	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Glc	 Terminal	 1,1	 2,3	 0,2	 0,3	 0,3	 1,2	 0,4	
	 1,4	 2,2	 -	 -	 0,2	 -	 -	 0,8	
	 Sum	 3,3	 2,3	 0,2	 0,5	 0,3	 1,2	 1,2	
	 	 	 	 	 		 	 	 	

GalA	 Terminal	 4,3	 3,6	 6,6	 4,9	 6,7	 2,9	 3,2	
	 1,4	 46,5	 55,4	 54,1	 57,3	 51,0	 51,2	 63,3	
	 1,3,4	 3,5	 3,2	 2,9	 2,1	 4,6	 4,9	 4,3	
	 Sum	 54,3	 62,2	 63,6	 64,3	 62,3	 67,8	 70,8	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

4-O-
Me-	
GlcA	

Terminal	 0,9	 0,2	 0,1	 0,2	 0,2	 0,2	 0,5	

	 Sum	 0,9	 0,2	 0,1	 0,2	 0,2	 0,2	 0,5	
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	 Terminale	

enheter	
15,9	%	 14,3	%	 13	%	 12,8

%	
15,8	
%	

13,7	%	 11,1	%	

	 Forgrening
er	

16,0%	 13,5	%	 13,4	
%	

14,7	
%	

18,5	
%	

11,5	%	 12,2	%	

	 Forhold	 1,0	 1,1	 0,9	 0,9	 0,8	 1,2	 0,9	
 

Bindinger i 100WSnB-S3: 
 Tilstedeværelse av 1,4 Gal  tyder på at det er AG-I i fraksjonen, i tillegg er det betydelige 

mengder med 1,4 Gal A som viser at det er områder med HG. Tilstedeværelse av 1,4 GalA og 

1,2 Rha indikerer at det finnes RG-I, den ”hårete regionen” i fraksjonen. 

1,3 Gal, 1,3,6 Gal, T- Ara og 1,5 Ara indikere på at det er AG-II til stede i pektin komplekset, 

bundet til C3 eller C4 i rhamnose.  

Arabinan sidekjeder er mest sannsynlig også tilstede i fraksjonen siden den inneholder 1-5 

Ara, 1,3,5 Ara og 1,2,5 Ara i tillegg til T-Ara.   

Terminal Xyl er tilstede i fraksjonen dette indikerer at det finne xylogalakturonaner i 

pektinkomplekset, mest sannsynlig bundet i C3 på galakturonsyre.  

 

Fraksjonen inneholder både terminale monomere og forgreininger, dette bekrefter at det finne 

”hårete” regioner i fraksjonen.  

 

 

Bindinger	i	de	enzymdegraderte	prøvene:	
	
Resultater viser at Prøve E 1 har reduserte mengder av Ara og Gal. Etter enzymatisk 

degradering er det 1,2 og 1,3 Ara i prøve E1, mens andre Ara-bindingene er fjernet. Resultater 

fra prøve E 2 som ble degradert med bare arabinofuranosidase, viser at alle Ara-bindingene er 

fjernet bortsett fra 1,2 Ara. Dette kan tyde på at 1,2 bundet Ara er på pyranoseform. 

Resultater fra prøve E 2 viser ikke nedgang i Gal, men viser kun nedgang i Ara. Dette viser at 

begge enzymene brukt til degraderingen av prøve E 1 virket bra.  

 

Andelen Gal er redusert i prøve E 3 og E 4 sammenlignet med moderfraksjonen 100WSnB-

S3. Bindingene 1,3 Gal, 1,4 Gal og 1,3,6 Gal er fjernet i prøve E 3 etter behandling med 
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galaktanase, som hydrolyserer 1,4 β-D galaktose bindinger. Bindingen 1,3,6 Gal som utgjorde 

den størstedelen av Gal i den originalfraksjonen ble også fjernet fra prøve E 4 etter 

behandling med galaktosidase. Dette indikerer på at enzymene ikke er helt spesifikke.  

Resultater fra prøve E 3 og E 4 viser samtidig nedgang i Ara hos begge prøvene.  

Bindingene 1,3 Ara 1,3,5 Ara og 1,2,5 Ara finnes ikke i prøve E 4, mens i prøve E 3 kan man 

se lavere andel av alle Ara-bindingene. Årsaken til at Ara er gått ned i disse prøvene, kan 

være at Ara sitter bundet til Gal i forskjellige deler av pektinkomplekset. Hydrolyse av Gal 

bindingene etter behandling med galaktanase og galaktosidase kan derfor ha ført til fjerning 

av Ara-enhetene som var bundet til dem.  

 

I prøve E 5 og E 6 er alle Ara-bindingene fjernet etter svak syrehydrolyse. Dette forsterker 

sannsynligheten av at alle Ara-enhetene forelå i furanosefrom og at glykosidbindingene blir 

hydrolysert etter behandling med svak syre. De styrebehandlede prøvene ble degradert med 

galaktanase og galaktosidase. Det er tydelig at enzymene kommer lettere til når arabinosen er 

fjernet, for det er større andel av Gal i begge prøvene (E5 og E6) som er spaltet av.  

En stor del av Xyl er tilstede også etter degraderingen, dette tyder at Xyl-enhetene er bundet 

til GalA.  

 

Andelen 4-O-Me-GlcA er redusert hos alle prøvene. Dette tyder på at 4-O-Me-GlcA- 

enhetene kan ha vært bundet til arabinose eller galaktoseenheter. Noe av 4-O-Me-GlcA-

enhetene kan også være bundet til GalA, siden det er noe igjen etter degraderingen.  

 

7.2.6 Estimering av molekylvekt  
Molekylvekten til ikke enzymdegraderte og enzymdegraderte fraksjoner fra 100 WsnB-S3 ble 

estimert både ved hjelp av Superdex 200 prep grade-kolonne og SEC med RI-detektor, der en 

Diol-300-kolonne ble benyttet.  

 Standardkurver med dekstran ble brukt til bestemmelse av molekylvekten i fraksjonene. En 

svakhet ved bruk av dekstraner til molekylvektbestemmelse av polysakkarider er at dekstraner 

er lineære forbindelser i motsetning til pektiner som er ganske forgreinede og komplekse 

strukturer. Resultater gir av den grunn ikke en eksakt molekylvekt men en indikasjon på 

hvilke molekylvektsområde fraksjonen kan befinne seg i. Dette var grunnen til at to metoder 
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ble brukt i denne oppgaven til estimering av molekylvektdistribusjon, for å få mest nøyaktig 

svar ved sammenligning av resultater fra begge metodene.  

 

 
Figur 25: Standardkurv for dekstraner med kjent molekylvekt fra Superdex 200 preg grade- 

kolonne. 
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Figur 26: Standardkurve for dekstraner med kjent molekylvekt fra Diol 300 kolonne. 
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Figur 27: Et eksempel på kromatogram fra Diol	300	kolonne av prøve E 4 (GO). Topper til 

høyere tilhører salter, toppen til venstre tilhører prøven.  

 

Diol 300 kolonne ga god separasjon av stoffene og molekylvekten ble bestemt  ved 

sammenligneng av retensjonstidene og registrerte molekylvektene hos alle prøvene i forhold 

til molekylvekten og retensjonstiden hos dekstraner i standardkurven.  
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Tabell	9:	Estimert	molekylvekt	til	enzymdegraderte	prøve	E	1-E	6	sammenlignet	med	

molekylvekten	til	100WsnB-S3	etter	bruk	av	Superdex	200	preg	grade-	kolonne	og	Diol	300	

kolonne.	

 
 

Resultater fra begge metodene viser at 100 WsnB-S3 har høyest molekylvekt, mens prøve  

E 2, E 3 og E 4 har nesten like høy Mw. Prøve E 1 har noe lavere molekylvekt noe som 

stemmer overens med at fraksjonen ble degradert både med arabinofuranosidase og 

galaktosidase. Prøve E 5 og E 6 har lavest Mw. Det var forventet å få høye verdier på 100 

WsnB-S3 siden den ikke var blitt degradert enzymatisk og monosakkaridene var ikke blitt 

avspaltet av den grunn. Prøve E 5 og prøve E 6 var forventet å ha lavest Mw siden disse 

fraksjonene var både blitt hydrolysert med svak syre og degradert enzymatisk. Disse to 

fraksjonene hadde derfor fått avspaltet mange monosakkarider.  
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7.3 BIOLOGISK AKTIVITET  
7.3.1 Komplementfikseringstest   
 
Komplement-fikseringstest ble brukt for å undersøke den biologiske aktiviteten til de 

enzymdegraderte (prøve E 1-E 6) og den originale fraksjonen 100WSnB-S3. Formålet var å 

finne ut om det var betydelig forskjeller i hemming av hemolyse hos enzymdegraderte 

fraksjoner sammenlignet med den ikke enzymdegraderte fraksjonen, og om dette kunne 

indikere hvilke deler av pektinet som var viktig for biologisk aktivitet. Komplement-

fikseringstest er en in vitro test og ble utført på blodet fra sau der hemming av hemolyse ble 

målt i prosent. Denne testen klarer ikke å skille mellom aktivering og inhibering av 

komplementsystemet siden begge fører til reduksjon i hemolyse (Alban, Classen et al. 2002).  

 

Den originale fraksjonen 100WSnB-S3 (her kalt prøve 7) og de enzymdegraderte prøvene 

 (E 1-E 6) ble testet for hemming av hemolyse. Dette ble gjort for å finne hvilke 

deler/monosakkarider i pektinkomplekset som var essensielle for biologisk aktivitet.  

Destillert vann ble benyttet til positiv kontroll som ga 100 % hemolyse. Bp II Biophytum 

petersianum som er vist å være en svært aktiv pektin polysakkarid i følge studier (Gronhaug, 

Kiyohara et al. 2011), ble brukt som standard. 
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Figure 28: Komplement-fikserende aktivitet til enzymdegraderte fraksjoner og 100 WsnB-S3 
(orginal). BPII er positive kontroll. 
 
 

Resultatet fra komplement testen viser at prøve E 1 har noe lavere aktivitet enn prøve E 2. 

Dette skyldes avspaltning av både arabinose og galaktose i prøven, mens i prøve E 2 er det 

bare arabinose som er blitt avspaltet. Dette viser at galaktose er viktig for den biologiske 

aktiviteten til stoffet. Begge prøvene har lavere aktivitet enn moderfraksjonene 100WSnB-S3, 

noe som tilsier at både Ara og Gal er viktig for aktivitet. Dette kan også ha noe å gjøre med 

konformasjonen av molekylet.  

Prøve E 4 hadde noe høyere aktivitet i forhold til prøve E 3. Resultater fra GC-analysen 

(tabell 7) viser at det er høyere mengder av Ara og Gal i prøve E 4 etter behandling med 

galaktosidase, sammenlignet med prøve E 3 som ble behandlet med galaktanase.  

 

 Prøve E 5 og prøve E 6 ble hydrolysert med svaksyre før den enzymatiske degraderingen. 

GC resultater (tabell 7) viser at arabinosen er fjernet helt fra disse prøvene, og det er mye 

lavere mengder av Gal. Resultatene fra komplement-testen viser tydelig at disse to prøvene 

hadde mye lavere hemming av hemolyse og lav biologisk aktivitet i forhold til andre prøvene. 

Den lave aktiviteten skyldes at disse prøvene har lavest molekylvekt (tabell 9) og inneholder 

minst forgrenet RG-1 områder etter behandling med svak syre og enzymene. 
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Figur 29: Viser ICH50 verdien til BP II og ICH50 verdien til enzymdegraderte fraksjoner og 
100 WsnB-S3(original). BPII er positive kontroll. 
 
 
Generelt hadde prøvene E 1- E 4 høyere hemming av hemolyse i forhold til prøve E 5 og E 6. 

Men disse fire prøvene hadde noe lavere biologisk aktivitet sammenlignet med prøve 7 som 

ikke var degradert enzymatisk. Prøve 7 viste en lik eller høyere virkning på komplement og 

høyere hemming av hemolyse enn det aktive polysakkarid standard BPII. Prøve 7 hadde 

høyest molekylvekt (tabell 9) og monosakkaridsammensetningen (tabell 7) viser at det finnes 

forgrenete områder i pektinkomplekset. Resultater fra de seks enzymdegraderte prøver og den 

original fraksjonen viser at tilstedeværelse av monosakkaridene arabinose og galaktose som er 

viktige bestanddeler av den ”hårete” regionen i pektiner, er av stor betydning for den immune 

-modulerende aktiviteten til pektinpolysakkarider fra hylleblomst.   
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Konklusjon 
Formålet i denne oppgaven var å studerer strukturen til pektinpolysakkarider isolert fra 

hylleblomst samt å se hvilke deler av pektinkomplekset som var nødvendig for immune- 

modulerende aktivitet.  

 

Isolerte fraksjoner fra hylleblomst ble enzymdegradert, undersøkt for innhold av 

monosakkarider ved metanolyse og analysert for å finne bindingstype (metylert). Til slutt ble  

biologisk aktivitet testet ved hjelp av en komplement-fikseringstest. Resultater fra de 

enzymdegraderte prøvene ble sammenlignet med resultater fra den ikke enzymatisk 

degraderte originale fraksjonen. Resultatene viste at de enzymdegraderte prøvene hadde mye 

lavere komplement-fikserende aktivitet og ga mye høyere hemolyse av rødeblodceller 

sammenlignet med den ikke enzymatisk degraderte prøven og BPII standarden.   

 

Det kom frem av karbohydratanalysen og bestemmelse av bindingsforhold at 

moderfraksjonen100WSnB-S3 inneholder monosakkarider som er typisk for pektiner, og har 

blant annet viktige pektinstrukturer som HG, RG-I, RG-II, AG-I, AG-II og arabinan 

sidekjeder. Tilstedeværelse av mye arabinose og galaktose viser at fraksjonen inneholder mye 

av det som er vanlig for den høyt forgrenete eller ”hårete” regionen (RG-I). 

 

Enzymatisk spaltning av monosakkarider som arabinose og galaktose medførte lavere 

komplement-fikserende aktivitet hos de undersøkte fraksjonene. Lavest aktivitet hadde de 

fraksjonene som manglet arabinose. Arabinose må derfor være avgjørende for aktivitet. Det 

viste seg at strukturer i pektinkomplekset som den ”hårete” regionen i dette komplekset er 

nødvendig for at fraksjonene skal ha komplement-fikserende aktivitet. Den forgrenete delen 

(RG-I) av pektinet ble isolert etter degradering med pektinase. Denne isolerte fraksjonen har i 

tidligere studier vist mye høyere biologisk aktivitet enn den opprinnelige pektinfraksjonen. 

Tanken var å benytte de nyutviklede enzymdegraderingsmetodene til å degradere den isolerte 

RG-I delen av molekylet, men det ble ikke tid.  

Det hadde også vært interessant å teste effekten av disse fraksjonene på NO-frigjøring fra 

makrofager, som er en annen form for bioassay. Denne testen kunne også ha vist immune- 



	84	

modulerende aktivitet hos valgte fraksjoner, men kunne ikke utføres på grunn av mangler på 

laben.  
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