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Sammendrag 

Granmatriske (Lactarius deterrimus), er en av de norske matsoppene som vokser i symbiose 

med røtter av gran over hele landet. Tidligere studier på de ulike soppartene har vist at β-glukan 

som er en type polysakkarid og utgjør en viktig del av soppcelleveggen, er kjent på grunn av 

sine immunmodulerende og antitumor aktivitet. Dermed var det av interesse å studere 

strukturen av polysakkarider isolert fra granmatriske og bestemme i hvilken grad β-glukaner 

med immunmodulerende effekt forekommer i matsopper som vokser i Skandinavia.  

Legumain er et proteolytisk enzym og som er involvert i mange inflammatoriske tilstander som 

slag, ateroskleroser og er i tillegg assosiert i kreftpatogenesen. I den forbindelse ble effekten av 

prøvene på legumainaktivitet i makrofager testet. 

Vannekstraktet og alkaliekstraktet av granmatriske som ble kalt henholdsvis WLd og ALd, ble 

karakterisert i forhold til karbohydratssammensetning, bindingsforhold, og molekylvekt.  

Karakteriseringen av WLd viste innehold av to ulike glukaner, α-1→4 og β1→3 glukan med 

sidekjeder i posisjon 6, hvor β1→3 glukan har forgreningspunkter på hver 3.glukoseenhet i 

hovedkjede. I tillegg viste analysene at WLd inneholder et heterogalaktan, α-1 →6 galaktan 

med forgreining i posisjon 2 med en terminal ikke-identifisert 6-deoksyheksose. HPLC- 

analysen viste at WLd består av tre molekylvekts-populasjoner. Den første populasjonen har 

molekylvekt på rundt 2 800kDa, populasjon nummer to har molekylvekt på ca.170kDa og den 

tredje populasjonen har molekylvekt på 17kDa. Ekstraktet ble så fraksjonert på basis av 

molekylstørrelse på en gelfiltreringskolonne. Etter gelfiltrering ble WLd delt opp i fire 

fraksjoner, WLd 1, WLd 2 WLd 3 og WLd 4. De tre første fraksjonene ble analysert videre på 

HPLC og hadde molekylvekter på henholdsvis 3 456, 219 og 18kDa. Resultater fra GC-MS 

analysen viste at alle fraksjoner inneholdt β-1→3 glukan, mens WLd 3 utmerket seg med 

innhold av α-1→4, β1→3 glukaner og et heterogalaktan. GC-MS og NMR-analysene på WLd 

etter behandling med enzymet α-amylase, viste reduksjon i alfa-glukaner.  

Basert på metanolyse, GC-MS og NMR-analysene, som viste at det er stort sett glukose i ALd, 

kom det frem at ALd inneholder to ulike glukaner, α-1→4 glukan og β-1→3 glukan med 

sidekjeder i posisjon 6, hvor β-1→3 glukan har forgreningspunkter på hver 6. glukoseenhet i 

hovedkjede. HPLC- analyse av ALd med en TSK-5000 kolonne ga lave signaler på grunn av 

dårlig vannløselighet, i tillegg viste analysen at ALd består av to molekylvekts-populasjoner. 

Molekylvekten til den første populasjonen var rundt 3 000kDa og er sannsynligvis aggregater, 
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mens den andre populasjonen representerte den lavmolekylære delen med molekylvekt på 

335kDa. ALd ble behandlet med α-amylase og videre undersøkt på metanolyse, HPLC og GC-

MS. Resultatene viste at andelen av α-1→4 har gått ned men resultatene etter partiell hydrolyse 

ikke viste forbedring av ALd løselighet. 

RAW 264.7 celler ble stimulert med WLd, WLd 3, ALd og de enzymbehandlete prøvene av 

vannekstraktet og alkaliekstraktet (WLd AB og ALd AB), samt den hydrolyserte prøven ALd 

H2. De vannløselige prøvene ga en sterk hemming av legumainaktivitet mens ALd og den 

hydrolyserte prøven, som var dårlig løselig, viste ingen effekt på legumainaktivitet. Den 

enzymbehandlete prøven av alkaliekstrakt ga en hemming av legumainaktivitet. Resultatene 

samsvarer ikke med en tidligere studie som viste at partikulært β-glukan vil hemme 

legumainaktivitet i stor grad mens vannløselig β-glukan ikke gjør det (Berven, Skjeldal et al. 

2015). På grunn av mistanken om tilstedeværelse av LPS i prøvene, kunne vi ikke konkludere 

med sikkerhet at det var β-glukan i prøvene som førte til hemming av legumainaktivitet. 
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1 Forkortelser 

ALd  Alkaliekstrakt av Lactarius deterrimus  

ALd AB  Alkaliekstrakt etter behandling med alfa-amylase 

ALd H1 Alkaliekstrakt etter ½ time hydrolyse. 

ALd H2 Alkaliekstrakt etter 1 time hydrolyse  

APC  Antigenpresenterende celler 

CR-3 Komplementreseptor-3 

DMSO Dimetylsulfoksid 

DTT Ditritritol  

Gal  Galactose  

GC Gasskromatografi  

GC-MS Gasskromatografi-massespektrometri 

Glc   Glukose  

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

(væskekromatografi) 

IL Interleukin 

INF Interferon 

LPS  Lipopolysakkarid 

Man  Mannose  

MCSF Macrophage colony stimulating factor 

Me Metyl  

MHC-II Major histocompatibility complex class II 

Mp  

MS Massespektrometri 

Mw Molekylvekt 

MWCO Molecular Weight Cut Off  

NK Naturlig drepeceller 

OMe Metylgruppe bundet til sukker via oksygen 

PRRs Pattern recognition reseptors 

RID Refractive index detector 
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SEC Size- exclusion chromatography 

TAMS Tumor-assosierte makrofager 

TFA Triflouroeddiksyre 

TGF-β-) Tumor growth factor beta  

TLR Toll like reseptor 

TMS Trimetylsilyl. 

TNF- α Tumornekrosefaktor-alfa 

WLd Vannekstrakt av Lactarius deterrimus 

WLd AB  Vannekstrakt etter behandling med alfa-amylase 

WLd1 Fraksjon -1etter gelfiltrering 

WLd2 Fraksjon -2 etter gelfiltrering 

WLd3 Fraksjon -3 etter gelfiltrering 

Xyl  Xylose  
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2 Innledning   

2.1  Polysakkarider 

Polysakkarider, også kalt glykaner, er sukkerpolymerer som er bygd opp av mange 

monosakkaridenheter, vanligvis fra 10 og opp til flere tusen. Disse monosakkaridene er bundet 

sammen med O-glykosidbindinger. Polysakkarider kan være lineære eller forgrenede, og deles 

inn i to typer; homopolysakkarider som består av bare en type monosakkarid og 

heteropolysakkarider som består av to eller flere forskjellige monosakkarider (Cui 2005).  

Sopper inneholder mange komponenter som proteiner, fett, mineraler, vitaminer og 

polysakkarider. Polysakkaridene finnes i soppcelleveggen og utgjør omtrent halvparten av 

sopp-tørrstoffet (Huang and Nie 2015). De fleste polysakkarider fra sopp er lineære eller 

forgrenede β-glukaner (homoglukaner) med varierende typer glykosidbindinger og noen β-

glukaner har sidekjeder med andre typer polysakkarider bestående av arabinose, mannose, 

fruktose, galaktose, xylose og glukose (Singdevsachan, Auroshree et al. 2016). 

Det er rapportert at både homo- og heteropolysakkarider isolert fra flere ulike sopparter har 

biologisk aktivitet, som antitumor, antioksidant, antiviral, antiinflammatorisk og 

immunmodulerende aktivitet  (Huang and Nie 2015, Meng, Liang et al. 2016, Ruthes, Smiderle 

et al. 2016). Polysakkarider fra sopp har mange ulike cellulære funksjoner, noe som skyldes at 

de har varierende strukturer og egenskaper. De bidrar i oppbygning av soppcellevegg, celle-

celle interaksjoner og signalering, er et viktig energilager og deltar i forsvaret mot patogene 

mikroorganismer (Dalonso, Goldman et al. 2015, Ruthes, Smiderle et al. 2016).  

2.1.1 Soppcellevegg  

Soppcelleveggen er en dynamisk struktur på utsiden av cellemembranen. Celleveggens 

hovedfunksjon er å gi struktur og mekanisk støtte til cellen. I tillegg binder den cellene sammen 

og beskytter dem mot patogene og andre miljøfaktorer som for eksempel endring i osmotisk 

trykk. Soppcellevegg er unik og skiller seg fra plantecelleveggen (Bowman and Free 2006). 

Den er bygd opp av et nettverk av glykoproteiner og polysakkarider, hovedsakelig 

mannoproteiner, β-glukaner (β-1,3 og β-1,6) og kitin (Bowman and Free 2006, Gow, Veerdonk 

et al. 2011). 
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Figur 1 viser celleveggen til Candida albicans som ikke er en medisinsk sopp, men en potensielt 

patogen mikrosopp (Ascomycota). Man mener at celleveggens oppbygning er mer eller mindre 

den samme hos makrosopper (Basidiomycota) og mikrosopper tilhørende Ascomycota. 

Celleveggen består av to lag, det ytterste laget består av mannose som er kovalent bundet med 

protein for å danne et glykoprotein (mannoprotein).  Kitin er en lineær kjede bestående av β-

(1→4)-bundet N-acetyl-D glukosamin. Kitin danner sammen med β-1,3 glukan det innerste 

laget av soppcelleveggen og gir den styrke og form. De to lagene er bundet sammen ved hjelp 

av glykosylfosfatidylinositol (GPI), som er koblet til nettverket gjennom fleksibel β-1,6 glukan 

(Gow, Veerdonk et al. 2011).  

 

 
 

2.1.2 β-glukaner 

β-glukaner finnes i korn, bakterier, gjær og sopp. Disse polysakkaridene består av 

glukoseenheter som er bundet sammen med β-glykosidbindinger. Strukturen, oppbygningen og 

anvendelsesområdet av β-glukaner varierer avhengig av hvilken kilde de kommer fra (Volman, 

Ramakers et al. 2008, Samuelsen 2015).  

Figur 1: Oppbygning av Candida albicans cellevegg (Gow, Veerdonk et al. 2011)  
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β-glukaner i kornartene havre og bygg består av lange kjeder av glukoseenheter bundet sammen 

blokkvis med β-(1→4) separert med enkle β-(1→3) bindinger, se figur 2 (Samuelsen 2015). β-

glukaner i sopp og gjær består av glukoseenheter bundet sammen med β-(1→3) bindinger med 

β-(1→6) forgreininger, eller β-(1→6) polymerer med en eller flere sidekjeder av β-(1→3)-D-

glukose (Synytsya and Novák 2013). β-glukan fra bakterier er bygd opp av lineære uforgrenede 

kjeder med β-(1→3)- bundede glukoseenheter (Barsanti, Passarelli et al. 2011). Egenskapene 

til β-glukaner som struktur, molekylvekt, grad av forgreining, løselighet og konformasjon 

varierer med kilder, og dette vil medføre ulike biologiske aktiviteter (Zekovic, Kwiatkowski et 

al. 2005, Volman, Ramakers et al. 2008). 

 

 

β-glukaner har vist gunstige helseeffekter. For eksempel har β-glukaner fra korn vist 

kolesterolsenkende egenskaper. Disse egenskapene er godt dokumentert selv om mekanismene 

rundt ikke er fullstendig avklart (Samuelsen 2015). Metaanalyser har vist at daglig inntak av 

minst 3 g β-glukaner fra korn, med tilstrekkelig høy molekylvekt, kan redusere total-kolesterol 

og LDL-kolesterol i blodet (Whitehead, Beck et al. 2014). Dyrestudier og in vitro-studier har 

vist at β-glukaner fra korn også kan ha en immunmodulerende aktivitet, men humane studier 

har ikke bekreftet dette (Rieder and Samuelsen 2012).  

Figur 2: Oversikt over de forskjellige strukturene av β-glukan som kommer fra de ulike kildene (Volman, Ramakers et al. 

2008) 
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2.1.3 β-glukan fra sopp 

β-glukaner fra ulike sopparter har forskjellige kjemiske strukturer. Det som varierer er 

finstrukturen, det vil si kjedelengde, antall forgreininger, sidekjeder, lengde på sidekjeder og 

muligens også molekylvekt. Men de fleste består av β-(1→3) og β-(1→6)-D-glukan (figur 3). 

β-glukan er det polysakkaridet som det finnes mest av i soppcelleveggen og utgjør 50-60 % av 

soppcelleveggen (Bowman and Free 2006).  

 

 

β-glukaner har blitt brukt i tradisjonell japansk og kinesisk medisin i mange år. Dette er på 

grunn av sine immunmodulerende, antiinflammatoriske og antitumor egenskaper (Meng, Liang 

et al. 2016). β-glukan fra sopp er kjent for å påvirke både det medfødte og adaptive 

immunsystemet. Immunceller som makrofager, dendrittiske celler, monocytter, naturlige 

drepeceller (NK) og nøytrofile granulocytter inneholder reseptorer som dectin-1, komplement 

reseptor-3 (CR3) og toll-like reseptorer (TLRs). Disse reseptorene vil gjenkjenne β-glukaner 

som videre vil utløse immunresponser som fagocytose og proinflammatorisk cytokinsekresjon 

av tumornekrosefaktor-alfa (TNF-α) og forskjellige interleukiner (Rahar, Swami et al. 2011).  

Lentinan, som blir utvunnet fra soppen Shiitake (Lentinus edodes), er et β-(1→3), β-(1→6)-D-

glukan som har antitumor og immunmodulerende aktivitet (Singdevsachan, Auroshree et al. 

2016). Forskning har vist at lentinan påvirker immunsystemet ved å stimulere makrofager, T-

hjelpeceller, og NK-celler til å produsere inflammatoriske cytokiner. I tillegg har man sett at 

kombinasjon av lentinan og kjemoterapi gir bedre effekt og forlenger overlevelsen 

sammenlignet med behandling med kun kjemoterapi. I Japan har lentinan vært brukt som 

immunadjuvant for behandling mot kreft siden 1980 (Rahar, Swami et al. 2011, Meng, Liang 

et al. 2016, Singdevsachan, Auroshree et al. 2016).  

En studie viste at oralt-inntak av polysakkarider fra Grifola frondosa førte til stimulering av 

immunsystemet hos brystkreft pasienter (Friedman and Brennan 2016).  I en annen studie på 

Figur 3: Primærstruktur av β-(1→3)-D-glukan med  β-(1→6) sidekjeder fra sopp (Freimund, Sauter et al. 2003) 
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mus ble det påvist at oralt inntak av uløselig β-(1→3)-glukan fra Saccharomyces cerevisae har 

sterk, dose-avhengig effekt mot melanomvekst. Resultatene tyder på at β-glukan virker via 

aktivering av NK-celler (Vetvicka and Vetvickova 2015).  Det er også en studie som viser at β-

glukan fra S. cerevisiae kan polarisere tumor-assosierte makrofager (TAMs) M2 til 

cytotoksiske M1 celler (Liu, Luo et al. 2015) og også påvirke immunologisk hukommelse (Van 

Der Meer, Joosten et al. 2015). I tillegg til antitumor og immunmodulerende aktivitet viste β-

glukaner fra sopp effektivitet mot diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, samt aktivitet mot 

mikrobielle infeksjoner (Rahar, Swami et al. 2011, Borchani, Fonteyn et al. 2016).  

I følge dyrestudier kan oralt administrert β-glukan fanges opp av makrofager via dectin-1 (figur 

4). β-glukan binder seg til dectin-1, med eller uten samtidig binding til TLR-2/6. Dette fører til 

aktivering av makrofager og produksjon av forskjellige cytokiner. β-glukan molekylene blir 

internalisert og degradert av makrofager til små fragmenter. De små fragmentene skilles ut og 

binder seg til CR-3 på  sirkulerende immunceller som dendrittiske celler, granulocytter og 

makrofager og fører til stimulering av immunsystemet (Chan, Chan et al. 2009).    

   

 

  

Figur 4: Opptak og aktivitet av β-glukan på immunceller. β-glukan binder seg til makrofager via dectin-1. Dette fører til 

degradering av β-glukan til små fragmenter som binder seg til CR-3 (Chan, Chan et al. 2009) 
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2.2 Lactarius deterrimus (Granmatriske) 

 

 

2.2.1 Taksonomisk klassifisering og lokale navn 

 

  

  

Rike: Fungi (Soppriket) 

Rekke  Basidiomycota (stilksporesopper) 

underrekke Agaricomycotina (Hymeniesopper) 

klasse: Agaricomycetes (ekte hymeniesopper) 

Orden: Russulales (kremleordenen) 

Familie: Russulaceae 

slekt: Lactarius 

Art: L. deterrimus (granmatriske) 

Tabell 1: Oversikt over taksonomisk klassifisering (Dyntaxa 2016, Miljolare 2016 )  

Figur 5: Lactarius deterrimus (granmatriske (Wikipedia 2016))  
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Språk  Lokale navn  

Dansk:  Gran-Mælkehat 

Finsk:  Kuusenleppärousku  

Islandsk: Matlekta 

Svensk:  Blodriska (Granblodriska) 

Norsk:  Granmatriske  

Engelsk  False saffron milkcap 

 

2.2.2 Botanikk og Habitat 

Granmatriske (Lactarius deterrimus), er også kjent som False saffron milkcap. Soppen tilhører 

Russulaceae familien og ble først karakterisert av den tyske mycologist Frieder Groger i 1968. 

Granmatriske og furumatriske er noen av de gode norske matsopper som kjennetegnes av den 

gulfargede melkesaften som skilles ut av kjøttet i hatten når den skades eller skjæres. 

Granmatriske og furumatriske lever i symbiose med røtter av henholdsvis gran og furu. 

Melkesaften forandres til rødvinsfarge etter 10-15 minutter, og så til grønn etter ca. en time. I 

tillegg har soppen en skarp smak som forsvinner ved tilberedning. Soppens hatt er gulrotfarget, 

ofte med grønne uregelmessige flekker eller skjolder, hattens underside har tynne, tettstilte 

skiver som er også gulfarget og har grønne flekker. Soppkjøttet er gråhvitt til oransje med sprø 

konsistens. Stilken er glatt, hul og oransje og kan bli 4-10 cm høy (Egeland, Myhr et al. 1999, 

Mihailović, Arambašić Јovanović et al. 2015, Wikipedia 2016).  

Granmatriske vokser hovedsakelig i Europa og Storbritannia, men den finnes også i mange land 

i Asia som Tyrkia, India og Pakistan (Wikipedia 2016). I Norge vokser granmatriske i grupper 

eller rader under gran i fuktig skog fra sommer til sen høst over hele landet (Egeland, Myhr et 

al. 1999). 

  

Tabell 2: Oversikt over lokale navn for lactarius deterrimus (Gry and Andersson 2014). 
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2.2.3 Tidligere studier 

Det er utført mange studier på granmatriske og andre Lactarius arter slik som Lactarius 

salmonicolor, Lactarius deliciosus (furumatriske), og Lactarius sanguifluus. Disse studiene har 

ført til at en rekke medisinske aktiviteter er identifisert, som antiviral, antibakteriell, antitumor 

og antioksidant aktivitet. I tillegg ble det rapportert at disse soppene kan ha en 

immunstimulerende effekt (Dulger, Yilmaz et al. 2002, Sarikurkcu, Tepe et al. 2008, Hou, Ding 

et al. 2013).  Tidligere forskning og studier som ble utført på granmatriske fokuserer på 

innholdsstoffer i melkesaften samt biologiske aktiviteter som er knyttet til disse. Det ble ikke 

funnet tidligere studier på polysakkarider isolert fra granmatriske. Under er en oversikt over de 

identifiserte innholdsstoffene og de biologiske aktivitetene som er påvist for granmatriske.  

De første studiene på granmatriske ble utført på 1980-tallet. Disse studiene har resultert i 

identifikasjon av sesquiterpener på granmatriske, og at gulrotfargen på melkesaften skyldes 

tilstedeværelse av sesquiterpener. I tillegg ble det rapportert at ved skade på soppen omdannes 

disse sesquiterpenene enzymatisk til aldehyd (lactaroviolin) og alkohol (deterrol). 

Strukturformelene er vist i figur 6 (Bergendorff and Sterner 1988, Gry and Andersson 2014).  

Den Biologiske aktiviteten av soppens sesquiterpener og de to metabolittene, deterrol og 

lactaroviolin ble testet. Resultat viste at de tre stoffene har en lav mutagen effekt, både deterrol 

og lactaroviolin er moderate cytotoksiske, og lactaroviolin har også vist en lav antibakteriell 

effekt in vitro (Anke, Bergendorff et al. 1989).    

DeterrolLactaroviolin
 

 Figur 6: Strukturformelen til de to metabolittene, Deterrol og Lactaroviolin (Gry and Andersson 2014) 
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Biologiske aktive komponenter som tryptophan, tryptamine, og melatonin er detektert i 

granmatriske. Lektiner er også isolert og karakterisert fra granmatriske (Giollant, Guillot et al. 

1993, Gry and Andersson 2014) 

Antimikrobiell aktivitet 

I en annen studie (in-vitro) ble antimikrobiell aktivitet til granmatriske og andre Lactarius arter 

testet på en rekke gram-positive og gram-negative bakterier, samt noen gjærtyper. Resultater 

fra studien viste at ekstraktet fra granmatriske har antimikrobiell aktivitet mot både gram-

positive og gram-negative bakterier. Det hadde mest aktivitet på Escherichia coli, Proteus 

vulgaris og Mycobacterium smegmatis. Ekstraktet viste lav aktivitet på Staphylococcus aureus, 

Bacilus cereus og Bacillus megaterium. Det ble ikke påvist noen aktivitet mot gjærsopp 

(Dulger, Yilmaz et al. 2002).     

Antioksidant aktivitet 

Metanolekstrakt fra granmatriske, Suillus collitinus, Boletus edulis, og Xerocomus 

chrysenteron ble undersøkt for antioksidant aktivitet i fire ulike testsystemer. Metanolekstrakt 

fra granmatriske viste den største antioksidantsaktiviteten sammenlignet med de andre 

analyserte soppene, og det ble også rapportert at aktiviteten var konsentrasjons-avhengig.  Det 

ble ikke funnet hvilke aktive stoffer i ekstraktet som skyldes denne effekten (Sarikurkcu, Tepe 

et al. 2008). 

Den antidiabetiske og antioksidante effekten av granmatriske ble også rapportert i en in vivo 

studie på rotter. Et etanolekstrakt av granmatriske ble administrert (60 mg/ kg) intraperitonealt 

daglig i fire uker på streptozotocin-induserte diabetiske rotter. Resultatet fra denne studien viste 

at ekstraktet fra granmatriske økte aktiviteten av antioksidative enzymer og reduserte oksidativ 

stress. I tillegg økte granmatriske masse og proliferasjon av insulinproduserende beta-celler 

som er involvert i regulering av glukose i blodet (Mihailović, Arambašić Јovanović et al. 2015). 
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2.3 Immunologi  

2.3.1 Makrofager  

Makrofager er en type hvite blodceller som utgjør en viktig del av kroppens immunforsvar. 

Makrofager finnes i mange vev og organer, og de dannes fra umodne monocytter som 

differensieres til makrofager når de forlater blodbanen. Makrofager spiller en viktig rolle i 

bekjempelse av infeksjoner og har fagocytose som primæroppgave. I tillegg fungerer 

makrofagene som antigenpresenterende celler (APC), som presenterer antigen til T-celler 

(Madigan, Martinko et al. 2012). Ved infeksjoner vil makrofagens overflatereseptorer (pattern 

recognition reseptors (PRRs)), for eksempel CR3, dectin-1, og toll-like reseptor-2 og 6 (TLR-

2 og -6), gjenkjenne mikroorganismer og føre til aktivering av makrofager. Aktiverte 

makrofager vil også skille ut signalstoffer som cytokiner, øke syntese av nitrogenoksid (NO) 

og tumornekrosefaktor-alfa (TNF-α) som er med på å drepe patogene (Sand, Haug et al. 2001, 

Volman, Ramakers et al. 2008, Madigan, Martinko et al. 2012) 

Aktiverte makrofager deles inn i to fenotyper, klassisk aktiverte makrofager (M1) og alternativt 

aktiverte makrofager (M2). Differensiering av makrofager til M1 eller M2 er avhengig av type 

stimuli. Mikrobiell stimuli som lipopolysakkarid (LPS), cytokiner som interferon-gamma (IFN-

γ) og TNF-α er hovedsakelig assosiert med differensiering av makrofager til M1-fenotype. Etter 

stimulering vil aktiverte M1-makrofager skille ut proinflammatoriske cytokiner (interluekin 

(IL)-12, IL-1β, TNFα og IL-6) som aktiverer andre immunceller og bidrar i bekjempelsen av 

infeksjoner. I tillegg har de en cytotoksisk effekt mot kreftceller (Martinez and Gordon 2014, 

Sica, Erreni et al. 2015).  M2-makrofager er en svært heterogen gruppe med mange under 

grupper som oppstår etter stimulering med forskjellige typer stimuli og signalstoffer, for 

eksempel cytokiner (IL-4, IL-10 og IL-13), TGF-β (tumor growth factor beta) og colony 

stimulating factor (MCSF). M2-fenotype vil i motsetning til M1-makrofager utskille 

antiinflammatoriske cytokiner som demper inflammasjonen. I tillegg indusere de proliferasjon 

av mange celletyper som fremmer sårheling (Mantovani, Biswas et al. 2013, Rőszer 2015, Sica, 

Erreni et al. 2015). Studier har vist at tumor-assosierte makrofager (TAMS) hovedsakelig er 

M2- fenotype, og disse stimulerer tumorvekst, invasjon og metastase (Mantovani, Sozzani et 

al. 2002, Mantovani, Biswas et al. 2013, Sica, Erreni et al. 2015)  
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2.3.2 RAW-264.7  

RAW-264.7 er en makrofaglignende cellelinje fra mus som er injisert med Abelson 

leukemivirus. Disse cellene produserer legumain og utrykker overflatereseptoren dectin-1 og 

ble dermed benyttet i denne oppgaven (Gordon and Siamon 2001). Fordelen med å bruke 

cellelinjer er at det er lett å kontrollere cellene i vitro og dermed lett utføre forsøket. Det har 

tidligere blitt påvist at dectin-1 på RAW-264.7-celler gjenkjenner partikulært β-glukan fra gjær, 

og at dette fører til reduksjon av legumainaktivitet (Berven, Skjeldal et al. 2015). 

2.3.3 Legumain  

Legumain er et proteolytisk enzym som tilhører cystein endopeptidase C13 familien. 

Proteolytiske enzymer, også kalt proteaser eller peptidaser, er en gruppe enzymer som 

katalyserer spaltingen av peptidbindinger i proteiner. Legumain spalter spesifikt peptidbindinge 

C-terminalt for aminosyren asparagin og ble derfor også kalt asparaginyl endopeptidase (AEP) 

(Rawlings, Waller et al. 2014) Legumain ble først funnet i planter, men ble deretter oppdaget 

både i parasitten Schitosoma mansoni (Ruppel, Shi et al. 1987) og i pattedyr (Chen, Dando et 

al. 1997) 

Legumain er først og fremst lokalisert i endosomer og lysosomer og har blitt påvist i mange 

ulike mammalske vev, blant annet nyrer, lever, milt, placenta og testikler (Yamane, Murao et 

al. 2013). I tillegg ble enzymaktiviteten påvist på antigenpresenterende celler som makrofager. 

Det ble vist at legumain spiller en viktig rolle i presentering av bakterielt antigen til klasse II 

major histocompatibility complex (MHC-II). Legumain bryter ned antigenet som videre vil 

danne kompleks med MHC-klasse II og presenteres til T-celler (Manoury, Hewitt et al. 1998). 

Legumain er involvert i mange inflammatoriske tilstander som slag, aterosklerose og kreft 

(Edgington, Verdoes et al. 2013). Flere studier har vist at legumain er assosiert i 

kreftpatogenesen (Edgington, Verdoes et al. 2013, Sevenich, Bowman et al. 2014). Økt 

ekspresjon og aktivitet av legumain ble også detektert i mange tumortyper som brystkreft, 

prostatakreft og eggstokkreft (Wang, Chen et al. 2012, Ohno, Nakashima et al. 2013, Wu, Shao 

et al. 2014). I tillegg til å være funnet i tumorceller, er legumain uttrykt i endotelceller og tumor-

assosierte makrofager (TAMS). Overuttrykk av dette enzymet er assosiert med metastase og 

økt invasjonsevne av tumorer (Liu, Huang et al. 2003, Wu, Luo et al. 2006)  
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Legumain syntetiseres som en preproform, og aktiviteten og stabiliteten av legumain er pH- 

avhengig. Det inaktive preproenzymet prosesseres først til prolegumain med molekylvekt på 

56 kDa. Enzymet transporteres videre til lysosomene, og her spaltes C-terminalen av ved 

asparagin 323 (N323). Dettet gir en inaktiv form på 47 kDa, se figur 7. Videre vil N- terminalen 

spaltes av ved aspartat 25 (D25) slik at enzymets aktivform på 46 kDa dannes. Dette trinnet 

skjer ved lav pH. In vivo omdannes enzymet videre til aktivt legumain med molekylvekt 36 

kDa ved hjelp av andre proteaser  (Chen, Fortunato et al. 2000, Li, Matthews et al. 2003).   

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

Figur 7: Aktivering av legumain (Li, Matthews et al. 2003) 

 



15 

 

3  Mål med oppgaven  

β-glukaner isolert fra sopp og gjær har vist en potensial immunmodulerende aktivitet.  Målet 

med denne oppgaven var å karakterisere polysakkarider isolert fra granmatriske og studere 

effekten av disse polysakkaridene på immunsystemet. For å avdekke i hvilken grad β-glukaner 

med immunmodulerende effekt forekommer i Skandinavia matsopp. 

Målet oppnås ved:   

1. Å karakterisere polysakkarider fra granmatriske i forhold til molekylvekt, 

monosakkaridssammensetning og bindingsforhold. 

2. Å studere fraksjonenes effekt på legumainaktivitet i makrofager for om mulig å finne ut 

om eventuelt aktivitet har sammenheng med bestemte polysakkaridstrukturer.  
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4 Metoder  

4.1 Kjemikalieliste 

Kjemikalie  Produsent  

1-Metylimidazol Fluka  

Alfa-amylase fra byggmalt Sigma Aldrich 

Ammoniakk (NH3) VWR 

β-glukan standarder  Megazyme  

β-glukan fra gjær Biotec Betaglucans 

Bio -Rad Protein Assay  Bio-Rad 

Bovint serum albumin Gibco® by Life technologies 

Diklormetan   Merck 

Dimetylsulfoksid (DMSO) Merck 

Eddiksyre  Merck  

Eddiksyreanhydrid Merck  

Etanol  Sigma Aldrich 

Heksan  Sigma  

Iseddik  Merck  

Kalsiumklorid (CaCl2) Merck  

Mangan (II) klorid (MnCl2) Merck  

Mannitol  Sigma Aldrich 

Metanol (vannfri)                                                                       Merck  

Methyl- α-D-mannopyranoside Sigma  

Metyljodid (CH3I) Sigma Aldrich 

Natriumacetat (NaC2H3O2) Merck  

Natriumazid (NaN3) Sigma aldrich 



17 

 

Natriumbikarbonat  Gibco® by Life technologies 

Natriumbordeuterid (NaBD4). Sigma Aldrich 

Natriumhydroksid (0,1 M) Prolabo 

Natriumhydroksid (NaOH-pellets) Merck  

Natriumklorid (NaCl) VWR Chemicals 

Natriumsulfat (Na2SO4) Merck  

Natriumtiosulfat-5-hydrat Merck  

PBS (Phosphate-buffered saline) Invitogen 

Penicillin (1000 U/ ml) / streptomycin (10 

mg /ml) 

Gibco® by Life technologies 

Pullulanstandarder  Polymer Laboratories LTD  

Saltsyre (HCL) VWR Prolabo  

Sølvnitrat 1 % (AgNO3)  Merck  

Toluen Sigma Aldrich 

Triflouroeddiksyre (TFA) Merck  

Trimetylsilyl propanylsyre (TSP) Sigma Aldrich 

Tris ((hydroksymetyl aminometan) Merck  
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4.2 Generelle metoder  

4.2.1 Innveiing  

Vektene som ble brukt:        

 Analysevekt  Sartorius Extend ED224S (Sartorius) 

Veieområde: 0,1 mg- 220 g 

 Overskålsvekt  Mettler BB 2400 (Mettler Toledo) 

Veieområde: 0,01g- 12 kg   

4.2.2 Vannkvalitet 

Vannet som ble benyttet i alle metodene og analysene var renset vann. Det ble brukt Elix® 

Millipore med Progard® NP2 filter til rensing av vannet. 

4.2.3 pH-måling 

For å måle og ha kontroll på pH-verdier i løsningene ble en av disse metodene benyttet: 

 pH papir: pH-Fix 0-14 (Fisherbrand) 

 pH-meter: SevenCompact™ pH/Ion meter S220 (Mettler Toledo) 

  InLab®Semi-Mikro pH (Mettler Toledo) 

Buffere med pH 4, 7, og10 (Hamilton Duracal Buffer (Hamilton Bonaduz AG, Sveits) ble brukt 

til kalibrering av pH meteret. 

4.2.4 Blanding av løsninger  

Minishaker:    MS3 Basic Lab Shaker (IKA) 

Vortex:   IKA® Lab Dancer (IKA) 

Magnetrør:   IKA® Color Squid (IKA) 

4.2.5 Avgassing av løsninger 

For å fjerne uønsket luft i løsningene ble en av disse metodene brukt: 

 Ved å boble gjennom løsningen med helium gass i 10-15 minutter 
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 Bruk av vakuum-pumpe i 5 minutter (ILMVAC, Typ 412522, Membranpumpe MPC 

101 (ILMVAC GmbH) 

4.2.6 Inndamping med rotavapor 

Rotavapor ble benyttet for å dampe inn løsningene med 

stort volum. Volumet ble redusert under trykk ved 40 ˚C.  

Utstyr: 

 Rotavapor med vannbad og vakumpumpe: IKA® 

RV 10 Basic rotavapor (VWR), se figur 8 

 Kolbe  

 

 

 

4.2.7 Sentrifugering   

Det ble benyttet to forskjellige typer sentrifuger avhengig av prøvevolum og ønsket 

sentrifugalkraft (g). En stor sentrifuge (Heraeus® Multifuge® 4 KR (VWR), ble bruk til prøvene 

med stort volum (1,5 ml-1 L) og hastighet (maks RCF (x g): 15320) 

En minisentrifuge (Sentrifuge mini (LABNET) ble brukt for å sentrifugere prøver med mindre 

volum (0,4 ml-9 ml) i eppendorfrør (maks: 2000 g). 

 

4.2.8 Frysetørking  

Ved frysetørking fjernes vannet fra en dypfryst løsning 

ved sublimasjon, det vil si at vannet går direkte over fra 

is til gassform under vakuum og lav temperatur. Prøven 

ble først frosset ned i metanolbad eller fryser, deretter 

satt på en frysetørker under vakuum. 

 

 

Figur 8: Rotavapor med vannbad fra VWR..  

Figur 9: Alpha 1-4 LD plus Frysetørker fra (Christ)  
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Utstyr:  

 Metanolbad:    Hetofrig (Heto Birkerød, Danmark)  

 Frysetørker:   Alpha 1-4 LD plus (Christ)(figur-9) 

 Vakuumpumpe:  Edwards RV5 Vacuum Pump (Edwards)   

4.2.9 Syrevasking av glassutstyr  

For å fjerne forurensninger som kan komme fra papp /papiremballasje, ble glassutstyr som ble 

brukt til metanolyse og metylering vasket med konsentrert saltsyre (HCl). Dette ble gjort for å 

unngå kontaminasjon og karbohydratforurensninger som kan påvirke analyseresultater. 

Reagenser: 

Konsentrert saltsyre (37 % HCl) 

Renset vann 

Utstyr: 

 Varmeskap:    Heraeus Function Line (Thermo Scientific)  

 Beskyttelsesutstyr:  Hansker og vernebriller 

 

Utførelse:  

Glassutstyret ble fylt /dekket med konsentrert saltsyre og satt til henstand i 30 minutter. Deretter 

ble glassutstyret skylt grundig med springvann, og ble så skylt godt tre ganger med renset vann. 

Til slutt ble utstyret tørket i varmeskap ved 80 °C over natten. 

4.2.10  Dialyse  

Prinsipp: 

Dialyse er en metode som brukes for å fjerne salter og uønskede lavmolekylære stoffer fra 

prøveløsningen. Dialyseslanger består av en semipermeabel membran med en bestemt 

porestørrelse, hvor stoffer med lavere molekylvekt enn dialyseslangenes porestørrelse som er 

angitt som molekylvekt cut-off verdi (MWCO), vil diffundere ut gjennom porene i slangen, 

mens stoffer med større molekylvekt holdes igjen i slangen. Diffusjonen skjer på grunn av 

konsentrasjonsforskjell på hver side av membranen, derfor er det viktig å skifte dialysevannet 
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flere ganger under dialysen for å holde denne konsentrasjonsforskjellen, se figur 10 (Spectrum 

Laboratories 2017). 

 

 

 

Reagenser: 

0,1 M NaOH-løsning 

0,1 % natriumazid løsning (NaN3)  

Toluen (Sigma Aldrich) 

1 % AgNO3-løsning (Merck)   

 

Utstyr:  

Dialyseslanger:  Spectra/Por® Dialysis Membrane, MWCO: 12-14,000 Da, d: 29 

mm (Spectrum Laboratoriet) 

 Spectra/Por® Dialysis Membrane, MWCO: 3500 Da, d: 29 mm 

(Spectrum Laboratoriet) 

Kokeplate (Elektra)  

Kasserolle  

Stort begerglass  

Dialyseklemmer 

Plastbøtte 

Begerglass 

Magnet og magnetrør 

Glasstaver 

 

 

Figur 10: Bildet viser prinsippet bak dialyse. Dialyse av prøveløsningen starter fra venstre hvor konsentrasjonen 

er høy til likevekt oppnås (til høyre) (Spectrum Laboratories 2017) 
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Utførelse: 

Dialyseslangene ble klippet til passende lengde (30-40 cm), deretter ble de kokt i 10 min i 1 L 

renset vann tilsatt 100 µl 0,1 M NaOH- løsning. Etter koking ble slangene skylt godt både 

innvendig og utvendig med vann. Slangene ble kokt på nytt i vann i 10 minutter, og deretter 

skylt grundig med vann. Slangene ble oppbevart i 0,1 % NaN3 i kjøleskap for å unngå 

bakterievekst.  

Dialyseslangene ble skylt godt med renset vann før bruk, for å fjerne rester av natriumazid-

løsning. Deretter ble slangen lukket i en ende ved hjelp av en dialyseklemme og fylt med litt 

renset vann for å kontrollere at den var tett. Slangen ble holdt over et begerglass og fylt ½-2/3 

fulle med prøveløsning ved hjelp av en trakt, deretter ble tilsatt 2-3 dråper toluen for å hindre 

bakterievekst. Luften ble fjernet fra slangen og den andre enden ble lukket med en 

dialyseklemme. Slangene ble overført til en plastbøtte med renset vann og dialysert i 2 dager 

ved 4 ºC under omrøring med magnet. Glasstaver ble brukt for å holde slangene unna magnet 

og vann ble skiftet flere ganger under dialysen. Dialysevannet ble testet med AgNO3-løsning 

for deteksjon om kloridioner fantes i løsningen, når vannet ikke ble blakket ved tilsetting av 

noen dråper sølvnitratløsning, var det ikke fortsatt kloridioner i prøven og dialysen avsluttet. 
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4.3 Isolering av polysakkarider 

4.3.1 Ekstraksjon  

 

Lactarius deterrimus
Frysetørket og pulverisert sopp (100 g) 

Diklormetaneksrtakt Residuum 

Etanolekstrakt

(Eld) 
Residuum 

Vannekstrakt 
Residuum 

        Ekstrahert med  diklormetan 

                        25 °C 24h (x2)

                     Ekstrahert med       

etanol

                   Ekstrahert med vann 

               100 ° C 6h (x2)

Supernatant 
WLd 

(3,65 g)
Alkaliekstrakt Residum 

1 M NaOH+NaBH4       

100 ° C 4h

(ALd)

(17,4 g)

Ufelling med 

etanol

 

 

  

Figur 11: Oversikt over ekstraksjonene som ble tidligere utført på granmatriske. Utgangspunktet for arbeidet 

i denne oppgaven var vannekstrakt (WLd) og alkaliekstrakt (ALd) som var ekstrahert på forhånd. 
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4.3.2 Gelfiltrering   

Prinsipp:  

Gelfiltrering er en kromatografisk metode (size- exclusion chromatography (SEC) som 

separerer stoffer på grunnlag av størrelse). Stasjonærfasen er porøse partikler med kontrollert 

porestørrelse, og separasjonen forutsetter at det ikke er interaksjon mellom stoffene og 

stasjonærfasen. De store molekylene går ikke inn i porene, men passerer gjennom kolonnen 

med samme hastighet som elueringsmiddelet og kommer dermed først ut av kolonnen. De 

minste stoffmolekylene transporteres av elueringsmiddel inn i de minste porene av partiklene. 

De skal ikke nødvendigvis gjennom porene men diffunderer ut og inn av disse. Dette gjør at de 

små molekylene vil bruke lang tid for å komme seg gjennom kolonnen og dermed elueres ut 

seinere enn de store molekylene. Dette betyr at de største molekylene vil ha kortere 

retensjonstid enn de små molekylene (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2010, GE-

Healthcare 2014)  

Sephacryl S-500 

Kolonnen som ble brukt var en ferdigpakket Sephacryl S-500 kolonne. Kolonnen består av en 

gelmatriks med kryssbundne allyldekstran og N, N'- metylenbisakrylamid. Sephacryl S-500 

separerer stoffer mellom 40 000- 20 000 000 Da målt for dekstraner og dermed er godt egnet 

for separasjon av polysakkarider (GE-Healthcare 2016). 

Reagenser: 

0,1 M Natriumklorid 

20 % Etanol for oppbevaring av kolonne.  

Alle løsningene ble filtrert med 0,45 µm og gasset med heliumgass. 

 

Utstyr: 

Kolonne:    Sephacryl S-500 (Phramacia) 

Kolonnevolum:   650 ml (H: 92 cm, D: 3 cm) 

Injektor:    Valve IV-7 

Pumpe:    Pump P-50 (Pharmacia Biotech) 

Detektor:    RID-6A detektor (SHIMADZU) 

Fraksjonssamler:   Pharmacia LKB-Super Frac (Pharmacia) 
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Programvare:    Chromeleon versjon 7 

Filter: PALL® Acrodisc® Syringe Filter with 0, 45 µm Supor® 

Membrane (PALL) 

Sprøyte:   5 ml SOFT -JECT® (HENKE SASS WOLF GMBH) 

Oppsamlingsrør:   15 ml   

 

Betingelser: 

Loop:    8 ml 

Elueringshastighet:   1 ml / min 

Elueringsmiddel:   0,1 M NaCl 

Fraksjonsstørrelse:   4 ml per oppsamlingsrør, totalt 180 fraksjoner 

Injisert volum:   8 ml  

 

Utførelse:  

 Vasking av kolonnen ved oppstart: Kolonne ble vasket med 1 kolonnevolum vann, 

deretter med 2 kolonnevolum 0,1 M NaCl ved flowhastighet på 0,5 ml/ min 

 Applisering og eluering av prøven: Prøven (100 mg) ble løst i 50 ml 0,1 M NaCl, slik 

at konsentrasjonen ble 2 mg/ ml. Løsningen ble filtrert med 0,45 µm filter, dette ble 

gjort rett før injeksjon. Deretter ble prøven pumpet på kolonnen via loopen. 

Elueringsprofil ble bestemt ved hjelp av digitalisering av signaler fra RI-detektor og 

fraksjonene ble deretter slått sammen, dialysert og frysetørket.   

 Vasking av kolonnen etter bruk: Kolonnen ble vasket med 2 kolonnevolum 0,1 M 

NaCl, deretter med 4 kolonnevolum vann. Til slutt ble kolonnen konservert med 4 

kolonnevolum 20 % etanol og oppbevart på kjølerom. Vasking av kolonnen ble utført 

ved en flowhastighet på 0,5 ml/ min. 
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4.3.3 Affinitetskromatografi (AC) 

Prinsipp: 

Affinitetskromatografi er en type adsorbsjonskromatografi hvor stoffet som skal separeres 

binder seg til en spesifikk ligand som er kovalent bundet til en kolonnematriks. Etter applisering 

på kolonnen og bindingen til liganden kan stoffet elueres ved å bruke en kompetitiv ligand eller 

ved forandring av betingelsene som ionestyrke, pH eller polaritet.  (GE-Healthcare 2011) 

4.3.3.1 Con A Sepharose  

Con A Sepharose er et medium som består av Concanavalin A (Con A) som er et lektin 

(metallprotein) isolert fra Canavalia ensiformis (Jack Bean), koblet til Sepharose 4B. Con A 

Sepharose er spesielt egnet for separasjon av glykoproteiner, polysakkarider og glykolipider. 

Con A binder seg til karbohydrater som inneholder kjeder med α-D-mannose eller α-D-glukose, 

men har sterkere affinitet til α-D-glukose enn α-D-mannose. Hydroksylgrupper ved C3, C4 og 

C5 er viktig for binding med Con A (GE-Healthcare 2011). 

Reagenser:  

Con A SepharoseTM 4B (GE-Healthcare) 

Bindingsbuffer (pH 7,4) 

 20 mM Tromethane hydrochloride (Tris-HCl)  

 0,5 M Natriumklorid (NaCl)   

 1 mM Mangan (II) klorid (MnCl2) 

 1 mM Kalsiumklorid (CaCl2) 

 

Elueringsbuffer (pH 7,4) 

 0,1-0,5 M methyl-α-D-mannopyranoside  

 20 mM Tris- HCl 

 0,5 M Natriumklorid (NaCl) 

 

Vaskebuffer 1 (pH 8,5) 

 20 mM (Tris- HCl) 

 0,5 M Natriumklorid (NaCl)  

 

Vaskebuffer 2 (pH 4,5) 

 

 0,5 M Natriumklorid (NaCl)  
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 20 mM Natriumacetat (NaC2H3O2) 

 

Oppbevaringsbuffer (pH 6) 

 0,1 M Natriumacetat (NaC2H3O2) 

 1 M Natriumklorid (NaCl) 

 1 mM Mangan (II) klorid (MnCl2) 

 1 mM Kalsiumklorid (CaCl2) 

 1 mM Magnesium(II) klorid (MgCl2)  

 20 % Etanol 

 

Utstyr:  

Kolonne 6 ml  

Eppendorfrør  

Metyleringsrør  

Sentrifugerør:    Amicon® Ultra-4 10K centrifugal filter tube (Millipore) 

Minishaker:    MS3 Basic Lab Shaker (IKA) 

Sentrifuge:    Heraeus® Multifuge® 4 KR (VWR) 

Vannbad:   ED Heating Circulator with Open Bath (JULABO GmbH) 

 

Utførelse: 

 Pakking av kolonne ved oppstart: Kolonnematerialet ble først vasket 10 ganger med 

bindingsbuffer for å fjerne konserveringsmiddel som kan påvirke analyseresultat. 

Deretter ble kolonnematerialet overført til kolonnen med filter, forsiktig, for å unngå 

luftbobler. Pakket kolonne ble vasket to ganger med bindingsbuffer til kolonnehøyden 

ble konstant. 

 Applisering og eluering av prøveløsning: Frysetørket prøvemateriale av vannekstrakt 

(15 mg) ble veid inn i et eppendorfrør og løst i bindingsbuffer til konsentrasjon 5 mg/ 

ml. Prøven ble mikset godt og satt i vannbad ved 80 ºC. Prøveløsning ble overført til 

kolonnen. Glukosefraksjon (fraksjon 1) ble eluert først med bindingsbuffer, deretter ble 

mannosefraksjon (fraksjon 2) eluert med elueringsbuffer. 

 Sentrifugering av fraksjonene: Glukose og mannosefraksjon ble sentrifugert ved hjelp 

av Amicon Ultra-4 10K sentrifugal rør med filter. Sentrifugerøret ble først vasket med 
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renset vann, og sentrifugert ved 4000 g i 20 minutter. Dette trinnet ble gjentatt tre 

ganger. Dette ble gjort for å fjerne konserveringsmiddelet Natriumazid (NaN3). Deretter 

ble glukosefraksjon overført til sentrifugerøret og ble sentrifugert ved 4000 g i 20 

minutter. Etter sentrifugering ble suprenatant fjernet og den oppkonsentrerte prøven ble 

vasket tre ganger med renset vann. Prøven ble sentrifugert ved 4000 g i 20 minutter 

mellom hver vask. Til slutt ble prøven overført til metyleringsrør, frosset ned på fryseren 

og deretter frysetørket for videre analyse. Prosedyren ble gjentatt med mannosefraksjon.    

 Vask og oppbevaring av kolonnematerialet: Ved avslutning av analysen ble 

kolonnematerialet vasket tre ganger med vaskingsbuffer1 (3 kolonnevolum), deretter 

med vaskebuffer 2. Kolonnematerialet ble oppbevart i kjøleskap med 

oppbevaringsbuffer. 

4.3.4 Jod-jod-kalium-test 

Prinsipp:  

Jod-jod kalium testen ble benyttet for å undersøke om prøvene inneholdt α-1→4 glukaner. Jod 

danner et blåfarget kompleks med α-1→4 glukaner. Fargeløsningen vil være oransje hvis 

løsningen ikke inneholder α-1→4glukaner (Rundle, Foster et al. 1944). 

Utstyr: 

Pipette  

En porselensplate med 12 brønner 

 

Reagenser:  

3 % Jod i 6,7 % kaliumjodid – løsning  

Vann 

 

Utførelse: 

En liten mengde polysakkarid ble lagt i en brønn på porselensplaten og løst i en liten mengde 

vann. Deretter ble to dråper av jod-jod-kalium løsningen tilsatt og blandet godt med prøven. 

Eventuell fargeendring ble notert. 
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4.4  Karakterisering av polysakkarider 

4.4.1 Metanolyse  

Prinsipp: 

Metanolyse er en metode som brukes for å bestemme monosakkaridsammensetning i en prøve 

som inneholder polysakkarider. I et surt, vannfritt metanolholdig miljø vil glykosidbindingene 

brytes og polysakkaridene spaltes til metyl-glykosider. Det er viktig at prøven ikke inneholder 

vann, for å unngå tap av monosakkarider og at det skjer en hydrolyse under reaksjonen 

istedenfor metanolyse.                                                                                                                      

Mannitol brukes som intern standard for å korrigere for eventuelle tap under metanolysen 

(Chambers and Clamp 1971). 

 

 

 

Utstyr: 

Supelcorør (syrevasket) med lokk  

SMI-pipette (100 μl)  

Målepipette (1 ml) med peleusballong  

Vakuumeksikator med P2O5  

Parafilm og kanyle 

Varmeskap:   Heraeus Function Line (Thermo Scientific) 

N2-gassoppsett:  Pierce Reacti-vap III and Pierce Reacti-Therm III TM. (Thermo 

Scientific) 
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Figur 12: Metanolyse av en glykosidbinding mellom xylose og glukose i en polysakkaridkjede 
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Reagenser: 

Intern standard: 1 mg/ml mannitol i vannfri metanol (Merck) 

3 M HCl i vannfri metanol 

Vannfri metanol 

 

Utførelse:  

Frysetørket materiale (1 mg) ble veid inn i en supelcorør. Røret ble dekket med perforert 

parafilm og prøven ble satt til tørking i vakuumeksikator i minst 20-24 timer. Eksikatoren ble 

satt i varmeskap ved 40 °C. Det ble tilsatt 100 μl internstandard til prøven, deretter ble 1 ml 3 

M HCl i metanol tilsatt. Korken ble skrudd på og prøven ble satt i varmeskapet ved 80 °C i 20-

24 timer. Deretter ble prøven inndampet til tørrhet med nitrogen gass. For å fjerne rester av HCl 

fra prøven ble det tilsatt 200 μl vannfri metanol, og prøven ble inndampet til tørrhet med 

nitrogen gass. Dette ble gjort tre ganger. Tørr prøve ble dekket med perforert parafilm og satt 

til tørking i eksikator, før den ble derivatisert med TMS. 

4.4.2 TMS – derivatisering  

Prinsipp:  

Hensikten med TMS-derivatisering er å lage flyktige termisk stabile derivater av stoffene slik 

at de blir bedre egnet for gasskromatografi. 

Monosakkarider er lite flyktige på grunn av de polare hydroksylgruppene som nedsetter 

prøvens flyktighet, i tillegg forårsaker de adsorpsjon til overflater, og stoffene elueres som 

brede topper med haledannelse. Dette kan løses ved derivatisering, hvor polare grupper 

omdannes til upolare grupper (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2010).  
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Utstyr:  

SMI pipette (200 μl) 

Eppendorf-rør 

Minishaker:    MS3 Basic Lab Shaker (IKA) 

Sentrifuge:    Sentrifuge mini (Labnet) 

 

Reagenser:  

TMS-reagens:  

Trimetylklorsilan (TMCS)  1ml 

Heksametyldisilazan (HMDS) 2ml 

Pyridin (vannfritt)   5ml 

 

Utførelse:  

TMS-reagens (200 μl) ble tilsatt til den metanolyserte prøven, prøven ble mikset godt på 

minishaker i 30 sekunder. Prøven ble satt til henstand i minst 30 minutter i romtemperatur. 

Prøven ble overført til eppendorf-rør og sentrifugert til klar supernatant, før den ble analysert 

ved gasskromatografi.  

  

Figur 13: Derivatisering av de frie hydroksylgruppene med TMS-reagens for å øke flyktigheten (Hussain 

2010).     
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4.4.3 Gasskromatografi  

Prinsipp: 

Gasskromatografi (GC) er en separasjonsmetode for flyktige og termiske stabile stoffer. 

Mobilfasen er en gass som under trykk strømmer gjennom en oppvarmet kolonne, prøven 

injiseres i en oppvarmet injektor hvor den fordamper og blir bragt til kolonnen med bæregassen. 

Stoffene i prøven vil fordele seg forskjellige mellom stasjonærfasen og bæregassen avhengig 

av stoffenes flyktighet, polariteten og interaksjon med stasjonærfasen. Stoffene detekteres av 

en detektor som er plassert ved utgangen av kolonnen. Komponenter i prøven som har høy 

affinitet til den stasjonære fasen vil bli lenger i kolonnen og elueres senere enn de med mindre 

affinitet til den stasjonære fasen (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2010). 

Identifikasjon av monosakkaridene i GC-kromatogrammet ble gjort ved å sammenligne den 

relative retensjonstiden til hver topp med de relative retensjonstidene til standarder, som ble 

analysert tidligere på GC under de samme betingelser. Den relative retensjonstiden for hver 

monosakkarid ble regnet ut i forhold til intern standard. Mannitol med kjent konsentrasjon og 

mengde ble brukt som intern standard i denne oppgaven. I tillegg ble arealforholdet mellom 

toppene til hvert monosakkarid brukt for å bestemme kvantitativt innhold av de forskjellige 

monosakkaridene i prøvene.  

 

Utstyr og betingelser:  

Gasskromatograf  Thermo Scientific, Focus GC 

Detektor   Flammeionisasjonsdetektor (FID) med H2 og luft til flammen. 

Injektor   Spilt: spiltless 

Autosampler   Fisons AS-800 

Programvare    Chromeleon 

Kolonne   Restek-Rxi 5MS” Fused silica” kapillærkolonne. 

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

Bæregass   Helium 

Flow mode   Konstant ctrl  

Injeksjon mode  Split 

                  Splitforhold = 1:10 

Injeksjonsvolum  1,0 l  
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Injektortemperatur  260C 

Detektortemperatur  310C 

Temperaturprogram: initialt 140 ˚C, deretter økning med 1 ˚C/ min til 170 ˚C, videre økning 

med 6 ˚C/ min til 250 ˚C. 

                            

Reagenser:  

Metanol 

Heksan  

 

4.4.4 Bestemmelse av molekylvekt.   

Væskekromatografi (HPLC)  

Prinsipp: 

HPLC High Performance Liquid Chromatography ble benyttet for å estimere molekylvekt til 

polysakkarider i vannekstrakt-prøven og de forskjellige fraksjonene som ble separert etter 

gelfiltrering med Sephacryl S-500. Det ble brukt standardkurver laget med β-glukan og 

pullulanstandarder med kjente molekylvekter for å beregne molekylvekt på prøvene.  

HPLC systemet består av reservoar for mobilfase, pumpe, injektor, kolonne, detektor og 

datasystemet, se figur 14. Separasjonen skjer ved at mobilfase pumpes med konstant hastighet 

gjennom kolonnen. Løsningene injiseres rett inn i væskestrømmen, separeres i kolonnen og 

detekteres av detektoren som gir en elektronisk respons for stoffene. Datasystemet skriver ut 

resultatene som kromatogrammer (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2010).  
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Kolonnene som ble brukt i analysen var SEC- kolonner for HPLC, se figur 15 som separerer 

stoffer etter molekylstørrelse (Bioscience 2016). Kolonnene som ble benyttet er egnet til 

separasjon av vannløselige polymere, siden de har store fraksjoneringsområder.  

 

 

 

Elueringsmidler:  

Alle løsningene ble degasset med Helium.   

Elueringsmiddel: 50 mM Na2SO4 

Til oppbevaring av kolonne og førkolonne: 20 % Etanol løsning 

 

                                                                                           

Figur 14: Oppbygning av en HPLC apparatur. Systemet består av et mobilfasereservoar, injektor,  en pumpe, 

og en detektor for å detekter separerte stoffer fra kolonnen (Corporation 2016) 

Figur 15: SEC -kolonne for HPLC som separerer 

stoffer etter molekylstørrelse (Bioscience 2016) 
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Standarder:               

Alle standardene ble løst i vann til konsentrasjon 1 mg/ ml.  

  (1,3) (1,4) β-glukan standarder(A-E) (Megazyme). Spesifikasjonene til disse 

standardene er gjengitt i Tabell 3.  

 

Standarder Mp (kDa) Mw (kDa) Mn (kDa) 

A 667 650 481 

B 375 391 307 

C 247 265 192 

D 160 229 187 

E 67,1 70,6 56 

 

 Pullulanstandarder (1-8) (Polymer Laboratories LTD). Spesifikasjonene til disse 

standardene er gjengitt i Tabell 4. 

 

Standarder Mp (kDa) 

1 853 

2 380 

3 186 

4 100 

5 48,0 

6 23,7 

7 12,2 

8 5,8 

 

 

Tillaging av standardkurver 

Standardkurven ble lagt ved at logaritmen av molekylvekten for hver av standardene ble plottet 

mot retensjonstiden. Videre ble kurven brukt til å finne en regresjonslinje og funksjonen til 

regresjonslinjen, som ble benyttet for å bestemme molekylvektdistribusjon i prøvene.  

Tabell 3: Molekylvekt for Beta-glukan standarder (A-E) (Megazyme)) som ble brukt på HPLC-analysen 

Tabell 4: Molekylvekt for pullulanstandarder(1-8) (polymer Laboratories LTD) som ble brukt på HPLC-analysen. 
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Gjennomsnittlig molekylvekt (Mw), molekylvekt av den høyeste topp (Mp), og polydispersitet 

(Pd), ble estimert ved hjelp av programvaren PSS WinGPC Scientific V6.20. Dette arbeidet ble 

utført ved Nofima mat i Ås. 

Utstyr:  

Kolonner:   

1. TSK-Gel® G5000PWXL HPLC Column (7,8 mm x 30,0 cm), (Bioscience) 

Makstrykk: 20 Bar 

Separasjonsområde: 50 - 7000 kDa Dextran 

Kolonnevolum: 14,3 ml 

Partikkelstørrelse: 10 μm  

 

2. TSK-Gel® G3000PWXL HPLC Column (7,8 mm x 30,0 cm), (Bioscience)         

Makstrykk: 40 Bar  

Separasjonsområde: ˂ 60 kDa Dextran 

Kolonnevolum: 14,3 ml 

Partikkelstørrelse: 7 μm 

 

Førkolonne: TSK-Gel® PWXL GuardColumn (6, 0 mm x 4,0 cm), (Bioscience) 

Makstrykk: 40 Bar 

  

HPLC:    LaChrom Elite® (Hitachi)   

Pumpe:   LaChrom Elite® L-2130 

Autosampler:   LaChrom Elite® L-2200 

Detektor:    RI Detektor L- 2490  

Programvare:    EZChrome Elite® 

Prøverør:    Plastic micro vials 0, 3 ml (BROWN) 

Filter:  Samplicity TM filtration system with Millex Samplicity ® filters (Merck 

Millipore)  

Vortex: Lab Dancer (IKA) 

Vannbad:   ED Heating Circulator with Open Bath (JULABO GmbH) 

 

Betingelser:  

Flow:    0,5 ml/min  

Injeksjonsvolum:  95 μl 

Elueringstid:  30 minutter/ prøve 
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Utførelse: 

 Vasking av kolonnen ved oppstart: Kolonnen ble først vasket med vann 1 

kolonnevolum ved 0,25 ml/min, deretter 1 kolonnevolum ved 0,5 ml/min. 

Referansecellen i RI-detektoren ble også vasket. Kolonnen ble kondisjonert med 

elueringsmiddel med en flowhastighet på 0,5 ml/ min og inntil stabil detektorrespons. 

 

 Applisering og eluering av prøveløsning: Prøvene ble løst 1 mg/ml i elueringsmiddel, 

og ble mikset godt på vortex og satt i vannbad 80 ºC for å øke løseligheten. Deretter ble 

300 μl av hver prøve filtrert 0,45 μm over i prøverør, eventuell luft ble fjernet og prøvene 

ble injisert på kolonnen ved hjelp av datasystemet.             

 Vasking og konservering av kolonnen ved avslutning: Ved avslutning av analysen 

ble kolonnen vasket med vann med en flowhastighet på 0,5 ml/min i 1 time, deretter 

konservert med 20 % etanol, 2 kolonnevolum ved 0,25 ml/min. Både kolonne og 

førkolonne ble oppbevart i 20 % etanol. 

 

4.4.5 Metylering  

Metylering er en derivatiseringsmetode som benyttes for å bestemme bindingsposisjoner 

mellom monosakkaridenheter i en prøve med polysakkarider. Metoden består av følgende trinn: 

Metylering, hydrolyse, reduksjon og acetylering, samt GC-MS analyse for identifikasjon. 

Metylering 

Metyleringen utføres for å kunne skille de frie hydroksylgruppene som ikke deltar i 

glykosidbindinger fra de hydroksylgrupper som inngår i glykosidbindinger. Ved metyleringen 

blir de frie hydroksylgruppene deprotoneres først ved hjelp av dimetylsulfoksid (DMSO) i 

sterkt basisk miljø. Deretter metyleres de med metyljodid som er metyleringsreagenset 

(Ciucanu and Kerek 1984, Filomena, Cherie et al. 2012). 
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Utstyr  

Metyleringsrør med lokk 

Agatmorter med pistill  

Finnpipetter  500 µL-5 mL   

Minishaker:   MS3 Basic Lab Shaker (IKA) 

N2-gassoppsett:  Pierce Reacti-vap III and Pierce Reacti-Therm III TM. (Thermo Scientific) 

Ristemaskin:   Vibrax-VXR (IKA) 

Sentrifuge:   Heraeus® Multifuge® 4 KR (VWR) 

Ultralydbad:   USC200TH Ultrasonic Bath (VWR) 

Varmeskap:   Heraeus Function Line (Thermo Scientific) 

Vannbad:  ED Heating Circulator with Open Bath (JULABO GmbH) 

Alt gassutstyr ble syrevasket 

 

Reagenser 

Vannfri Metanol  

Dimetylsulfoksid (DMSO)  

Tørkende NaOH-pellets  

Metyljodid (Sigma Aldrich)  

Natriumtiosulfat-5-hydrat 

Diklormetan  

 

 

Figur 16: Metylering av de frie hydroksylgruppene i basisk miljø (Filomena, Cherie et al. 2012) 
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Utførelse: 

Frysetørket prøvemateriale (1 mg) ble veid inn i en metyleringsrør, deretter vasket med 200 μl 

vannfri metanol og tørket under N2- gass. Vasking av prøven ble gjentatt to ganger. Og prøven 

ble tørket med N2-gass mellom hver gang. Deretter ble prøven satt til tørking i vakuumeksikator 

over natten. Prøven ble tilsatt 300 μl DMSO og flushet med nitrogen. For å øke løseligheten, 

ble prøven varmet i vannbad 80 ºC i 30 minutter og sonikert på ultralydbad. 

En nylaget suspensjon av NaOH løst i DMSO (500 μl) ble tilsatt prøven ved hjelp av en 

finnpipette. Prøven ble flushet med nitrogengass for å fjerne O2 og unngå sidereaksjoner. 

Deretter ble prøven satt til risting ved 200 g i 30 minutter.  

Det ble tilsatt (400 μl) metyljodid i avtrekk i tre omganger, og prøven ble ristet ved 200 g i 10-

20 minutter etter hver tilsetting. Deretter ble 10 ml nylaget 100 mg / ml natriumthiosulfat i 

renset vann og 2 ml diklormetan tilsatt. Prøven ble blandet godt på en minishaker i minst 40 

sekunder, og sentrifugert ved 1000 g i 3 minutter for å separere fasene. Vannfasen (den øverst 

fasen) ble fjernet og det ble tatt vare på diklormetanfasen. Diklormetanfasen ble vasket 4 ganger 

med 5 ml renset vann og prøven ble ristet godt og sentrifugert mellom hver gang før vannfasen 

ble fjernet. Diklormetanfasen ble overført til et nytt supelcorør og tørket under N2-gass.   

Hydrolyse 

Glykosidbindingene mellom de delvis metylerte monosakkaridene spaltes ved hydrolyse i surt 

miljø. Polysakkarider hydrolyseres ved hjelp av Triflouroeddiksyre (TFA)  (Ciucanu and 

Kerek 1984, Filomena, Cherie et al. 2012).

 

 

 

 

Figur 17: Hydrolyse av de delvis metylerte polysakkaridene med TFA (Filomena, Cherie et al. 2012)     
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Reagenser: 

2,5 M Triflouroeddiksyre (TFA) 

1 M Natriumbordeuterid (NaBD4) 

2 M NH4OH 

 

Utstyr: 

Finnpipette (500 µl) 

Varmeskap:     Heraeus Function Line (Thermo Scientific) 

N2-gassoppsett:  Pierce Reacti-vap III and Pierce Reacti-Therm III TM. 

(Thermo Scientific) 

Ultralydbad:     VWR USC200TH Ultrasonic Bath (VWR) 

Speed Vacuum Concentrator: 

Vapornet     Savant® VN100 (Thermo Scientific) 

Refrigerated vapor Trap  RVT4104 

Speed Pressure Dryer   Savant® SPD121P (Thermo Scientific) 

Vacuum pump    OFP4000 OIL-FREE (Thermo Scientific) 

 

Utførelse:  

TFA 2,5 M (500 µl) ble tilsatt metylerteprøven. Prøven ble flushet med N2-gass og satt i 

varmeskap ved 100 ºC i 2 timer. Etter avkjøling ble prøven tørket i Speed Vakuum dryer i ca.1 

time, deretter ble 500 µl 2M NH4OH og 500 µl nylaget løsning av NaBH4 i 2 M NH4OH tilsatt 

i prøven. Prøven ble sonikert på ultralydbad i 1 minutt og satt ved 4 ºC over natten. 

Reduksjon 

For å åpne ringstrukturen i de delvis metylerte monosakkaridene reduseres hemiacetallet ved 

C1 til alditol med natriumborodeuterid. Under reaksjonen overføres et deuterium atom fra 

NaBH4 til C1 i monosakkaridet for å gjøre det lettere å skille mellom C1 og C6 i GC-MS resultat 

(Ciucanu and Kerek 1984, Filomena, Cherie et al. 2012). 
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Reagenser:  

Iseddik (Merck) 

5 % Eddiksyre i metanol 

Metanol  

 

Utstyr: 

Finnpipetter (50 µl- 5ml) 

Speed Vacuum Concentrator: 

Vapornet:    Savant® VN100 (Thermo Scientific) 

Refrigerated vapor Trap:  RVT4104 

Speed Pressure Dryer:  Savant® SPD121P (Thermo Scientific) 

Vacuum pump:   OFP4000 OIL-FREE (Thermo Scientific) 

 

Utførelse: 

Iseddik (50 µl) ble tilsatt til prøven i tre omganger for å få ødelagt overskuddet av reduktant. 

Deretter ble prøven tørket i Speed Vacuum Dryer i ca.2-3 timer. Så ble det tilsatt 2,5 ml 5 % 

eddiksyre i metanol i prøven, og den ble tørket i Speed Vacuum Dryer i ca. 30 minutter (med 

overheat). Dette trinnet ble gjentatt en gang til. Prøven ble tilsatt 2,5 ml metanol, deretter ble 

tørket i Speed Vacuum Dryer i ½ time. Dette trinnet ble gjentatt en gang til. 

 

 

 

Figur 18: Reduksjon av hemiaetallet ved C1 for å åpne ringstrukturen (Filomena, Cherie et al. 2012) 
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Acetylering 

De frie hydroksylgruppene på de delvis metylerte alditolene acetyleres ved hjelp av 

eddiksyreanhydrid for å danne delvis metylerte alditol acetater som er mer flyktige. Dette gjøres 

for å få bedre separasjon på GC-MS  (Ciucanu and Kerek 1984, Filomena, Cherie et al. 2012). 

 

 

 

Reagenser 

1-metylimidazol  

Eddiksyreanhydrid  

Diklormetan  

Vann  

 

Utstyr  

Metyleringsrør med kork  

Finnpipetter (100 µl-5 ml) 

Glasspipetter (1 ml)  

Supelcorør med kork (Supelco) 

Sentrifuge:   Heraeus® Multifuge® 4 KR (VWR) 

Ultralydbad:   VWR USC200TH Ultrasonic Bath (VWR) 

N2-gassoppsett: Pierce Reacti-vap III and Pierce Reacti-Therm III TM. (Thermo Scientific) 

 

Utførelse 

Det ble tilsatt 1-metylimidazol (200 µl) i prøven, etterfulgt med 2 ml eddiksyreanhydrid. Prøven 

ble mikset godt, sonikert på ultralydbad i 5 minutter og deretter satt til henstand i 10 minutter 

Figur 19: Acetylering av de delvis metylerte alditolene med eddiksyreanhydrid (Filomena, Cherie et al. 2012) 
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ved romtemperatur. For å destruere overskuddet av eddiksyreanhydridet, ble det tilsatt 10 ml 

vann. Prøven ble mikset godt og satt til henstand i 10 minutter. 

Deretter ble prøven ekstrahert med 2 x 1 ml diklormetan, prøven ble mikset godt og sentrifugert 

ved 1000 g i 3 minutter mellom hver gang. Diklormetan-fasen (nederste fase) fra begge gangene 

ble samlet opp og tilbakevasket med 2 x 5 ml vann. Prøven ble mikset godt og sentrifugert ved 

1000 g i 3 minutter mellom hver vask. Øverste fase (vannfasen) ble fjernet. Diklormetanfasen 

ble overført til en supelcorør og tørket til tørrhet under nitrogengass. Residuet ble løst i 

diklormetan, deretter analysert ved GC-MS. 

4.4.6 Gasskromatografi-massespektroskopi (GC-MS) 

Prinsipp: 

Kombinasjon mellom gasskromatografi (GC) og massespektrometer(MS) som detektor ble 

brukt til å identifisere, kvantifisere og gi strukturinformasjon om prøvene. Prinsippet ved GC-

MS er at stoffer separeres først på GC-kolonne, deretter føres stoffene inn i massespektrometer 

og ioniseres ved hjelp av en ionekilde inn i selve massespektrometeret. Noen av molekylionene 

som dannes har høyt energiinnhold og er ustabile, og vil dermed spaltes opp i mindre fragmenter 

ved at bindinger i molekylene brytes. Massen til molekylionene og fragmentene, bestemmes 

deretter ved at ionene akselereres inn i en masseanalysator og separeres etter forholdet mellom 

masse og ladning (m/z). Resultatet fra en massespektrometrisk analyse registreres i et 

massespektrum, hvor tolking av massespekter vil gi informasjon om molekylvekten til stoffet, 

bruttoformel, hvilke atomer som finnes i forbindelsen og hvilke grupper stoffet består av 

(Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2010). Figur-20 viser GC-MS instrumentet. 

GC-MS-analysene ble utført av Hoai Thi Nguyen Aas ved Avdeling for farmasøytisk kjemi, 

Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo. 
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Utstyr og betingelser:  

GC-MS: GC-MS-QP2010 (Shimadzu Corporation) 

Programvare: GC-MS analysis, Version 2.10 (Shimadzu 

Corporation). 

Bæregass: Helium  

Kolonne:     Restek-Rxi 5MS silikakolonne. 

                                                Lengde: 30 m. Indre diameter: 0,25 mm. 

Filmtykkelse: 0,25m 

Injektortemperatur:     280 °C  

Detektortemperatur:     280 °C  

Ionekildetemperatur:     200 °C  

Initial flow:     1 mL / min 

Injeksjonssystem:     Splitt (1:10) 

Injeksjonsvolum:    1 µl 

 

Temperaturprogram: initialt 80 ˚C, deretter økning med 10 ˚C/ min til 140 ˚C, videre økning 

med 4 ˚C/ min til 210 ˚C, deretter økning med 20 ˚C/ min til 310 ˚C. 

 

Figur 20: GC-MS instrumentet ved FI 
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4.4.7 Kjernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR) 

Prinsipp: 

Kjernemagnetisk resonans (NMR) er en metode som brukes for å bestemme strukturen til 

ukjente forbindelser. De NMR metodene som ble anvendt er 13C-NMR (karbon spektra), 1H-

NMR (proton spektra), COSY (Correlation Spectroscopy), HMBC (HC multiple bond 

correlations) og HSQC (hetero-nuclear single quantum coherence).  

Spektre ble tatt opp på et AVIII HD 800 MHz Bruker instrument ved Kjemisk Institutt UiO, 

ved Prof. Frode Rise. Resultatene ble tolket av veileder 1. am. Anne Berit C. Samuelsen ved 

bruk av TopSpin versjon 3.2. 

 

Utstyr: 

NMR-spektrometer: Avance 800 MHz UltraShield™ (BRUKER) 

NMR-rør med lokk (NORELL) 

Pasteur-pipette  

 

Reagenser: 

3-(Trimetylsilyl) propanylsyre (TSP) 

Deuteriumoksid 99,9 atom % D (D2O)  

Referanse: 5 % TSP i D2O 

 

Utførelse: 

Prøvematerialet (8 mg) ble løst i 550 µl D2O, deretter ble tilsatt 1 µl 5 % TSP som referanse. 

Prøveløsningen ble overført til et NMR-rør og analysert i et Bruker 800 MHz- NMR 

spektrometer. 

 

NMR-analysene ble utført av Professor Frode Rise ved Avdeling for farmasøytisk kjemi, 

Kjemisk institutt, Universitet i Oslo. 
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4.5 Behandling av rå-ekstraktene 

4.5.1 Enzymbehandling   

Prinsipp:   

Enzymbehandling ble utført med α-amylase. α-amylase er et enzym som bryter ned α-(1→4) 

og α-(1→6) bindinger inne i stivelsemolekylet, slik at det store polysakkaridet brytes ned i 

mindre bestanddeler som glukose, maltose og dekstriner (Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet 2011). Degradering av prøvene med α-amylase var nyttig for å fjerne α-(1→4) 

glukaner, og dermed undersøke polysakkaridene mer og deres biologiske aktivitet. Ved å fjerne 

α-(1→4) glukaner får man et mer opprenset polysakkarid. 

 

Reagenser:  

Alfa-amylase fra byggmalt, (EC 3.2.1.1.)  

Toluen  

Etanol  

70 % etanolløsning  

 

Utstyr: 

Falconrør (50 ml) 

IKA® Lab Dancer (IKA) 

Varmeskap:   Heraeus Function Line (Thermo Scientific) 

Sentrifuge:   Heraeus® Multifuge® 4 KR (VWR) 

Vannbad:  ED Heating Circulator with Open Bath (JULABO GmbH) 

 

Utførelse: 

Frysetørket prøve (80 mg) ble løst i 40 ml vann (til konsentrasjon 2 mg/ml), deretter ble α-

amylase og tre dråper toluen tilsatt i prøven. Prøven ble inkubert ved 20˚C i 20 timer i 

varmeskap. For å stoppe reaksjonen ble prøven kokt opp i 5 minutter i vannbad. Deretter ble 

120 ml etanol tilsatt for felling og prøven ble satt til henstand over natt ved 4˚C. Etter felling 

ble prøven sentrifugert ved 2000 g i 10 minutter. Bunnfallet ble vasket 3 ganger med 70 % 
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etanol, prøven ble sentrifugert ved 2000 g i 10 minutter mellom hver vask. Tørrstoffet ble løst 

på nytt i 20 ml vann, frosset ned og frysetørkt for videre analyser. 

4.5.2 Partiell hydrolyse 

Prinsipp: 

Partiell hydrolyse ble utført på alkaliekstrakt ved hjelp av Triflouroeddiksyre (TFA) og under 

varme. Hensikten var å hydrolysere polysakkarider i prøvene for å få mindre karbohydrat 

enheter, slik at det ble bedre å undersøke og teste prøven.    

Reagenser: 

0,1 M Triflouroeddiksyre (TFA) 

Etanol  

70 % etanolløsning 

 

Utstyr: 

Falconrør (50 ml) 

Rundkolber (250 ml) 

Rotavapor med vannbad:  IKA® RV 10 Basic (VWR) 

Sentrifuge:    Heraeus® Multifuge® 4 KR (VWR) 

Varmeskap:    Heraeus Function Line (Thermo Scientific)  

Minishaker:    MS3 Basic Lab Shaker (IKA) 

 

 

Utførelse: 

Det frysetørket prøvemateriale av alkalifraksjon (30 mg) ble veid inn i Falconrør. Prøven ble 

løst i 30 ml 0,1 M TFA, deretter mikset godt på vortex og satt i varmeskap ved 100 ˚C i ½ og 1 

time. Ved hvert tidsuttak ble prøven avkjølt raskt på is for å stoppe hydrolysen. Etter 

avkjølingen ble prøveløsning overført til en rundkolbe og dampet inn til tørrhet på rotavapor 

ved 40 ̊ C for å fjerne TFA. Tørrstoffet ble løst med 10 ml renset vann. Deretter ble 30 ml etanol 

tilsatt for felling og prøven ble satt til henstand i kjøleskap over natten. Etter felling ble prøven 

sentrifugert ved 1000 g i 10 minutter. 
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Bunnfallet ble vasket to ganger med 70 % etanol for å fjerne TFA rester. Prøven ble sentrifugert 

ved 1000 g i 10 minutter mellom hver vask. Tørrstoffet etter vasking ble løst på nytt i 30 ml 

renset vann. deretter fryst ned på metanolbad også frysetørket for videre bruk. 

4.6 Biologisk aktivitet  

4.6.1 Celleforsøk  

 Celledyrkning  

En makrofaglignende leukemisk cellelinje fra mus, RAW 264.7- celler, ble benyttet i 

celleforsøkene. Cellene ble dyrket i celleflasker med serumholdig vekstmedium ved 37 ˚C og 

5 % CO2.  

Dyrkingsmedium består av:  

 500 ml Dulbecco´s Modified Eagle Medium (DMEM)l med 4 mM L-glutamin og 4,5 

g/L glukose 

 10 ml natriumbikarbonat  

 50 ml FBS (Fetal Bovine Serum)  

 5 ml P/S: penicillin (1000 U/ ml) / streptomycin (10 mg /ml)  

 Splitting av celler  

Splitting av RAW 264.7- celler ble utført to ganger i uken. For å unngå kontaminasjon av 

cellene ble arbeidet utført på en steril lab, i en LAF- benk med vertikal laminær luftstrøm, og 

det ble benyttet en aseptisk arbeidsteknikk. Vekstmedium ble fjernet fra celleflasken før 

medium (20 ml) ble tilsatt. Det ble brukt en celleskrape for å løsne cellene fra flaskebunnen. 

Mediet ble pipettert opp og ned 10-15 ganger for å løse opp celleaggregater. Deretter ble 

cellesuspensjon (1 ml) overført til en ny dyrkningsflaske med 20 ml nytt serumholdig medie. 

Flasken ble merket med navn, dato og passasjenummer (antall ganger cellene ble splittet) og 

inkubert i varmeskap ved 37 ˚C og 5 % CO2. 
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Utstyr: 

Pipetter med sterile spisser 

Steril celleskrape (TPP) 

Steril dyrkningsflaske (CORNING) 

LAF-benk:   Labculture® Class II, Biosafety Cabinet (ESCO) 

Celleinkubatorskap:  Celculture® CO2 Incubator (ESCO)  

 

 Celletelling  

For å telle celler og ha kontroll på antall celler som skulle brukes i celleforsøket, ble det benyttet 

en automatisk celleteller. Cellesuspensjon (15 µl) ble overført til et eppendorfrør og blandet 

med 15 µl tryptanblått 0,4 %. Blandingen ble deretter applisert på en glassplate og satt inn i 

celletelleren, og antall levende celler, antall døde celler og total antall celler i cellesuspensjon 

kunne så avleses. 

Utstyr og reagenser: 

Sterile eppendorfrør  

Tryptanblått 0, 4 % (Life Technologies) 

Automatisk celleteller:   Countess TM Automated cell counter (Invitrogen) 

Glassplate:     Countess TM Cell Counting Chamber Slides (Invitrogen) 

Mikroskop:     OLYMPUS CKX41 (OLYMPUS) 

 

 Utsåing av celler  

Etter celletelling ble det laget en cellesuspensjon med 1000 000 celler /mL. Det ble deretter 

tilsatt 1 ml cellesuspensjon og 1 ml medie med serum til hver brønn i et 6-brønners brett. Antall 

celler per brønn ble da 1000 000 celler. Cellene ble inkubert i varmeskap ved 37 ºC og 5 % CO2 

over natt 

Utstyr: 

Pipetter med sterile spisser (1 ml)  

Celleinkubatorskap:   Celculture® CO2 Incubator (ESCO)  
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Steril 6-brønnersbrett  Corning® cell culture plate non pyrogenic (Corning 

Incorporated) 

 

 Stimulering  

Prøvene ble løst i serumfritt medium til konsentrasjon 1 mg /mL, 0,5 mg /mL og 0,25 mg /mL 

og satt i vannbad ved 37 ˚C for å forbedre løseligheten. Gammelt vekstmedium i cellebrønnene 

ble fjernet og cellene ble vasket med 1 ml serumfritt medium. Prøvene ble deretter tilsatt i 

parallelle brønner. Som negativ kontroll ble det brukt serumfritt medium, mens β-glukan fra 

gjær ble brukt som positiv kontroll. Cellene ble inkubert i 48 timer i varmeskap ved 37 ˚C og 5 

% CO2.  

Utstyr og reagenser: 

β-glukan fra gjær  

Celleinkubatorskap:   Celculture® CO2 Incubator (ESCO) 

 

 Lysering av celler  

Etter inkubering ble mediet fjernet og cellene ble vasket med 1 ml PBS.  Deretter ble det tilsatt 

500 µl lysisbuffer til hver brønn.. Det ble brukt en celleskraper før å løsne cellene fra brønnene. 

Cellelysatene ble overført til merkede eppendorfrør, deretter ble lysatene fryst ned ved -70 ºC i 

ca. 15 minutter, og tint opp igjen på varmeblokk ved 30 ºC. Fryse-tine prosessen optimaliserte 

lyseringen av cellene og ble gjentatt to ganger før tinte celler ble sentrifugert ved 10000 g i 10 

minutter ved 4 ºC. Supernatantene ble overført til nye eppendorfrør og oppbevart i fryseren ved 

-20 ºC før legumain-aktivitetsanalyse.  

 

Utstyr:   

Sterile eppendorfrør 

Pipetter med sterile spisser, 1 ml 

Steril celleskrape (TPP)   

Sentrifuge:     Heraeus Fresco 21 Centrifuge (Thermo Scientific) 

Varmeblokk:    Dri-Block® DB-2D Heaters (TECHNE) 
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Reagenser: 

PBS:      Fosfat-buffert salin 

Lysis-buffer (pH 5,8):   100 mM Na-citrat 

1 mM Na2EDTA  

1 % N-octyl-β-D-glucan  

4.6.2 Måling av legumainaktivitet 

Prinsipp: 

Legumainaktivitet kan bestemmes ved å måle spaltningen av det spesifikke peptidsubstratet Z-

Ala-Ala-Asn-NHMec. Cellelysatene fortynnes først i legumain assay-buffer, som inneholder et 

reduksjonsmiddel ditiotrtiol (DTT) som fører til aktivering av cysteinproteasen legumain. 

Deretter tilsettes substratet som har en fluoriserende ende (NHMec) som spaltes av legumain 

og det avgis dermed fluorescens. Endringen av fluorescens fra spaltningsproduktet (NHMec) 

vil måles over tid ved hjelp av en mikroplateleser, og gi et mål på legumainaktivitet i 

cellelysatene (Johansen, Knight et al. 1999). 

Utstyr:  

Pipette med sterile spisser  

96 brønner-mikroplate  Corning® 96 Well, Black Polystyrene Microplate 

(Corning Life Science)     

Mikroplateleser:  Wallac Victor 3
 1420 Multilabel Counter (PerkinElmer 

precisely)  

Program:     Workout  

 

 

Reagenser: 

Assaybuffer (pH 5, 8):  7, 59 g citric acid (Mw 192, 12) 

43, 32 g Na2HPO4 (Mw 358, 14) 

0, 37 g Na2EDTA (Mw 372, 24)     

0, 1 g CHAPS (0, 01 %)  

Substrat:    Z-Ala-Ala-Asn-NHMec     

Legumain bufferløsning:   20 µl 0, 5 M DDT + 10 ml assaybuffer 



52 

 

Legumain substratløsning:  200 µl substrat + 14, 5 ml assaybuffer   

0. 9 % NaCl ble brukt som negativ kontroll. 

 

Utførelse: 

Legumain-aktivitet ble målt i en 96 brønner mikroplate. Prøvene (20 µl) ble tilsatt i parallelle 

brønner og 100 µl legumain-buffer (med DDT) ble tilsatt hver brønn. Blandingen ble inkubert 

i 5 minutter før tilsetting av 50 µl substratløsning. 0. 9 % natriumklorid-løsning (20 µl) ble 

brukt som blindprøve. Det ble tatt 10 målinger i løpet av 30 minutter, og resultatene ble vist 

som en økning i fluorescens per sekund (ΔF/s). 

4.6.3 Måling av totalprotein 

Prinsipp: 

Total proteinkonsentrasjon i cellelysat ble målt i henhold til Bio-Rad Protein Assay. Prinsippet 

for metoden er basert på tilsetning av fargereagens (Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate) som bindes til proteiner og gir fargeendring, og dermed vil absorbsjons endres fra 

465 nm til 595 nm. Det ble brukt en mikroplateleser for å måle fargeendring (Bradford 1976). 

Utstyr: 

Pipette med sterile spisser  

96 brønner-mikroplate  Nunc Micro well plate 96F PS, Black Polystyrene 

Microplate (Corning Life Science)    

Mikroplateleser:  Wallac Victor 3
 1420 Multilabel Counter (PerkinElmer 

precisely)  

 

Reagenser: 

Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate (BIO-RAD) 

Renset vann 

Bovint serumalbumin (BSA)  
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Utførelse:  

Totalprotein i cellelysatene ble målt ved å pipettere 10 µl av hver prøve i paralleller til en 96 

brønners mikroplate. BSA (0, 50, 100, 150, 200, 300, 400 og 1000 µg/ mL) ble brukt som 

proteinstandard for å lage standardkurven som ble benyttet for beregning av totalprotein i 

cellelysatene. Prøvene ble deretter tilsatt 200 µl Bio-Rad Protein Assay som var fortynnet 1:5 i 

sterilt vann. Platen ble inkubert i 60 minutter ved romtemperatur før absorbansen ved 595 nm 

ble målt ved hjelp av en mikroplateleser Resultatene for legumain-aktiviteten i cellelysatene 

ble korrigert i forhold til total proteinkonsentrasjon. 
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5  Resultater og diskusjon 

Utgangspunktet for arbeidet i denne oppgaven var vannekstraktet som ble kalt WLd og 

Alkaliekstrakt som ble kalt ALd. Begge ekstraktene ble ekstrahert på forhånd, 

ekstraksjonssprossen er illustrert i figur 11. Tabell 5 nedenfor gir en oversikt over fraksjonene 

som ble opparbeidet fra Lactarius deterrimus. 

  

 

 

 

 

 

Tabell 5: Oversikt over rå-ekstraktene og fraksjonene som ble analysert i denne oppgaven. 

Navn på ekstraktet Forklaring  

WLd Vannekstrakt av Lactarius deterrimus  

ALd  Alkaliekstrakt av Lactarius deterrimus  

WLd 1 Fraksjon 1 etter separasjon på gelfiltrering  

WLd 2  Fraksjon 2 etter separasjon på gelfiltrering  

WLd 3 Fraksjon 3 etter separasjon på gelfiltrering  

WLd AB  Vannekstrakt etter behandling med α-amylase 

ALd AB  Alkaliekstrakt etter behandling med α-

amylase 

ALd H1 Alkaliekstrakt etter ½ time hydrolyse 

ALd H2 Alkaliekstrakt etter 1 time hydrolyse 
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5.1 Karakterisering av polysakkarider i WLd 

5.1.1 Monosakkaridsammensetning  

Monosakkaridsammensetning i WLd ble bestemt ved GC etter metanolyse og TMS-

derivatisering. GC-kromatogrammet av WLd er vist i figur 21. Alle toppene i kromatogrammet 

til WLd er identifisert unntatt to topper ved retensjonstid 11,94 og 12,87 min. Ut fra 

kromatogrammet ser man toppene som kommer fra xylose, mannose, glukose, og galaktose, i 

tillegg viser kromatogrammet de to uidentifiserte toppene i WLd. 

 

 

Prosentinnhold av monosakkaridene i WLd er vist i tabell 6. Generelt ser man at WLd 

inneholder hovedsakelig glukose (74 %), 20 % galaktose og 2 % av det ukjente-

monosakkaridet. I tillegg viser tabellen at WLd inneholder spor av xylose og 3 % mannose. 

Mannose er ofte funnet i soppcelleveggen, dette kan forklare tilstedeværelse av mannose i WLd 

(Gow, Veerdonk et al. 2011). 

 

 

 

Figur 21: GC-kromatogrammet av WLd etter metanolyse og TMS-derivatisering. kromatogrammet viser de to uidentifiserte 

toppene av ukjent monosakkarid, samt toppene av xylose, mannose, glukose, og galaktose. IS er mannitol som ble brukt som 

internstandard i denne oppgaven. 
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 Ukjent- 

monosakkarid 

Xylose Mannose Glukose Galaktose 

WLd 2 Spor* 3 74 20 

 

 

WLd ga lavt innhold av karbohydrat (30 %) monosakkarider i prøven. Det kan være flere 

årsaker til dette. Usikkerhet ved innveiingen av prøven kan føre til at utbytte blir lavt. Årsaken 

kan også være at ekstraktet inneholder andre forbindelser som salter og proteiner som reduserer 

utbytte. I tillegg kan ufullstendig spalting av glykosidbindinger ved metanolyse medføre at det 

totale innholdet av monosakkarider i prøven blir for lavt.   

På bakgrunn av resultater fra gasskromatogrammet hvor kom det frem to ukjente topper før 

xylose, ble det bestemt å undersøke WLd videre og forsøke å identifisere hvilket monosakkarid 

det er. Ved å finne bindingsposisjoner mellom monosakkaridene i WLd kan dette hjelpe til å 

finne og gi mer strukturell informasjon. Dermed ble det bestemt å analysere prøven på GC-MS.  

5.1.2 Bestemmelse av bindingsforhold i WLd 

Bindingsforhold mellom monosakkaridene i WLd ble bestemt ved metylering med påfølgende 

hydrolyse, reduksjon, acetylering og GC-MS analyse (metode 4.4.5). GC-MS analysen viste at 

WLd inneholdt en topp for terminal 6-deoksy-heksose ved Rt-13,7. Massene som ble detektert 

i spektret var m/z= 118, 162, 175, og 131 som tilsvarer terminal-6-deoksy-heksose. 

For å se nærmere og kunne bestemme hvilken type 6-deoksy heksose det er som finnes i WLd, 

ble de relative retensjonstidene til de to ukjente toppene relativ sammenlignet med de relative 

retensjonstidene til en rekke standarder, se tabell 7. Alle standardene som ble analysert er 6-

deoksy-hexoser. Ut fra tabellen ser det ikke ut til at relative retensjonstider til de ukjente 

toppene stemmer med de standarder som ble analysert. Standardene ble også analysert ved GC-

MS, retensjonstidene til standardene stemte ikke overens med det ukjente monosakkaridet. 

Dette tyder på at det er et annet type 6-deoksy-heksose i WLd prøven. 

Tabell 6: Monosakkaridsammensetningen av WLd. Verdiene er oppgitt i prosent (%) av totalt karbohydratinnhold. Spor* 

= ≤ 1 % 
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Tabell 8 viser bindingsforhold mellom de ulike monosakkaridene som ble også detektert i 

WLd etter GC-MS analyse.  

Monosakkarider og deres 

bindingsforhold 

WLd  

Xyl                     Terminal 

1→3 

1→2 

Totalt 

 

Spor*  

T-6-deoxHex  2 

Gal      

               Terminal 

1→6 

1→2,6 

 

Totalt 

 

Spor 

10 

9 

 

20 % 

Glc       

Terminal 

1→3 

1→4 

1→6 

1→3,4 

1→2,3 

1→4,6 

1→3,6 

Totalt 

 

15 

13 

27 

5 

Spor 

Spor 

7 

6 

74 % 

 

Tabell 7: De relative retensjonstidene til de ulike standardene som ble analysert og sammenlignet med de 

relative retensjonstidene til de to ukjente toppene i WLd prøve.   

 Relativ Rt. Topp 1 Relativ Rt. Topp 2 

Ukjent  0,42 0,45 

L-rhamnose 0,38 0,40 

L-fukose 0,43 0,46 

D-fukose 0,43 0,46 

6-deoksy-D-glukose 0,56 0,58 

Tabell 8: Prosentvis fordeling av de ulike monosakkaridene og deres bindingsforhold i WLd . Spor*= ≤ 2 % 
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GC viste at WLd består hovedsakelig av glukose (74 %), noe som antyder at WLd inneholder 

glukaner. Resultater fra GC-MS viser at WLd har en høy andel (13 %) 1 → 3 bundet glukose 

og 5 % 1 → 6 bundet glukose. Dette samsvarer godt med tidligere studier som har vist at mange 

sopparter, slik som Lentiula edodes, Schizophyllan commune og Grifola frondosa har β-1→3 

og β-1→6 bundet glukose som primærstruktur, hvor β-1→3 bundet glukose utgjør hovedkjeden 

med 1→6 bundet glukose forgreninger. En annen studie på polysakkarider isolert fra Lactarius 

rufus har vist et høyt innhold av β-1→3 bundet glukose som utgjør hovedkjeden med 

forgreningspunkter i C6 posisjonen med terminal glukose (Ruthes, Carbonero et al. 2013). Her 

er det viktig å legge merke til at grad av forgreninger varierer mellom strukturene som er funnet 

i de ulike soppene og at løseligheten av β-glukaner øker med økende forgreninger (Synytsya 

and Novák 2013, Dalonso, Goldman et al. 2015). Tilstedeværelsen av 1→ 4,6, 1→ 3,6 bundet 

glukose (henholdsvis 7 % og 6 %) og terminal glukose indikerer at WLd inneholder forgreinede 

strukturer. 

Ut fra dette kan man anta at 1 → 3 bundet glukose i WLd utgjør hovedkjeden i strukturen med 

sidekjeder i posisjon 6, og man tenke at i forgreningspunktene kan det sitte enten kjeder av 1→6 

bundet glukose eller enkelte glukoseenheter. 

Resultatene fra tabell 8 viser også at WLd har et høyt innhold av 1 → 4, 1 → 4,6 bundet glukose 

henholdsvis (27 % og 7 %). Li og kolleger isolerte et vannløselig polysakkarid fra Coprinus 

comatus som bestod av α-1 → 4-bundet glukose som hovedkjede med sidekjeder i posisjon 6 

av terminal glukose (Li, Dobruchowska et al. 2013), kan hende inneholder L.detterimus en 

lignende struktur.  

WLd inneholder en høy andel, 1 → 6 og 1→ 2,6 bundet galaktose, i tillegg ble det funnet at 

WLd har 2 % terminal 6-deoksy-heksose. Her kan det tenkes at terminal 6-deoksyheksose kan 

være bundet med galaktan i posisjon 2 og danner et heterogalaktan. Flere studier gjort på sopp 

viser at det er vanlig å finne vannløselige heterogalaktaner og som er bundet på tilsvarende 

måte, spesielt fra Basidiomycetes (Ruthes, Smiderle et al. 2016). For eksempel, et vannløselig 

fucogalaktan ble isolert fra Ganoderma atrum og Albatrellus ovinus og bestod av hovedkjede 

av α- 1 → 6 bundet galaktose og sidekjeder av terminal fukose i posisjon 2 (fucogalaktan) 

(Zhang, Nie et al. 2014). Det finnes en annen studie som har vist innhold av et vannløselig 

mannogalaktan i Pleurotus pulmonarius (Smiderle, Olsen et al. 2008) 
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5.1.3 Estimering av molekylvekten til WLd 

Molekylvektdistribusjon til WLd ble bestemt ved HPLC. Det ble utarbeidet to standardkurver, 

den ene basert på β-glukan standarder og den andre standardkurven ble lagt av 

pullulanstandarder. Alle standarder var analysert på samme kolonne og under samme forhold.  

Figur 22 viser standardkurver for både β-glukan standarder (A-E) og pullulanstandarder (1-8) 

som ble analysert på en TSK-Gel® G5000PWXL kolonne ved HPLC.  

 

 

 

Figur 22 viser at regresjonslinjen til pullulanstandarder er svært godt tilpasset med linjen, med 

korrelasjonskoeffisient R2 0,99. β-glukan standarder har R 2 = 0,91 og dette viser at tilpasningen 

for regresjonslinjen ikke er helt optimal. Ut fra Figur 23 ser man at pullulanstandardene ble 

godt separert på TSK-Gel® G5000PWXL kolonnen ved HPLC.  
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Figur 22: Standardkurver og regresjonslinjer for både β-glukan standarder (A-E) og pullulanstandarder (1-8) som ble analysert 

på en TSK-Gel® G5000PWXL kolonne ved HPLC. 
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WLd ble først analysert ved HPLC med en TSK-Gel® G5000 kolonne, se figur 24. Ut fra 

kromatogrammet ser man at WLd har tre store hoved topper. Det vil si at WLd har tre ulike 

molekylvektpopulasjoner.  Den første populasjonen som kom først på HPLC-kromatogrammet 

ved retensjonstiden 11,6 min representerer den høymolekylære delen av WLd. Retensjonstiden 

for den andre populasjonen var 16 min, mens den tredje populasjonen kom ved 19.7 min og 

representerer den lavmolekylære delen av WLd. Molekylvekten til den tredje populasjonen er 

utenfor β-glukan standardkurven og er derfor beregnet med stor usikkerhet. 

Figur 23: HPLC-kromatogram for de pullulanstandardene (1-8) som ble analysert på en TSK-Gel® G5000PWXL kolonne. 

Figuren viser at standardene ble fint separert på kolonnen. 
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Tabell 9 viser estimert molekylvekt til de ulike populasjoner i WLd-prøven som ble bestemt ut 

fra både β-glukan og pullulanstandardkurve. Resultatene viser at WLd inneholder strukturer i 

molekylvektsområdet fra 2 835kDa til 17kDa. Dette tyder på at WLd består av en blanding av 

flere polysakkarider. I tillegg observere man at de største estimerte molekylvektene er høyere 

enn molekylvektene til de største β-glukan og pullulanstandardene, derfor er det en viss grad 

usikkerhet i disse resultatene. Det var forventet å se høye verdier og en overestimering av 

molekylvekter til polysakkarider ved bruk av pullulanstandarder til molekylvektbestemmelse 

sammenlignet med β-glukan standarder. Siden eksklusjonsvolum er avhengig av det 

hydrodynamiske volumet, så bruk av pullulanstandarder som er kuleformede forbindelser kan 

medføre en overestimering av molekylvekt til polysakkarider som har komplekse strukturerer 

(Macromolecular 2007) . Resultater fra tabell 9 viser høyere verdier av molekylvekter til 

polysakkarider ved bruk av pullulanstandarder sammenlignet med β-glukan standarder. 

 

 

 

Figur 24: Kromatogram av WLd etter analyse på en TSK-Gel® G5000PWXL kolonne ved HPLC. Kromatogrammet viser 

de tre hoved molekylvektpopulasjonene i WLd. 
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Prøve 

(WLd) 

Mp (kDa) 

(Pullulan-

standard) 

Mw (kDa) 

(Pullulan-

standard) 

Pd 

 

Mp (kDa) 

(β-Glukan 

standard) 

Mw (kDa) 

(β-Glukan 

standard) 

Pd  

Topp 1 2 835 2 899 1,06 1 591 1 572 1,08 

Topp 2 169 173 1,09 101 104 1,1 

Topp 3 17 17 1,04 11 11 1,03 

 

 

Resultater etter separasjon av WLd  på en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne. 

WLd ble også analysert på en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne som kan separere mindre 

molekyler enn TSK-Gel® G5000PWXL kolonnen. β-glukan standarder ble ikke brukt for 

estimering av molekylvekt, fordi de har høyere molekylvekter enn kolonnens 

separasjonsområde.  

Figur 25 viser standardkurve for pullulanstandarder (1-8) som ble analysert på TSK-Gel® 

G3000PWXL kolonnen ved HPLC. Ut fra figuren, kan man se at standardene (1-3) med høy 

molekylvekter ligger utenfor det lineære området av standardkurven, dette vises også i figur 26 

hvor man observerer at pullulanstandarder (1, 2 og 3) med molekylvekter større enn kolonnens 

separasjonsområde kom ut i voidvolumet. Disse standardene separeres ikke på kolonnen og ble 

dermed ikke benyttet for tillaging av standardkurven. 

 

Tabell 9: Oversikt over estimert molekylvekt til WLd etter analyse på en TSK-Gel® G5000PWXL kolonne. Molekylvekt ble bestemt 

relativ til både β-glukan og pullulanstandarder. Mp, Mw, og Pd ble estimert ved hjelp av programvaren PSS WinGPC. 
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Figur 27 viser HPLC-kromatogrammet av WLd-ekstraktet etter at den ble analysert i TSK 

3000-kolonnen. Den første toppen ved Rt-8,8 min kommer ut med eksklusjonsvolumet, som 

tyder på at ekstraktet består av en blanding av ulike komponenter med ulike molekylvekt. 
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Figur 26: HPLC-kromatogram av pullulanstandardene (1-8) etter analyse på en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne. 

Kromatogrammet viser at pullulanstandarder (1-3) kom i voidvolumet. 

Figur 25: Standardkurven for pullulanstandarder (1-8) etter analyse  på en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne ved HPLC. 
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Kolonnen ga også to ikke godt separerte topper ved Rt-11,2 og 12,2 min. Til beregning av 

molekylvekten til disse to toppene ble pullulanstandardkurven (figur 25) benyttet. 

Molekylvekten (Mw) til den første toppen var 18kDa, men den andre toppen har molekylvekt 

på 4kDa.     

 

 

5.2 Opprensning av WLd 

På grunnlag av HPLC resultater som sammen med bindingsanalyse antyder at WLd består av 

en blanding av polysakkarider, ble det bestemt å forsøke å isolere antatte ulike typer 

polysakkarider på basis av molekylstørrelse og prøve å rense ekstraktet for å få et rent glukan.   

Resultater og diskusjon av de forskjellige metoder som ble benyttet til opprensing av WLd er 

angitt i de kommende avsnittene.  

5.2.1 Affinitetskromatografi  

Con A- Sepharose binder seg til mannose, dermed ble Con A- Sepharose benyttet for å fjerne 

mannose fra WLd. Det ble samlet to fraksjoner fra kolonnen, den første fraksjonen ble kalt for 

WLd-glukose fraksjon (WLd GF) og den andre ble kalt WLd-mannose fraksjon (WLd MF). 

Figur 27: HPLC-kromatogram for WLd etter analyse på en en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne. Kromatogrammet viser de to 

ikke godt separerte topper. Den store toppen som kommer først separeres ikke på kolonnen. 
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Monosakkaridsammensetning i fraksjonene ble bestemt ved GC etter metanolyse og TMS-

derivatisering. Se tabell 10 

 WLd WLd-GF WLd-MF 

6-deoksy- heks 2 2  2 

Xylose  Spor  Spor   Spor  

Mannose  3 2  2 

Galaktose 20 20  19 

Glukose 74 75 76 

  

Resultatet viser at det ikke er skjedd noen opprensing ved hjelp av ConA. Det er høyst 

sannsynlig fordi prøven var for viskøs og ikke minst at prøven inneholdt svært små mengder 

mannose i utgangspunktet. På grunn av disse resultatene ble det bestemt å ikke studere disse 

fraksjonene videre. 

5.2.2 Gelfiltrering  

HPLC-resultater viste at det vandige rå-ekstraktet (WLd) består av tre hoved 

molekylvektpopulasjoner. Dette gjør at vi kan anta at det finnes ulike typer polysakkarider i 

WLd. Dermed ble gelfiltrering utført til å separere, rense og fraksjonere WLd etter 

molekylstørrelse (metode 5.1.1). Elueringen ble gjentatt flere ganger for å samle opp mest mulig 

materiale, og elueringsprofilene for WLd viste det samme mønsteret i hver repetisjon. På 

bakgrunn av disse resultatene ble fraksjonene slått sammen til fire hoved fraksjoner, figur -28. 

Disse ble så dialysert (metode 4.2.10) og frysetørket (metode 4.2.8). 

Tabell 10: Monosakkaridsammensetning av de to fraksjonene, WLd glukose fraksjon (WLd-GF) og mannose fraksjon (WLd-

MF) etter separering på Con A, sammenlignet med WLd. . Verdiene er oppgitt i prosent (%) av totalt karbohydratinnhold. 

Spor* = ≤ 1 %    
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De samlende fraksjonene ble kalt for WLd 1, WLd 2, WLd 3 og WLd 4 med utbytte på 

henholdsvis 50, 30, 50, og 10 mg. WLd og fraksjonene (WLd 1, WLd 2, WLd 3) ble videre 

anvendt til analyser som karbohydratinnhold, bindingsforhold, molekylvekt og biologisk 

aktivitet. WLd 4 ble ikke tatt med på analysene på grunn av det lave utbyttet.  

Det ble utført GC analyse på de tre fraksjonene WLd 1, WLd 2, og WLd 3 etter gelfiltrering 

for å få bedre oversikt over karbohydratmengde i de forskjellige fraksjonene. 

Monosakkaridsammensetning av fraksjonene som ble analysert foreligger i tabell 11.  

Monosakkarid  WLd WLd 1 WLd 2 WLd 3 

6-deoksyhex 2 Spor*  3 4 

Xylose  Spor  Spor  Spor  Spor  

Mannose  3 Spor  2 1 

Galaktose  20 2 30 32 

Glukose  74 96 64 62 

Tabell 11: Monosakkaridsammensetningen i de forskjellige fraksjonene etter gelfiltrering, WLd 1, WLd2, og WLd3, 

sammenlignet med WLd. Verdiene er oppgitt i prosent i forhold til total karbohydratinnhold. Spor* = ≤ 1 % 

 

Figur 28: Eksempel på en elueringsprofil av WLd etter gelfiltrering med Sephacryl S-500. Resultatet viser de fire 

fraksjonene som ble samlet, fraksjon 1 (WLd 1), fraksjon 2 (WLd 2), fraksjon 3 (WLd 3) og fraksjon 4 (WLd 4). 
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Resultatene viser at alle fraksjoner har et høyt innhold av glukose, som er monosakkaridet man 

finner mest av i sopp. Glukoseandelen varierer mellom fraksjonene, men WLd 1 utmerket seg 

med høyest glukoseinnhold. Dette kan forklares med at WLd 1 som ble eluert først inneholder 

høymolekylære polysakkarider. WLd 2 og WLd 3 har henholdsvis 64 % og 62% glukose. Dette 

indikerer at polysakkarider som finnes i fraksjonene er av glukantype. Galaktose ble også funnet 

i alle fraksjonene, men med mindre forekomst i WLd 1. I tillegg ser man at mengde galaktose 

økte i fraksjonene i forhold til WLd. Dette kan skyldes effekt av oppkonsentrering av disse 

fraksjonene etter gelfiltrering. Det ble også detektert xylose, mannose og 6-deoksyheksose i de 

gelfiltrerte fraksjonene.  

 

Estimering av molekylvekt til fraksjoner  

Fraksjonene etter gelfiltreringen, som er vist i figur 29, ble også analysert ved HPLC med TSK-

5000 kolonnen. Dette ble gjort for å estimere molekylvekts distribusjon i de forskjellige 

fraksjonene og sammenlikne de med originalekstrakt (WLd). Ved sammenligningen av 

retensjonstidene, observerer man at fraksjonene kommer ved omtrent samme retensjonstid som 

disse tre store populasjonene som var i WLd. Toppunktet for WLd 1 var på 11,3 min, som 

tilsvarer den første høymolekylære populasjonen i WLd. Mens WLd 2 kom ved 15,7 min, og 

tilsvarer den andre populasjonen i WLd, selv om retensjonstiden ikke stemmer helt. I tillegg ser 

man at retensjonstiden for WLd 3 var 19,7 min, som stemmer med den lavmolekylære delen av 

WLd. Resultatene indikerer at gelfiltreringskolonne var effektiv og ga en god separasjon av 

WLd prøven.  

Molekylvekten til disse tre fraksjonene WLd 1, WLd 2 og WLd 3 ble også bestemt i forhold til 

pullulanstandarder som ble brukt for molekylvektbestemmelse av WLd, se figur 22. 

Standardkurven for β-glukan ble ikke benytte videre for bestemmelse av molekylvekt, på grunn 

av dårlig tilpasning av regresjonslinje og det korte lineære området av β-glukan standarder. 

Tabell 12 presenterer molekylvekten til de forskjellige fraksjonene.  Den fraksjonen med aller 

høyest molekylvekt er WLd 1, molekylvekten går opp til 3 600kDa og som er utenfor 

standardene. 
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Figur 29: HPLC-Kromatogram av WLd 1 (lys blå), WLd 2 (rød), og WLd 3 (lys grønn) sammen med WLd (mørk grønn), 

etter analyse på en TSK-Gel® G5000PWXL kolonne. 

 

Prøve  Mp (kDa) Mw (kDa) Pd  

WLd 

Topp 1 

Topp 2 

Topp 3 

 

2 835 

169 

17 

 

2 899 

173 

17 

 

 

1,06 

1,09 

1,04 

WLd 1 3 600 3 456 1,04 

WLd 2 226 219 1,15 

WLd 3 18 18 1,03 

Tabell 12: Oversikt over estimert molekylvekt for fraksjonene etter gelfiltrering (WLd1, WLd 2, og WLd 3) etter analyse på en 

TSK-Gel® G5000PWXL kolonne. Molekylvekt regnet ut relativ til pullulanstandardene. Mp, Mw og Pd ble estimert ved hjelp av 

programvaren PSS WinGPC 
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Etter HPLC-analyse av fraksjonene (WLd 1, WLd 2 og WLd 3) på TSK-3000 kolonnen, ser det 

ut til at bare WLd 3 ved Rt-11,1 min kan separeres på kolonnen og falt innenfor standardkurvens 

lineæreområdet, se figur 30. Figuren viser også  at WLd 1 og WLd 2 ikke separeres på kolonnen 

og kom ut i voidvolumet. Den estimerte molekylvekten for WLd 3 var på17 kDa. Resultatet 

stemmer med det vi fikk av WLd etter analyse på TSK-3000 kolonnen.   

 

 

 

Bindingsforhold etter gelfiltrering  

Fraksjonene ble også metylert og analysert på GC-MS for å bestemme prosentvis fordeling av 

de ulike monosakkaridene og deres bindingsforhold i fraksjonene. Resultatene er vist i tabell 

13. 

 

Figur 30: Kromatogram av WLd 1 (blå), WLd 2 (rød)), og WLd 3(lys grønn) sammen med WLd (mørk grønn) etter analyse 

på TSK-Gel® G3000PWXL kolonne ved HPLC. Kromatogrammet viser at WLd 3 ble separert på kolonnen men andre 

fraksjoner kom ut i voidvolumet.  
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Monosakkarider og deres 

bindingsforhold 

WLd  WLd 1 WLd 2 WLd 3 

Xyl         Terminal 

1→3 

1→2 

Totalt 

 

Spor*  Spor  Spor  Spor  

T-6-deoxHex  2 Spor  3 4 

Gal      

 Terminal 

1→6 

1→2,6 

 

Totalt 

 

Spor 

10 

9 

 

20 % 

 

Spor 

1 

Spor 

 

2 % 

 

Spor 

15 

14 

 

30 % 

 

Spor 

15 

16 

 

32 % 

Glc       

              Terminal  

1→3 

1→4 

1→6 

1→3,4 

1→2,3 

1→4,6 

1→3,6 

 

Totalt 

 

 

15 

12 

27 

5 

Spor 

Spor 

7 

6 

 

73 % 

 

28 

21 

4 

5 

Spor 

7 

15 

16 

 

96 % 

 

16 

22 

Spor 

2 

Spor 

2 

10 

10 

 

64 % 

 

 

13 

13 

17 

10 

Spor 

Spor 

3 

5 

 

62% 

 

 

Resultater fra GC-MS analysen viser at alle de tre fraksjonene inneholder en god andel 1→3, 

1→ 6 og 1→3,6 bundet glukose, noe som viser at store deler av strukturen til fraksjonene består 

av glukaner og som er vanlig å finne i sopp (Ruthes, Smiderle et al. 2016). Som nevnt tidligere, 

funn av 1→3, og 1→3,6 bundet glukose indikerer innhold av et glukan med en 1→3-bundet 

glukose som hovedkjede og forgreining i posisjon 6.  Hvor det kan sitte i forgreningspunktene 

enten kjeder av 1→6 bundet glukose eller terminal glukose i C6.  

WLd 2 og WLd 3 består av en høy andel 1→6, 1→2,6 bundet galaktose. Forholdet er 1:1 

mellom de i både WLd1 og WLd 2. Dette kan indikere innhold av et galaktan med en 1→6 

hovedkjede og forgreining i posisjon 2. Terminal 6-deoksyheksose kan også være en del av 

denne strukturen, kan være sidekjede og som nevnt tidligere danne vannløselig 6-

deoksyheksogalaktan. Men den høymolekylære fraksjonen (WLd 1) inneholdt bare glukose. 

Tabell 13: Prosentvis fordeling av de forskjellige monosakkaridene og deres bindingsforhold i fraksjonene etter gelfiltrering, 

WLd 1, WLd 2, og WLd 3 sammenlignet med WLd. Spor*= ≤ 2 %. 
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Med det antas derfor at fraksjonen inneholder bare glukaner og ikke har 6-deoksy-

heksogalaktan. 

WLd 3, som har molekylvekt på 18kDa inneholder 1→3, og 1→6 bundet glukose og den 

foreslått 6-deoksyheksogalaktan strukturen. Derfor var det bestemt å analysere denne 

fraksjonen i NMR for å se nærmere på strukturen. 

 

5.2.3 NMR 

HSQC (heteronuclear single quantum coherence spectroscopy) NMR eksperimenter gir to-

dimensjonale NMR- spektre med informasjon om hvilke protoner som er bundet til hvilke 

karbonatomer. Karbon (13C) spektret vises på den vertikale aksen og proton (1H) spekteret vises 

på den horisontale aksen, Se figur 31 som viser hele HSQC-spekteret av WLd 3 med 

koblingspunkter. Øverst til høyre i spekteret sees et krysspunkt som kommer fra metyl-gruppen 

i et deoksysukker mens området nederst til venstre tilsvarer anomerområdet. Krysspunkter fra 

øvrige H/C-atomer i molekylene finnes i det midtre området i spektret.. 

 

 
Figur 31: HSQC-spektrum av WLd 3 
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Figur 32 nedenfor viser en forstørrelse av anomerområdet av HSQC-spekteret vist ovenfor av 

WLd 3. Anomerområdet viser krysstopper tilsvarende H-1 og C-1 fra ulike monosakkarider og 

bindinger. I tillegg viser plasseringen i spektret de ulike monosakkaridenes 

anomerkonfigurasjon. Spektret viser at WLd 3 inneholder både α-(1→4) bundet glukose og β-

(1→3), (1→6) og (1→3,6) bundet glukose. I tillegg inneholder denne α-(1→6) og (1→2,6) 

bundet galaktose og en α-(1→)-deoksyheksose hvis identitet ikke er klarlagt. Sammenligning 

med veileders spektre av fucogalaktaner fra Agaricus bisporus og Albatrellus ovinus bekrefter 

at deoksysukkeret ikke kan være L-fucose. HMBC-spektret av WLd 3 (ikke vist) viser kobling 

mellom H1 i den ikke identifiserte deoksyheksosen og C2 i α-1→2,6 bundet galaktose. Dette 

bekrefter at deoksysukkeret er bundet i posisjon 2 på galaktose. Identiteten av krysstoppene fra 

α- og β-glukaner er bestemt ved sammenligning med tilsvarende spektre av henholdsvis stivelse 

og β-glukan fra Saccharomyces cerevisiae (AB Samuelsen). Funn av α-glukaner støttes av 

resultatene fra jod-jod-kalium test mens GC-MS viste høy innehold av 1→4 bundet glukose. 

 

  

Figur 32: HSQC-spektrum av WLd 3, anomerområde 
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5.2.4 Behandling med α-amylase 

Jod-jod kalium test (metode 4.3.4) viste at WLd ga et tydelig blåfarget kompleks med jod, og 

dette bekreftet tilstedeværelse av α-1→4 bundet glukose funnet ved GC-MS og NMR. WLd ble 

derfor behandlet med α-amylase for å fjerne alfa-glukaner (metode 4.5.1)   

Det ble utført en karbohydratanalyse av WLd etter behandling med α-amylase. Dette ble gjort 

for å se om behandling med α-amylase var effektiv nok og om opprensningen førte til endringer 

i monosakkaridssammensetningen. Resultatene er presentert i tabell 14. 

 

Monosakkarid  WLd  WLd AB 

6-deoksyheksose 2 4 

Xylose  Spor  Spor  

Mannose  3 4 

Galaktose 20 18 

Glukose 74 72 

 

Resultatene viser at monosakkaridinnholdet i WLd AB ikke skiller seg mye fra WLd. Som man 

kan se av tabellen, er mengde glukose gått litt ned etter behandling med α-amylase 

sammenlignet med det WLd. I tillegg viser resultatene at det er en liten nedgang i galaktose. 

WLd AB inneholder også xylose, mannose, og 6-deoksy-heksose.  

Bindingsforhold mellom monosakkaridene etter behandling med α-amylase ble bestemt ved 

metylering etterfølgt med hydrolyse, reduksjon, acetylering og GC-MS analyse (metode 4.4.5). 

Dette ble gjort for å kunne bestemme hvilke bindinger som har blitt endret. Resultatene er vist 

i tabell 15. 

  

Tabell 14: Monosakkaridsammensetning i vannekstraktet før behandling med α-amylase (WLd) og etter behandling med α-

amylase (WLd AB). Verdiene er oppgitt i prosent i forhold til total karbohydratinnhold. Spor = ≤ 1 %   
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Monosakkarider og deres 

bindingsforhold 

WLd  WLd AB    

Xyl                   Terminal 

1→3 

1→2 

Totalt 

 

Spor*  Spor  

T-6-deoxHex  2 4 

Gal 

Terminal 

1→6 

1→2,6 

 

Totalt 

 

Spor 

10 

9 

 

20 % 

 

Spor 

9 

8 

 

18 % 

Glc       

Terminal 

1→3 

1→4 

1→6 

1→3,4 

1→2,3 

1→4,6 

1→3,6 

 

Totalt 

 

 

15 

13 

27 

5 

Spor 

Spor 

7 

6 

 

74 % 

 

24 

27 

3 

2 

Spor  

Spor  

Spor  

17  

 

72 % 

 

 

Ut fra GC-MS resultatene ser man at 1→4 bundet glukose i WLd etter behandling med α-

amylase er fjernet fra prøven. Mengde 1→4 bundet glukose er gått ned til 3 %. Resultater 

indikerer at det er ikke lenger α-1→4 bundet glukose i prøven og at enzymet α-amylase var 

effektiv til å bryte 1→4 bundet glukose bindinger. 

Resultatene kan samtidig tyde på at 1→4 bundet glukose var tilgjengelig for enzymet i prøven. 

tillegg viser tabellen at WLd AB fortsatt har den strukturen som ble tidligere diskutert og som 

består hovedsakelig av 1→3 bundet glukose (27 %) som hovedkjede med sidekjeder i posisjon-

6 med 1→6 bundet glukose eller terminal glukose. WLd AB ble derfor tatt videre til biologisk 

aktivitet-test. 

Tabell 15: Prosentvis fordeling av de forskjellige monosakkaridene i WLd etter behandling med α-amylase (WLd AB) 

sammenlignet med WLd. Spor*= ≤ 2 %   
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Det ble foretatt NMR- analyse etter behandling med amylase. Det ble ikke tatt NMR på WLd 

før amylase behandling, så vi har ikke direkte sammenligning av disse. Figur 33 viser at WLd 

3 inneholder α-1→4-bundet glukose mens amylase behandlet WLd ikke inneholder det. 

Resultatene bekrefter GC-MS resultater og HPLC som viste at enzymet var effektivt nok til å 

fjerne alfa-glukaner. 

 

 

 

5.2.5 Diskusjon av WLd-struktur  

Monosakkaridsammensetningen av WLd ble bestemt ved GC-analyse. Resultatene viste 

innhold av glukose, galaktose og 6-deoksyheksose. Både GC-MS og NMR viste at ekstraktet 

består av en blanding av flere polymer. WLd ble separert til tre molekylvekts-populasjoner ved 

HPLC. Den første populasjonen har molekylvekt på rundt 2 800kDa, som er utenfor 

standardene. Populasjon nummer to har molekylvekt på ca.170kDa og den tredje populasjonen 

har molekylvekt på 17kDa. Deretter ble WLd separert på en gelfiltreringskolonne og som ga 

tre fraksjoner, WLd 1, WLd 2 og WLd 3 

Figur 33: HSQC-spektra (2D spektra av proton og karbon NMR) av WLd 3 og WLd AB). Figuren viser at WLd 3 

inneholder α-1→4-bundet glukose mens WLd AB ikke inneholder det.  
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Ut fra resultatene fra de forskjellige analysene som ble utført på WLd, kan man konkludere 

med at WLd sannsynligvis inneholder to ulike glukaner, α-1→4 og β-1→3 glukan med 

sidekjeder i posisjon 6. Mengdeforholdet mellom 1→3 og 1→3,6 bindinger (13:6), viser at det 

er forgreningspunkter på hver 3.glukoseenhet i hovedkjeden. Tidligere studier har vist at β-

glukan isolert fra både Schizophyllum commune og Sclerotium glucanicum består av β-1→3 

bundet glukose som hovedkjede med forgreningspunkter av β-1→6 bundet glukose på hver 

3.glukoseenhet i hovedkjeden (Chen and Seviour 2007, Synytsya and Novák 2013). Det ble 

også påvist at Grifola frondosa har β-1→6 bundet glukose på hver 3. glukoseenhet i 

hovedkjeden (Fang, Wang et al. 2012), mens Epicoccum nigrum har en mer forgrenet struktur 

med 2.forgreningspunkter pr. 3.glukoseenheter i hovedkjeden (Schmid, Stone et al. 2001). WLd 

strukturen kan være forgrenet med enten kjeder av β-1→6 bundet glukose eller terminale 

glukose. Dette vet vi ikke og må undersøkes nærmere. Figur 34 viser et forslag til β-1→3 glukan 

struktur som finnes i WLd. 

 

 

GC-MS, jod-jod-kalium test og NMR bekreftet innhold av α-1→4 og 1→4,6 glukaner, Dermed 

kan vi si med sikkerhet at WLd inneholder α-1→4-glukan med sidekjeder i posisjon 6. Ved å 

se på mengdeforholdet mellom 1→4 og 1→4,6 bindinger (27:7), ser man at ekstraktet har 

forgreningspunkter på ca. hver 5.glukoseenhet i hovedkjeden. Antall forgreningspunkter passer 

godt med totalt antall terminale grupper, så terminal glukose kan sitte i forgreningspunktene og 

være en del av α-1→4-glukan strukturen. En studie på polysakkarider isolert fra Agaricus 
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Figur 34: Et forslag til repeterende enhet til β-1→3 glukan strukturen som finnes i WLd . Figuren viser at glukanet består 

av β-1→3 bundet glukose som hovedkjede med forgreningspunkter på hver 3. glukoseenhet i hovedkjede. 
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bisporus har vist innhold av alfa-glukaner med α-1→4 bundet glukose som hovedkjede med 

forgrening i posisjon 6 av terminal glukose. Studien  konkludert med at strukturen har 

forgreiningspunkter på hver 8.glukoseenhet i hovedkjede (Smiderle, Sassaki et al. 2010). 

Lignende struktur ble også funnet i Flammulina velutipes men med forgreningspunkter på hver 

7.glukoseenhet i hovedkjede (Pang, Yao et al. 2007). Det kan hende at WLd har en lignende 

struktur. 

Analysene bekrefter også tilstedeværelse av et galaktan som består av α-1→6 bundet galaktose 

med sidekjeder i posisjon 2. Her er mengdeforholdet mellom 1→6 og 1→2,6 bindinger (10:9). 

Det vil si forgrening på annenhver galaktoseenhet. I metylering ble det funnet så lite av den 6-

deoksyheksosen (2 %) og mengden av denne er liten i forhold til forgreningspunkter på 

galaktanet, men NMR bekreftet innhold av en 6-deoksyheksose som er bundet til galaktanet i 

posisjon 2. Det er funnet liknende struktur tidligere, for eksempel, et fucogalactan og som er 

bundet på tilsvarende måte ble funnet i Lentiula edodes og Albatrellus ovinus (Axelsson and 

Björndal 1969, Shida, Haryu et al. 1975). Figur 35 viser et forslag til α-1→6 galaktan struktur 

som finnes i WLd. 
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Figur 35: Et forslag til α-1→6 galaktan strukturen i WLd. Figuren viser at galaktanet består av α-1→6 bundet galaktose 

som hovedkjede med forgreningspunkter med 6-deoksyheksose på hver 2.galaktoseenhet i hovedkjede. 
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5.3 Alkaliekstrakt (ALd) 

Det ble utført GC-analyse på alkaliekstrakt (ALd) etter metanolyse og TMS-derivatisering. 

Dette ble gjort for å bestemme monosakkaridsammensetning i alkaliekstrakt.  Resultatet viste 

at alkaliekstrakt hovedsakelig består av glukose (92 %). Høy forekomst av glukose tyder på at 

ALd inneholder bare glukaner, i tillegg har ALd et lite innhold av galaktose (3 %), xylose (3 

%) og spor av mannose og 6-deoksy-heksose. GC-kromatogrammet av ALd er vist i figur 36.   

 

 

Resultater fra en tidligere studie har vist at partikulært β-glukan fra gjær ga hemming av 

legumainaktivitet (Berven, Skjeldal et al. 2015), dermed var det interessant å utføre en biologisk 

test på alkaliekstrakt fra granmariske som har høyt innhold av glukose. Det ble bestemt å 

analysere ALd ved HPLC, metylering og GC-MS for å bestemme bindingsforhold og 

molekylvekt av glukanene i ekstraktet, se nærmere på strukturen, for om mulig å identifisere 

hvilken type bindinger som kan fører til biologisk aktivitet. Resultater og diskusjon av 

molekylvektbestemmelse, bindingsforhold og NMR av alkalifraksjon er angitt i de kommende 

avsnittene. 

 

Figur 36: GC-kromatogram av ALd etter metanolyse og TMS-derivatisering. IS er internstandard (mannitol) 
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Molekylvektbestemmelse av alkaliekstrakt   

For å bestemme molekylvekt ble alkaliekstrakt analysert ved HPLC på en TSK-Gel® 

G5000PWXL kolonne. Kolonnen ga svake signaler av alkaliekstraktet på grunn av dårlig 

vannløselighet, men det ble observert at ekstraktet inneholder to molekylvektpopulasjoner, 

Tabell 16 viser estimert molekylvekt av ALd etter analyse på en TSK-Gel® G5000PWXL 

kolonne. Resultatene viser at den første populasjonen har en høy molekylvekt, og dette er 

sannsynligvis aggregater. Den andre populasjonen representerer den lavmolekylære delen i 

ekstraktet og har molekylvekt på 337kDa. 

Prøve (ALd) Mp (kDa) Mw (kDa) Pd  

ALd Topp 1 

ALd Topp 2 

3 001 

337 

 

2 900 

 

335 

 

 

1,07 

 

1,09 

 

 

Resultater etter separasjon av ALd  på en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne 

Det ble forsøkt å analysere ALd på TSK-Gel® G3000PWXLkolonnen for å se om ekstraktet 

inneholder mindre molekyler som ikke lot seg separere på TSK-5000. Figur 37 viser HPLC 

kromatogrammet av ALd. Molekylvekten ble også bestemt i forhold til pullulanstandarder, 

figur-25. Ut fra kromatogrammet ser man at topp1 ved Rt-8,8 min ikke separeres på kolonnen 

og kom ut i voidvolumet. Kolonnen ga også to topper, topp 2 ved retensjonstid 11,2 min som 

har molekylvekt (Mw) på 18kDa, og topp 3 Rt-12,3 min med molekylvekt på 5kDa. 

 

Tabell 16: Oversikt over estimert molekylvekt til ALd etter analyse på en TSK-Gel® G5000PWXL kolonne ved HPLC. 

Molekylvekt ble estimert i forhold til pullulanstandarder. 
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Bindingsforhold i ALd  

Tabell 17 nedenfor viser bindingsforhold mellom monosakkaridene i ALd. Dette ble bestemt 

ved metylering etterfølgt med hydrolyse, reduksjon, acetylering og GC-MS analyse. 

Monosakkarider og deres bindingsforhold ALd   

T-6-deoxHex Spor* 

Gal Terminal 

1→6 

1→2,6 

 

Totalt 

Spor  

2 

1 

 

3 % 

Glc       

Terminal 

1→3 

1→4 

1→6 

1→4,6 

1→3,6 

 

Totalt 

 

 

13 

29 

25 

14 

5 

6 

 

92 % 

 

 

Tabell 17: Prosentvis fordeling av de ulike monosakkaridene og deres bindingsforhold i ALd. Spor*= ≤ 1 %. 

Figur 37: Kromatogram av ALd etter analyse på en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne ved HPLC. Kromatogrammet 

viser topp 1 som separeres ikke på kolonnen og kom ut i voidvolumet, Topp 2 og 3 separeres på kolonnen.  
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Tabell 17 viser at ALd inneholder 29 % 1→3 bundet glukose som kan utgjøre hovekjede i 

strukturen, i tillegg inneholder ALd 1→6 og 1→3,6 bundet glukose (henholdsvis 14 % og 6 

%). Dette tyder på at ALd har forgreninger i posisjon 6 og at 1→6 bundet glukoseenheter kan 

være bundet i forgreningspunktene. Det vil si at 1→3 og 1→6 bundet glukose sammen danner 

hovedstrukturen i ALd. Eventuelt kan 1→6 bundet glukose foreligge som separate polymere. 

GC-MS analysen viser i tillegg et høyt innhold av 1→4 bundet glukose og 5 % 1→ 4,6 bundet 

glukose, noe som viser at ekstraktet sannsynligvis inneholder en blanding av flere polymere. 

NMR, nærmere bestemt HSQC spektrum av ALd bekrefter at denne inneholder glukaner, både 

-1→4-glukan og -1→3 og 1→6-glukan. Ved denne analysen sees bare de strukturer som er 

løst i vann, dermed er signalene fra -1→3- og -1→6-glukose relativt svake. Se figur 38, som 

viser HSQC spektrum av ALd. 

 

 

  

Figur 38: HSQC-spektrum av ALd 
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5.3.1 Behandling med alfa-amylase 

Resultatene fra GC-MS og NMR analyse viste høy forekomst av α-1→4 bundet glukose i ALd. 

ALd ble også testet på jod-jod-kalium test (metode 4.3.4) for å se om prøven inneholder kjeder 

av alfa 1→4 bundet glukose, resultatet av testen var positiv. Dermed ble alkaliekstrakt 

behandlet med α-amylase (metode 4.5.1). Formålet med denne metoden var å fjerne alfa-

glukaner fra alkaliekstraktet for å få et rent glukan. Monosakkaridsammensetningen ble bestemt 

ved metanolyse, TMS derivatisering og GC. Resultatet viste at glukose mengden er redusert 

sammenlignet med ALd før enzymbehandling. Før enzymbehandling var den estimerte 

mengden glukose 92 %, etter enzym behandling ble den glukose mengden 82 %. Dette tyder 

dermed på at α-amylase-enzymet hadde en påvirkning på glukose og at en del mengde alfa 

glukaner ble spaltet. Det ble foretatt GC-MS analyse på den Alkali enzymbehandlete prøven 

(ALd AB) for å studere hvilke bindinger ble fjernet under enzymbehandling.  

5.3.2 Partiell hydrolyse   

Alkaliekstrakt ble hydrolysert med TFA på forskjellige tidspunkter (1/2 og 1 time). Målet med 

denne metoden var å forbedre løseligheten av alkaliekstraktet for å gjøre det mulig å analysere 

og samt få bedre data fra analysene. Det ble foretatt en GC-analyse for å bestemme 

monosakkaridsammensetningen i ALd etter partiell hydrolyse. Resultater er presentert i tabell 

18.  

 ALd  ALd H1 ALd H2 

6-deoksyheksose Spor*  Spor  2 

Xylose  3 6 5 

Mannose  Spor  9 7 

Galaktose 3  4 3 

Glukose 92  79 83 

 

Tabell 18: Monosakkaridsammensetning i alkaliekstrakt etter 1/2 time hydrolyse (ALd H1) og 1 time hydrolyse (ALd H2) 

sammenlignet med det originale ekstraktet (ALd). Verdiene er oppgitt i prosent i forhold til totalt karbohydratinnhold. Spor* = 

≤ 1 
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Resultatene viser at både ALd H1 og ALd H2 inneholder betydelig mengder glukose, noe som 

tyder på at glukaner danner hovedstrukturen i disse prøvene. I tillegg observer man at glukose-

inneholdet har gått ned i begge fraksjonene etter partiell hydrolyse i forhold til ALd. ALd H1 

og ALd H2 inneholder nesten like mengde galaktose, men forekomst av mannose, xylose og 6-

deoksy heksose variere mellom ALd H1 og ALd H2. Det kan tenkes at den prosentvise 

mengden monosakkaridene har økt på grunn av den kraftige reduksjonen av glukosemengden 

etter partiell hydrolyse, så tallene er ikke reelle. 

5.3.3 Molekylvektbestemmelse av ALd etter enzymbehandling og partiell 

hydrolyse  

Prøvene etter partiell hydrolyse og enzymbehandling ble analysert ved HPLC for å bestemme 

molekylvekt og på den måten kunne undersøke effekt av partiell hydrolyse og 

enzymbehandling på molekylvekten til ALd. Analysen ble først utført på en TSK-Gel® 

G5000PWXL kolonne. Molekylvekten til prøvene ble bestemt på grunnlag av 

pullulanstandarder. Tabell 19 viser estimert molekylvekt av ALd H1 og H2 samt ALd AB etter 

analyse på TSK-5000. Tabellen viser en reduksjon i molekylvekt i både den høymolekylære og 

lavmolekylære delen etter enzymbehandling. Grunnen til dette kan spalting av alfa-glukaner. 

Ut fra resultatene ser man ikke reduksjonen i molekylvektstørrelse i den høymolekylære delen 

etter hydrolyse, i tillegg observerer man at det er en høy molekylvekt som er langt utenfor 

standardene som ble brukt. Det kan godt være aggregater som kommer i voidvolum. Mens den 

lavmolekylære delen er hydrolysert og man kan observere at molekylvekten har gått ned på den 

delen.  

 ALd  ALd AB ALd H1 ALd H2 

(Mp, kDa) 

Topp 1 

 

3 001 

 

2 705 

 

3 124 

 

3 059 

Topp 2 337 227 146 258 

 

Tabell 19: Estimert molekylvekt etter enzymbehandling (ALd AB) og etter ½ time hydrolyse (ALd H1)og 1 time 

hydrolyse (ALd H2) etter analyse på en TSK-Gel® G5000PWXL kolonne 
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Resultater etter analyse en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne 

Figur 39- viser HPLC-Kromatogram av de forskjellige alkalibehandlete prøvene (ALd H1, ALd 

H2 og ALd AB) etter analyse på en TSK-Gel® G3000PWXL kolonne. Prøvene ble også analysert 

på en TSK-3000 kolonne som separer polysakkarider med mindre molekylvekter og som kan 

ikke separeres på TSK-5000. Figuren viser at alle fraksjonene har to populasjoner. Den første 

populasjonen i alle fraksjonene kom ut i voidvolumet, den andre populasjonen separeres på 

kolonnen, men resultatene viste ikke nedgang i molekylvekt i denne populasjonen etter partiell 

hydrolyse og enzymbehandling. Det ble observert at topp 3 som representerer den 

lavmolekylære delen har blitt borte, noe som tyder på at både partiell hydrolyse og 

enzymbehandling skjer mer på den lavmolekylære delen.  

 

  

 

Figur 39: HPLC-kromatogram av alkaliekstrakt etter ½ time hydrolyse (ALd H1, rød ), etter 1 time hydrolyse (ALd H2, 

lys grønn), og enzymbehandlete prøve (ALd AB, blå) sammenlignet med ALd (mørk grønn) etter analyse på en TSK-Gel® 

G3000PWXL kolonne 
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5.3.4 Bindingsforhold etter behandling med α-amylase og partiell hydrolyse. 

Bindingsforhold mellom monosakkaridene etter enzymbehandling og partiell hydrolyse ble 

bestemt ved GC-MS analyse etter metylering, hydrolyse, reduksjon, og acetylering. Tabell 20 

viser prosentvis fordeling mellom de ulike monosakkaridene og deres bindingsforhold for ALd 

etter enzymbehandling og partiell hydrolyse sammenlignet med ALd.  

Monosakkarider og 

deres bindingsforhold 

ALd   ALd AB ALd H1 ALd H2 

Xyl     Terminal 

1→3 

1→2 

Totalt 

 

Id* 8 6 Id  

T-6-deoxHex Spor  2 Spor   2 

Gal      

Terminal 

1→6 

1→2,6 

 

Totalt 

 

Spor  

2 

1 

 

3 % 

 

Spor 

Spor  

Spor  

 

Spor  

 

Spor 

3 

1  

 

4 % 

 

Spor 

1 

2 

 

3 % 

Glc       

Terminal 

1→3 

1→4 

1→6 

1→3,4 

1→2,3 

1→4,6 

1→3,6 

 

Totalt 

 

 

13 

29 

25 

14 

Id  

Id  

5 

6 

 

92 % 

 

 

13  

42 

5 

6  

Spor 

Spor 

Spor  

15  

 

82 % 

 

14 

37 

11 

3 

Spor  

Spor  

Spor   

15  

 

79 % 

 

14 

31 

16 

7  

Spor 

Spor  

Spor   

15   

 

83 % 

 

 

 

Resultatene viser at ALd AB har reduserte mengde av 1→4 bundet glukose sammenlignet med 

ALd. Etter hydrolyse observere man at 1→6 hydrolyseres lettere enn 1→3 slik at det blir 

forholdsmessig mer 1→3 bundet glukose etter hydrolyse. 1→4 bundet glukose er også 

hydrolysert. Tabellen viser også tilstedeværelse av 1→3, 1→6 og 1→3,6 bundet glukose i alle 

Tabell 20:Prosentvis fordeling av monosakkaridene og deres bindingsforhold etter behandling med α-amylase (ALd AB), 

½ time hydrolyse (ALd H1) og 1 time hydrolyse ( ALd H2) sammenlignet med ALd. Id*=ikke identifisert. Spor*=≤ 1 %.  
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prøver, dette høye innholdet skyldes glukan med hovedkjede av 1→3 bundet glukose og 

forgrening i posisjon 6.  

 

5.3.5 Diskusjon av ALd-struktur 

Resultatene fra metanolyse og GC-kromatogrammet viste at alkaliekstrakt av granmatriske 

hovedsakelig inneholder glukose (92 %) og en lav mengde galaktose (3%), samt spor av en 6-

deoksyheksose. Dette samsvarer med GC-MS resultatene som viste forekomst av 1→ 3 og 1→ 

6 bundet glukose (henholdsvis 29 % og 14%) i tillegg til 6 % 1→ 3,6 bundet glukose.   

Resultatene indikerte at ALd strukturen består av 1→ 3 bundet glukose som hovedkjede med 

1→ 6 sidekjeder. En tidligere studie i vår forskningsgruppe har vist at alkaliekstrakt av 

Cantharellus cibarius bestod av 1→3 bundet glukose som hovedkjede med forgreining i 

posisjon 6 (Nyman, Aachmann et al. 2016). Ukai og kolleger har konkludert med at 

alkaliekstrakt av Ganoderma japonicum lioyd inneholdt 1 → 3 bundet glukose som hovedkjede 

med sidekjeder i posisjon 6 av 1→6 bundet glukose. (Ukai, Yokoyama et al. 1982). Dette 

samsvarer med den foreslåtte strukturen av ALd. Ut fra resultatene kan vi konkludere med at 

ALd har to ulike glukaner, α-1→4 glukan og β-1→3 glukan med sidekjeder i posisjon 6. Hvis 

man ser på mengdeforholdet mellom 1→3 og 1→3,6 bindinger (29:6), ser man at det er 

forgreningspunkter på hver 6.glukoseenhet i hovedkjede. Sasaki og Takasuka har demonstrert 

at Lentinan bestod av β-1→3 bundet glukose som hovedkjede med 2 forgreningspunkter av β-

1→6 bundet glukose på hver 5. glukoseenhet i hovedkjede (Sasaki and Takasuka 1976). 

Schizophyllan har lignende struktur, men har bare ett forgreningspunkt på hver 3. glukoseenhet 

i hovedkjede (Zhang, Li et al. 2011). I sidekjeder kan det sitte enten β-1→6 bundet glukose slik 

som i Lentinan og Schizophyllan eller terminal glukose som i Ganoderma lucidum (Chang and 

Lu 2004). Figur 40 viser et forslag til β-1→3 glukan struktur som finnes i ALd. 
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Litteraturen omtaler at grad av forgrening, molekylvekt og strukturen av β-glukaner påvirker 

løseligheten i vann (Zekovic, Kwiatkowski et al. 2005). Alkaliekstrakter som inneholder lange 

glukan kjeder med mindre forgreningspunkter vil dermed danne en ordnet struktur, og vil derfor 

være uløselig i vann og danne aggregater. Dette vil forklare dårlig vannløselighet av ALd og 

dannelse av aggregater som ble detektert som en liten topp med høymolekylvekt ca.3 000kDa 

etter analyse på en TSK-5000 kolonne ved HPLC. Den andre populasjonen som ble detektert 

hadde molekylvekt på 337kDa.  ALd ga to molekylvektpopulasjoner etter analyse på TSK-3000 

kolonnen. Den første populasjonen hadde molekylvekt på 18kDa, mens molekylvekten til den 

andre populasjonen var lav på 5kDa. Resultatene viste også at ALd inneholder et mindre løselig 

glukan som også er mindre forgreinet enn det som ble funnet i WLd og som var vannløselig.   

GC-MS resultater viste også innhold av 1→4 og 1→4,6 bundet glukose (henholdsvis 25 % og 

5 %). Som beskrevet tidligere i WLd-diskusjonen: Studier på både Agaricus bisporus og 

Flammulina velutipes har vist innhold av alfa-glukaner med α-1→4 bundet glukose som 

hovedkjede med forgrening i posisjon 6 av terminal glukose, noe som viser at det er vanlig å 

finne alfa-glukaner med tilsvarende struktur i sopp. (Smiderle, Sassaki et al. 2010) (Pang, Yao 

et al. 2007). Når det gjelder α-1→4 glukan, så indikerer mengdeforholdet mellom 1→4, 1→4,6 

bindinger (25:5) innehold av α-1→4 bundet glukose med forgrening i posisjon 6. Det vil si at 

det er et forgreningspunkt på hver 6.glukoseenhet i hovedkjede. Her ser man at antall 

forgreningspunkter passer med totalt antall terminale glukose, noe som viser  
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Figur 40: Et forslag til repeterende enhet av β-1→3 glukan strukturen som finnes i ALd. Figuren viser at glukanet består av 

β-1→3 bundet glukose som hovedkjede med forgreningspunkter på hver ca.6. glukoseenhet i hovedkjede.  
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at det kan være terminale glukose som sitter på forgreningspunkter i α-1→4 glukan. Det ble 

funnet at α-1→4 glukan i Flammulina velutipes har forgreningspunkter på hver 7.glukoseenhet 

mens Agaricus bisporus har forgreiningspunkter på hver 8.glukoseenhet i hovedkjede. Så det 

kan hende at α-1→4 glukan i ALd har en lignende struktur.  

GC-MS viste et høyt innhold av 1→ 4 bundet glukose i ALd og testen av ALd med jod-jod-

kalium test ga positivt resultat, samt NMR-analyse som bekreftet innhold av alfa glukaner.. 

Dermed ble det prøvd å fjerne alfa-glukaner ved behandling med enzymet α-amylase. 

Monosakkaridsammensetning og bindingsforhold ble bestemt etter behandling med α-amylase 

ved hjelp av henholdsvis GC og GC-MS analyse. Ved å sammenligne resultatene med ALd 

vises det at glukoseinneholdet er gått ned fra 92 % til 82 % og at andelen av 1→ 4 bundet 

glukose har blitt mindre. HPLC resultater viste en liten reduksjon i molekylvektstørrelse i de 

høymolekylære og lavmolekylære deler av den enzymbehandlete prøven etter analyse på en 

TSK-5000 kolonne. Det ble også observert en liten nedgang i molekylvekten etter analyse på 

TSK-3000 kolonnen, noe som indikerer at enzymet har virket og at en del alfa glukaner ble 

fjernet fra prøven. Ut fra resultatene ble derfor ALd AB valgt å gå videre med i celleforsøk. 

Det ble detektert noe nedgang i 1→6 bundet glukose etter partiell hydrolyse, men dette er 

muligens sidekjeder, og reduksjonen av disse vil kunne forverre løseligheten framfor å bedre 

den. HPLC-analyse viste reduksjon i molekylvekt i den lavmolekylære delen, men ingen 

reduksjon ble observert i den komplekse høymolekylære delen. Dette bekrefter at løseligheten 

ikke ble påvirket av partiell hydrolyse. Dette kan skyldes at polysakkarid strukturen i 

alkaliekstraktet er kompleks og at hydrolyse-betingelsene ikke var sterk nok til å hydrolysere 

bindinger, 1→3 bindinger spesielt, i denne strukturen.  Man måtte kanskje prøvd hydrolyse 

med sterkere betingelser eller helst bruke et spesifikt enzym som bryter ned noen bindinger i 

1→3 hovedkjeden for å redusere molekylstørrelsen uten å påvirke sidekjedene for å bedre 

vannløselighet.    
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5.4 Celleforsøk og måling av legumainaktivitet 

RAW 264.7- celler ble benyttet for å undersøke effekt av prøvene på legumainaktivitet. Cellene 

ble stimulert med WLd, WLd3, og ALd. Rå-ekstrakter som var behandlet med α-amylase (WLd 

AB og ALd AB), samt den hydrolyserte prøven av alkali ekstraktet (ALd H2), ble også testet 

for å kunne bestemme om hydrolyse og enzymbehandling påvirker legumainaktivitet. Cellene 

ble inkubert med prøvene i 48 timer, deretter ble de lysert og cellelysatene ble brukt videre for 

å måle både legumainaktivitet og protein.  

Forsøkene ble først utført med konsentrasjon på 1 mg /ml. Dette ble gjort for å bestemme hvilke 

prøver som kan påvirke legumainaktivitet og for å kunne velge hvilke prøver man skulle ta med 

videre på en konsentrasjon-respons forsøk. Effekten på legumainaktivitet etter stimulering med 

de forskjellige prøvene er vist i prosent av kontroll, se figur 41. 

 

 

Som vist i figur 43, ble det observert en signifikant reduksjon i legumainaktivitet etter 

stimulering med vannekstrakt (WLd) og WLd AB i forhold til kontroll. WLd AB ga 75 % 

hemming av legumainaktivitet, men WLd førte til mindre hemming enn WLd AB og ga 

hemming på 57 %. Figuren viser at WLd 3 ga høyere legumainaktivitet enn kontroll. På 

bakgrunn av strukturanalyser var det interessant å undersøke videre WLd 3 og se hvordan 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Kontroll B-glukan WLd WLd3 Ald Ald AB WLd AB Ald H2

Le
gu

m
ai

n
ak

ti
vi

te
t 

(d
f/

s)
(P

ro
se

n
t 

av
 k

o
n

tr
o

ll)

Figur 41:Legumainaktivitet (dF/s, prosent av negativkontroll) etter stimulering med WLd, WLd 3, ALd, ALd AB, WLd AB 

og ALd H2, konsentrasjon på 1 mg/ml. Serumfritt medium (kontroll) og Β-glukan (positiv kontroll). Forsøket ble utført tre 

ganger og figuren viser gjennomsnittet av de tre forsøkene med standardavvik.   
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legumainaktivitet ble påvirket etter stimulering med WLd 3 i et konsentrasjon-respons forsøk. 

Av denne grunn ble det bestemt å teste videre WLd 3, selv om den ikke ga hemming. 

Resultatene viset også at de forskjellige alkaliprøver hadde liten evne til å påvirke 

legumainaktivitet. ALd ga økt legumainaktivitet og aktiviteten var mer enn kontrollnivået, og 

den hydrolyserte prøven ALd H2 var på nivå med kontrollen, mens stimulering med ALd AB 

ga 26 % hemming av legumainaktivitet.  

I følge disse resultatene ble det besluttet å teste prøvene videre (WLd, WLd AB, WLd 3, og 

ALd AB) i et konsentrasjon-respons forsøk.  

 

Konsentrasjon-respons forsøk 

Konsentrasjon-respons forsøk ble utført for å studere sammenheng mellom prøvekonsentrasjon 

og hemming av legumainaktivitet. Det var også ønskelig å se hvilken konsentrasjon av prøvene 

som vil påvirke legumainaktivitet mest. Cellene ble stimulert med prøvene som ble valgt på 

grunnlag av celleforsøkene beskrevet tidligere, hvor det ble brukt tre ulike konsentrasjoner 

(0,25, 0,5 og 1 mg /ml). Figur 42 viser effekt på legumainaktivitet etter stimulering med de 

forskjellige prøvene i ulike konsentrasjoner. Resultatene ble angitt i forhold til kontroll.  

Resultatene viste ikke sammenheng mellom konsentrasjon av prøvene og legumainaktivitet. 

Det ble ikke observert en doserespons reduksjon i legumainaktivitet med økende konsentrasjon, 

og resultater varierte mellom ulike konsentrasjoner i alle prøver. For eksempel resultatet fra 

konsentrasjon-respons forsøkene viste at WLd ga høyest hemming av legumainaktivitet ved 1 

mg/ml. WLd ga mer hemming av legumainaktivitet ved 0,25 mg/ml enn ved 0,5 mg /ml, noe 

som viser at aktiviteten er ikke avhengig av konsentrasjon.  I tillegg ble det ble også observert 

at WLd 3 ga sterk hemming ved lave konsentrasjoner (0,25 og 0,5 mg/ml), men hemming var 

svak ved 1mg/ml. WLd AB har heller ikke vist en konsentrasjon-respons effekt, Til tross av 

store standardavvik, se figur 42. 

Alkaliprøven etter behandling med alfa-amylase (ALd AB) ga signifikant hemming i 

legumainaktivitet ved en konsentrasjon på 0,5 mg/ml. Det ble også observert en nedgang av 

legumainaktivitet ved 1 og 0,25 mg /ml, men i mindre grad. 
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Diskusjon av celleforsøkene 

Formålet med celleforsøk i denne oppgaven var å undersøke om polysakkarider og spesielt β-

glukan isolert fra granmatriske har effekt på legumainaktivitet. Det ble brukt RAW-264.7 celler 

som produsere legumain og utrykker overflatereseptor dectin-1 som er en β-glukan reseptor 

(Gordon and Siamon 2001). Det er tidligere vist i litteraturen at både løselig og partikulær β-

glukan gjenkjennes av dectin-1, men det er bare partikulært β-glukan som binder seg til dectin-

1 på makrofager og dette fører til fagocytose av β-glukan (Goodridge, Reyes et al. 2011). I en 

tidligere studie som vår forskningsgruppe har publisert, viser at partikulær β-glukan fra gjær 

gir hemming av legumainaktivitet på RAW-264.7 celler, mens delvis løselig og fullstendig 

løselig β-glukan fra gjær ikke gir hemming. Det ble også påvist at dectin-1 er involvert i denne 

effekten, og at partikulært β-glukan binder seg til dectin-1 reseptorer og blir internalisert og 

degradert av makrofager til små fragmenter (Berven, Skjeldal et al. 2015).  

En tidligere studie har vist at løselig β-glukan binder seg direkte til makrofager og dendrittiske 

celler via CR-3 reseptor, og at binding til makrofager er uavhengig av dektin-1 (Qi, Cai et al. 

2011).  
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Figur 42:Legumainaktivitet (dF/s, i prosent av negativ-kontroll) etter stimulering med WLd, WLd 3, WLd AB og ALd AB. Med 

konsentrasjon 1, 0,5, 0,25 mg/ml. Serumfritt medium (negativ kontroll) og Beta glukan (positiv kontroll). Forsøket ble utført tre 

ganger, og figuren viser gjennomsnittet av de tre forsøkene med standardavvik. 
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Resultater fra celleforsøkene viste at WLd, WLd 3 og WLd AB som inneholdt generelt løselig 

β-glukan, hemmet legumainaktivitet i høyere grad enn alkaliprøver som inneholdt uløselig β-

glukan. WLd som inneholdt blanding av polysakkarider ga en sterk hemming av 

legumainaktivitet, men WLd etter behandling med α-amylase (WLd AB) ga en enda sterkere 

hemming av legumainaktivitet. WLd 3 inneholdt 6-deoksy-heksogalaktan, dermed var det 

interessant å teste prøven for å undersøke den biologiske aktiviteten av denne strukturen. De 

første forsøkene, se figur 41, viste at WLd 3 ikke påvirket legumainaktivitet, men 

konsentrasjon-respons forsøk viste at WLd 3 ga hemming. De ulike resultatene kan være på 

grunn av variasjon i forsøkene som unøyaktig innveiing av prøvematerialet, feil pipettering, 

ulik mengde reduksjonsmiddel og andre tekniske feil kan føre også til variasjon i resultatene.  

Det var uventet å se den kraftige hemmende effekten av de vannløselige prøvene (WLd, WLd 

AB og WLd3), og dette samsvarer ikke med resultater fra en tidligere studie som har vist at 

løselig β-glukan gir ingen eller lite hemming av legumainaktivitet (Berven, Skjeldal et al. 

2015). Det er ukjent hvordan den virket, men årsaken til denne effekten kan tenkes å være på 

grunn av inneholde av en del uløselig partikulær β-glukan i disse prøvene og det er det som 

førte til hemming av legumainaktivitet på samme måte som partikulær β-glukan ved dectin-1 

binding. I tillegg kan effekten være på grunn av binding til CR-3 reseptorer på makrofager eller 

andre β-glukan reseptorer siden løselig β-glukan ikke virker gjennom dectin-1 binding. 

På bakgrunn av disse resultatene kan vi ikke si med sikkerhet at det er β-glukan i disse prøvene 

som førte til den observerte effekten. Resultatene kan tyde på at effekt skyldes forurensning 

med LPS. LPS, også kalt endotoksin er en del av den ytre membranen av gram-negative 

bakterier og er en potent immunstimulator. LPS er en vanlig forurensning av biologiske prøver. 

I denne oppgaven var det benyttet en aseptisk arbeidsteknikk på celle lab og arbeidet ble utført 

med sterilt utstyr, hansker og på en steril lab for å unngå kontaminasjon av prøvene. Men det 

kan også være at LPS ble overført gjennom ekstraksjonsprosess. 

Det ble observert at WLd etter amylase-behandling ga en signifikant hemming av 

legumainaktivitet. Det kan tenkes at LPS ble overført gjennom dette arbeidet og dermed ga 

WLd AB enda sterkere hemming enn WLd.   

Flere metoder kan benyttes for å finne ut om denne hemming av legumainaktivitet kom av β-

glukan fra løselig prøver, eller om det var LPS som førte til hemming. Det kan brukes en LPS 

kontroll. Det vil si stimulere RAW-264.7 celler med LPS og måle hemming av 

legumainaktivitet. På denne måten kan man konkludere om prøvene hadde effekt på 
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legumainaktivitet ved å sammenligne aktivitet fra LPS med resultater etter stimulering med de 

forskjellige prøver (Berven, Solberg et al. 2013).  En annen mulighet kan være å bruke 

Polymyxin B, som er et antibiotikum som binder seg til lipid A-delen på LPS, og derfor kan 

hemme effekten av LPS i prøvene (Morrison and Jacobs 1976). Men en tidligere studie har vist 

at polymyxin B ikke var effektiv nok til hemme LPS på β-glukan prøver, og dermed ikke kan 

benyttes med stor sikkerhet for å teste tilstedeværelse av LPS (Rieder, Grimmer et al. 2013).  

Alkaliekstrakt førte til samme legumainaktivitet som kontroll, se figur 41. Dette er en motsatt 

effekt en forventet, siden en tidligere studie i vår forskningsgruppe har vist at uløselig β-glukan 

vil gi en sterk hemming av legumainaktivitet. Her er det en viktig faktor å legge merke til i dette 

tilfellet er at alkaliekstraktet ikke var godt løselig og ga ikke en homogen blanding. Det er også 

spesielle utfordringer med å øke løselighet av alkaliekstraktet, siden det er stor heterogenitet i 

ekstraktet. Dette vil fører til at β-glukan blir lite tilgjengelig til reseptorbinding og fagocytose 

og dermed fører til lav biologisk aktivitet. 

Alkaliekstrakt ga en hemming av legumainaktivitet etter behandling med α-amylase (ALd AB). 

Det som kunne tenkes her at behandling med alfa-amylase har ført til fjerning av alfa-glukaner, 

og at β-glukan klarte å binde seg til reseptorene, noe som førte til hemming, men dette må 

undersøkes nærmere. Tilstedeværelse av LPS er sannsynligvis liten her, siden alkaliprøver ble 

behandlet med en sterk base. Men det kan ha blitt tilført LPS i prosessen med enzymbehandling.  

Den hydrolyserte prøven av alkaliekstrakt (ALd H2) ble undersøkt for å se om hydrolyse vil 

forbedre alkaliprøve løselighet og dermed gi bedre aktivitet. Resultatet fra forsøket viste at ALd 

H2 førte til en generelt lav grad hemming av legumainaktivitet i forhold til kontroll, noe som 

tyder på at partiell hydrolyse ikke påvirket løseligheten av alkalifraksjon.  
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6 Konklusjon  

Fra det vandige rå-ekstraktet av celleveggen av granmatriske som inneholdt en blanding av flere 

strukturer, ble det isolert og identifisert to ulike glukaner. Den første er β-1→3 glukan, hvor β-

1→3 bundet glukose utgjør hovedkjeden med forgreningspunkter i posisjon 6. Analysene viste 

også at det er forgreningspunkter på hver 3.glukoseenhet, hvor i forgreningspunktene kan det 

sitte enten kjeder av 1→6 bundet glukose eller terminal glukose.  Den andre er α-1→4 glukan 

med forgreningspunkter i posisjon 6 på ca. hver 5.glukoseenhet i hovedkjeden, hvor terminale 

glukose kan sitte i forgreningspunktene. I tillegg ble det identifisert innhold av et galaktan som 

består av α-1→6 bundet galaktose med forgrening i posisjon 2 på annenhver galaktoseenhet, 

hvor både GC-MS og NMR bekreftet innhold av en ikke identifisert 6-deoksyheksose som er 

bundet til galaktanet i posisjon 2.  

Fra alkaliekstraktet av granmatriske ble det isolert et β-1→3 glukan, hvor β-1→3 bundet 

glukose hovedkjeden er forgrenet på hver 6.glukoseenhet, altså mindre forgrenet enn det 

glukanet som ble funnet i WLd. I tillegg ble det identifisert innehold av α-1→4 med 

forgreningspunkt på hver 6.glukoseenhet i hovedkjede.  

Resultater fra celleforsøk viste at de vannløselige prøvene hemmer legumainaktivitet i 

makrofager best mens alkaliprøvene ga ikke hemming. Om dette kan skyldes LPS eller β-

glukan er ikke kjent. 
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