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Sammendrag 
Svarthyll (Sambucus nigra) er et tre med blåsvarte bær i store klaser og gulhvite blomster. 

Svarthyll finnes i Europa, deler av Asia og Nord-Amerika og te av blomstene ble tidligere 

brukt utvortes mot hevelser og innvortes som svettekur ved blant annet forkjølelser. Den 

antibakterielle, antiinflammatoriske og antioksidative effekten som er funnet har hovedsakelig 

vært relatert til flavonoidinnholdet i planten. I denne oppgaven utføres enzymdegradering og 

strukturbestemmelse av immunmodulerende pektiner fra hylleblomst.  

Ekstrakter fra svarthyllblomst var fraksjonert og isolert etter gelfiltrering og 

ionebyttekromatografi, og tre fraksjoner SnB50-S2, 100W-S2 og 100W-S3 (også kalt 

moderfraksjoner) ble videre i denne oppgaven degradert med enzymer for å undersøke 

struktur mot biologisk aktivitet. Alle moderfraksjonene ble esterhydrolysert og degradert med 

pektinase (PGase) for å fjerne 1-4 bundet GalA, det vil si homogalakturonandelen av pektinet. 

Etter pektinasebehandling og gelfiltrering ble høymolekylære fraksjon (Fr.I) fra de respektive 

moderfraksjonene behandlet videre med forskjellige enzymer som α-arabinofuranosidase, β-

galaktosidase og β-(1-4) galaktanase (Pr.1-6). Prøvene Pr.1 ble dessuten forbehandlet med 

svak syre for å spalte av Araf-enhetene før behandling med β-galaktosidase.  

Fraksjonene Fr.I, Fr.II (som var den medium-molekylære fraksjonene isolert etter 

pektinasebehnadling) og fraksjonene Pr.1-6 ble analysert for karbohydratsammensetning ved 

hjelp av metanolyse etterfulgt av GC-FID. Glykosidbindingene i polysakkaridfraksjonene 50-

S2, 50-S2-Fr.I, 100W-S2, 100W-S2-Fr.I, 100W-S3 og 100W-S3-Fr.I ble analysert ved hjelp 

av GC-MS etter at prøvene var redusert og metylert.  

Moderfraksjonene, Fr.I og Fr.II-fraksjonene inneholdt alle mye arabinose, rhamnose, 

galaktose og galakturonsyre som tyder på innhold av pektintype polysakkarider. På grunnlag 

av GC-MS analyser ble typiske bindinger for AG-II detektert i alle fraksjoner. Bindinger som 

er typisk i HG og RG-I ble også identifisert.  

Biologisk aktivitet ble undersøkt ved komplementfikseringstest, makrofagaktiveringstest og 

aktivering av dendrittiske celler. På grunnlag av tidligere studier, var det ventet en høyere 

biologisk aktivitet på Fr.I-fraksjonene enn moderfraksjonene. Dette var ikke tilfelle, noe som 

kan skyldes en ufullstendig degradering av homogalakturonankjeden.  
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Prøvene Pr.1 ble behandlet med svak syre før degradering med β-galaktosidase. Dette 

resulterte i at all arabinose og en god del av galaktosen ble spaltet av. Dette resulterte videre i 

at aktiviteten i komplementfikseringstesten og aktivering av makrofager og dendrittiske celler 

ble svært lav. Prøvene Pr.2, som ble degradert med β-galaktosidase og prøvene Pr.3, som ble 

degradert med β-(1-4) galakatanase viste ikke særlig endring i 

monosakkaridsammensetningen. Prøvene hadde begge en høyere komplementfikserende 

aktivitet enn positiv kontroll BPII. De hadde dessuten høyere aktivitet enn de andre 

enzymdegraderte fraksjonene (Pr.1, Pr.5 og Pr.6) samt fraksjonene Fr.I og II.  

De forskjellige enzymdegraderte prøvene viste samme aktivitetsmønster ved NO-frigjørelse i 

makrofag- og dendrittiske cellelinjene. Det kan se ut til at biologisk aktivitet påvirkes av de 

nøytrale sidekjedene i pektinet. Aktiviteten går i stor grad ned når arabinose og en stor del av 

galaktosen er spaltet av. Det kan også se ut som å spalte av en liten andel av galaktosen gir 

økt aktivitet. Å spalte av en liten andel av arabinosen ser ikke ut til å gjøre store endringer i 

biologisk aktivitet.  
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Forkortelser 

AF  α-arabinofuranosidase 

AG I  Arabinogalaktan type I 

AG II  Arabinogalaktan type II 

α  Alfa posisjon, -OH på C1 har lik posisjon som -OH på C6. 

Ara  Arabinose 

Araf  Arabinofuranose 

β  Beta posisjon, -OH å C1 har motsatt posisjon som –OH på C6. 

BPII  Biophytum persianum fraksjon 2 

CMC  Carbodiimid 

Da  Dalton 

d  Diameter 

DCM  Diklormetan 

EtOH  Etanol 

f  Indikerer at nevnte monosakkarid foreligger i furanoseform (5-ring) 

Gal  Galaktose 

GalA  Galakturonsyre 

GC  Gasskromatografi 

Glc  Glucose 

GlcA  Glukuronsyre 

HG  Homogalakturonan 
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ICH50  Konsentrasjon som gir 50 % hemming av hemolyse 

L  Lengde 

MS  Massespektrometer 

MEOH  Metanol 

MWCO Molecular Weight Cut-Off 

N2  Nitrogengass 

OH  Hydroksylgruppe 

p  Indikerer at nevnte monosakkarid foreligger i pyranoseform (6-ring) 

PG  Polygalakturonase (pektinase) 

RG-I  Rhamnogalakturonan type I 

RG-II  Rhamnogalakturonan type II 

Rha  Rhamnose  

Rpm  Antall rotasjoner per minutt 

SRBC  Sensibiliserte røde blodceller fra sau 

T-  Terminal 

TMS  TMCS+HMDS+pyridin 

WA  Weak acid hydrolysis (Svak syrehydrolyse) 

Xyl  Xylose 
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Pektinfraksjoner fra Sambucus nigra,L 

100W-S2/ Sur fraksjon (S2) 100°  vann-ekstrakt av S.nigra blomster 

100SnBW-S2   

100W-S3/ Sur fraksjon (S3) 100°  vann-ekstrakt av S.nigra blomster 

100SnBW-S3  

SnB50-S2/  Sur fraksjon (S2) 50 % EtOH-ekstrakt av S.nigra blomster 

50-S2     

100W-S2 I Fraksjon 1 etter esterhydrolyse og PG-ase behandling av 100W-S2 

separert på Bio-Gel P30 kolonne. 

100W-S2 II Fraksjon 2 etter esterhydrolyse og PG-ase behandling av 100W-S2 

separert på Bio-Gel P30 kolonne. 

100W-S3 I Fraksjon 1 etter esterhydrolyse og PG-ase behandling av 100W-S3 

separert på Bio-Gel P30 kolonne. 

100W-S3 II Fraksjon 2 etter esterhydrolyse og PG-ase behandling av 100W-S3 

separert på Bio-Gel P30 kolonne. 

50-S2 I Fraksjon 1 etter esterhydrolyse og PG-ase behandling av 50-S2 separert 

på Bio-Gel P30 kolonne. 

50-S2 II Fraksjon 2 etter esterhydrolyse og PG-ase behandling av 50-S2 separert 

på Bio-Gel P30 kolonne. 

Pr.1  Prøve 1 er fraksjonene 50-S2 I/100W-S2 I/ 100W-S3 I hydrolysert med sur 

syrehydrolyse og enzymdegradert med β-galaktosidase 

Pr.2  Prøve 2 er fraksjonene 50-S2 I/100W-S2 I/ 100W-S3 I behandlet av 

enzymdegradering med β-galactosidase. 

Pr.3  Prøve 3 er fraksjonene 50-S2 I/ 100W-S2 I/ 100W-S3 I og etter 

enzymdegradering med 1-4 galactanase. 
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Pr.4  Prøve 4 etter enzymdegradering med α-arabinofuranosidase, denne blir splittet 

til Pr. 5 og Pr. 6, og det er de to sistnevnte som blir brukt i oppgaven.  

Pr.5  Prøve 5 er halve mengden fra Pr.4, etterfulgt av enzymdegradering med β-

galaktosidase 

Pr.6 Prøve 6 er halve mengden fra Pr.4, etterfulgt av kun dialyse.  
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90 % Maursyre (HCOOH)      Sigma 
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Biogel P 30         Bio-Rad Laboratories 
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BSA – Bovine serum albumin (30%)    Sigma 

Carbodiimide (CMC)       Sigma 

D2SC/1 (dendrittiske celler fra mus)     Rikshospitalet 

Diklormetan (DCM)       Sigma-Aldrich 

Dimetylsulfoksid (DMSO)       Merck 

DMEM        Gibco 

DMSO         Merck 
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Eddiksyre (CH3COOH)      VWR 

Eddiksyreanhydrid       Merck 

Endo β -(1-4) galactanase      Megazyme  

FBS (kalveserum)       Gibco 

Fenol         Merck 
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Iseddik         Merck 

Interferon-gamma (IFN-γ)      Peprotech 

J774A.1 (makrofager fra mus)     Rikshospitalet 
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Konsentrert svovelsyre (H2SO4)     Merck 
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Mannitol        Sigma 
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1 Innledning 

1.1 Svarthyllblomster (Sambucus nigra L.) 

 

Figur 1: Fotografi av svarthyllblomster (Sambucus nigra L.) (Wikipedia 2011) 

1.1.1 Taksonomisk klassifisering 

Rike:   Planterike 

Divisjon:  Tracheophyta  

Klasse:  Magnoliopsida 

Orden:  Dipsacales 

Familie:  Adoxaceae 

Slekt:   Sambucus 

Art:   Sambucus nigra 

1.1.2 Botanikk 

Svarthyll (Sambucus nigra) er et tre som kan bli opptil 10 meter høyt. Barken er brun-grå. 

Bladene har oval form og sagtakket bladrand. Treet blomstrer i juni og blomstene er gulhvite, 

se figur 1 for foto. Bærene er blåsvarte og er i store klaser. Svarthyll finnes i Europa, deler av 

Asia og Nord-Amerika. I Norge finnes den fra østlandsområdet og videre langs kysten til 
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Møre. Svarthyll vokser i solrike områder. (Atkinson and Atkinson 2002, Paulsen, Ekeli et al. 

2014) 

1.1.3 Tradisjonell bruk 

Svarthyllblomster har blitt rapportert ved bruk i tradisjonell medisin for behandling av 

betennelser, leddsmerter, hudsykdommer, vanndrivende, forkjølelse og feber. Den 

antibakterielle, antifunguale, antiinflammatoriske og antioksidative effekten har hovedsakelig 

vært relatert til flavonoidinnhodet i planten. (Ho, Zou et al. 2016).  

Te av blomstene, og noen ganger bladene, har vært brukt utvortes mot hevelser og innvortes 

som svettekur ved blant annet forkjølelser. Saft av bærene har vært brukt som urindrivende og 

avførende middel (Paulsen, Ekeli et al. 2014)  

1.1.4 Aktive innholdstoffer 

Blomstene og bærene til svarthyll inneholder flavonoider (f. eks. rutin, quercetin, hyperosid), 

triterpener, fenoliske forbindelser, pektiner, fettsyrer og eteriske oljer (Paulsen, Ekeli et al. 

2014). Opptil 3.0 % av innholdsstoffene i blomstene til svarthyll er flavonoider, mens 

triterpener er opptil 1.0 % av innholdsstoffene. En typisk struktur av flavonoidene som finnes 

i blomstene ser man i figur 2 (WHO 2002). 

   

 

quercetin  X=H 

isoquercitrin  X=Glcf 

rutin   X= Rhap-(16)-

Glcp 

 

Figur 2 Struktur av flavonoider som finnes i Sambucus nigra L (WHO 2002). 
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1.2 Tidligere studier 
 

Kliniske studier 

Det er ikke blitt utført noen kliniske studier på svarthyllblomstene alene, det som er utført er 

kun på hyllebær/ekstrakter. Disse studiene blir ikke diskutert i denne oppgaven (EMA 2008, 

EMA 2013). 

 

Antibakteriell effekt 

Izzo et al (1995) studerte den antibakterielle effekten av hylleblomstekstrakt. Hylleblomst 

viste aktivitet mot bakterier som Bacillus subtilis, Staphylococcus areus, Salmonelle typhi, 

Klebsiella pneumoniae og Pseudomonas aeruginosa. Forfatterne konkluderte med at effekten 

kunne blant annet skyldes kaffesyrederivater (Izzo, Di Carlo et al. 1995). 

 

Anti-inflammatorisk aktivitet 

Det ble gjort in vivo studie med 80% etanol-ekstrakt av svarthyllblomster. Ekstraktet ble gitt 

direkte i magen (100mg/kg kroppsvekt), én time før administrering av karragenan. 

Karragenan er et naturlig gel-dannede polysakkarid som er utvunnet fra rødalger og tangarten 

Rhodophyceae, og som har vist å kunne indusere ødem hos rotter (Wikipedia 2017). Det ble 

observert karragenan-indusert fotødem hos rottene etter administrering av karragenan. Studiet 

ble konkludert med at hylleblomsten hadde en moderat anti-inflammatoriske aktivitet hos 

rotter, da det reduserte ødemet med 27 % (Mascolo, Autore et al. 1987). 

En annen studie viste at MeOH-ekstrakt av hylleblomst og dens lipofile fraksjoner ga en lav 

til middels inhiberende effekt på biosyntese av TNFα, IL-1α og IL-1β, som er 

inflammatoriske cytokiner og bidrar til å igangsette immunologisk respons (Yeşilada, Üstün 

et al. 1997).  

 

Diuretisk aktivitet 

Det ble gjort noen in vivo studier på rotter som indikerer at hylleblomster kan ha diuretisk 

effekt, men effekten er ikke blitt bekreftet hos mennesker (EMA, 2009). Ekstrakt av 

svarthyllblomster som ble administrert i rotter viste en økt diurese fra 2-24 timer 

sammenlignet med kontrollgruppen. Kontrollgruppen fikk hypotonsk saltoppløsning. (Beaux, 

Fleurentin et al. 1999).  
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Nyere studier 

Ho, Tranheim et. al har i nyere in vitro studier forsket på den effekten svarthyllblomster har 

på stimulering av glukose og oljesyre (omega-9 fettsyre) i HepG2 (leverceller) og humane 

muskelceller. Det var 96 % EtOH-ekstraktet som viste høyest økning i glukose og oljesyre i 

og det var flavonoidene og fenolsyrene som viste å være potente stimulatorer. Studiet 

konkluderte med at svarthyllblomster kan ha positiv effekt ved behandling av diabetes.  

(Ho, Kase  et al. 2017). 

 

Ho, Wangensteen et. al har i nyere studier forsket på den effekten bær- og blomstekstrakter 

har på komplementsystemet og på makrofagstimulering (NO-produksjonen). Testene på 

makrofagstimulering var gjort på lipopolysakkarid (LPS)-aktiverte makrofag- og dentrittiske 

celler. EtOH-ekstrakter fra bær og blomster viste høyest komplement-fikserende aktivitet og 

høyest inhiberende aktivitet på NO-produksjon i LPS-stimulerte makrofager og dendrittiske 

celler (Ho, Wangensteen et al. 2017). 

 

1.3 Polysakkarider 
 

Polysakkarider finnes i mange former og i ulike steder i planter. De finnes både i celleveggen 

og mellom cellene. Polysakkarider er nøytrale eller sure og kan bestå av mellom én eller flere 

typer monosakkarider bundet sammen av glykosidbindinger (Paulsen and Barsett 2005). 

1.3.1 Plantecellevegg 
 

Plantecelleveggen er et komplekst organ som har en viktig rolle i plantens fysiologi. 

Plantecelleveggen består av cellulose, hemicellulose, pektiner og proteiner (Waldron and 

Faulds 2007). Generelle struktur for plantecelleveggen er vist i figur 3. 
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Figur 3: Skjematisk diagram over komponenter i plantecelleveggen (Waldron and Faulds 2007) 

1.3.2 Cellulose & hemicellulose 
 

Cellulose er polysakkaridet det finnes mest av i sekundære celleveggen. Det er en uforgreinet 

polymer, bestående av 1-4 bundet β-glukose (Glc) (Waldron and Faulds 2007). 

Glukosekjedene danner hydrogenbindinger med hverandre og danner sterke fibre som er 

uløselige i vann. (Waldron, Parker et al. 2003) 

 

Hemicellulose polysakkarider består av tverrbundet glukaner. De finnes i både primær- og 

sekundærcelleveggen. I denne gruppen har man xyloglukaner, arabinoxylaner, xylaner og 

mannaner (Ordaz-Ortiz, Marcus et al. 2009). 

1.3.3 Pektiner 
 

Pektiner er en gruppe komplekse polysakkarider som finnes i plantens cellevegg og i 

midtlamellen mellom cellene. Pektiner består av hovedkjede med enten galakturonsye 

(GalpA) alene eller med rhamnose (Rhap). Det er ofte satt på flere sidekjeder som arabinose 

(Arap) og galaktose (Galp). Andre sidekjeder som xylose (Xyl) og glukuronsyre (GlcA) kan 

finnes i små mengder. (Waldron, Parker et al. 2003, Waldron and Faulds 2007). Pektiner 

deles som oftest i fire hovedgrupper: Homogalakturonan (HG), Rhamnogalakturonan-I (RG-

I), Rhamnogalakturonan-II (RG-II) og andre substituerte galakturonaner (Ridley, O'Neill et al. 

2001, Bonnin, Garnier et al. 2014). Figur 4 viser et skjematisk diagram over to ulike 

strukturer for pektiner.  
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Figur 4: Skjematisk diagram av to strukturer som former ulike pektiner. A. Figuren viser HG-hovedkjede 
bestående av flere sidekjeder, blant annet RG-I, RG-II og xylogalakturonan (XG). B. Figuren viser RG-I-
hovedkjede med flere sidekjeder, blant annet HG (Maxwell, Belshaw et al. 2012). 

 
Homogalakturonan (HG) 

Homogalakturonan (HG) er satt sammen av lineære kjeder av α-1,4 bundet GalpA-enheter, 

noen av disse kan være metylforestret i C6-posisjon. Denne delen av pektinet er kjent for å 

være den «glatte regionen» av strukturen (Maxwell, Belshaw et al. 2012).  HG kan også, 

avhengig av planten det kommer fra, være delvis O-acetylert i posisjon C-3 og C-2, slik figur 

5 viser. En stor del som opptil 60 % av pektinenhetene i primærcelleveggen er HG (Waldron 

and Faulds 2007). 
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Figur 5: Figuren viser strukturen av homogalakturonan (HG). HG er satt sammen av GalpA-enheter. Det kan 
være metylforestert i C6 posijson og/eller forestret med eddiksyre i posisjon C-3 og C-2 (Ridley, O'Neill et al. 
2001). 

 

Xylogalakturonan er en type substituert galakturonan polysakkarid, hvor 1-4 bundet GalpA-

enhetene er substituert med xylose i O3-posisjon. Opptil fire xylose-molekyler kan være 

bundet til galakturonankjeden (Waldron and Faulds 2007).  

 

Rhamnogalakturonan-I (RG-I) 

Rhamnogalakturonan-I (RG-I) er satt sammen av 1-2 bundet Rha-enheter og 1-4 bundet 

GalpA-enheter. Rhamnose-enhetene er ofte substituert i O4-posisjon med nøytrale og sure 

sidekjeder. De består også ofte av α-Araf og β-Galp-enheter. Andre molekyler som fucose, 

glukuronsyre (GlcpA) og 4-O-metyl-glukuronsyre er heller ikke uvanlig i RG-I. Figur 6 viser 

skjematisk diagram av RG-I. (Waldron and Faulds 2007) 
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Figur 6: Skjematisk diagram av rhamnogalakturonan-I (RG-I). Hovedkjeden er satt sammen av α-GalpA og α-
Rhap enheter, i tillegg til sidekjeder som arabinogalaktan type I og II og arabinaner. (Waldron and Faulds 2007) 

 

Rhamnogalacturonan II (RG-II) 

Rhamnogalakturonan-II (RG-II) består av en hovedkjede av α-GalpA-enheter, med fire 

sidekjeder bundet til seg. Sidekjede A og B er bundet ved posisjon O2 av GalpA-enhetene 

mens sidekjede C og D er bundet ved posisjon O3, se figur 7 for et enkelt skjematisk diagram 

av RG-II. (Waldron and Faulds 2007) 

 

 

Figur 7: Skjematisk diagram av rhamnogalakturonan-II (RG-II). Hovedkjeden består av 1-4 bundet α-GalpA-
enheter med forskjellige sidegrupper som Araf og Rhap.(Waldron and Faulds 2007) 

 



9 
 

Galaktaner  

Galaktaner kan være bundet til pektiner og består av 1-4 bundet β-Galp-enheter. I noen 

tilfeller kan noen av Galp-enhetene være 1-6 bundet (Waldron, Parker et al. 2003). 

Arabinaner 

Arabinaner er en gruppe pektin polysakkarider som består av en hovedkjede med 1-5 bundet 

α-Araf enheter, og 1-2 og 1-3 bundet sidekjeder med enkle Araf-molekyler. Arabinogalaktan I 

(AG I) består av en hovedkjede av 1-4 bundet β-Galp-enheter. Sidekjede med 1-5 bundet α-

Araf kan være koblet til O3 på Galp-enhetene. Arabinogalaktan II (AG II) er et kompleks 

polysakkarid som er assosiert med arabinogalaktanproteiner (AGP). AG II pleier å være 

kovalent bundet til RG-I. Hovedkjeden kan enten bestå av 1-3 bundet og/eller 1-6 bundet β-

Galp-enheter. Sidekjeder som α-Araf (bundet til O3 eller O6) og små mengder GlcpA kan 

være tilstedet. (Waldron, Parker et al. 2003, Waldron and Faulds 2007) 

1.3.4 Pektin-degraderende enzymer 

Å dele pektiner opp i mindre deler eller spalte av enkelte monosakkaridtyper med enzymer 

kan være et nyttig redskap til å bestemme pektinstrukturen. Pektinesteraser, 

polygalakturonaser, pektin acetylesteraser, β-galaktosidaser og arabinosidaser er noen av de 

viktigste enzymene som er involvert i degradering av pektiner (Chen, Liu et al. 2014). 

Pektindegraderende enzymer kan deles i to hovedgrupper avhengig om de degraderer HG-

eller RG-I-regionen. Pektiner kan de-esterifiseres, degraderes og de-polymeriseres avhengig 

av enzymet som blir brukt (Bonnin, Garnier et al. 2014). 

Pektinase, også kalt polygalakturonase (PG), er et enzym som katalyserer hydrolysen av α-1,4 

glykosid-bindinger i polygalakturonsyre-enhetene i pektiner, se figur 8. Pektinase regnes som 

et de-polymeriserende enzym av HG-kjeden (Chen, Liu et al. 2014). Pektinet må først de-

esterifiseres ved hjelp av en base for å få alle GalpA-enhetene i syreform før det kan 

hydrolyseres med PG. 

Enzymene α-L-arabinofuranosidase, endo-β-1,4 galaktanase og β-galaktosidase virker alle 

degraderende på sidekjedene som sitter på RG-I regionen av pektinet. Enzymet α-L-

arabinofuranosidase virker på α-L-arabinofuranoser, α-L-arabinaner som består av 1,3- 

og/eller 1,5-bindinger og arabinogalaktaner. Endo-β-1,4 galaktanase hydrolyserer β-1,4-
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bindingen til galaktose-enheter fra den ikke-reduserende enden i f.eks. galaktaner og 

arabinogalaktaner. Enzymet β-galaktosidase spalter av β-D-galaktose-bindinger i f.eks 

galaktaner og arabinogalaktaner. (De Vries, Pařenicová et al. 2002, Bonnin, Garnier et al. 

2014, Chen, Liu et al. 2014). 

 

Figur 8: Virkningsmekanisme til pektinase i pektiner; spalter av α-1,4 glykosidbindingen mellom to GalpA-
enheter. (Wikipedia 2015) 

1.3.5 Polysakkarider med immunmodulerende effekter 

Biologisk aktive polysakkarider har vist effekter som aktivering av komplementsystemet, 

proliferasjon av lymfocytter og stimulering av makrofager (Paulsen and Barsett 2005). 

Forbindelser som interagerer med immunsystemet for så å oppregulere eller nedregulere 

spesifikke deler regnes å være immunmodulatorer. Polysakkarider har vist å ha 

immunologiske effekter, både i det medfødte- og adaptive immunsystemet. Polysakkarider 

som β-glukaner, inulin og pektiner fra ulike planter har vist effekter i immunsystemet. 

(Yamada and Kiyohara 2007, Inngjerdingen, Inngjerdingen et al. 2008).  

Det har blitt gjort en rekke studier på hvilke del av polysakkaridene som kan være den mest 

potente komplement-aktiverende delen. Det er den «hårete» delen i pektinet, RG-I kjeder med 

arabinan, galaktan og arabinogalaktan-sidekjeder, som har vist mest aktivitet (Samuelsen, 

Paulsen et al. 1996). Forfatterne konkluderte i tillegg med at aktiviteten skyldes spesifikke 

bindinger som 1,4-, 1,6-, og 1,3,6,- bundet-galaktosyl og forgreinet 3,5- arabinan. Nyere 

studier viste at høymolekylær RG-I del av pektiner i svarthyll viste høyeste 

komplementfikserende og makrofagstimulerende aktivitet (Ho, Zou et al. 2016). 
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1.4 Immunmodulerende aktivitet 

1.4.1 Komplementsystemet 
 

Komplementsystemet er en viktig del av det medfødte immunsystemet. Det medfødte 

(uspesifikke) immunsystemet aktiveres før det spesifikke immunsystemet (B- og T-celler) kan 

bli aktivert (Yamada and Kiyohara 2007). Nye studier har vist at komplement også har en 

viktig rolle i det adaptive immunsystemet, der de hjelper til T- og B-cellene å eliminere 

patogener (Sarma and Ward 2011). Å teste komplementaktivitet er en måte å finne ut om 

substanser (som pektiner) har evne til å påvirke komplement.  

 

Komplementsystemet består av mer enn 30 ulike proteiner som enten er frie i blodbanen eller 

er membran-assosierte proteiner.  Disse proteinene inkluderer ni komplement-komplekser 

(C1-C9) og deres regulatorproteiner. Komplement-kompleksene er vanligvis inaktive i blodet. 

De kan bli aktivert i tre veier; alternativ vei, lektin vei og klassisk vei. Uansett hvilken vei 

komplementsystemet aktiveres blir det dannet et komplement-kompleks C5BC6C7C8(C9) 

som har evnen til å ødelegge membraner og lysere cellene (Sarma and Ward 2011) 

 

Alternativ vei (AP) blir aktivert av karbohydrater, lipider og proteiner som finnes i ukjente 

overflater. Komplementfaktor C3 blir aktivert uten at noen antistoffer blir involvert i 

kaskaden. Klassiske vei (CP) blir aktivert gjennom antigen-antistoff komplekser som 

inneholder IgG og IgM. Den komplekse komplementfaktoren C1 binder seg til Fc-posisjonen 

på antistoffene og starter komplementkaskaden. Lektin vei (LP) aktiveres enten av serum 

MBL (mannosebindende lektin) eller Ficolin binder seg til overflatekarbohydrater på 

mikroorganismer, som fører til en aktivering av MBL assosierte serin proteaser (MASP). 

Lektin veien er som alternativ vei uavhengig av antistoffer. Det dannes et komplement-

kompleks ved enden av hver vei som ødelegger membraner og lyserer cellene. Figur 9 viser 

de ulike veiene ved komplementaktivering. (Sarma and Ward 2011, Chen, Liu et al. 2014) 
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Figur 9: De ulike veiene ved komplementaktivering: alternativ, klassisk og lektin. (Sarma and Ward 2011) 
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1.4.2 Makrofager og dentrittiske celler 
 

Immunsystemet er en kompleks og viktig forsvarsmekanisme. Det består av mange type celler 

og har hovedfunksjon å forsvare kroppen for sykdomsfremkallende patogener. Ulike vev, 

celler og proteiner i immunsystemet jobber sammen for å opprettholde denne funksjonen 

(Thompson 2015).  Blant de tidligste celletypene som bidrar til invasjon av patogene 

organismer har man fagocytter (nøytrofiler, monocytter og makrofager). Disse fagocyttene er 

viktige i det medfødte immunsystemet (Schepetkin and Quinn 2006).  

 

Makrofager er modnet monocytter og har ulike reseptorer som CD14, CR3, Toll-lignende 

reseptorer, scavenger-reseptor og dektin-1 på overflaten (Mackay, Rosen et al. 2000). Det er 

på disse reseptorene mikroorganismer, med spesifikke ligander på overflaten, binder seg til og 

blir destruert. Makrofager er en av de første cellene patogene organismer møter etter at de har 

invadert epitelbarrieren. Makrofager kan også fungere som antigen-presenterende celler og 

interagere med T-lymfocytter for å modulere den adaptive immunresponsen. Polysakkarider 

har vist en økning av cytotoksisk aktivitet av kreftceller og mikroorganismer, aktivering av 

fagocytose, økning av reaktive oksygen enheter (ROS), økning av nitrogenoksid (NO) 

produksjon og økt sekresjon av cytokiner som tumor nekrosefaktor α (TNF-α), interleukin 

(IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, IFN-γ og IFN-P2 gjennom å aktivere makrofager. Figur 10 

illustrerer makrofagaktivteten (Schepetkin and Quinn 2006).  

 

Dentrittiske celler (DC), også kalt Langerhanske celler, er spesialiserte antigenpresenterende 

celler som finnes i alle vev inkludert blod og lymfoide organer i kroppen. «Pathogen 

associates molecular patterns» (PAMP), som finnes i de patogene mikroorganismene, 

aktiverer DC gjennom såkalte «pattern-recognition receptors» (PRR) inkludert toll-liknende 

reseptorer (TLR) (Blanco, Palucka et al. 2008). Aktivering fører til at DC oppregulerer 

uttrykket av B7 co-stimulerende molekyler (også kjent som CD80 og CD86) på overflaten av 

molekylet. Disse co-stimulerende molekylene er molekyler som gir signaler til 

lymfocyttaktivering. DC migrerer også til T-celler og presenterer et antigen til disse som 

starter en immunrespons (Mackay, Rosen et al. 2000). 
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Figur 10: Figuren viser hvilke respons makrofager kan gi ved hjelp av polysakkarider. I denne oppgaven har man 
tatt fokus i NO-produserende egenskapen til polysakkaridene (Schepetkin and Quinn 2006).  
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2 Hensikt med oppgaven 
 

Utgangspunktet for analyser av blomsten til S.nigra var 50% etanolekstrakt og 100  

vannekstrakter isolert av Ho i 2016. Det ble ekstrahert ved gelfiltrering på Bio-Gel P6 

kolonne og anionbyttekromatografi, det er kun de sure fraksjonene SnB50-S2, 100SnBW-S2 

og 100SnBW-S3 som ble benyttet i denne oppgaven. 

Oppgavens mål kan oppsummeres slik:  

 Degradere pektiner fra blomsten av Sambucus nigra med forskjellige typer enzymer. 

 Isolere og karakterisere de degraderte produktene. 

 Relatere strukturen av produktene til immunmodulerende aktivitet som 

komplemenfiksering, makrofagaktivering og aktivering av dendrittiske celler.  
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3 Metoder 

3.1 Generelle metoder 

3.1.1 Vannkvalitet 

Vannet brukt under forsøk var destillert med Elix Millipore Progard 2 w/o polyphenol filter. 

 

3.1.2  Innveiing 

Analysevekt: Adventurerer TM, Mettler Toledo PB 3002, Sartorius BP2215. 

 

3.1.3 Filtrering 

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

 

3.1.4 Absorbansmåler 

Microplate Reader Model 3770, Bio-Rad. 

 

3.1.5 pH-målinger 

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

 

3.1.6 Blanding av løsninger 

Magnetrører: RCT basic (IKA) 
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Whirlimixer, Fisons 

Minishaker MS2 (IKA) 

VWR labdancer S040 

Heidolph REAX top 

 

3.1.7 Sentrifiguering 
Sentrifuge, Heraeus  

Spectrafuge Mini Labnet 

Centrifuge 5810 eppendorf 

 

3.1.8 Degassing av destillert vann 
Luft ble fjernet av destillert vann ved gjennombobling med nitrogen rundt 15 minutter.  

 

3.1.9 Syrevasking av glassutstyr 

Prinsipp 

Glassutstyr som brukes i blant annet metylering og metanolyse må syrevaskes på forhånd. 

Dette gjøres for å fjerne uønskede stoffer, som kan forstyrre resultatene på forsøkene. 

Glassutstyr vaskes med konsentrert saltsyre og deretter med springvann og destillert vann.  

Reagenser 

- 37 % HCl (konsentrert HCl) 

- Springvann 

- Destillert vann 

Utsyr 

- Glassutstyr som skal syrevaskes 

- Stort begerglass 

- Varmeskap, Heraeus  

- Beskyttelsesutstyr 
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Prosedyre 

1. Glassutsyr til vask ble plassert i begerglass og konsentrert saltsyre ble helt over til alt 

utstyr var dekket. NB! Prosessen ble utført i avtrekk. Glassutstyret ble satt til henstand 

i 30 minutter. 

2. Glassutstyret ble først skylt med springvann.  

3. Glassutstyret ble deretter skylt to ganger med destillert vann. 

4. Utstyret ble satt i varmeskap (80 °C) i 2-3 timer for tørking. 

 

3.1.10 Frysetørking 

Prinsipp 

De vandige prøveløsningene fryses ned, før de settes på frysetørker, som sørger for at vannet i 

prøven sublimerer (går over i gassform). Dette skjer under svært lavt trykk (0.05 mp). 

Prøvene blir deretter oppbevart som tørrstoff til senere forsøk.  

Utstyr 

- Alpha 1-4 LD plus frysetørker (Christ) 

- Metanolbad Hetofrig nedkjøler (Heto Birkerød) 

Prosedyre 

1. Prøvene ble frosset ned under rotasjon i metanolbad (-40 °C) dersom rundkolber ble 

benyttet. Avhengig av mengde som skulle tørkes, ble rundkolber brukt eller 

prøveløsningen ble lagt i drammeglass, ble satt i fryseren i noen timer til den var helt 

frossen.  

2. Rundkolbene med prøvene ble koblet til frysetørker over natten (eller et par dager til 

rundkolbene fikk romtemperatur). Prøver i drammeglasss ble dekket med perforert 

parafilm og satt inn i frysetørkeren over natten.  
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3.1.11 Dialyse 

(SpectrumLaboratoriesInc, 2014) 

Prinsipp 

Dialyse er en metode hvor små molekyler diffunderer fra høykonsentrasjonsløsning til en 

lavkonsentrasjonsløsning. Diffusjonen skjer fordi det er en semipermeabel membran (med en 

gitt «cut off» verdi) hvor små molekyler slippes gjennom mens store molekyler, over «cut-

off» verdien, retarderes i dialyseslangen. Når det dialyseres vil de lavmolekyære substansene i 

prøven diffundere ut i vannet og det vil etter en tid dannes en likevekt, se figur 11. Det er 

nødvendig å skiftet vannet i bøtten med dialyseslangene ofte, dette fordi det er ønskelig med 

en lavere konsentrasjon av lavmolekylære substanser i vannet utenfor dialyseslangene. Tørre, 

nye dialyseslanger, kan inneholde blant annet cellulose og løselige karbohydrater. Nye 

slanger må derfor vaskes grundig før bruk.  

 

Figur 11: Illustrasjon av dialyse. (SpectrumLabs 2017) 

 

Reagenser: 

- 0,05 % NaN3-løsning 

- 2 % NaOH-løsning 

Utstyr: 

- Dialyseslanger: MWCO: 3500 og MWCO: 1000 

- Dialyseklyper 

- Begerglass 
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- Kokeplate 

- 3-4 Glasstaver 

- Magnet og magnetrører  

- Plastbøtte som er spesiell beregnet til dialyse 

 

Prosedyre 

A. Vask av dialyseslanger 

 

1) Dialyseslangene ble klippet til ønsket størrelse (ca. 20-50cm) og skylt med 

springvann.  

2) Dialyseslangene ble overført til en kjele med kokende NaOH-løsning og kokt i 10 

minutter. Dialyseslangene ble så avkjølt. 

3) Slangene ble kokt i destillert vann i 10 minutter.  

4) 0,05 % NaN3-løsning ble laget og slangene ble oppbevart i denne løsningen i 

kjøleskap.  

5) Før bruk av slangene ble de vasket innvendig og utvendig med destillert vann og lagt i 

destillert vann i minst 30 minutter.  

 

B. Dialyse av høymolekylære substanser 

 

1) Slangene ble lukket med klemmer i den ene enden.  

2) Prøveløsningene ble fylt i slangene.  

3) Luft ble presset ut og slangene ble lukket med klemmer i den andre enden også.  

4) Slangene ble lagt i en stor ren bøtte med destillert vann og dialysert i minst 24 

timer på kjølerommet under omrøring med magnet. 3-4 glasstaver ble plassert i 

bøtten for å holde slangene unna magneten. 
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3.1.12 PD-10 desaltingskolonne 

(Bio-Sciences 2016) 

Prinsipp 

PD-10 kolonne renser prøven for blant annet salter og andre lavmolekylære forbindelser. Det 

må tilsettes 2,5 ml prøve. Dersom det er mindre enn 2,5 ml, må prøven fortynnes med 

destillert vann. Dersom det er mer enn 2,5 ml må man gjenta prosessen flere ganger. Volumet 

på elueringsvæsken skal være 3,5 ml. I denne oppgaven ble PD-10 kolonne kun brukt i 

metyleringsprosessen, se punkt 3.4.1.  

Reagenser 

- Destillert vann 

- Prøve 

Utstyr 

- PD-10 desalting kolonne, ferdigpakket (GE-Healthcare) 

- Oppsamlingsrør (10 ml) 

- Finn ® pipetter 200-1000 µl.  

- Stativ til å feste kolonnen.  

 

Betingelser: 

- Applisert volum: nøyaktig 2.5 ml 

- Elueringsmiddel: destillert vann.  

Prosedyre 

1. PD-10 kolonne ble festet på et stativ og vasket med 25 ml destillert vann. 

2. Det ble tilsatt 2,5 ml prøve i kolonnen og en oppsamlingsrør ble plassert under. Eluatet 

ble kastet. 

3. 3,5 ml destillert vann ble tilsatt og det ble plassert et nytt oppsamlingsrør. Eluatet ble 

tatt vare på. 

4. 4,0-5,0 ml destillert vann ble påført på kolonnene og eventuelle salter ble fjernet.  

5. Dersom man har mer prøve gjentas punkt 2-4.  
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6. Kolonnen ble vasket med 25 ml destillert vann. 

7. Destillert vann ble tilsatt kolonnen og korken ble skrudd fast. PD-10 kolonnen ble satt 

i kjølerom til senere bruk.   

3.1.13 Absorbansmålinger 
 

UV-absorbansmålinger ble utført i forbindelse med fenol-svovelsyretesten (metode 3.2.2), 

Komplementfikseringstesten (metode 3.5.1) og NO-testen (metode 3.5.2). I alle disse 

analysemetodene ble det benyttet Microplate reader modell 3770 (BIO-RAD).  

 

3.2 Isolering av polysakkarider 

3.2.1 Gelfiltrering 

(Biosciences 2002) 

Generelt prinsipp 

Gelfiltrering er en metode som separerer molekyler etter deres molekylstørrelse ved at 

molekylene passerer gjennom en kolonne pakket med gelfiltreringsmateriale. 

Gelfiltreringsmaterialet er en porøs matriks som består av partikler med forskjellige 

porestørrelser og væske. Pakkemateriale kalles stasjonærfasen, og væsken som strømmer 

gjennom kalles mobilfasen.  

Små molekyler retarderes i kolonnen fordi de diffunderer lett inn i porene. Store molekyler 

derimot passerer raskere gjennom kolonnen fordi de er for store til å diffundere inn i porene, 

og dermed retardere i kolonnen. Prosessen for separasjon med gelfiltrering er vist i figur 12. 

(Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004) 
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Figur 12: Illustrasjon over gelfiltreringsseparasjon av små molekyler som retarderes i matriksen og blir lengre i 
kolonnen og store molekyler som ikke slippes inn i matriksen og dermed passerer raskere gjennom kolonnen. 
Redigert versjon. (Biosciences 2002) 

 

Bio-Gel P30 

(Bio-Rad, 2007) 

Bio-Gel P30 består av polyacrylamid partikler. Disse partiklene er hydrofile og nesten fri for 

ladning. Fraksjonsområde på kolonnen er mellom 2500-40.000 Da. Molekyler som er større 

enn 40.000 Da vil derfor ikke kunne separeres. Ved å eluere med destillert vann, vil man bli 

kvitt eventuelle salter i prøven da de vil følge mobilfasen gjennom kolonnen og komme ut 

med eksklusjonsvolumet.  

Reagenser: 

- Destillert vann (de-gasset) 
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Utstyr 

- Kolonne Bio-Gel P30 16/60 

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

- Pumpe (SPETEC) 

- Kolonnemateriale Bio-Gel P30 (Bio-Rad Laboratories) 

- Fraksjonssamler (SuperFrac) 

- Mikrofilter 0,45 µm 

- Sprøyte 5 ml (BD Plastipak) 

Betingelser 

- Elueringshastighet: 0.5 ml/min. 

- Fraksjonsstørrelse: 5 ml ble samlet i hvert rør. 

- Injeksjonsvolum: 5 ml. 

- Elueringsmiddel: Destillert vann. 

 

Prosedyre 

Kolonnen var ferdigpakket av Giang Thanh Thi Ho (Ho, Ahmed et al. 2015) og ble brukt i 

denne metoden. 

A. Applisering av prøveløsning og eluering 

1) Prøveløsningen ble filtrert gjennom 0,45 µm filter 

2) Prøven ble applisert på kolonnen.  

3) 180 fraksjoner på 5 ml ble samlet. 

4) Karbohydratprofil ble bestemt ved hjelp av fenol-svovelsyretesten. (metode 3.2.2) 

 

B. Vasking og konservering: Kolonnen ble vasket med 1.0 kolonnevolum med vann 

etter endt eluering av prøve. Etter bruk ble kolonnen konservert av Giang Thanh Thi 

Ho med 1.5 kolonnevolum 0.05 % NaN3 (aq). 
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3.2.2 Fenol-Svovelsyretest 

(Dubois, Gilles et al. 1956, Cui 2005) 

Prinsipp 

Sukkermolekyler, oligosakkarider, polysakkarider og deres derivater vil, ved nærvær av sterk 

syre, danne derivater som furanaldehyd og hydroksymetylfuraldehyd. Disse kondenserer med 

fenol, og det dannes gulfargede komplekser, se figur 13. Disse kompleksene absorberer UV-

lys og absorbansen er proporsjonal med mengde karbohydrat i prøven. Absorbansen ble målt 

ved 490 nm. 

 

Figur 13: Reaksjon mellom polysakkarid, fenol og svovelsyre. Et farget kompleks dannes, det er dette som måles 
i absorbansmåleren. (Opsahlseter 2008) 

 

Reagenser 

- 4 % fenol 

- Konsentrert H2SO4 

Utstyr 

- Reagensrør av glass 

- Finnpipette® 200 µl 

- Syreresistent pipette Gilson microman M250 

- WhirlmixerTM Fisons, Whirlmixer VWR. 
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- BIO-RAD Modell 3350 Microplate Reader 

Prosedyre 

1. 100 µl av hver fraksjon ble overført til glassrør og 200 µl 4 % fenol og 1 ml 

konsentrert H2SO4 ble tilsatt. Blandingene ble mikset på whirlmikser.  

2. Glassrørene stod til henstand i 30 minutter i romtemperatur før de ble mikset på nytt 

på whirlmikser.  

3. 100 µl fra hvert rør ble overført til en mikrotiterplate og UV absorbans ble avlest ved 

490 nm. 

3.2.3 Esterhydrolyse 

(Zou, Barsett et al. 2015) 

Esterhydrolyse utføres for å de-esterifisere de forestrede galakturonsyre-enhetene. Dette skjer 

under basiske forhold ved 4 °C. Galakturonsyreenhetene i pektiner er ofte metylforesrert. For 

å degradere pektiner med enzymer kan det være nødvendig å gjennomføre en esterhydrolyse 

som får alle galakturonsyre-enhetene på syreform.  

 

Reagenser 

- 0.05 M NaOH 

Utstyr 

- Drammeglass 

- Ristemaskin 

Prosedyre 

1) 100 mg av fraksjonene 100W-S3, 100W-S2 og 50-S2 ble veid inn i hvert sitt 

drammeglass.  

2) 10 ml 0.05 M NaOH ble tilsatt. 

3) Løsningene ble satt til risting i kjølerom i 24 timer.  

4) Det ble utført enzymatisk degradering med pektinase (metode 3.2.4) 
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3.2.4 Enzymatisk degradering med pektinase 

(Zou, Barsett et al. 2015) 

Enzymet pektinase, PG, hydrolyserer den glatte regionen av de-esterifisert 1,4-bundet 

galakturonsyre-enheter. Dette gjør at den «hårete» regionen av pektinet blir intakt, og dette 

kan isolereres ved gelfiltrering (metode 3.2.1).  

Reagenser 

- Pektinase (Sigma-Aldrich) 

- 50 mM acetatbuffer 

Utstyr 

- Mikropipetter 

- pH-meter 

- 0,45 µm filter 

- Sprøyte (5,0 ml) 

- Inkubatorskap med risting 

Prosedyre 

- Løsninger fra esterhydrolyse (metode 3.2.3) ble tilsatt 10 ml 50 mM acetatbuffer, pH 

4,0. 

- 2 µl pektinase ble tilsatt prøvene og ble inkubert i varmeskap (40 °C) i 24 timer.  

- Etter 24 timer ble prøvene varmet opp til 100 °C over vannbad, for å stanse 

enzymaktiviteten.  

- Prøvene ble filtrert over 0,45 µm filter, og ble videre gelfiltrert (metode 3.2.1) og 

elueringsprofilen ble bestemt ved fenol-svovelsyretesten (metode 3.2.2) 

3.2.5 Svak syrehydrolyse (WA) 

(Cartier, Chambat et al. 1987) 

Testen ble utført på fraksjon 100W-S2, 100W-S3 og SnB50-S2. I et svakt surt miljø blir 

glykosidbindingene, hvor arabinose befinner seg i furanoseform, hydrolysert. Arabinose-
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enhetene i sidekjedene blir degradert ved svak syrehydrolyse. Dialyse (med cut-off: 3500) blir 

brukt for å fjerne den avspaltede arabinosen. 

 

Reagenser 

- NaHCO3 

- 0,05 M oksalsyre 

- Destillert vann 

Utsyr 

- Dialyseslanger 3500 MWCO 

- Ristemaskin 

- Syrevasket glassrør med kork 

- Varmeskap (Heraeus) 

- pH-måler 

Prosedyre 

- 0,05 M oksalsyre ble laget. 

- 10 mg av prøvene ble løst i 10 ml 0,05 M oksalsyre; konsentrasjon 1 mg/ml. 

- Prøvene ble satt i varmeskap på 100  i 2 timer. Korkene ble skrudd til etter 15 

minutter.  

- Etter 2 timer ble prøvene tatt ut og avkjølt.  

- NaHCO3 (i pulverform) ble brukt for å justere pH til 7-8.  

- Prøvene ble dialysert 3500 MWCO i kjølerommet med risting i 24 timer (metode 

3.1.11) og frysetørket (metode 3.1.10). 

3.2.6 Enzymatisk degradering av fraksjoner med 
arabinofuranosidase, galactosidase, galactanase 

Etter esterhydrolyse (metode 3.2.3) og enzymatisk degradering med pektinase (metode 3.2.4) 

av moderfraksjonene SnB50-S2, 100W-S2 og 100W-S3 ble fraksjon I (høymolekylære 

fraksjon) og fraksjon II isolert ved gelfiltrering. Det er den høymolekylære fraksjonen som ble 

degradert videre med forskjellige enzymer. Fraksjonene ble degradert med enzymene α-

arabinofuranosidase, β-galaktosidase og β-(1-4)galaktanase, se figur 14 for en oversikt over 
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de ulike trinnene ved enzymdegraderingen. Tabell 1 viser oversikt over de ulike enzymene 

som ble brukt, og angrepspunktene deres.  

Reagenser 

- Acetatbuffer 

- α-L-arabinofuranosidase (Megazyme) 

- β-galaktosidase (Megazyme) 

- β-(1-4) galaktanase (Mergazyme) 

Utstyr: 

- Drammeglass 

- Glasspipette 

- Mikropipette 

- Varmeskap 

- Dialyseslanger 1000 MWCO 

- Rundkolber 

- Supelcorør 

 

Tabell 1: Enzymene som er brukt i denne oppgaven og kort forklart deres angrepspunkter. 

Navn på enzym Angrepspunkt 

α-L-arabinofuranosidase Hydrolyserer ikke-reduserende  

α-L-arabinofuranose-enheter i α-L-

arabinosider (arabinaner, arabinoxylaner og 

arabinogalaktaner) 

Endo β-(1-4) galactanase Hydrolyserer β (1-4) galaktose-bindinger i 

galaturonan/arabinogalakturonan. 

β-galaktosidase Hydrolyserer β-D-galaktose-bindinger i 

galaktosider (f.eks. galakturonan, 

arabinogalakturonan) 
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Prøve 1 (Pr.1) 

Prøve 1 ble først degradert ved svak syrehydrolyse, etter metode 3.2.5, deretter degradert 

videre med β-galaktosidase. 

1) De frøsetørkede prøvene ble løst i 2 ml acetatbuffer. 

2) 50 µl β-galactosidase ble tilsatt prøvene og disse ble inkubert i varmeskap med risting 

ved 37 °C i 24 timer.  

3) 50 µl β-galactosidase ble tilsatt igjen og prøvene ble inkubert under samme forhold 

som ved punkt 2). 

4) Prøvene ble dialysert med dialyseslanger på 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer 

(metode 3.1.11) 

5) Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 3.1.10). 

 

Prøve 2 (Pr.2) 

1) Det ble veid inn 5 mg av 100W-S2 I, 100W-S3 I og SnB50-S2 I i hvert sitt 

drammeglass. 

2) De innveide stoffene ble løst i 2 ml acetatbuffer. 

3) 50 µl β-galactosidase ble tilsatt prøvene og ble inkubert i varmeskap med risting ved 

37 °C i 24 timer.  

4) 50 µl β-galactosidase ble tilsatt igjen og prøvene ble inkubert under samme forhold 

som ved punkt 3). 

5) Prøvene ble dialysert med dialyseslanger på 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer 

(metode 3.1.11) 

6) Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 3.1.10). 

 

Prøve 3 (Pr.3) 

1) Det ble veid inn 5 mg av 100W-S2 I, 100W-S3 I og SnB50-S2 I i hvert sitt 

drammeglass. 

2) De innveide stoffene ble løst i 2 ml acetatbuffer. 

3) 50 µl β-(1-4) galaktanase ble tilsatt prøvene og ble inkubert i varmeskap med risting 

ved 37 °C i 24 timer.  
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4) 50 µl β-(1-4) galaktanase ble tilsatt igjen og prøvene ble inkubert under samme 

forhold som ved punkt 3). 

5) Prøvene ble dialysert med dialyseslanger på 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer 

(metode 3.1.11) 

6) Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 3.1.10). 

Prøve 4, 5 og 6 (Pr.5 og Pr.6) 

Prøve 4  

1) 10 mg av 100W-S2 I, 100W-S3 I og SnB50-S2 I ble løst i 4 ml acetatbuffer i hvert sitt 

drammeglass. 

2) 50 µl α-L-arabinofuranosidase ble tilsatt prøvene og ble inkubert i varmeskap med 

risting ved 37  i 24 timer.  

3) 50 µl α-L-arabinofuranosidase ble tilsatt igjen og prøvene ble inkubert under samme 

forhold som ved punkt 2). 

4) Totalmengde av prøven ble delt i to like store mengder; Prøve 5 og Prøve 6 (det er 

disse som ble brukt videre i oppgaven). 

Prøve 5 (Pr.5) 

1) Halve mengden av løsningen fra Prøve 4 ble tilsatt 50 µl β-galactosidase og ble 

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

2) Prøvene ble dialysert med dialyseslanger på 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer 

(metode 3.1.11) 

3) Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 3.1.10). 

Prøve 6 (Pr.6) 

1) Resterende halve mengden av løsningen fra Prøve 4 ble dialysert med dialyseslanger 

på 1000 MWCO i kjølerommet i 24 timer (metode 3.1.11). 

2) Rundkolbe ble tarert og prøven ble frysetørket (metode 3.1.10) 
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Figur 14: Oversikt over degradering med enzymene α-arabinofuranosidase, β-galaktosidase og β-(1-4) 
galaktanase, av fraksjon I for alle moderfraksjonene (50-S2, 100W-S2, 100W-S3). De var på forhånd 
esterhydrolysert og enzymdegradert med pektinase. 
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3.3 Monosakkaridbestemmelse 

Metanolyse, TMS-derivatisering og gasskromatografi med flammeioniseringdeteskjon (GC-

FID) ble benyttet for å få informasjon om sammensetningen av monosakkarider i prøver. Alle 

fraksjoner av SnB50-S2, 100W-S2 og 100W-S3 ble analysert med denne metoden. Med dette 

menes både Fr.I og II etter esterhydrolyse og pektinasedegradering og Pr.1-6  som er de 

fraksjonene som er enzymdegradert med ulike enzymene. Modersubstansene var analysert av 

Ho, Zou et al før dette arbeidet (Ho, Zou et al. 2016). 

3.3.1 Metanolyse 

(Chambers and Clamp 1971) 

Prinsipp 

Metanolyse er en metode for spalting av glykosidbindingene i polysakkarider. Metoden blir 

brukt for å få informasjon om sammensetningen av monosakkaridene i prøven. 

Glykosidbindingene spaltes og det dannes et metylglykosid. Det dannes også metylester av 

uronsyrene. Dette skjer ved nærvær av sterk syre i vannfri metanol, se figur 15.  

 

Figur 15: Eksempelvis reaksjonsmekanisme av metanolyse av et polysakkarid (Opsahlseter 2008)  

 

Reagenser 

- 3 M HCl i vannfri MeOH 

- Vannfri metanol 

- Internstandard: Mannitol 1 mg/ml. 
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Utstyr 

- Syrevasket supelcorør med kork 

- Glasspipette med pelusballong 

- Tranferpettor 50-100 µl 

- SMI-pipette, 100 µl 

- P2O5-evakuert vakuumeksikator 

- Varmeskap 80 °C 

- Varmeenhet under N2-gass, Reacti Them III, Pierce 

- Nitrogengass 

Prosedyre 

1) 0,5 mg tørket prøvemateriale ble veid inn i hver sin supelco-rør.  

2) Prøvene ble dekket med parafilm og ble perforert og lagt i P2O2-evakuert 

vakuumeksikator for 24 timer ved romtemperatur. 

3) 100 µl internstandard (mannitol i metanol, 1 mg/ml) ble tilsatt. 

4) MeOH ble fjernet med N2-gass. 

5) 1 ml 3 M MeOH/HCl ble tilsatt prøvene. 

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

løsnet, dette for å slippe ut overtrykk. Korkene ble så skrudd godt på for å unngå 

fordamping. 

7) MeOH/HCl ble fjernet med N2-gass. 

8) 250 µl vannfri metanol ble tilsatt prøvene og tørket under N2-gass, dette ble totalt gjort 

3 ganger. 

9) Prøvene ble dekket med perforert parafilm og oppbevart i P2O5-vakuumeksikator i ca. 

1 time før TMS-derivatisering (metode 3.3.2) og GC-FID analysen (metode 3.3.3) 
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3.3.2 TMS (trimetylsilan) derivatisering 

(Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004) 

Prinsipp 

Hensikten med derivatisering er å lage flyktige og termisk stabile derivater av 

monosakkaridene slik at de blir bedre egnet til GC-FID analysen. De polare 

hydroksylgruppene i molekylet reagerer med trimetylsilan (TMS) -reagens, og danner upolare 

derivater, se figur 16. 

Figur 16: TMS-derivatisering av polysakkarider (Austarheim 2007) 

 

Reagenser 

- TMS-reagens: Trimetylklorsilan  1ml 

   Heksametyldisilazan  2 ml 

   Pyridin, vannfri  5 ml 

Utstyr 

- Whirlmixer (Fisons) 

- Transferpettor 50-100 µl. 

- SMI kapillærrør (blå) 

Prosedyre 

1) 100 µl TMS ble tilsatt i de tørre, metanolyserte prøvene fra metode 3.3.1. 

2) Prøvene ble ved hjelp av whirlmixer blandet godt, og ble satt til henstand i 30 

minutter.  

3) Prøvene ble sentrifugert og deretter ble det utført gasskromatografisk analyse, metode 

3.3.3. 

 

 



36 
 

3.3.3 GC- FID 
(Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004) 

Gasskromatografi er en separasjonsmetode for stoffer som er termisk stabile ved høye 

temperaturer (opp mot 350°C), lett flyktige og hydrofobe. Stoffene separeres på bakgrunn av 

kokepunkt, masse og interaksjon med stasjonærfasen. Monosakkaridene injiseres inn i en 

oppvarmet injektor hvor de fort fordamper. Stoffene fordeler seg gjennom stasjonærfasen og 

bæregassen, og strømmer med forskjellig hastighet gjennom kolonnen og separeres. Det er en 

dektektor som sender informasjonen med kromatogram med verdiene for arealet under de 

forskjellige toppene. Arealet under en topp tilsvarer en relativ mengde av stoffet. Hvert 

monosakkarid gir et karakterisk mønster av topper. De kommer alle ved visse retensjonstider. 

Ved hjelp av standardkurver kan man sammenligne toppene med gitte verdier for hvert 

monosakkarid. Dette gjør at man med sikkerhet kan vite hvilke monosakkarider prøven består 

av.  

 

Utstyr og betingelser 

- Gasskromatografi: THERMO SCIENTIFIC FOCUS GS 

- Detektor: Flammeioniseringsdetektor (FID) 

- Injektor: Splitt/splittless, Splittforhold: 1/10 

- Kolonne: Restex-Rxi 5MS, lengde: 30 m, indre diameter: 0.32 mm og filmtykkelse: 

0.25 µm 

- Bæregass: Helium (He) 

- Flow: Konstant trykk (0.70 bar) 

- Injiseringsvolum: 1.0 µl 

- Injektortemperatur: 250 °C 

- Detektortemperaut: 350 °C 

- Temperaturprogram: 140 /

→
	170 ⁰ /

→
	250⁰  
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3.4 Strukturoppklaring 

3.4.1 Analyse av glykosidbindinger 

(Cui 2005) 

Glykosidbindingene ble analysert ved hjelp av metyleringsanalyse. Denne metoden har blitt 

brukt i over et århundre og er fortsatt mest brukte metoden for strukturanalyse av 

karbohydrater. Derivatiseringen av polysakkarider for metyleringsanalyse går ut på at alle frie 

hydroksylgrupper erstattes med metoksy-grupper etterfulgt av en syre-hydrolyse. De 

hydrolyserte monomerene blir redusert og acetylert, dette for å få mer flyktige komponenter, 

se figur 17. Dette kan gjøres med PMAA (partially methylated alditol acetate), som kan bli 

identifisert og kvantifiserte ved hjelp av gassekromatografi med massespektrometri (GC/MS). 

 

 

 

Figur 17: Illustrasjon av kjemisk reaksjon i metyleringanalyse (Cui 2005).
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Karboksylsyrereduksjon  

(Carpita 1992, Pettolino, Walsh et al. 2012) 

Generelt prinsipp 

Polysakkarider inneholder en del uronsyrer, som er en fellesbetegnelse for sure 

monosakkarider som f.eks. galakturonsyre (GalpA) og glukuronsyre (GlcpA). Ved dette 

trinnet av metyleringsanalysen ønsker man å redusere syregruppene til alditolgrupper (-

CD2OH). Noen av uronsyrene er forestret og disse kan direkte reduseres av NaBD4. 

Uronsyrer som ikke er forestret må først aktiveres av CMC (Carbodiimid), slik figur 18 viser, 

også bli redusert med NaBD4.  

 
 

Figur 18: Aktivering og reduksjon av uronsyrer med carbodiimide (CMC) (Austarheim 2007) 

Reagenser 

- 500 Mm Imidazole-HCl 

- Natriumbordeuterid (NaBD4) (Aldrich) 

- 0,05 M NaOH 

- Iseddik 

- 0,2 M MES 

- Carbodiimide 

- 2 M TRIZMA 
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Utstyr 

- Syrevaskede metyleringsrør 

- Knust is 

- SMI pipette 

- Varmeskap (Heraeus) 

- Whirlmixer (MS2 Minishaker IKA) 

- PD 10 kolonne (GE-Healthcare) 

- Begerglass (10 ml) 

- Speed Vacuum Dryer: Therom Electron Corpration, Vapornet VN 100, 

Refrigerated vapor trap, RVT4101, Speed pressured ryer, SPD 121P, Vakuum 

pump 

 

Prosedyre 

1) 0.5-1 mg av hver prøve ble veid inn i syrevaskede metyleringsrør. 

2) Det ble tilsatt 5 ml iskald imidazole-HCl.  

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

4) Prøvene ble redusert ved tilsetting av 300 µl + 300 µl + 400 µl av løsningen laget i 

punkt 3). Prøvene ble blandet og satt til henstand i is etter hver tilsetning; 5 minutter 

etter de to første tilsettingene og 30 minutter etter den siste tilsetningen.  

5) 5 x 100 µl iseddik ble langsomt tilsatt for å fjerne overskudd av reduktant.  

6) Prøvene ble dialysert i PD 10 kolonne, for å fjerne lavmolekylære substanser. Prøvene 

ble tørket på Speed vakuum Dryer. 

7) Prøvene ble løst i 1 ml destillert vann, og 200 µl 0,2 M MES ble tilsatt. 

8) Det ble laget en løsning av 500 mg/ml carbodiimide i destillert vann. 400 µl av denne 

løsningen ble tilsatt i hver prøve. Prøvene ble blandet og satt til henstand i 

romtemperatur i 3 timer.  

9) Det ble tilsatt 1 ml 2 M TRIZMA mens prøvene var satt i is. 

10) Det ble laget 70 mg/ml NaBD4 i 0,05 M NaOH. Prøvene ble tilsatt 1 ml av denne 

løsningen og satt til henstand over natten i kjøleskap (4°C) 

11) Reduktant ble fjernet ved å tilsette 5 x 100 µl isedikk. 

12) Prøvene ble dialysert i PD 10 kolonne og tørket i Speed Vakuum Dryer. 
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Metylering 

(Ciucanu and Kerek 1984) 

Prinsipp 

Det er svært viktig at alle polare grupper i monosakkaridene substitueres med hydrofobe 

grupper før applisering på GS/MS. Polysakkaridenes frie OH-grupper blir metylert for å skille 

dem fra OH-gruppene som deltar i glykosidbindinger. Ved bruk av dimetylsulfoksid (DMSO) 

i sterk basisk miljø (NaOH) dannes det DMSO-karbanion som sammen med OH-ionene 

deprotonerer de frie hydroksylgruppene. De deprotonerte OH-gruppene er sterke nukleofiler 

som vil reagere med metyljodid (CH3I) og danne O-metylerte polysakkarider med O-metyl-

grupper, se figur 19. 

Figur 19: Metylering av hydroksygrupper (Austarheim 2007) 

Reagenser 

- Natriumhydroksid-pellets (NaOH) 

- Dimethylsulfoksid (DMSO) 

- Metyljodid (CH3I) 

- Vannfri metanol 

- Natriumthiosulfat-5-hydrat (Merck) 

- Diklormetan 

- Destillert vann 

Utstyr 

- Agartmorter og pistill 

- Syrevaskede metyleringsrør 
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- SMI-pipette 

- N2- gassoppsett med varmeenhet 

- Pasteurpipette 

- Ristemaskin: IKA-Vibrax-VXR 

- Sentrifuge Mutifuge 4 KR Heraeus 

Prosedyre 

1) De tørkede prøvene fra karboksylreduksjon ble tilsatt 100 µl vannfri MeOH. 

Metanol ble fjernet med N2-gass. 

2) Det ble tilsatt 500 µl DMSO i prøvene, og de ble ristet ca. 20 minutter. 

3) Tørre NaOH pellets ble knust med DMSO-løsning i en agartmorter. Det ble laget 

en løsning av 120 mg/ml NaOH i DMSO. 

4) Det ble tilsatt 500 µl av NaOH/DMSO blandingen i hver prøve ved å bruke SMI 

glasspipette.  

5) Prøvene ble blåst med N2-gass og satt i ristemaskin i 30 minutter. 

6) Det ble tilsatt 100 µl metyljodid og prøvene ble rystet i 10 minutter, dette gjentas 

ytterligere én gang til.  

7) Det ble tilsatt 200 µl metyljodid, og prøvene ble rystet i 20 minutter. 

8) Det ble laget en løsning av 100 mg/ml natriumthiosulfat i vann. Av denne tilsettes 

10 ml til hver prøve. Det ble tilsatt 2 ml kloroform i hver prøve. 

9) Prøvene ble blandet på whirlmixer og sentrifugert i 3 minutter ved 1000 rpm for å 

separere fasene. 

10)  Kloroformfasen, den nederste fasen, ble overført til nye syrevaskede 

metyleringsrør. Vannfasen ble kastet. 

11)  Kloroformfasen ble vasket 4 ganger med 5 ml destillert vann, ristet og 

sentrifugert. De ble mikset i whirlmixer og sentrifugert mellom hver gang. 

12)  Kloroformfasen ble tørket under N2-gass. 
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Hydrolyse 

(Pettolino, Walsh et al. 2012) 

Prinsipp 

Polysakkaridene hydrolyseres til delvis metylerte monosakkarider ved hjelp av 90 % 

maursyre (HCOOH) eller trifluoreddiksyre (TFA). Det anomere senteret (C1) reduseres til 

primær alkohol, slik figur 20 viser (NB! Det ble satt i varmeskap på 100 	 	102 , slik 

figuren viser).  

 

Figur 20: Hydrolyse av metylerte polysakkarider med TFA.  (Austarheim 2007) 

 

Reagenser 

- A) 90 % Maursyre (HCOOH) alternativt B) 2.5 M Trifluoreddiksyre (TFA) 

- Destillert vann 

Utstyr 

- Rundkolber 

- Varmeskap: Functionline, Heraeus Instruments 

- Rotavapor 

- Speed Vakuum concentrator 
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Prosedyre A (Maursyre) 

1) Det ble tilsatt 1 ml 90 % maursyre (HCOOH) til de metylerte prøvene. Prøvene ble 

lagt i varmeskap i 100 °C i 5 timer.  

2) Prøvene ble fortynnet med 5 ml destillert vann, og ble lagt i varmeskap i 100 °C i  

1 time.  

3) Prøvene ble dampet inn på rotavapor og tørket på Speed Vakuum Dryer. 

 

Prosedyre B (TFA) 

1) 500 µl 2.5 M TFA ble tilsatt prøvene og tørket med N2-gass.  

2) Prøvene ble hydrolysert i varmeskap i 100 °C i 2 timer.  

3) N2-gass ble brukt for å tørke prøvene.  

 

Reduksjon 

(Pettolino, Walsh et al. 2012) 

Prinsipp 

På dette trinnet brytes ringstrukturen ved at det sykliske hemiacetalet ved C1 reduseres til 

alditol med natrium-bordeuterid (NaBD4) i basisk miljø, som vist på figur 21. Ringstrukturen 

brytes som følge av dette og C1-karbonet blir merkert med deuterium som gjør det lettere å 

skille mellom hydroksylgruppene ved C1 og C6 etter GC/MS. 

 

Figur 21: Reduksjon av aldehydgruppen med NaBD4 etterfulgt av ringåpning og dannelse av C1-karbon som er 
merkert med deuterium. (Austarheim 2007) 
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Reagenser 

- Natriumbordeuterid (NaBD4), nylaget.  

- Iseddik 

- 2 M Ammoniumhydroksid (NH4OH) 

- MeOH 

- 5 % eddiksyre i metanol 

- Destillert vann 

Utstyr 

- Mikropipette 

- Minishaker MS2, IKA 

- Varmeskap: Functionline, Heraeus instruments 

- Speed Vacuum concentrator 

Prosedyre 

Ferdiglaget 2 M NH4OH ble brukt i denne oppgaven. Løsningen var laget av 

mastergradsstudenter Ljiuvoba og Wafa i mars 2016. Det er svært viktig å tørke prøvene 

skikkelig i denne prosedyren. 

1) 500 µl 2 M NH4OH ble tilsatt de tørre prøvene fra hydrolysen.  

2) 500 µl nylaget 1 M NaBD4 i 2 M NH4OH ble tilsatt prøvene og blandet på whirlmixer. 

Løsningene ble inkubert ved 60 °C i varmeskap i 60 minutter. 

3) Overskudd av reduktant ble ødelagt med 3 x 50 µl iseddik.  

4) Prøvene ble tørket med Speed-vakuum-consentrator i 2 timer.  

5) 2.5 ml 5 % eddiksyre i MeOH ble tilsatt prøvene 2 ganger. Prøvene ble satt til tørking 

i Speed-vakuum-consentrator etter hver tilsetning.  

6) 2.5 ml vannfri-metanol ble tilsatt prøvene 2 ganger. Prøvene ble satt til tørking i 

Speed-vakuum-consentrator etter hver tilsetning.  
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Acetylering 

(Pettolino, Walsh et al. 2012) 

Prinsipp 

Frie hydroksylgrupper som er dannet etter hydrolyse av glykosidbindingene acetyleres for å 

bli mer lipofile. Dette gjøres med eddiksyreanhydrid. Resultatet blir metylerte aditoler som er 

mer egnet for gasskromatografisk separasjon, se figur 22. 

 

Figur 22: Acetylering av delvis metylerte alditoler med eddiksyreanhydrid. Det dannes altditolacetater 
(Filomena, Cherie et al. 2012) 

Reagenser 

- 1-metylimidazole 

- Eddiksyreanhydrid 

- Diklormetan 

- Destillert vann 

Utstyr 

- Supelcorør med kork (syrevasket) 

- Metyleringsrør (syrevasket) 

- Glassrør (syrevasket) 
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Prosedyre 

1) 200 µl 1-metylimidazol og 2 ml eddiksyreanhydrid ble tilsatt residuet fra reduksjon.  

2) Prøvene ble mikset godt på whirlmikser og satt til henstand i 10 minutter. 

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

Løsningene ble blandet godt på whirlmikser og satt til henstand i 10 minutter. OBS! 

Prøven blir varm i dette trinnet.  

4) 2 x 1 ml diklormetan ble tilsatt og prøvene ble mikset på whirlmikser i 30 sekunder og 

sentrifugert. Den nederste fasen ble samlet for hver gang.  

5) Ekstraktene ble samlet og tilbakevasket med 2x5 ml destillert vann.  

6) Den upolare fasen ble overført til supelcorør og tørket med N2-gass. NB! Det er svært 

viktig å ikke få med seg noe av den polare fasen ved overføring, polare forbindelser 

vil ødelegge GC/MS apparatet.  

7) Prøvene ble analysert ved GC/MS (metode 5.4.2) 

3.4.2 GC/MS 

(Pedersen-Bjergaard and Rasmussen 2004) 

Gasskromatografi massespektrometri (GC/MS) benyttes for å kunne tolke resultatene fra 

metode 5.4.1. Systemet separerer først karbohydratenhetene ved hjelp av gasskromatografi 

(GC) og deretter detekterer dem ved hjelp av massespektrometri (MS). GC/MS er en svært 

følsom analysemetode, hvor kun en liten del av prøvemateriale introduseres i ionekilden blir 

ionisert. I gasskromatografi (GC) blir stoffene separert ved en passasje gjennom en 

kromatografisk kolonne. Den tid det tar for de ulike forbindelsene å passere gjennom 

kolonnen til detektoren brukes ved identifikasjon i forhold til en referanse. Stoffene elueres 

inn i massespektrometeret og ioniseres (fragmenteres). Molekylionene, også kalt fragmenter, 

akselereres inn på en masseanalysator hvor de blir separert etter forholdet mellom masse og 

ladning (m/z). Fragmentionene blir detektert av detektoren, og spekteret man får kan man 

bruke til å identifisere molekylene i prøven.  

GC-MS-analysen ble utført av Margey Tadesse ved avdeling for farmasøytisk kjemi, 

Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.  
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Utstyr: 

- GC/MS: GC-2010 med GCMS-QP2010 (Shimadzu Corporation) 

- Programvare:  GCMS Analysis 

- Bæregass: Helium 

- Kolonne: Restek Rtx-5 Lengde: 30 m, indre diameter: 0,25 mm, filmtykkelse: 0,25 

µm 

 

Betingelser: 

- Detektor: MD-80 (tatt opp 70 eV spekter) 

- Injektortemperatur: 250 °C 

- Initial flow: 1 mL/min 

- Ionekilde temperatur: 200 °C 

- Injektorsystem: Splitt (1:10) 

- Injeksjonsvolum: 1 µl (automatisk) 

- Flow-modus: Konstant (77 kPa) 

- Temperaturprogram: 140 /

→
	170 ⁰ /

→
	250⁰  
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3.5 Biologisk aktivitet 

3.5.1 Komplement-fikseringstest 

(Michaelsen, Gilje et al. 2000) 

Påvirkning av komplement i komplementsystemet er en god indikator for å vise at biologisk 

aktive stoffer kan modulere og påvirke det medfødte og ervervede immunsystemet. Denne 

testen gir en indikasjon på om fraksjoner eller substanser kan ha innvirkning på det humane 

immunsystemet.  

 

Prinsipp 

I denne metoden ble det brukt røde blodceller fra sau og antistoff som binder seg til cellene og 

får cellene til å bli sensibilisert. Antistoffene som blir brukt i denne metoden er kanin anti-sau 

erytrocytt antistoff. Når cellene er sensibilisert ved hjelp av antistoff, har komplementet en 

mulighet til å binde seg og starte kaskaden som fører til perforering av cellemembranen. 

Komplementet inkuberes, en halvtime, med testsubstansen for at testsubstansen skal få tid til 

å hemme eller aktivere komplementet. Denne testen viser ikke om komplementet er hemmet 

eller aktivert, fordi begge veiene vil føre til hemolyse. De sensibiliserte blodcellene blir 

deretter tilsatt. BP-II Biophytum petersianum ble brukt som positiv kontroll fordi dette pektin 

polysakkaridet har vist å være svært aktiv. (Grønhaug, Kiyohara et al. 2011) 

 

Reagenser 

- Antistoff: Virion 9020 Amboceptor, fortynnet 1:10 i Veronalbuffer 

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

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

- Komplementkilde: Serum fra ECG (humant) 

- Erytrocytter: Sau 10010, tappet 08.05.17 

- Fosfatbuffer 

- Standard: BP-II (1 mg/ml), isolert av Biophytum petersianum L. 

- Destillert vann 
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Utstyr 

- Mikrotiterplate, 96 brønner med rund og flat bunn samt dekkende tape (NUNCTM) 

- Varmeskap med risteplate: Termaks, 37 °C.  

- Mikroplateleser (BioRad) 

- Finnpipetter i forksjellige størrelser (10 µl – 5 ml) 

- Sentrifuge: CP sentrifuge (Beckmann) 

- Reagensrør 5 ml og 10 ml med propper 

- Eppendorfrør 2,5 ml 

- Whirlmixer: Fisons. 

 

Prosedyre 

 

A. Vasking av saueblodceller 

 

1) 100 µl blod per plate ble overført til et reagensrør (dvs. har man 2 plater: 200 µl blod) 

2) Blodcellene ble vasket 2 ganger med fosfatbuffer og én gang med veronal/BSA buffer. 

3) Prøvemateriale ble sentrifugert i 5 minutter, 1000 rpm, etter hver vask og vaskevannet 

ble fjernet.  

 

B. Sensibilisering av saueblodceller 

 

1) For hver plate: 60 µl pakkede blodceller, 15 µl Virion 9020 Amboceptor og 5.925 µl 

veronal/BSA buffer ble blandet og inkubert med risting i 30 minutter ved 37 .  

2) Løsningen ble vasket 2 ganger med fosfatbuffer og én gang med veronal/BSA buffer. 

Løsningen ble sentrifugert i 5 minutter, 1000 rpm, etter hver vask. 

3) Vaskevannet ble fjernet og det ble tilsatt 5.940 ml veronal/BSA buffer for å ende opp 

med en konsentrasjon på 1 %.  

 

C. Titreringskurve for komplementkilde 

 

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

komplement buffer). 8 brønner ble tilsatt 100 µl destillert vann. 
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2) Fortynningsrekke av komplement/buffer ble laget, se tabell 2 for oppsett for 

fortynning for komplementkilden. 

3) 50 µl komplement/buffer ble tilsatt brønnene. 

4) Platen ble dekket med bredtape for å unngå fordamping og platen ble inkubert ved 

risting ved 37 °C i 30 minutter.  

5) 50 µl 1 % sensibiliserte saueblodceller ble tilsatt hver brønn og platen ble inkubert 

igjen ved risting ved 37 °C i 30 minutter. Figur 23 viser en oversikt over hvordan 

platen så ut. 

6) Platen ble sentrifugert i 3 minutter ved 4000 rpm.  

7) 100 µl fra hver brønn overføres til en flatbunnet brønn, og sentrifugeres igjen for å bli 

kvitt luft som dannes ved overføringen. 

8) Absorbans ble målt ved 415 nm.  

9) Den komplement/buffer fortynningen som ga 50 % lyse av blodcellene ble brukt 

videre i komplemenntfikseringstesten med de ulike prøvene.  

 

Tabell 2: Fortynningsoppsett for komplementkilden.  

Komplement:Buffer Komplement (µl) Veronal/BSA buffer (µl) 

1:40 10 390 

1:50 10 490 

1:60 10 590 

1:70 10 690 

1:80 10 790 

1:90 10 890 

1:100 10 990 
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Figur 23: Oversikt over hvordan platen så ut etter tilsetning av veronal/BSA buffer, komplement/buffer og 
sensibiliserte saueblodceller samt kontrollene for beregning av titreringskurve for komplementkilden. 

 

D. Fortynning av prøven 

 

1) 0,5 mg av de alle fraksjoner (totalt 24 prøver) ble veid inn.  

2) Innveide prøver ble løst i veronal/BSA buffer slik at utgangskonsentrasjon ble 500 

µg/ml. 

3) En 2-folds fortynningsrekke ble laget for prøvene og standarden (BP-II). Det ble laget 

6 fortynninger av hver prøve. Se tabell 3. 

Tabell 3: Et enkelt oppsett av fortynningen for hvert rør ved to-folds fortynning. 

To-folds fortynningsrekke: 

Rør nr Kons. µg/ml  

1 250 500 µl veronal/BSA buffer + 500 µl fra stamløsning. 

2 125 500 µl veronal/BSA buffer + 500 µl fra rør 1.  

3 62,5 500 µl veronal/BSA buffer + 500 µl fra rør 2. 

4 31,25 500 µl veronal/BSA buffer + 500 µl fra rør 3. 

5 15,63 500 µl veronal/BSA buffer + 500 µl fra rør 4. 

6 7,81 500 µl veronal/BSA buffer + 500 µl fra rør 5. 
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E. Testing av prøvematerialet 

 

1) 50 µl av hver fortynning av prøven (2 paralleller av hver fortynning) ble tilsatt i hvert 

brønn i 96-brønnet rundbundet mikrotiterplate.  

2) 4 brønner ble tilsatt 100 µl destillert vann (100% lysekontroll), 4 brønner ble tilsatt 50 

µl veronal/BSA buffer (50% lysekontroll) og 4 brønner ble tilsatt 100 µl veronal/BSA 

buffer (blankprøvene). 

3) 50 µl komplement:buffer ble tilsatt hver brønn, bortsett fra 100 % lysekontroll og 

blankprøvene. 

4) Platen ble dekket med plastfilm med lim, for å unngå fordamping og ble satt til 

inkubering ved risting ved 37 °C i 30 minutter.  

5) 50 µl 1 % sensibiliserte blodceller ble tilsatt hver brønn og ble satt til inkubering igjen 

ved risting ved 37 °C i 30 minutter. Figur 24 viser en illustrasjon av hvordan platen så 

ut etter dette trinnet.  

6) Platen ble sentrifugert i 5 minutter ved 4000 rpm. 

7) 100 µl fra hver brønn ble overført til en flatbunnet plate og sentrifugert i 5 minutter 

ved 4000 rpm for å bli kvitt eventuelle lutfbobler som dannes ved overføring. 

8) Absorbansen ble avlest ved 415 nm. 
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Figur 24: Ferdig utfylt mikrotiterplate med modersubstansene, 100W-S3/100W-S2/50-S2, og deres 
korresponderende  enzymdegraderte prøver, BP-II er positiv kontroll, 50% lysekontroll og 100 % lysekontroll 
(vann)  

 

F. Beregning av lyseringsgrad 

kontroll
	 . 100% 

Hemmingsgrad for prøvene:  

Hemmingsgrad
ø

	. 100% 
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3.5.2 Måling av NO-frigjøring fra makrofager og dendrittiske celler 

Nitrogenoksid (NO) er en viktig fysiologisk budbringer og signaltransmitter i mange 

biologiske system, spesielt i immunologisk, nevralt og kardiovaskulære vev. Produksjon av 

NO er modulert av nitrogenoksid syntesen (NOS). NOS omdanner l-arginin til l-citrullin, i 

tillegg til at NO blir produsert. Denne reaksjonen skjer i flere celler og vev i kroppen (Lin, 

Juan et al. 2003). Den lille mengden med NO som blir produsert i NOS er viktig for å regulere 

homeostasen i kroppen. Høye konsentrasjoner av NO kan føre til vevsødeleggelse og 

inflammasjonssykdommer som revmatoid artritt, kardiovaskulære sykdommer og type 2 

diabetes. NO er derfor en god markør for inflammasjon, og inhibering av produksjonen kan 

være ønskelig ved inflammasjonssykdommer. (Ho, Wangensteen et al. 2017) 

 

Prinsipp 

(Promega 2009) 

Nitritt (NO2
-) er et oksidasjonsprodukt av nitrogenoksid (NO). Dersom prøven aktiverer 

makrofager eller dendrittiske celler vil disse skille ut NO2
-. Denne forbindelsen er stabil og 

ikke flyktig, og er vist å være en god markør for makrofagaktivering. Griess-reagens system 

baserer seg på en kjemisk reaksjon som er vist på figur 25. Systemet danner en farget azo-

forbindelse ved reaksjon med sulfanilamid og N- (1-naptyl) etylendiamin i surt (fosforsyre) 

miljø. Deteksjonsgrensen er 2.5 M (125 pmol) nitritt. Absorbansen ble målt ved 540 nm. For 

hvert forsøk ble det laget en referansekurve med nitrittstandard. Hensikten med dette er å 

sikre nøyaktig NO2
--kvantifisering. Bufferen som ble brukt i forsøket med prøvene ble også 

brukt ved tillaging av referansekurven.  

 

Figur 25: Kjemisk reaksjon involvert i måling av NO2
_ ved bruk av Griess reagens system (Promega 2009). 
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Reagenser 

- Dyrkningsmedium: DMEM tilsatt 10 % FBS (kalveserum), 1 % 

penicillin/streptomycin, 1 % 2-mercaptoetanol og 1 % Na-pyruvat. 

- Griess-reagens A: 1 % sulfanilamid i 5 % fosforsyre. 

- Griess-reagens B: 0.1 % N-(1-naptyl) etylendiamin (NED) i destillert vann. 

- Cellelinje: J774A.1 (makrofag cellelinje) og D2SC/1 (dendrittisk cellelinje) derivert 

fra mus. 

- Positiv kontroll: 

1) LPS (lipopolysakkarid)  

2) PAM2CSK4 (syntetisk dioletylert lipoprotein) 

- Nitritt standard: 100 mM NaNO2 

- Tryptanblått  

Utstyr 

- Celleteller: Countes Automated Cell Counter (Invitrogen) 

- Sentrifuge: Kubota 4200 

- Celleinkubatorskap med CO2 kontroll 

- Absorbansmåler: Bio-Rad 

- Mikrotiterpater med flat og rund bunn  

Prosedyre 

1. Makrofager og dendrittiske celler høstes fra cellekultur (J774A.1 og D2SC/1). Cellene 

ble skrapt løs med en celleskraper. 15 ml av suspensjonen ble overført til et 

sentrifugerør og ca. 1 ml var igjen i inkuberingsflasken. Til 1 ml cellesuspensjonen 

som var igjen i inkuberingsflasken ble det tilsatt 15 ml nytt dyrkningsmedium, og 

flasken ble satt i varmeskap for videre inkubering (37 ). 

2. 10 µl cellesuspensjon ble blandet med 10 µl tryptanblått i et eppendorfrør. 10 µl av 

denne løsningen ble overført til et tellekammer og ble satt inn i celleteller. Antall 

levende celler ble telt.  

3. Cellesuspensjonen ble spunnet ned ved 1300 rpm i 5 minutter.  

4. Cellene ble resuspendert i dyrningsmedium til en konsentrasjon på 500.000 celler/ml.  

5. Det ble laget en fortynningsrekke av prøvene med konsentrasjon på 5 mg/ml, 500 

µg/ml og 50 µg/ml.  
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6. En flatbunnet mikrotiterplate ble benyttet i dette trinnet: 2 µl prøve ble tilsatt i hver 

brønn. (2 paralleller av hver fortynning). Fire paralleller med 1 µl LPS (0,1 µg/ µl) ble 

tilsatt som positiv kontroll. IFN-y ble tilsatt som co-stimulator til prøvene i tillegg til 

to av LPS-parallellene. IFN-y (10 U/brønn) ble tilsatt alene i to brønner. Medium med 

celler ble benyttet som negativ prøve, uten tilsetning av IFN-y. 

7. Det ble tilsatt 100 µl cellesuspensjon (500.000 celler/ml) i hver brønn. Konsentrasjon 

av prøvene var på 100 µg/ml, 10 µg/ml og 1 µg/ml. 

8. Cellene ble inkubert ved 37 °C i 22-24 timer. 

9. Etter 22-24 timers inkubering ble 100 µl av supernatanten overført til rundbunnet 

mikrotiterplate. Det ble spunnet ned ved 1400 rpm i 2 minutter. 

10. 50 µl av supernatanten ble overført til flatbunnet mikrotiterplate.  

11. Det ble laget en standardkurve av 100 mM NaNO2 (100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13, 1.56 

µM). 50 µl av hver fortynning ble applisert på mikrotiterplaten og det ble laget to 

paralleller for hver fortynning. Figur 26 viser en illustrasjon av hvordan platen så ut 

etter dette trinnet.  

12. 50 µl nylaget Griess reagens A ble tilsatt i hver brønn. 

13. Platen ble satt mørkt i 10 minutter. 

14. 50 µl nylaget Griess reagens B ble tilsatt i hver brønn.  

15. Mikrotiterplaten ble sentrifugert ved 1400 rpm i 2 minutter for å fjerne eventuelle  

luftbobler som oppstod ved overføring.  

16. Absorbansen ble målt ved 540 nm.  

 
Figur 26: Forenklet illustrasjon av oppsettet ved NO-test. Det ble maksimalt analysert på 5 prøver 
om gangen. Hver prøve ble fortynnet i 3 ulike konsentrasjoner og tilsatt kofaktor IFN-y (2 paralleller 
av hver konsentrasjon), 4 brønner er tilsatt negative kontrollen; medium. Standardkurven med 
NaNO2 er satt nederst på platen, med to paralleller av hver konsentrasjon. I tillegg er positive 
kontrollene satt helt til høyre øverst i platen 
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4 Resultater og diskusjon 

4.1 Ekstraksjon og isolering av polysakkarider 
 

 

Figur 27: Ekstraksjon og isolering av Sambucus nigra blomster (SnB), utført av Ho (2016) 

Blomstene som er brukt i denne oppgaven er høstet i Ungarn, men skaffet i et marked i Oslo. 

Prøvematerialet ble tidligere isolert av Giang Thang Thi Ho. (Ho, Zou et al. 2016). Pulverisert 

hylleblomst ble avfettet med 96% EtOH ved å bruke et Soxhlet apparat. Løsningen ble videre 

ekstrahert med 50% EtOH, 50  vann og 100  vann. Løsningene ble renset med 

gelfiltrering (Bio-Gel P6 kolonne) og de høymolekylære polysakkaridfraksjonene, SnB50-I, 

50WSnB-I og 100WSnB-I, ble brukt videre. For å separere de nøytrale og sure forbindelsene 

ble anionbyttekromatografi (ANX SepharoseTM) med gradienteluering (NaCl 0-1.5 M) 
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benyttet. Gradienteluering ble benyttet for å separere de sure forbindelsene etter ladning. 

Nøytrale fraksjonene (-N) ble eluert med destillert vann og de sure forbindelsene (-S1-S4) ble 

eluert med NaCl. 

 

Fraksjonene ble samlet opp og karbohydratprofil ble bestemt ved hjelp av fenol-

svovelsyretest. Karbohydratprofilene var veldig like for fraksjonene, en bred hovedtopp med 

en skulder i front og en skulder i ende av hovedtopp ble observert på alle. Hovedtoppen ble 

delt i to (S2 ved 0.5 M NaCl og S3 ved 0.6 M NaCl) og de to i mindre topper i front av 

hovedtopp (S1 ved 0.4 M NaCl) og i ende av hovedtopp (S4 ved 0.7 M NaCl) ble isolert, se 

figur 27. Antall sure grupper i polymeren øker med økede gradient. I denne oppgaven har 

man gått videre med fraksjonene SnB50-I-S2, 100WSnB-I-S2 og 100WSnB-I-S3 (her kalt 

SnB50-S2, 100W-S2 og 100W-S3) 

4.2 Oversikt over utført arbeid 

En illustrasjon av utført arbeid i denne oppgaven er vist på figur 28. 
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Figur 28: Oversikt over utført arbeid i denne oppgaven. 
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4.3 Esterhydrolyse og enzymatisk degradering med 
pektinase 

Det ble utført esterhydrolyse på de tre fraksjonene SnB50-S2, 100WSnB-S2 og 100WSnB-

S3. Hensikten med esterhydrolyse var å få alle galakturonsyre-enhetene i syreform, da noen 

av disse kan være metylforestrert. Dette må gjøres før man kan behandle pektinet med 

pektinase. Det ble deretter utført enzymatisk degradering med pektinase (metode 3.2.4). 

Hensikten med enzymatisk degradering med pektinase er å hydrolysere 1,4-bindingene til 

galakturonsyre-enheter, slik at man kan sitte igjen med mest mulig «forgreinede områder», 

også kalt «hårete regionen» av pektinet, da det er denne delen som har vist mest 

immunmodulerende effekt i ulike studier utført på svarthyllblomster (Ho, Ahmed et al. 2015, 

Ho, Zou et al. 2016, Ho, Wangensteen et al. 2017).  

4.4  Gelfiltrering på Bio-Gel P-6 kolonne 

Gelfiltrering separerer pektindelene etter enzymdegraderingen med pektinase. Molekylene 

separeres etter molekylstørrelse. Gelfiltrering ble utført på enzymdegraderte fraksjoner av 

SnB50-S2, 100WSnB-S2 og 100WSnB-S3 som var ekstrahert og isolert på forhånd, som vist 

i figur 26.  

Etter separering på gelfiltreringskolonne ble fenol-svovelsyretest benyttet for å lage 

elueringsprofil. Elueringen fra gelfiltreringen ble delt i tre fraksjoner (Fr.I-III), se figur 29-31. 

Fr.I ble kalt høymolekylære polysakkarid-forbindelsene, Fr.II ble kalt «medium» molekylære 

forbindelsene mens Fr.III ble kalt lavmolekylære forbindelsene. De mest høymolekyære 

forbindelsene vil komme først ut ved gelfiltreringen etterfulgt av substanser med lavere 

molekylvekt. 

Fraksjonsrørene fra hver topp ble samlet og frysetørket. Denne prosessen ble gjentatt to 

ganger, dette for å samle nok enzymdegradert materiale, som senere ble brukt ved videre 

enzymdegradering, metanolyse, metylering, komplement-fikseringstest og NO-test. Det er 

fraksjon I som inneholder høymolekylære forbindelser, og som tidligere har vist å være mer 

bioaktive (Ho, Zou et al. 2016). Dette er grunnen for at det er Fr. I som er undersøkt i de fleste 

metodene i denne oppgaven, i tillegg ble Fr.II undersøkt ved enkelte metoder. Fr.III var 

tidligere identifisert som oligosakkarider og monosakkarider av galakturonsyrer. Fr.III ble 
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derfor ikke brukt i denne oppgaven. Gelfiltrering ble utført flere ganger, dette for å samle nok 

prøve for alle forsøkene.  

 

Figur 29: Karbohydratprofil etter gelfiltrering av SnB50.-S2. Gelfiltrering resulterte i 3 fraksjoner, I, II og III. 
Det er fraksjon I som inneholder høymolekylære polysakkarider og som primært ble brukt videre. 

 

 

Figur 30: Karbohydratprofil etter gelfiltrering av 100WSnB-S2. Gelfiltrering resulterte i 3 fraksjoner I, II og III. 
Det er fraksjon I som inneholder høymolekylære polysakkarider og som primært ble brukt videre. 
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Figur 31: Karbohydratprofil etter gelfiltrering av 100WSnB-S3. Gelfiltrering resulterte i 3 fraksjoner I, II og III. 
Det er fraksjon I som inneholder høymolekylære polysakkarider og som primært ble brukt videre. 

 

4.5 Svak syrehydrolyse og enzymatisk degradering 

4.5.1 Svak syrehydrolyse (WA) 

Prøve 1 ble utarbeidet fra 50S2-I, 100W-S2-I og 100W-S3-I og det er disse fraksjonene det 

ble utført svak syrehydrolyse (WA) (metode 3.2.5) og enzymatisk degradering med α-

arabinofuranosidase (AF) (metode 3.2.6). Hensikten med WA var å spalte av arabinose(Ara)-

enheter på furanoseform i sidekjedene. Deler av rhamnose (Rha), i tillegg til en liten del av 

galaktose (Gal) kan muligens også avta noe etter svak syrehydrolyse. Det kan være mindre 

mengde av bindingene 1-3 og 1-3,6 bundet Gal i forhold til 1-6 bundet Gal, dette fordi 

arabinose-enheter normalt kan være i posisjon 3 av 1-6 bundet Gal. Når arabinose 

hydrolyseres vil også disse bindingene brytes (Ho, Ahmed et al. 2015). Fraksjonene, Pr.1, 

som ble hydrolysert med denne metoden ble også enzymdegradert med β-galaktosidase 

(4.5.3). 
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4.5.2 Enzymatisk degradering med α-arabinofuranosidase 

Prøve 5 og 6, ble utarbeidet fra 50S2-I, 100WS2-I og 100WS3-I, og behandlet med enzymet 

α-arabinofuranosidase (AF), se flytskjema på metode 3.2.6. Hensikten var å hydrolysere av α-

arabinosefuranose-enheter i pektinkomplekset, for å videre se om denne delen er viktig for 

biologisk aktivitet. Arabinose finnes i arabinaner som arabinogalaktaner (AG-I/AG-II) og 

arabinoxylaner. Det forventes derfor å hydrolysere disse delene av pektinmolekylet. Prøve 5 

ble videre behandlet med β-galaktosidase (4.5.3) 

4.5.3 Enzymatisk degradering med β-galaktosidase  

Prøve 2 ble utarbeidet fra 50S2-I, 100WS2-I og 100WS3-I, Prøve 1 som allerede var svak 

syrehydrolysert og Prøve 5 som allerede var degradert med α-arabinofuranosidase ble 

behandlet med enzymet β-galaktosidase, se flytskjema på metode 3.2.6. Dette enzymet vil 

hydrolysere bindinger til galaktose-enhetene. Det som skiller β-galaktosidase og β-1,4 

galaktanase er at førstnevnte hydrolyserer alle galaktose-enheter, uavhengig av bindinger. Gal 

finnes i flere pektintype polysakkarider som AG-I, AG-II og galakturonan.  

4.5.4 Enzymatisk degradering med β-(1,4) galaktanase 

Prøve 3 ble utarbeidet fra 50S2-I, 100WS2-I og 100WS3-I, og ble behandlet med enzymet β-

(1,4) galaktanase, se flytskjema på metode 3.2.6. Enzymet β-1,4 galaktanase vil hydrolysere 

spesifikt 1,4 bindinger i galaktose-enheter. Disse bindingene finnes i blant annet galaktaner, 

xylogalakturonan og arabinogalaktan I (AG-I), derfor vil behandling med dette enzymet 

virker primært på disse sidekjedene på pektinene.  
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4.6 Kvantitativ bestemmelse av mengde 
polysakkarider 

4.6.1 Monosakkaridsammensetning 

Monosakkaridsammensetningen og det kvantitative innholdet av monosakkarider fra de 

isolerte pektinene ble bestemt ved hjelp av metanolyse, TMS-derivatisering og GC (metode 

3.3.1-3.3.3). Hvert monosakkarid vil forekomme i ulike konformasjoner, og disse vil gi ulike 

topper i GC-kromatogrammet, se figur 32 som et eksempel. Det ble brukt mannitol som intern 

standard (IS), da denne sukkeralkoholen ikke finnes naturlig i våre polysakkarider. IS tilsettes 

til prøven før prøveopparbeidelse starter. IS vil korrigere for tilfeldige endringer som skjer 

under prøveopparbeidelsen. Monosakkaridsammensetningen ble undersøkt i totalt 21 

fraksjoner, som er de fraksjonene som er isolert i denne oppgaven. Fordelingen av 

monosakkarider i fraksjonene som er enzymdegraderte med pektinase (Fr.I og Fr.II) og 

fraksjoner som er enzymdegradert med de ulike enzymene (Pr.1-6) er vist i tabell 4-6. I tillegg 

er fordelingen av monosakkaridene i moderfraksjoner (100W-S2, 100W-S3 og 50-S2) skrevet 

opp. Dette er gjort for å få et sammenligningsgrunnlag.  

 

Figur 32: Eksempel på GC-kromatogram, 100W-S2 I. Intern standarden (IS) ser man med retensjonstiden 
omtrent 32 min. 
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Tolkning og diskusjon av resultatene i tabell 4-6 

Tabellene viser monosakkaridsammensetningen i fraksjoner fra 50% etanol (S2), 100  vann 

(S2) og 100  vann (S3). Fraksjonene I og II er de fraksjonene som er isolert etter 

enzymdegradering med pektinase. Pr.1-6 er de prøvene det er utført enzymdegradering av. 

Enzymer som er brukt er α-arabinofuranosidase, β (1-4) galaktanase og β-galaktosidase, se 

flytskjema i metode 3.2.6.  

Resultatene fra metanolyse viser at pektinfraksjonene etter enzymbehandling med pektinase 

(Fr.I og II) har relativt sett lavere innhold av GalA enn moderfraksjonene. Dette kan komme 

av at Fr.I er isolert etter behandling av moderfraksjon med pektinase, noe som skulle medføre 

at 1-4 GalA-bindingene brytes. Fr.I prøvene har noe lavere GalA innhold sammenlignet med 

Fr.II prøvene. Vi hadde forventet at Fr.I skulle inneholde omtrent like mye GalA som Rha, 

men her ser vi et mye høyere innhold av GalA. Dette kan skyldes at enzymet ikke har fungert 

som det var forventet. GalA i fraksjonene kan tyde på at det er en del HG i molekylene, som 

er de «glatte» regionene av pektinet.  

Resultatene fra metanolyse viser at moderfraksjonene inneholder noe mindre Rha, 

sammenlignet med Fr.I og II prøvene. Dette kan være på grunn av enzymdegraderingene som 

er utført. Fr. II prøvene som inneholder de «medium» høymolekylære fraksjonene, inneholder 

litt mer Rha sammenlignet med Fr. I prøvene. Det kan derfor hende at disse fraksjonene 

inneholder mer RG-I, men med lavere molekylvekt. De isolerte pektin-områdene etter 

enzymdegradering med pektinase er i større grad substituerte RG-I regioner, satt sammen av 

blant annet Gal-enheter som sidekjeder. 

Innhold av de nøytrale monosakkaridene i de degraderte prøvene som Rha og Ara har ikke 

endret seg særlig. Det ser ut til at vi har fått noe høyere Gal-enheter i Fr.I prøvene 

sammenlignet med moderfraksjonene. Fr. II prøvene inneholder relativt sett noe høyere 

innhold av Rha-enheter sammenlignet med Fr. I prøvene og moderfraksjonene. Prøvene som 

inneholder Ara og Gal indikerer at det finnes sidekjeder som AG-I og/eller AG-II i 

molekylene. De isolerte Fr.I prøvene ble videre behandlet med svak syrehydrolysere og/eller 

forskjellige enzymer (se flytskjema i metode 3.2.6) for å kunne se noe av relasjonen mellom 

struktur og biologisk aktivitet.  

Fr.I prøvene er høymolekylære pektin polysakkaridfraksjonene isolert etter pektinase 

behandling. Disse Fr.I prøvene ble behandlet med svak syrehydrolyse for å spalte av 
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arabinose på furanoseform. Dette ga såkalte prøvene Pr. 1. Metanolyseresultatene viser at all 

arabinosen er borte etter denne behandlingen. Prøvene Pr.1 ble også behandlet med 

galaktosidase og resultatene viser nærmest en halvering av Gal-innholdet etter β-galaktosidase 

behandling.  

Prøvene Pr. 2 som ble behandlet med kun β-galaktosidase har en liten nedgang i relativ 

mengde Gal, men nedgangen har vært lavere en nedgangen i Gal etter forbehandling ved svak 

syrehydrolyse (prøvene Pr. 1). Dette kan skyldes at galaktosidase virker bedre når arabinose-

enhetene er fjernet på forhånd, slik det er gjort med prøvene Pr.1. 

Prøvene Pr.3 som ble behandlet med β (1-4)-galaktanase viser ingen særlige endringer i 

monosakkaridinnholdet i forhold til Fr.I prøvene. Dette tyder på at vi enten har lite β-(1-4)-

bundet Gal i utgangsprøvene eller at enzymet ikke har virket. For å vite noe mer om dette kan 

det utføres bindingsanalyse av de enzymdegraderte prøvene. Da kan man si noe om hvor mye 

β 1,4-Gal-bindinger det er i molekylet i utgangspunktet. 

Prøvene Pr.5 ble først behandlet med α-arabinofuranosidase og deretter med galaktosidase. Vi 

forventet at monosakkaridsammensetningen i prøvene Pr. 5 skulle være ganske lik resultatene 

fra prøvene Pr.1. Vi ser at vi har fått lite avspalting av Ara-enheter i prøvene Pr.5, og også 

mindre avspalting av Gal-enhetene enn i prøvene Pr.1 Det er mulig at α-arabinofuranosidase 

ikke har fått virke under optimale betingelser, noe som også ser ut til å påvirke graden av 

avspaltet Gal. Vi kan anta at β-galaktosidase virker best når Ara-enhetene i pektinet er fjernet. 

Prøvene Pr. 6 ble kun behandlet med α-arabinofuranosidase. Vi ser at det er noe høyere 

avspalting av Ara-enhetene sammenlignet med prøvene Pr.5. Dette kan gi tegn på at enzymet 

har fungert, og har klart å degradere β-galaktose-bindinger i galaktosider.  

Det er små mengder Xyl og Glc i alle fraksjoner, dette er ikke typisk for pektiner. Disse 

monosakkaridene er mer vanlig å finne i hemicellulose, som også kan finnes i 

primærcelleveggen. Derfor kan det være rester av disse i ekstraktene. Mannose (Man) finnes 

også mest i hemicellulose. (Yamada and Kiyohara 2007). Resultatene viser at det er spesielt 

mye Man-enheter i de enzymdegraderte fraksjonene (prøvene Pr.1-6). Dette kommer 

sannsynligvis av at enzymet pektinase som er brukt under metode 3.2.4 var forurenset med 

Man (ikke publiserte resultater). 
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Tabell 4: Oversikt over monosakkaridsammensetningen i 50-S2 

Monosakkarid 50-S2* 50-S2 I 50-S2 II Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.5 Pr. 6 

Ara (%) 19.4 15.4 12.0 spor** 20.3 17.8 12.4 11.3 

Rha (%) 5.3 6.5 12.8 15.6 8.2 6.2 8.9 5.7 

Xyl (%) spor** 1.5 2.3 3.6 2.0 1.4 2.8 1.5 

Man (%) 1.1 6.0 9.3 25.3 9.5 6.3 19.9 5.6 

Gal (%) 22.9 42.4 16.2 16.5 29.7 41.8 16.8 35.8 

Glu (%) 2.8 1.5 3.1 5.7 2.0 1.7 3.7 2.8 

GalA (%) 44.7 22.3 39.5 26.7 23.7 19.5 30.8 33.8 

Totalt 

sukkerinnhold 

(%) 

Ikke 

oppgitt 

64.2 100.0 16.4 43.8 58.7 40.6 100.0 

*Resultatene er tatt fra masteroppgaven til Askerzadeh (Askerzadah 2016) 

**spor: 1.0% 

 

Tabell 5: Oversikt over monosakkaridsammensetningen i 100W-S2  

Monosakkarid 100-S2* 100-S2 I 100-S2 II Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.5 Pr. 6 

Ara (%) 18.2 12.9 16.3 - 9.2 12.3 9.2 7.4 

Rha (%) 15.7 15.0 21.7 24.2 18.0 17.2 16.9 13.0 

Xyl (%) 3.4 2.7 2.3 3.5 4.2 3.1 4.4 3.1 

Man (%) 1.9 9.7 7.8 18.1 15.0 13.5 20.3 16.7 

Gal (%) 17.8 21.4 14.2 8.9 15.6 18.2 11.3 19.0 

Glu (%) 2.8 3.9 3.0 5.7 5.1 3.8 4.6 3.9 

GalA (%) 40.5 29.2 32.3 33.8 26.9 27.0 28.9 33.1 

Totalt 

sukkerinnhold 

(%) 

Ikke 
oppgitt 

84.7 82.8 61.0 44.9 75.2 41.1 68.8 

*Resultatene er tatt fra masteroppgaven til Askerzadeh (Askerzadah 2016) 
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Tabell 6: Oversikt over monosakkaridsammensetningen i 100W-S3. 

Monosakkarid 100-S3* 100-S3 I 100-S3 II Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.5 Pr. 6 

Ara (%) 7.8 7.8 11.4 - 5.7 6.8 spor** 1.1 

Rha (%) 23.3 23.0 26.6 23.6 20.6 20.4 28.1 22.3 

Xyl (%) 2.4 4.3 2.1 3.6 4.0 4.0 3.3 2.6 

Man (%) spor 8.2 8.8 21.2 17.5 15.0 17.2 20.1 

Gal (%) 7.4 11.6 9.0 3.8 7.8 9.0 7.9 9.1 

Glu (%) 3.5 4.8 3.2 4.6 4.8 4.2 3.4 3.1 

GalA (%) 54.3 35.2 36.0 38.9 34.4 34.9 38.9 40.7 

Totalt 

sukkerinnhold 

(%) 

Ikke 
oppgitt 

33.6 66.7 45.9 76.4 100.0 68.4 100.0 

*Resultatene er tatt fra masteroppgaven til Askerzadeh (Askerzadah 2016) 

**spor: 1.0% 

4.7 Bindingsforhold 

4.7.1 Analyse av glykosidbindinger 

Det ble utført en bindingsanalyse på følgende prøver; SnB50-S2, 100W-S2, 100W-S3, 

SnB50-S2 I, 100W-S2 I og 100W-S3 I, etter metode 3.4.1 og 3.4.2. Bindingsforholdet ble 

analysert etter utførelse av karboksylsyrereduksjon med påfølgende metylering, hydrolyse, 

reduksjon, acetylering og GC-MS analyse. Resultatene er presentert i tabell 7.  Det mest 

ideelle hadde vært å utføre en bindingsanalyse på alle enzymdegraderte prøvene som det er 

utført metanolyse på, men pga tidsmangel ble ikke dette gjort i denne oppgaven. 

Fraksjonene SnB50-S2 og 100W-S2 ble først analysert. På disse fraksjonene ble det 

hydrolysert med 90 % maursyre (HCOOH) før GC-MS analysen. Dette ble brukt da dette 

reagenset er noe sterkere og gir en større grad av hydrolyse enn trifluoreddiksyre (TFA). Det 

viste seg at 90 % maursyre ikke hydrolyserte bedre TFA i våre polysakkarider, og derfor tok 

man i bruk TFA på neste forsøk med 100W-S3, 100W-S3 I, SnB50-S2 I og 100W-S2 I.  

For å regne mengde av et monosakkarid med en gitt bindingstype, ble arealet under hver topp 

i GC-kromatogrammet integrert. Et MS-spekter ble detektert fra hver topp i GC-
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kromatogrammet. For å bestemme bindingstypen ser man på retensjonstiden i GC 

kromatogrammet og massene i massespektrene. Total mengde monosakkarid beregnes på 

grunnlag av resultater fra metanolyse. Resultatene fra GC-MS kan gi noe avvikende 

resultateter, da beregning av mengdeforholdene har en viss usikkerhet, fordi ikke alle topper 

blir integrert optimalt. Resultatene kan hjelpe oss til å anta strukturtrekk.  

 

Tolkning og diskusjon av bindingsanalyseresultatene 

Homogalakturonan (HG) inneholder mange 1,4-GalA-kjeder bundet til hverandre, og er 

typiske strukturer i pektintype polysakkarider, men 1,4-GalA-bindinger kan også finnes i RG-

I-regioner (Paulsen and Barsett 2005). Alle fraksjonene inneholder 1,4- GalA, men 

moderfraksjon 100W-S3 inneholder 48.8 %, og er sannsynligvis den fraksjonen med høyest 

innhold av HG. Resultatene sier at forholdet mellom mengde Rha (1,2 Rha og 1,2,4 Rha) og 

mengde GalA (1,4 og 1,3,4 GalA) er veldig stort. Dette tyder på at det er flere HG-kjeder 

sammenlignet med RG-I regioner i molekylet. Med andre ord; det er flere eller lengre HG-

kjeder sammenlignet med RG-I regioner i molekylet. 

Rhamnogalakturonan-I (RG-I) er satt sammen av 1,4 GalA- og 1,2 Rha-enheter som er bundet 

alternerende til hverandre (Paulsen and Barsett 2005). Alle fraksjonene inneholder 1,2-Rha, 

men også 1,2,4-Rha, som kan tyde på at det er forgreiningspunkter på RG-I regionen i 

pektinet. En forgreining i 4-posisjon av Rha er vanlig i RG-I, hvor det kan sitte på sidekjeder 

som arabinaner, galaktaner og arabinogalaktaner. Ved sammenligning ser man at det er flere 

1,4 GalA bindinger i moderfraksjonene i forhold til prøvene Fr.I. Dette var som forventet, da 

pektinase vil spalte 1-4 bindinger til GalA. Vi ser at vi har fått en økning av terminal GalA 

eller frie uronsyrer i fraksjonene som er degradert med pektinase. Dette kan komme av at en 

spalting av 1-4 bindingene mellom GalA-enhetene kan ha ført til flere mindre kjeder med 

GalA. Dette igjen kan føre til at det er flere terminale ender, derav en økning i disse 

bindingstypene i fraksjoner som er degradert med pektinase.  

Moderfraksjonen 100W-S3 er består mest av forgreiningspunkter med 8.2 % (1,2,4-Rha) på 

RG-I-regionen, i tillegg til at det inneholder mest 1,2 Rha bindinger (13.8 %), og kan derfor 

være den fraksjonen med mest RG-I områder i molekylet.  

Arabinogalaktan I (AG-I) har typiske bindinger terminal-, 1,5 og 1,3,5-Ara og 1,4-Gal 

(Paulsen and Barsett 2005). Alle fraksjoner inneholder t-Ara, men ingen av fraksjonene 
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inneholder hverken 1,5 eller 1,3,5-Ara utenom fraksjon 50-S2 I som inneholder en liten 

mengde 1,5 Ara. På grunn av mangel på flere bindingstyper kan man ikke sikkert si noe om 

det finnes sidekjeder med AG-I i molekylene. 

Arabinogalaktan II (AG-II) er satt sammen av 1,3- og 1,6-Gal, og i tillegg forgreningspunktet 

1,3,6-Gal og terminal-, 1,3- og 1,5-bundet Ara (Paulsen and Barsett 2005). Det er 1,3- og 1,6-

bundet Gal i alle fraksjoner. Det er noe mer 1,3-bundet Gal i de fleste fraksjoner i forhold til 

1,6-bundet Gal, utenom fraksjon 50-S2 I. Det er i tillegg 1,3-bundet Ara i alle fraksjoner, men 

kun fraksjon 50-S2 I har 1,5-bundet Ara. Alle fraksjonene inneholder forgreiningspunktet 

1,3,6-Gal. Disse bindingene kan tyde på at det finnes AG-II i fraksjonene. Dette er ikke 

bekreftet ved spesifikke studier, som Yaris reagens, i denne oppgaven, men Ho et al. har 

bekreftet dette med utfelling i tidligere studier (Ho, Zou et al. 2016, Ho, Zou et al. 2016). Vi 

ser dessuten at fraksjonene mangler 1-4 Gal-bindinger. Dette kan være en mulig årsak for 

manglende effekt av enzymet β(1-4) galaktanase i denne oppgaven. 

Mannaner består av β-1,4-bundet mannose (Man) enheter som eventuelt kan være β-1,4-

bundet til Glc. I tillegg kan det være α-1,6 bundet Gal-enheter i strukturen. Dersom det kun er 

satt sammen av 1-4-bundet Man-enheter med Gal-enheter heter det galaktomannaner 

(Ramawat, Mérillon et al. 2015). Ved GC/MS kan man detektere 1,4- og 1,4,6-bundet Man 

dersom det er tilfelle, i tillegg til terminal-Gal, dette er ikke med i resultatene som man har 

kommet frem til i denne oppgaven. Resultatene fra metanolyse tyder på at det er Man i 

spesielt de fraksjonene som er degradert med pektinase (se tabell 4-6). Siden 1,4-bundet Man 

og 1,4-Gal/GalA har relativ lik retensjonstid vil disse kunne komme opp som en topp i 

kromatogrammet. Man kan ikke utelukke at det ikke er galaktomannaner i fraksjonene, selv 

om det ikke er detektert i bindingsanalysen som er utført.  

Dersom man vil si noe om hvor forgreinet pektinet i fraksjonene er, kan man ut fra 

bindingsanalysen beregne antall terminale grupper som et prosentforhold til de resterende 

terminale gruppene. Alle seks fraksjonene ser ut til å inneholde terminale monosakkarider, 

spesielt Ara, Gal og GalA. Fraksjon 50-S2 inneholder 17.3 % mens fraksjonen det er utført 

behandling med pektinase (Fr. I) inneholder 29.9 % terminale monosakkarider. Fraksjon 

100W-S2 inneholder 27.7 % mens fraksjon 100W-S2 I inneholder 28.1 % terminale 

monosakkarider. Fraksjon 100W-S3 inneholder 10.0 %, mens fraksjon 100W-S3 I inneholder 

35.6 % terminale monosakkarider. Dette forteller at fraksjoner det er utført enzymdegradering 

med pektinase (prøvene Fr.I) har større andel terminale monosakkarider enn 
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modersubstansene. Høyt innhold på terminale monosakkarider kan indikere på mye 

forgreininger i polysakkaridene. Dersom man vil finne ut om terminale gruppene er realistiske 

kan man sammenligne med antall forgreininger i fraksjonene. 

Forgreininger vil si tre eller flere forgreiningspunkter i fraksjonene. Forholdet med terminale 

grupper bør ligge så nærme 1 som mulig. Alle fraksjonene ser ut til å ha flere 

forgreiningspunkter på monosakkaridene. Spesielt på monosakkarider som Rha, Gal og GalA. 

Fraksjon 50-S2 inneholder 23.3 % mens fraksjonen som er behandlet med pektinase 

inneholder (Fr.I) 29.0 % forgreiningspunkter. Disse to fraksjonene er de to fraksjonene det er 

flest forgreiningspunkter i. Fraksjon 100W-S2 inneholder 12.2 % mens fraksjon 100W-S2 I 

inneholder 17.9 % forgreininger. Fraksjon 100W-S3 inneholder 19.4 % mens fraksjon 100W-

S3 I inneholder 11.1 % forgreininger.  Dette betyr at det er flest forgreiningspunkter i 

fraksjoner som er behandlet med pektinase. Dette kan komme av behandlingen med 

pektinase. Den «hårete» regionen av molekylet består av flest sidekjeder med mulighet for 

flere forgreiningspunkter. 

Forholdet mellom antall terminale enheter og antall forgreiningspunkter bør som sagt ligge så 

nærme 1 som mulig. Det er observert i denne oppgaven enten flere terminale enheter eller 

flere forgreiningspunkter hos de fleste fraksjoner, utenom pektinase behandlet prøve 50-S2 I, 

hvor forholdet er ganske nærme 1. Flere forgreiningspunkter i forhold til terminale enheter, 

eks. moderfraksjonene 50-S2 og 100W-S3, kan skyldes konformasjonen til polysakkaridene. 

Dersom konformasjonene til polysakkaridene er forgrenet og tett vil det være vanskeligere å 

få til en fullstendig metylering. De frie OH-gruppene vil være «skjult» for en metyleringen, 

og disse områdene kommer som forgreiningspunkter i bindingsanalysen.  

Flere terminale enheter i forhold til forgreningspunkter, eks moderfraksjon 100W-S2 og 

pektinase behandlet prøve 100W-S2 I, kan komme av at hydrolysen har vært for svak til at 

alle bindingene har blitt hydrolysert. Ved bruk av maursyre (HCOOH) har det vist seg at man 

kan forvente å få forbedret hydrolysebetingeler. Siden det er utført hydrolyse med både 

HCOOH og TFA i denne oppgaven, kan man sammenligne disse. Resultatene fra 

bindingsanalysen viser at man ikke har sett noe forskjell på disse reagensene. En annen årsak 

kan være at det ikke ble dialysert tilstrekkelig etter pektinase-behandlingen (Fr.I) eller at man 

fremdeles sitter igjen med en del frie kjeder av GalA-enheter. Begge utfallene vil resultere i 

flere terminale enheter i forhold til forgreiningspunkter.  
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Tabell 7: Prosentvis fordeling av de forskjellige monosakkarider og bindingstyper i fraksjonene SnB-50-S2, 
100W-S2 og 100W-S3 og fraksjon I etter degradering med pektinase. GC-resultatene på moderfraksjoner er 
resultater fra tidligere masterstudent Malalai Askerzadeh (Askerzadah 2016). 

 Bindinger 50-S2 50-S2 Fr.I 100WS2 100WS2 Fr.I 100WS3 100WS3 Fr.I
Ara Tf 9.8 9.6 11.0 9.1 4.0 5.8 

 1,3f 1.8 1.6 1.6 1.4 0.6 0.4 
 1,5f - 2.6 - - - - 
 1,3,5 6.5 0.3 4.7 1.8 2.8 1.5 
 1,2,5f - - - - - - 
 1,2 1.2 1.3 0.9 0.6 0.4 0.1 
 Sum 19.3 15.4 18.2 12.9 7.8 7.8 
        

Rha Tp 1.3 4.1 2.5 2.8 1.9 3.3 
 1,2 2.4 1.0 6.9 6.3 13.0 13.8 
 1,3 0.1 - - - 0.2 - 
 1,2,3 - - - - - - 
 1,3,4 - - - - - - 
 1,2,4 1.4 1.4 6.3 5.9 8.2 5.9 
 Sum 5.2 6.5 15.7 15.0 23.3 23.0 
        

Xyl Tp - - - - - - 
 1,4 - - - - 2.4 - 
 Sum - - - - 2.4 - 
        

Gal Tp 3.0 - 6.8 5.3 4.0 8.7 
 1,3p 4.0 4.2 3.6 4.9 1.4 1.3 
 1,4p - - - - - - 
 1,6p 2.5 12.6 2.3 3.0 0.7 1.0 
 1,2,4 0.4 3.2 - - 0.2 - 
 1,3,6p 12.5 19.2 5.1 8.2 1.0 0.6 
 1,3,4,6 0.3 - - - - - 
 1,4,6 0.2 3.2 - - 0.1 - 
 Sum 22.9 42.4 17.8 21.4 7.4 11.6 
        

Glc Tp - - - - - - 
 1,4 1.4 - 7.5 3.9 1.2 4.8 
 1,6 1.0 1.5 2.5 - 0.6 - 
 1,4,6 0.2 - - - 0.2 - 
 1,3,6 0.2 - - - 1.4 - 
 Sum 2.8 1.5 10.0 3.9 3.4 4.8 
        

GlcA Tp 1.0 2.5 - 4.2 0.1 3.0 
 1,4 1.1 1.2 0.3 - - - 
 Sum 2.1 3.7 0.3 4.2 0.1 3.0 
        

GalA Tp 2.2 13.7 7.4 6.7 - 14.8 
 1,4p 40.9 6.9 30.4 20.5 48.8 17.2 
 1,3,4 1.6 1.7 2.4 2.0 5.5 2.8 
 1,2,4 - - - - - 0.3 
 Sum 44.7 22.3 40.5 29.2 54.3 35.1 
        

MeGal
A 

1,4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 1,3,4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 1,2,4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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 Terminale 

enheter 

17.3% 29.9% 27.7% 28.1% 10.0% 35.6% 

 Forgreininger 23.3% 29.0% 12.2% 17.9% 19.4% 11.1% 

 

4.8  Biologisk aktivitet 

Fraksjonene 50-S2, 100W-S2 og 100W-S3 (modersubstansene) ble testet for biologisk 

aktivitet. Fraksjoner etter utført enzymdegradering med pektinase (Fr.I-II) ble testet også 

testet for biologisk aktivitet. Fr.II ble kun testet i komplementfikseringstesten. Prøvene etter 

utført degradering med enzymer som α-arabinofuranosidase, β-(1,4) galaktanase og β-

galaktosidase (Pr.1-6) ble også testet. 

4.8.1 Komplementfikserende aktivitet 

Komplementfikseringstesten gir en indikasjon på om pektiner isolert fra Sambucus nigra L. 

kan modulere immunsystemet via komplementsystemet. Testen måler antikomplementær 

effekt, det vil si prosentvis hemming av hemolyse. Siden testen er en biologisk test kan 

komponentene endre seg fra dag til dag. Det blir derfor tilsatt en standard, BPII, Biophytum 

petersianum med kjent konsentrasjon, 1 mg/ml. BPII, eller også kalt positiv kontroll i denne 

metoden, er tidligere nevnt å inneholde aktive pektiner (Grønhaug, Kiyohara et al. 2011). 

For hver prøve ble IC50- verdier beregnet. IC50 er verdien som tilsvarer den laveste 

konsentrasjonen som er nødvendig for 50 % av blodcellene skal hemolyseres. Resultatene ble 

plottet inn i en graf hvor % hemming av lyse ble plottet mot konsentrasjon av fraksjonene 

(µg/ml). For alle fraksjoner ble forsøket utført totalt 2 ganger, utenom Fr.I og II, som på grunn 

av tidsmangel kun ble testet én gang. På grunn av mangel på fraksjonene Fr.I ble aktiviteten 

av de enzymdegraderte prøvene (Pr.1-6) sammenlignet med modersubstansene (50-S2, 

100W-S2 og 100W-S3). Resultatene er nevnt i figur 33-38 og tabell 8-9. 
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Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 33 

Monosakkaridsammensetningen (tabell 4) viser at 50-S2, 50-S2-Fr.I og 50-S2-Fr.II har høyt 

innhold av GalA, noe som tyder på HG-regioner i tillegg til RG-I-regioner. Fraksjon I og II 

har noe lavere relativt innhold av GalA-enheter sammenlignet med moderfraksjonen. Det har 

som tidligere nevnt vært vist at RG-I områdene i pektinene har høyest biologisk aktivitet. 

Resultatene fra komplementfikserende testen (figur 33) viser at fraksjon 50-S2-Fr.II, medium 

molekylær polysakkarid fraksjon, har høyest komplementfikserende aktivitet (IC50<20), 

sammenlignet med moderfraksjonen som har vist minst aktivitet (IC50>50). 50-S2-Fr.II har 

også vist høyere aktivitet enn positiv kontroll BP-II. Fr.II er den fraksjonen som inneholder 

mest Rha og har sannsynligvis en lengre RG-I-kjede. Dette kan være en mulig forklaring for 

en økt aktivitet for denne fraksjonen.   

 

 

Figur 33: Komplementfiksering av moderfraksjonen 50-S2 samt Fr. I og II etter enzymdegradering med 
pektinase. BP-II er standard. 

 

Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 34 

Monosakkaridsammensetningen (tabell 5) viser at innholdet av GalA er lavere i fraksjonene 

isolert etter pektinasebehandling (100-S2-Fr.I og 100W-S2-Fr.II) sammenlignet med 

modersubstansen (100W-S2). Alle tre fraksjonene inneholder i tillegg Rha. Det betyr at det er 

HG tilstede i polymeren i tillegg til RG-I. Forholdet mellom de nøytrale monosakkaridene 

som Rha, Gal og Ara er ganske likt på de tre fraksjonene. Det som er forskjellig er 

molekylvekten og dermed antagelig også konformasjonene. Dette kan ha noe å si for 

aktiviteten i komplementfikseringstesten.  
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Resultatet (figur 34) viser at det er 100W-S2-Fr.I, høymolekylære polysakkarid fraksjon, og 

moderfraksjon 100W-S2 som har høyest komplementfikserende aktivitet (IC50<50). 100W-

S2-Fr.II ser ut til å være veldig lite aktiv (IC50>100). Tidligere studier har vist at det er mindre 

komplementfikserende aktivitet i Fr.II i forhold til moderfraksjonen og Fr.I, og derfor 

stemmer resultatet godt med tidligere resultater (Ho, Zou et al. 2016). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 35 

Monosakkaridsammensetningen (tabell 6) viser at innholdet av GalA er lavere i fraksjonene 

isolert etter pektinasebehandling (100-W3-Fr.I og 100W-S3-Fr.II) sammenlignet med 

moderfraksjonen (100W-S3). Forholdet mellom de nøytrale monosakkarindene som Rha, Gal 

og Ara er også ganske likt på disse tre fraksjonene. Komplementfikseringstesten viser at 

moderfraksjonen (100W-S3) er mest aktiv (IC50>30) mens 100W-S3-Fr.I og 100W-S3-Fr.II 

er veldig lite aktive (IC50>100). Modersubstansen er den fraksjonen blant de tre fraksjonene 

som har høyest molekylvekt. Dette kan ha noe å si for den høye aktiviteten. 

 

‐5

15

35

55

75

95

115

0 50 100 150 200 250

100W-S2, Fr.I & II

100wS2 100wS2 fr.I 100wS2 fr.II BP‐II

Figur 34: Komplementfiksering av modersubstansen 100W-S2 samt Fr. I og II fra 
enzymdegradering med pektinase. BP-II er standard 
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Figur 35: Komplementfiksering av modersubstans 100W-S2 samt Fr. I og II fra enzymdegradering med 
pektinase. BP-II er standard. 

Resultatene på Fr.I og Fr.II er veldig forskjellig på 50-S2, 100W-S2 og 100W-S3. Grunnen 

for dette er vanskelig å kommentere. Mengde GalA etter behandling med pektinase er 

fremdeles høy, og dette kan tyde på at det ble tilsatt for lite pektinase eller at betingelsene 

ikke var helt optimale. Flere forsøk må til for å stole på disse resultatene.  

 

Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 36 

Komplementfikseringsaktiviteten er analysert på moderfraksjonen (50-S2) og de prøvene som 

er degradert med ulike enzymer, 50-S2-Pr.1-6. Enzymer som er brukt er α-

arabinofuranosidase, β-galaktosidase og β (1-4)-galaktanase, se flytskjema i metode 3.2.6.  

Figur 36 viser resultatet av testen. 

 

Enzymdegraderte prøvene, 50-S2-Pr.2 og 50-S2-Pr.3, har vist en veldig høy 

komplementfikserende aktivitet i denne testen (IC50<10). 50-S2-Pr.2 var prøven som var 

degradert med enzymet β-galaktosidase, mens 50-S2-Pr.3 var prøven som var degradert med 

enzymet β-(1,4)-galaktanase. Årsaken bak denne høye aktiviteten er litt vanskelig å forklare, 

da ved å hydrolysere av Gal-enheter ville man forvente å få en nedgang i den biologiske 

effekten. Det har man ikke sett i denne testen, da man har fått det omvendte. 

Monosakkaridsammensetningen (tabell 4) viser at det er noe nedgang i Gal-enhetene i 50-S2-

Pr.2 men ikke i 50-S2-Pr.3, sammenlignet med 50-S2-Fr.I . Med dette kan man tro at enzymet 

β-galaktosidase trolig har spaltet noen av Gal-enhetene, mens enzymet β-(1,4)-galaktanase 

enten ikke har klart å fungere eller at det ikke var noen β(1,4) Gal-bindinger i molekylet for å 
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bryte. Den lille delen av Gal-enheter som er spaltet av β-galaktosidase i 50-S2-Pr.2 kan ha lite 

å si for aktiviteten.  

Resultatet viser at fraksjon 50-S2-Pr.1, som er svak syrehydrolysert og enzymdegradert med 

β-galaktosidase, har lavest aktivitet (IC50>50). Monosakkaridsammensetningen (tabell 4) viser 

en total avspalting av relativt innhold av Ara-enheter i prøve 50-S2-Pr.1. I tillegg ser man at 

relativt innhold av Gal-enheter har avtatt kraftig sammenlignet med 50-S2-Fr.I. Dette kan 

bety at enzymet β-galaktosidase som er tilsatt prøven har hydrolysert en del Gal-enheter i 

molekylet, og har ført til en nedgang i nøytrale monosakkaridene Ara og Gal. Dette bidrar til 

en mindre aktivitet i komplementfikseringstesten. 

Enzymdegraderte prøvene, 50-S2-Pr.5 og 50-S2-Pr.6 har også vist høy komplementfikserende 

aktivitet (IC50<30) i denne testen, men litt lavere enn 50-S2-Pr.2 og 50-S2-Pr.3. Prøvene er 

degradert med enzymet α-arabinofuranosidase, og det forventer å få lignende aktivitet som 

50-S2-Pr.1. Monosakkaridsammensetningen (tabell 4) viser at relativt innhold av Ara-enheter 

har avtatt, sammenlignet med 50-S2-Fr.I, og dette kan være en mulig årsak for at disse har 

noe lavere aktivitet i komplementfikserende testen sammenlignet med 50-S2-Pr.2 og 50-S2-

Pr.3. Men årsaken for at de har høyere aktivitet enn 50-S2-Fr.I, som i teorien skal bestå av 

høymolekylære polysakkarid fraksjoner, er vanskelig å kommentere. 

Moderfraksjonen 50-S2 har vist lite aktivitet (IC50>50) enn de enzymdegraderte prøvene (50-

S2-Pr.2-6) og kan skyldes at fraksjonen i hovedsak består av HG-regioner, som har vist å 

være mindre aktiv enn RG-I-regioner. Moderfraksjonene og Pr.1 har begge vist lavere 

aktivitet enn kontrollen BP-II, mens alle de andre fraksjonene har vist mye høyere aktivitet.  

Resultatet kan også sammenlignes med 50-S2-Fr.I og 50-S2-Fr.II, figur 33. Alle fraksjoner 

som er testet i denne metoden har vist høyere aktivitet enn disse fraksjonene. Det er kun 50-

S2-Pr.1, som har vist lavere aktivitet.  
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Figur 36: Komplementfikserende aktivitet til 50-S2 og enzymdegraderte prøver (Pr.1-6). BP-II er positiv 
kontroll.  

 

Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 37 

Komplementfikseringsaktiviteten er analysert på moderfraksjonen 100W-S2 og de prøvene 

som er degradert med ulike enzymer, 100W-S2-Pr.1-6. Enzymer som er brukt er α-

arabinofuranosidase, β-galaktosidase og β (1-4)-galaktanase, se flytskjema i metode 3.2.6.  

Figur 37 viser resultatet av testen. 

 

Resultatet viser at alle de enzymdegraderte fraksjonene (Pr.2-6) har høyere 

komplementfikserende aktivitet (IC50<30), sammenlignet med moderfraksjonen 100W-S2 og 

100W-S2-Pr.1. Modersubstansen 100W-S2 har vist lite aktivitet i komplementfikseringstesten 

(IC50>30). En mulig årsak kan være slik som moderfraksjonen 50-S2 at fraksjonen består av 

store mengder HG-områder og mindre forgreinende områder. Metanolyseresultatene (tabell 5) 

viser at GalA-, Gal- og Rha-enheter er nesten uforandret i de enzymdegraderte (100W-S2-

Pr.1-6) prøvene sammenlignet med 100W-S2-Fr.I. Dette kan være en mulig årsak for den 

høye aktiviteten de enzymdegraderte prøvene viste i komplementfikseringstesten. Det er litt 

mindre relativt innhold av Ara-enheter i 100W-S2-Pr.5 og 100W-S2-Pr.6, men det er trolig 

ikke så mye mindre, siden aktiviteten på komplement er fremdeles høy. 

100W-S2-Pr.1, som er den enzymdegraderte prøven som er hydrolysert med syre og degradert 

med enzymet β-galaktosidase, har vist minst komplementfikserende aktivitet. Det er den 

eneste prøven som har vist lavere aktivitet enn kontrollen BP-II. Alle andre prøver viste 
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høyere aktivitet enn BP-II. Metanolyseresultatene (tabell 5) viser at det er minst Gal-enheter i 

denne fraksjonen (100W-S2 Pr.1), sammenlignet med både 100W-S2-Fr.I og de andre 

enzymdegraderte fraksjonene (100W-S2 Pr.2-6). I tillegg er det en total avspalting av relativ 

innhold Ara-enheter. Dette stemmer godt med at det er minst aktivitet i denne fraksjonen, da 

det forgreinede området er viktig for effekten, og en spalting av disse delene gir en nedgang i 

den biologiske aktiviteten.  

Resultatet kan sammenlignes med komplementfikseringsaktiviteten til de fraksjonene som er 

behandlet med pektinase, 100W-S2-Fr.I og 100W-S2-Fr.II (figur 34). De enzymdegraderte 

prøvene, 100W-S2-Pr.2-6, har høyere aktivitet enn begge fraksjonene. Det ser ut som en 

spalting av nøytrale sukkermolekyler, som Ara og Gal, fører til en økt aktivitet i 

komplementfikseringstesten. 

 

Figur 37: Komplementfikserende aktivitet til modersubstansen 100W-S2 og enzymdegraderte prøver (Pr.1-6). 
BP-II er positiv kontroll. 

 

Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 38  

Komplementfikseringsaktiviteten er analysert på moderfraksjonen (100W-S3) og de prøvene 

som er degradert med ulike enzymer, 100W-S3-Pr.1-6. Enzymer som er brukt er α-

arabinofuranosidase, β-galaktosidase og β (1-4)-galaktanase, se flytskjema i metode 3.2.6. 

Figur 38 viser resultatet av testen. 
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Moderfraksjonen (100W-S3) og enzymdegraderte prøvene 100W-S3-Pr.2 og 100W-S3-Pr.3 

viste høyest komplementfikserende aktivitet (IC50<30), og høyere aktivitet enn kontrollen BP-

II. Av metanolyseresultatene (tabell 6) fant vi at det ikke er en stor endring i relativt innhold 

av Gal-enhetene etter enzymdegradering med β-galaktosidase og β-1,4-galaktanase. Likevel 

kan det se ut som at noen enheter er spaltet av og at dette gjør at fraksjonen mer aktiv i 

komplementfikseringstesten. Enzymdegraderte prøvene 100W-S3-Pr.1, 100W-S3-Pr.5 og 

100W-S3-Pr.6 har vist minst komplementfikserende aktivitet (IC50>100), og lavere aktivitet 

enn kontrollen BP-II. Metanolyseresultatene (tabell 6) viser at vi har fått en reduksjon i 

relativt innhold av Ara-enhetene i alle disse prøvene. Det er også noe mindre Gal-enheter, 

spesielt i 100W-S3-Pr.1, men også i 100W-S3-Pr.5 og 100W-S3-Pr.6. Nedgangen i både 

relativt innhold av Gal- og Ara-enhetene kan ha bidratt til lavere aktivitet i 

komplementfikseringstesten.  

 

Resultatet kan sammenlignes med aktiviteten på komplement til de fraksjonene som er 

behandlet med pektinase, 100W-S3-Fr.I og 100W-S3-Fr.II (figur 35). Alle de 

enzymdegraderte fraksjonene (Pr.1-6) har vist høyere aktivitet enn disse fraksjonene. Det ser 

ut som at en degradering med enzymer som α-arabinofuranosidase, β-galaktosidase og β (1-

4)-galaktanase kan føre til en økt komplementfikserende aktivitet.  

 

 

Figur 38: Komplementfikserende aktivitet til modersubstansen 100WS3 og enzymdegraderte prøver (Pr.1-6). 
BP-II er positiv kontroll. 
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Tabell 8: Oversikt over IC50-verdiene (µg/ml) til moderfraksjonene og fraksjonene etter pektinasebehandling 
(Fr.I & Fr.II). BP-II er positiv kontroll.  

Fraksjon IC50-verdier 

(µg/ml) 

50-S2 53,3 

50-S2-Fr.I 34,1 

50-S2-Fr.II 17,7 

BP-II 22,0 

  

100W-S2 46,6 

100W-S2-Fr.I 42,5 

100W-S2- Fr.II 207,8 

BP-II 30,1 

  

100W-S3 31,2 

100W-S3-Fr.I 201,0 

100W-S3-Fr.II 222,9 

BP-II 43,1 
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Tabell 9: Oversikt over IC50-verdiene (µg/ml) til moderfraksjonene og enzymdegraderte fraksjoner (Pr.1-6). BP-
II er positiv kontroll. 

Fraksjon IC50-verdier 

(µg/ml) 

50-S2 49,1 

Pr.1 71,6 

Pr.2 2,9 

Pr.3 3,8 

Pr.5 11,8 

Pr.6 11,3 

BP-II 32,3 

100W-S2 36,9 

Pr.1 99,6 

Pr.2 17,5 

Pr.3 24,3 

Pr.5 15,5 

Pr.6 15,7 

BP-II 44,8 

100W-S3 47,9 

Pr.1 104,9 

Pr.2 32,1 

Pr.3 41,7 

Pr.5 116,7 

Pr.6 131,3 

BP-II 43,9 

 

IC50 verdier 

En måte å sammenligne resultatene på komplementfikseringstesten er å beregne 

konsentrasjonen som må til for at 50 % av cellene skal lysere, altså finne den såkalte IC50- 

verdien. IC50 verdier til prøvene bør sammenlignes med IC50 verdien til BP-II. IC50 

konsentrasjonen til BP-II var f. eks 30,0 µg/ml på testene utført på 50-S2 og 

pektinasebehandlede fraksjonene 50-S2-Fr.I og 50-S2-Fr.II (tabell 8), og denne er satt lik 1. 

Alle fraksjonenes IC50-konsentrasjon er i forhold til denne. Verdier under 1 betyr at 

fraksjonen hemmer 50 % av blodcellene ved høyere konsentrasjoner enn 30,0 µg/ml. Det har 
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da lavere komplementfikseringsaktivitet enn positive kontrollen BP-II. Det omvendte er med 

verdier over 1. Det betyr at fraksjonen hemmer 50 % av blodcellene ved lavere 

konsentrasjoner enn 30,0 µg/ml. Resultatet som er presentert i figur 39-40 stemmer med 

resultatet som er presentert i figur 33-38.  

Relativ IC50 verdier regnes ut slik:  

50	
50	 ø

 

 

Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 39 

Ut i fra fraksjonenes IC50-verdier ser det ut som at flertallet av fraksjonene har lavere 

komplementfikserende aktivitet enn BP-II. Det ser ut som at 100W-S3-Fr.I, 100W-S3-Fr.II og 

100W-S2-Fr.II har lavest aktivitet sammenlignet med de andre fraksjonene. IC50-verdien for 

disse er under 0,2. Dette betyr at 50% av blodcellene lyseres ved konsentrasjoner over ca. 120 

µg/ml. Høyeste aktiviteten viste moderfraksjonen 100W-S3, som har 1,4 ganger høyere 

aktivitet enn BP-II. IC50-konsentrasjonen på kontrollen BP-II var 43,1 µg/ml, med en topp 

som er 1,4 ganger høyere vil 50 % av blodcellene lyseres ved konsentrasjoner under ca. 25 

µg/ml. Fraksjon 50-S2-Fr.I og moderfraksjon 100W-S2 har nesten lik komplementfikserende 

aktivitet som den positive kontrollen. Resultatet stemmer godt med plottene av 

komplementfiksaktiviteten vist i figur 33-35.  
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Figur 39: IC50-verdien til moderfraksjonene og fraksjon I og II etter PG-ase behandling relatert til IC50-verdien til 
standarden, BP-II. 

 

Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 40 

IC50-verdiene til moderfraksjonene (50-S2, 100W-S2 og 100W-S3) og enzymdegraderte 

prøvene (Pr.1-6) viser at flertallet av fraksjonene har høyere komplementfikserende aktivitet 

enn BP-II, slik figur 40 viser. Høyest aktivitet har 50-S2-Pr.2 og 50-S2-Pr.3. 50-S2 Pr.3, som 

er degradert med β-(1,4) galaktanase (metode 3.2.6), har en topp som er seks ganger høyere 

enn toppen til BP-II. BP-II verdien er 32,3 µg/ml. Pr.3 ser ut til å være seks ganger mer aktiv 

enn BP-II. Med andre ord betyr det at det er nok med en konsentrasjon på ca. 5 µg/ml for å 

lysere 50 % av blodcellene. 50-S2-Pr.2 er degradert med β-galaktosidase (metode 3.2.6), og er 

den prøven som har vist nest høyest aktivitet. Hvis man tar en titt på de samme prøvene til 

100W-S2 og 100W-S3 ser man at også disse er de fraksjonene med høyest aktivitet på 

komplement. 

Behandling med β-galaktosidase og β 1-4 galaktanase viste ikke særlig endring i 

monosakkaridsammensetningen (tabell 4-6). At aktiviteten blir høyere kan skyldes at disse 

enzymene spalter av noen få galaktose-enheter og det gjør prøven mer aktiv.  

Enzymdegraderte prøven Pr. 1 av 50-S2, 100W-S2 og 100W-S3 har vist minst 

komplementfikserende aktivitet. Dette skyldes mulig at disse prøvene er hydrolysert med syre 

(metode 3.2.5) og at all relativt innhold av Ara-enhetene har blitt spaltet av (tabell 4-6). Dette 
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kan ha ført til nedsatt komplementfikserende aktivitet, da de forgreinende områdene vanligvis 

har vist å være viktig for de biologiske effektene.  

 

Moderfraksjonene 100W-S2 og 100W-S3 har vist litt høyere aktivitet enn BP-II, mens 

moderfraksjonen av 50-S2 har vist betydelig lavere aktivitet. Toppen til 50-S2 er halvparten 

så stor som toppen til BP-II, noe som vil bety at det en konsentrasjon på over ca. 60 µg/ml må 

til for å få lysert 50 % av blodcellene. At moderfraksjonene har vist høyere aktivitet enn 

kontrollen, kan bety at polysakkaridene brukt i denne oppgaven kan være veldig aktive. Flere 

tester må til for å konkludere noe mer sikkert.  

 

Hvis man tar en titt på Pr.5 og Pr.6 vil man se at fraksjonene 50-S2 og 100W-S3 har lavere 

aktivitet enn BP-II. Pr.5 er degradert med enzymenne α-arabinofuranosidase og β-

galaktosidase (metode 3.2.6) mens Pr. 6 er degradert med enzymet α-arabinofuranosidase 

(metode 3.2.6).  Den lave aktiviteten kan skyldes at α-arabinofuranosidase har klart å spalte 

av Ara-enhetene og en nedgang i disse enhetene kan man se i resultatene fra metanolyse 

(tabell 4-6). De samme prøvene har noe høyere aktivitet hos fraksjon 100W-S2. Det kan se ut 

til at ved å spalte av noen Ara-enheter så øker aktiviteten, mens når vi spalter av alle Ara-

enhetene (som ved svak syrehydrolyserte prøvene, Pr.1) blir aktiviteten lavere.  

 

 
Figur 40: Relativ IC50-verdi, relatert til BP-II-verdien. Stolper som er høyere enn BP-II, indikerer at det er 
høyere aktivitet, enn stolper som er lavere enn BP-II, hvor det er lavere aktivitet. 
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4.8.2  NO-frigjøring på makrofager og dendrittiske celler 

Makrofager og dendrittiske celler har en viktig rolle ved initiering og modulering av 

immunresponsen (Ho, Wangensteen et al. 2017). Ved aktivering av makrofager og 

dendrittiske celler skilles flere mediatorer, en av disse er nitrogenoksid (NO). NO brytes raskt 

ned til nitritt (NO2-) som kan detekteres med Griess-reagenser (Promega 2009). 

Fraksjon 50-S2, 100W-S2 og 100W-S3 (moderfraksjoner) ble testet for aktivering av 

makrofager og dendrittiske celler. De høymolekylære fraksjonene etter pektinasebehandling 

(Fr.I-fraksjonene), metode 3.2.4, og prøvene behandlet med forskjellige enzymer (prøvene 

Pr.1-6), ble også testet for aktivering av makrofager og dendrittiske celler. Prøvene Pr.1-6 er 

degradert med α-arabinofuranosidase, β-galaktosidase og β-(1,4)-galaktanase, se flytskjema i 

metode 3.2.6.  

Aktiviteten i prøvene ble sammenlignet med lipopolysakkarid (LPS) og Pam2CSK4. LPS, er 

et polysakkarid i yttermembranen av gram-negative bakterier. Det er en potent stimulator av 

Toll-lignende reseptor 4 (TLR4) og en binding på disse reseptorene aktiverer immunsystemet 

(Sweet and Hume 1996, Lu, Yeh et al. 2008).  Pam2CSK4 er TLR2-ligand og en binding her 

vil føre til at immunsystemet bli aktivert ved hjelp av flere transkripsjonsfaktorer, som IL-6 

og TNF-α. Kulsantiwong et al. har vist at TLR2-ligander (Pam2CSK4 og Pam3CSK4) kan 

aktivere NO-syntesen (iNOS) likt som TLR4-ligand (E.coli-LPS) (Kulsantiwong, Pudla et al. 

2017). I denne oppgaven har man benyttet både LPS og Pam2CSK4 som positiv kontroll, for å 

sammenligne og for å se om det er forskjell i aktivitet. 

Aktivering av makrofager og dendrittiske celler ble totalt undersøkt på 21 fraksjoner ved 

konsentrasjon på 100 µg/ml, 10 µg/ml og 1 µg/ml. De ulike prøvene er tilsatt en kofaktor 

IFN-γ, som også er tilsatt i enkelte av positive kontrollene. Testen ble gjort på 2 forskjellige 

cellelinjer fra mus; dendrittisk cellelinje (D2SC/1) og makrofag cellelinje (RAW J774.A). 

Makrofag og dendrittiske cellene ble sådd ut med en tetthet på 5*105 celler/ml i en 96-

brønners brett. Testen ble gjentatt hos fraksjon 50-S2 og 100W-S3, men på grunn av 

tidsmangel og mange prøver fikk vi ikke tid til å gjenta testen på fraksjon 100W-S2. 

Den effekten svarhyllblomster-ekstrakter har på NO-produksjonene i makrofag RAW J774.A 

celler og dendrittiske D2SC/1 celler er vist i figur 41-46. 
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Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 41-42 

Resultatene i figur 41 og 42 viser NO-frigjørelsen fra fraksjoner av SnB50-S2. Forsøket ble 

utført to ganger, og samme aktivitetsmønster ble observert begge gangene. Det er den høyeste 

konsentrasjonen (100 µg/mL) av alle fraksjoner som har vist høyest relativ frigjøring av NO 

fra både makrofag RAW J774.A og dendrittiske D2SC/1 celler. Responsen er doseavhengig. 

Det er de enzymdegraderte fraksjonene 50-S2-Pr.2 og 50-S2-Pr.3 som har vist høyest NO-

frigjøring. Førstnevnte er behandlet med enzymet β-galaktosidase, mens sistnevnte er 

behandlet med enzymet β (1,4)-galaktanase. Dersom man sammenligner med resultatene fra 

komplementfikserende testen, ser man at det var disse prøvene som viste høyest aktivitet. Det 

ser ut som at en enzymdegradering med β-galaktosidase og β-(1,4)-galaktanase kan føre til 

økt komplementfikserende aktivitet og økt NO-frigjøring.  

Moderfraksjonene viste noe høyere aktivitet i komplementfikserende testen, sammenlignet 

med 50-S2-Fr.I (figur 33), dette stemmer godt med resultatene i denne testen også. 50-S2-Fr.I 

ser ut til å inneholde mindre 1,2 Rha, 1,3,5 Ara og mye mindre 1,4 GalA bindinger (tabell 7) 

enn moderfraksjonen 50-S2. En så stor nedgang i 1,4 GalA bindinger forteller at det er mindre 

HG-regioner. At 50-S2-Fr.I inneholder mindre 1-2 Rha og mer T-Rha enn moderfraksjonene 

kan tyde på en strukturendring og en mulig nedbrytning av RG-I. Dette kan ha bidratt til at 

man ikke fikk høy aktivitet av 50-S2-Fr.I i hverken komplement-fikserende testen eller NO-

testen sammenlignet med moderfraksjonen 50-S2.  

 

Fraksjonen som er svak syrehydrolysert, 50-S2-Pr.1, har vist lavest relativt NO-frigjørende 

aktivitet. Dette kan ha noe med at all Ara-enhetene har blitt spaltet av som følge av 

hydrolysen med syren. Ara-enhetene er viktige komponenter i sidekjedene og nedsatt relativt 

innhold av disse kan være en mulig årsak for nedsatt aktivitet. 50-S2-Pr.5 og 50-S2-Pr.6 viste 

høy aktivitet, spesielt i dendrittiske cellelinjen, hvor det er frigjort mer NO fra disse prøvene 

sammenlignet med moderfraksjonen og 50-S2-Fr.I. Disse prøvene har blitt behandlet med α-

arabinofuranosidase (50-S2-Pr.5 er i tillegg behandlet med β-galaktosidase) og det ser ut som 

at en liten mengde spalting av Ara og Gal kan føre til økt NO-frigjørelse.  

 

Moderfraksjonen 50-S2 og enzymdegraderte prøvene 50-S2-Pr.2 og 50-S2-Pr.3 viste omtrent 

like høy aktivitet som positive kontrollen LPS+IFN-γ på makrofagcellelinjen. Aktiviteten er 

mye høyere i cellene som er tilsatt positive kontroller og kofaktoren. Aktiviteten er generelt 
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sett noe høyere i makrofag cellelinjen i forhold til i dendrittiske cellelinjen. Dette går igjen på 

de andre fraksjonene (100W-S2 og 100W-S3).  

 

 

Figur 41: Måling av NO-frigjøring fra makrofager på dendrittisk cellelinje av moderfraksjonen SnB50-S2 (RÅ), 
Fraksjon I (Fr. I) som er degradert med pektinase og enzymdegraderte prøvene (pr.1-pr.6). IFN-γ er kofaktor. 
LPS og Pam2CSK4 er positive kontroller. Medium er negativ kontroll. 

 

Figur 42: Måling av NO-frigjøring fra makrofager på makrofag cellelinje av moderfraksjonen SnB50-S2 (RÅ), 
Fraksjon I (Fr. I) som er degradert med pektinase og enzymdegraderte prøvene (pr.1-pr.6). IFN-γ er kofaktor. 
LPS og Pam2CSK4 er positive kontroller. Medium er negativ kontroll. 
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Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 43-44 

Resultatene i figur 43 og 44 viser NO-frigjørelsen fra fraksjonene av 100W-S2. Forsøket ble 

utført kun én gang i hver av cellelinjene.  

Moderfraksjonen har vist høyest aktivitet, og også her ser vi et doseavhengig resultat. 

Moderfraksjonen har vist høyere aktivitet enn positive kontrollen LPS+ IFN-γ i makrofag 

cellelinjen, og det kan derfor tenke seg at moderfraksjonen 100W-S2 er veldig aktiv. 

Bindingsanalysen (tabell 7) viser at både moderfraksjonen 100W-S2 og 100W-S2-Fr. I 

inneholder omtrent like mye T-Rha og 1,2 Rha. I tillegg har T-Ara og 1,3,5 Ara bindinger 

avtatt i 100W-S2-Fr.I. Dette kan være en mulig årsak for at moderfraksjonen viste en høyere 

aktivitet sammenlignet med pektinasebehandlet fraksjonen100W-S2-Fr.I.  

100W-S2-Pr.3, som er degradert med β-(1,4) galaktanase, har vist høy aktivitet begge 

cellelinjene. I tillegg har 100W-S2-Pr.2 og 100W-S2-Pr.6 vist relativ høy aktivitet begge 

cellelinjene. 100W-S2-Pr.1, syrehydrolyserte fraksjonen, har slik som i 50-S2 forsøket vist 

minst aktivitet.  

Hvis man sammenligner med resultatet på komplementfikseringstesten ser man at 

moderfraksjonene 100W-S2 var mer aktiv enn moderfraksjonene 50-S2 og 100W-S3 (figur 

33-35). I tillegg ser man at 100W-S2-Pr.2 og 100W-S2-Pr.6 er ganske aktive (figur 37), dette 

stemmer godt med resultatene i dette forsøket. Det er stor forskjell på aktiviteten 100W-S2-

Fr.I har vist på dendrittiske cellelinjen sammenlignet med makrofag cellelinjen i dette 

forsøket. 100W-S2-Fr.I har vist like lav aktivitet som den syre hydrolyserte prøven 100W-S2-

Pr.1 i den dendrittiske cellelinjen i forhold til makrofag cellelinjen hvor aktiviteten er 

betydelig høyere.  

Positive kontrollene har vist høy aktivitet i begge cellelinjene, spesielt positive kontrollen 

LPS (både med og uten IFN-γ). Positive kontrollen Pam2CSK4 har vist lite aktivitet alene, 

men aktiviteten har økt litt ved tilsetning av kofaktoren IFN-γ.  



90 
 

 

Figur 43: Måling av NO-frigjøring fra makrofager på dendrittisk cellelinje av moderfraksjon 100W-S2 (RÅ), 
Fraksjon I (Fr. I) degradert med pektinase og enzymdegraderte prøvene (pr.1-pr.6). IFN-γ er kofaktor. LPS og 
Pam2CSK4 er positive kontroller. Medium er negativ kontroll. 

 

 

Figur 44: Måling av NO-frigjøring fra makrofager på makrofag cellelinje av moderfraksjon 100W-S2 (RÅ), 
Fraksjon I (Fr1) degradert med pektinase og enzymdegraderte prøvene (pr.1-pr.6). IFN-γ er kofaktor. LPS og 
Pam2CSK4 er positive kontroller. Medium er negativ kontroll. 
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Tolkning og diskusjon av resultatene i figur 45-46 

Resultatene i figur 45 og 45 viser NO-frigjørelsen fra fraksjoner av 100W-S3. Forsøket ble 

utført to ganger, og samme aktivitetsmønster ble observert begge gangene.  

Det er en klar forskjell mellom aktiviteten på dendrittiske cellelinjen og makrofag cellelinjen, 

da sistnevnte har vist en større aktivitet. Moderfraksjonen har vist høyest aktivitet i begge 

cellelinjene. Det er vist en ikke doseavhengig frigjørelse av NO både på denne fraksjonen og 

også 100W-S3-Fr.I, som er den fraksjonen som er behandlet med pektinase. Årsaken for dette 

er vanskelig å si, men det er samme mønster på begge cellelinjene. En mulig årsak kan være 

at vi ikke har klart å løse opp all polymeren i de prøvene med høyest konsentrasjon. 

Bindingsanalysen (tabell 7) viser at det er flere 1,3,4 Ara-bindinger i moderfraksjonene 

sammenlignet med 100W-S3-Fr.I. T-Rha og T-Gal-bindinger har økt litt i 100W-S3-Fr.I, men 

bindinger som 1,2,4 Rha har avtatt i den samme fraksjonen. En nedgang av 1,3,4 Ara og 1,2,4 

Rha bindinger kan tyde på strukturendring, og en mulig nedbrytning av RG-I regionen i 

pektinet. Det kan være en mulig årsak for at moderfraksjonen viste høyere aktivitet enn 

100W-S3-Fr.I i denne testen.  

De enzymdegraderte prøvene 100W-S3-Pr.2-6 har nesten lik aktivitet som moderfraksjonen. 

100W-S3-Pr.2 og 100W-S3-Pr.3 som henholdsvis er behandlet med enzymene β-

galaktosidase og β-(1,4) galaktanase har vist høy aktivitet. Hvis man sammenligner med 

resultatet i komplementfikserende testen, ser vi at moderfraksjonene hadde høyest aktivitet 

sammenlignet med 100W-S3-Fr.I og 100W-S3-Fr.II (figur 35). Når det gjelder 

komplementfikseringstesten utført på moderfraksjon og enzymdegraderte prøvene (Pr.1-6) ser 

man at der var det også moderfraksjonen og 100W-S3-Pr.2 og 100W-S3-Pr.3 som var mest 

aktiv (figur 38) Dette stemmer godt med resultatet i denne testen.  

Når vi kommer til aktiviteten hos de positive kontrollene, ser vi at det er en stor forskjell 

mellom cellelinjene. Aktiviteten er mye lavere i makrofagcellelinjen på dette forsøket. Dette 

gjelder både med og uten tilsetning av kofaktoren IFN-γ. Alle prøvene, inkludert 100W-S3-

Pr.1 har vist høyere aktivitet enn positive kontrollene. Dette ser vi bare på denne cellelinjen, 

og kun med prøvene av 100W-S3. Årsaken for dette er ukjent, men det kan være en 

tilsetningsfeil som ble gjort under testen.  
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Figur 45: Måling av NO-frigjøring fra makrofager på dendrittisk cellelinje av moderfraksjon 100W-S3 (RÅ), 
Fraksjon I (Fr. I) som er degradert med pektinase og enzymdegraderte prøvene (pr.1-pr.6). IFN-γ er kofaktor. 
LPS og Pam2CSK4 er positive kontroller. Medium er negativ kontroll.   

 

 

Figur 46: Måling av NO-frigjøring fra makrofager på makrofag cellelinje av moderfraksjon 100W-S3 (RÅ), 
Fraksjon I (Fr. I) som er degradert med pektinase og enzymdegraderte prøvene (pr.1-pr.6). IFN-γ er kofaktor. 
LPS og Pam2CSK4 er positive kontroller. Medium er negativ kontroll. 
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Når vi skal se på de positive kontrollene ser vi at det er en relativ høy aktivitet på cellene som 

er tilsatt LPS og Pam2CSK4. Generelt sett er det høyere aktivitet i de cellene hvor LPS er 

tilsatt sammenlignet med Pam2CSK4. Det kan bety at LPS er en mer potent stimulator av 

makrofag og dendrittiske celler. Det er mer aktivitet på de cellene med positiv kontroll som i 

tillegg er tilsatt kofaktoren IFN-γ. Dette var som forventet da IFN-γ har tidligere vist å 

aktivere makrofager og dermed virke immunmodulerende (Schepetkin and Quinn 2006).  
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5 Konklusjon 
Ekstrakter av svarthyllblomster ble fraksjonert ved gelfilterering og ionebyttekromatografi. 

Sure fraksjoner etter ionebyttekromatografi: 50 % etanol ekstrakt sur fraksjon 2 (50-S2), 

100  vannekstrakt sur fraksjon 2 (100W-S2) og 100  vannekstrakt sur fraksjon 3 (100W-

S3) var isolert og ble benyttet i denne oppgaven.  

Målet med oppgaven var å degradere isolerte pektinfraksjoner med forskjellige enzymer for å 

se om biologisk aktivitet endret seg med endret struktur.  

Ekstraktene 50-S2, 100W-S2 og 100W-S3, også her kalt moderfraksjoner, ble 

esterhydrolysert og behandlet med pektinase (PGase). De ble videre gelfiltrert på Bio-Gel-P6 

kolonne som ga tre fraksjoner, Fr.I, Fr.II og Fr.III. Fr. I og Fr. II ble videre studert i denne 

oppgaven. Fraksjonene Fr.I, som var høymolekylære polysakkarid fraksjoner, ble videre 

degradert med enzymene α-arabinofuranosidase, β-galaktosidase og β-(1,4) galaktanase som 

ga prøvene Pr.1-6.  

Prøvene Pr.1 ble på hydrolysert med svak syre (WA) for å spalte av arabinofuranose-enhetene 

før videre enzymdegradering med β-galaktosidase. Enzymene ble brukt for å degradere 

nøytrale sidekjeder av pektinmolekylet og for å finne ut om disse sidekjedene har en virkning 

på den biologiske aktiviteten. Monosakkaridsammensetningen ble bestemt i alle fraksjonene, 

og glykosidbindinger ble identifisert i fraksjonene 50-S2, 50-S2 Fr.I, 100W-S2, 100W-S2 

Fr.I, 100W-S3 og 100W-S3 Fr.I. 

Moderfraksjoner, Fr.I og prøvene Pr.1-6 ble testet for komplementfikserende aktivitet og NO-

frigjørende aktivitet på makrofag RAW J774.A cellelinje og dendrittisk D2SC/1 cellelinje. Fr. 

II ble også undersøkt for aktivitet i komplementfikseringstesten.  

Resultatene fra monosakkaridsammensetningen og bindingsanalysen viste at PG-ase 

behandlingen førte til at mange av 1-4 GalpA-bindingene ble spaltet. Dette skal føre til at 

høymolekylære delfraksjoner kunne isoleres ved gelfiltrering. Det ble ikke vist et 1:1 forhold 

mellom Rha og GalA, noe som tyder på at det fremdeles er deler av HG-regioner i tillegg til 

RG-I-regioner etter PG-ase behandling. Monosakkaridsammensetningen viste også at alle 

moderfraksjoner og Fr. I-fraksjonene inneholder arabinose (Ara), galaktose (Gal), rhamnose 

(Rha) og galakturonsyre (GalA) som er typiske for pektiner. Bindingsanalysen viste 1,3- 
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bundet og 1,6 bundet Gal i alle fraksjonene, i tillegg til 1,3,6 Gal forgreininger. 

Tilstedeværelsen av 1,3-bundet Ara i tillegg kan tyde på at det er AG-II i fraksjonene.  

De isolerte Fr.I-fraksjonene hadde lavere eller like biologisk aktivitet i testsystemene enn i de 

tilsvarende moderfraksjonene. Bindingsanalysen viste at i tillegg til en nedgang i innhold av 

1-4 GalA, så ble det vist et uforholdsmessig høyt innhold av terminale Gal-A enheter. Dette 

kunne skyldes at frie GalA-enheter ikke var tilstrekkelig dialysert vekk, og derfor kunne 

påvirke de biologiske testene.  

Etter svak syrehydrolyse i prøvene Pr.1 med etterfølgende β-galaktosidasebehandling, ble det 

påvist en total avspalting av arabinose og en avspalting av en relativ stor del av galaktose-

enhetene. Dette resulterte i en kraftig reduksjon av aktivitet i de biologiske testene som igjen 

tyder på at sidekjeder som inneholder Ara, som arabinaner og AG-I/AG-II, er viktig for 

biologiske aktiviteten for ekstrakter av svarthyllblomster.  

Monosakkaridsammensetningen viste at prøvene Pr.2, degradert med β-galaktosidase, hadde 

noe nedgang i relativ innhold av Gal, sammenlignet med Fr.I fraksjonene. Prøvene Pr.3, 

degradert med β-(1-4)-galaktanase, hadde ikke en særlig nedgang i relativt innhold av Gal, 

sammenlignet med de respektive Fr.I fraksjonene. Bindingsanalysen viste at det ikke var β-

1,4-Gal-bindinger i moderfraksjonene eller i Fr.I. Dette kan være årsaken til manglende 

degradering i prøvene Pr.3. Den lille mengden Gal som ble spaltet av viste seg å ha en del å si 

for aktivitet på komplementfikseringstesten og NO-frigjørende testen. Disse prøvene (Pr.2 og 

Pr.3) viste høyest aktivitet både på komplementfikseringstesten og NO-frigjørende testen.  

Prøvene Pr.5, degradert med α-arabinofuranosidase og β-galaktosidase, hadde en liten 

nedgang i relativ innhold av både Ara og Gal. Prøvene Pr.6, degradert med kun α-

arabinofuranosidase, hadde en liten nedgang i relativ innhold av Ara. Den lille avspaltingen 

av Ara og Gal førte til liten endring i aktivitet i både komplementfikserende testen og NO-

frigjørende testen for de fleste fraksjoner sammenlignet med de respektive Fr.I-fraksjonene, 

men viste stort sett lavere aktivitet enn prøvene Pr.2 og Pr.3. 

Degradering av pektinfraksjoner med enzymer har i dette arbeidet vist at en total avspalting 

av arabinose i tillegg til en delvis avspalting av galaktose-enheter fra nøytrale sidekjeder, 

medfører et bortfall av immunmodulerende aktivitet i våre testsystemer. Å spalte av mindre 

mengder galaktose-enheter viser en økt aktivitet i testsystemene, og avspalting av noe av 
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arabinosen har ikke mye å si for immunmodulerende aktivitet. De tre testsystemene som ble 

benyttet viste at de forskjellige degraderingsproduktene ga samme aktivitetsmønster i de 

forskjellige testsystemene. Dette viser at strukturen av de nøytrale sidekjedene i pektinene har 

stor påvirkning på immunmodulerende aktivitet.  
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