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Sammendrag 
 

Bakgrunn: Inonotus obliquus, eller Chaga som den også er kalt, er en medisinsk sopp i 

slekten brunkjuker som vokser på bjørketrær. I Kina og Russland har I. obliquus tradisjonelt 

vært brukt som sårdesinfiserende middel, til profylakse mot kreft, mot inflammatoriske 

sykdommer i tarm og generelt som styrkemiddel. Tidligere studier har vist at polysakkarider 

og melanin isolert fra I. obliquus kan ha immunmodulerende og/eller antitumor aktivitet, men 

lite er kjent angående struktur relatert til aktivitet. Oppgavens målsetting er opprensing og 

strukturkarakterisering av polysakkarider, samt melanin, isolert fra I. obliquus. Videre 

undersøkes immunmodulerende aktivitet av de isolerte polysakkarid- og melaninfraksjonene, 

samt antioksidant aktivitet av melaninfraksjonene.  

 

Metoder: For å finne en optimal metode for isolering og separasjon av polysakkarider og 

melanin fra et råekstrakt tidligere isolert fra indre lag av I. obliquus (IOI) ble ulike 

kromatografiske og kjemiske metoder benyttet. Dette ga opphav til ulike polysakkarid- og 

melaninfraksjoner. Polysakkaridfraksjonene ble strukturelt karakterisert ved metanolyse 

etterfulgt av GC, metylering etterfulgt av GC-MS og IR, mens melaninfraksjonene ble 

karakterisert ved NMR og IR. Immunmodulerende aktivitet av polysakkarid- og 

melaninfraksjonene ble bestemt ved å undersøke evnen til å aktivere makrofager og 

dendrittiske celler, samt komplementfikserende effekt. I tillegg ble antioksidant effekt av 

melaninfraksjonene undersøkt ved å se på inhibiering av NO-akkumulering i LPS-stimulerte 

dendrittiske celler og DPPH-scavenging aktivitet.  

 

Resultater: To polysakkaridfraksjoner, IOI-N og IOI-S, ble isolert ved separasjon av 

råekstraktet IOI ved ionebytterkromatografi. Strukturanalyser viste at begge fraksjonene 

inneholder en stor andel (1,3)/(1,6)-Glc som kan assosieres med b-glukaner man typisk finner 

i medisinsk sopp. Det ble videre funnet ca. 8 % 3-O-Me-Gal både i IOI-N og IOI-S, som 

tidligere ikke er rapportert i I. obliquus. IOI-S hadde høyere innhold av uronsyrene GalA og 

GlcA i forhold til IOI-N. I de biologiske testene viste IOI-N en statistisk signifikant effekt når 

det gjaldt stimulering til NO-frigjøring fra både makrofager og dendrittiske celler. IOI-S 

aktiverte dendrittiske celler, men ikke makrofager. Det viste seg videre at IOI-S ga en høyere 

komplementfikserende aktivitet enn IOI-N. Da fraksjonene oppnådd etter 
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ionebytterkromatografi viste lavt karbohydratinnhold, samt dårlig utbytte, ble det forsøkt 

kjemiske metoder for å separere og opprense polysakkarider og melanin fra I. obliquus. 

Presipitering med etanol utført i to omganger ga supernatanter (IOI-EtS1 og IOI-EtS2) med 

antatt innhold av melanin-komplekser, og bunnfallsfraksjoner (IOI-EtB1 og IOI-EtB2) antatt 

rike på polysakkarider. IOI-EtB1 viste seg å inneholde 30, 1 % karbohydrat, og IOI-EtB2 

bare 12,9 % karbohydrat. IOI-EtB2 ble videre fraksjonert ved ionebytterkromatografi som ga 

opphav til fire fraksjoner; IOI-EtB2N, IOI-EtB2S, IOI-EtB2NaOAc og IOI-EtB2NaOH. Disse 

viste seg imidlertid å inneholde små mengder karbohydrat.  

 

IOI-EtS1 og IOI-EtS2 ble analysert ved IR- og NMR-spektroskopi. Analysene indikerte 

innhold av melanin-polymerer. IOI-EtS2 viste ingen evne til å aktivere makrofager og 

dendrittiske celler, men viste derimot høy komplementfikserende aktivitet. Da melanin 

tidligere er rapportert å ha egenskaper som antioksidant ble IOI-EtS1 og IOI-EtS2 undersøkt 

for DPPH-radikal scavenging effekt, samt evnen til å hemme akkumulering av NO fra LPS-

stimulerte dendrittiske celler. Både IOI-EtS1 og IOI-EtS2 hadde IC50-verdier som indikerte 

moderat radikal scavenging aktivitet, samt evne til å hemme akkumulert NO fra LPS-

stimulerte dendrittiske celler.  

 

I et nytt forsøk på å separere melanin fra polysakkaridene ble det fokusert på tre faktorer som 

kunne være av betydning: pH, temperatur og tid. Forsøket ble utført i flere omganger og de 

tre parameterne ble brukt for å finne optimal metode. Dette resulterte i to melaninfraksjoner 

(IOI-AcB1 og IOI-AcB2, I. obliquus, syrebehandlet bunnfall) og fire polysakkaridfraksjoner 

(IOI-AcS1, IOI-AcS1D, IOI-AcS2 og IOI-AcS2D, I. obliquus, syrebehandlet supernatant, 

dialysert/ikke dialysert). Til slutt ble det vist at ved å behandle IOI med syre ned til pH 1,5 og 

deretter nøytralisere umiddelbart under romtempererte betingelser ga fraksjoner som 

indikerte en optimalisert metode for separasjon av polysakkarider fra melanin med 

utgangspunkt i råekstraktet IOI.  

 

Konklusjon: Det ble isolert to polysakkaridfraksjoner fra råekstraktet IOI, en nøytral 

fraksjon IOI-N og en sur fraksjon IOI-S. Begge viste innhold av b-glukaner og hadde lovende 

immunmodulerende effekter. Separasjon av polysakkarider og melanin ble oppnådd ved 

etanol-presipitering og behandling med syre. Det er mulig at behandling med syre kan være 
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en metode for optimalisert opprensing av polysakkarider og melanin. Melaninfraksjoner viste 

seg å inneha antioksidant og antiinflammatorisk effekt.  
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Forkortelser  
 

α  Alfa-posisjon, indikerer at OH-gruppen i C1 peker nedover 
1H-NMR Proton-NMR 

3-O-Me-Gal 3-O-Me-galaktose 

4-O-Me-GlcA  4-O-Me-glukuronsyre 

Ara Arabinose 

AUC Arealet under kurven 

b Beta-posisjon, indikerer at OH-gruppen i C1 peker oppover 

BP-II Pektinfraksjon isolert fra Biophytum petersianum 

BSA Bovint serum albumin  

C1-C6  Angir posisjoneringen av karbonatomene i et monosakkarid 

DCM Diklormetan  

DMSO  Dimetylsulfoksid 

DPPH 1,1-difenyl-2-pikrylhydrazyl 

f Furanosid = et monosakkarid i femring 

FBS Fetal bovine serum, kalveserum 

FID Flammeionisasjonsdetektor 

Fuc Fukose 

Gal Galaktose 

GalA Galakturonsyre 

GC Gasskromatografi 

GC-MS Gasskromatografi-massespektrometri 

Glc Glukose 

GlcA  Glukuronsyre 

ICH50 Verdien som gir 50 % hemming av hemolyse 

IL- Interleukin 

INFγ Interferon gamma 

IOI Vandig råekstrakt fra indre lag av I. obliquus 

IOI-Amb1 Første fraksjon isolert fra IOI etter separasjon på Amberlite XAD-7HP 

kolonne 

IOI-Amb2 Andre fraksjon isolert fra IOI etter separasjon på Amberlite XAD-7HP  
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kolonne 

IOI-AcB1 Bunnfall etter utfelling med syre av IOI (forsøk 2 og 3) 

IOI-AcB2 Bunnfall etter utfelling med syre av IOI (forsøk 5) 

IOI-AcS1 Supernatant etter utfelling med syre av IOI (forsøk 2 og 3) 

IOI-AcS2 Supernatant etter utfelling med syre av IOI (forsøk 5) 

IOI-AcS1D Dialysert IOI-AcS1 (forsøk 2 og 3) 

IOI-AcS2D Dialysert IOI-AcS2 (forsøk 5) 

IOI-EtB1 Bunnfall etter første etanol-presipitering av IOI 

IOI-EtB2 Bunnfall etter etanol-presipitering av IOI-EtB1 

IOI-EtB2N Nøytral fraksjon isolert fra IOI-EtB2 etter eluering med H2O ved 

ionebytterkromatografi 

IOI-EtB2S Sur fraksjon isolert fra IOI-EtB2, etter eluering med NaCl-gradient ved 

ionebytterkromatografi 

IOI-EtB2NaOAc Natriumacetat-fraksjon isolert fra IOI-EtB2 etter eluering med NaOAc 

ved ionebytterkromatografi 

IOI-EtB2NaOH Natriumhydroksid-fraksjon isolert fra IOI-EtB2 etter eluering med 

NaOH ved ionebytterkromatografi 

IOI-EtS1 Supernatant etter etanol-presipitering av IOI 

IOI-EtS2 Supernatant etter etanol-presipitering av IOI-EtB1 

IOI-N Nøytral fraksjon isolert fra IOI etter separasjon på ionebytterkolonne  

IOI-S Sur fraksjon isolert fra IOI etter separasjon på ionebytterkolonne 

IS Intern standard 

kDa Kilodalton 

LPS Lipopolysakkarid 

Man  Mannose 

Me Metyl 

MS Massespektrometri 

MTT 3-(4,5-Dimetyltiazol-2-yl)-2,5-Difenyltetrazolium bromid 

Mw Molekylvekt 

MWCO Grensen for molekylvekt som passerer dialyseslangen (Molecular 

weight cut off) 

N2 Nitrogengass 

NO  Nitrogenoksid 
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NO2
- Nitritt 

O2 Oksygengass 

-OH Hydroksyl- 

p Pyranosid = et monosakkarid i seksring 

PBS   Fosfatbuffer 

PMAA  Delvis metylerte alditol-acetat (Partially Methylated Alditol Acetate) 

Rha Rhamnose 

Rpm  Runder per minutt 

SRBC  Sensibiliserte røde blodceller (fra sau) 

TNF-α  Tumornekrosefaktor alfa 

TFA  Trifluoreddiksyre 

TMS  Tetrametylsilan 

T- Terminal 

Xyl Xylose 
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Innledning  
 

1.1 Inonotus obliquus 
 

1.1.1 Taksonomisk klassifisering  

Rike: Fungi 

Divisjon: Basidiomycota 

Klasse: Agaricomycetes 

Orden: Hymenochaetales 

Familie: Hymenochaetaceae 

Slekt: Inonotus 

Art: obliquus 

(Pilát, 1942) 

 

 

Andre navn (Hjelmstad, 2015): 

Norsk: Kreftkjuke 

Engelsk: Chaga, Cinderconk, Clinker 

polypore, Birch clinker, Birch mushroom 

Russisk: Tschaga, Chaga, Changa 

Japansk: Kabanoanatake 

Kinesisk: Bai Hua Rong 

 

 
Figur 1. I.obliquus på et bjørketre, tatt av Cindy Suen 2017 
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1.1.2  Botanikk og habitat  
 

Inonotus obliquus (Pers. ex Fr.) Pilát, eller Chaga som den medisinske soppen også er kalt, 

kommer fra slekten brunkjuker og er en svært gjenkjennelig utvekst på barken av bjørketrær 

på grunn av den svulstlignende formen og den mørkebrune til svarte fargen på overflaten 

(figur 1). Den ytre delen av soppen (sclerotium) har en meget hard og kraftig oppsprukken 

utside, noe som kan minne litt om brent kull. Den kan være noe sprø, så biter av den svarte 

overflaten kan brekkes av. Man kan også se rester av barken fra treet inkorporert i den ytre 

delen av soppen. På innsiden av soppen (mycelium) er den gulbrun, ofte med litt hvitfarge. 

Den indre delen er middels hard og har noe granulat-lignende struktur (Reid, 1976, 

Hjelmstad, 2015). Chaga vokser fra den indre delen av barken og bryter ut gjennom barken til 

den danner den svulstlignende strukturen på overflaten i varierende størrelser fra 5 opp til 40 

cm i diameter (figur 2)(ORIVEDA, 2012). Når den vokser vil soppen presse barken til side 

slik at soppen fortsatt får tilgang til fersk ved. Vanligvis vil man kunne finne velformet 

Chaga på over 40 år gamle trær. Når treet er infisert vil det ta 3-5 år til soppen kan bli 

plukket. Gjennom denne tiden vil soppen trekke til seg næringsstoffer fra treet for sin egen 

utvikling. Dersom soppen blir plukket kan den vokse ut igjen i løpet av 3-10 år, og denne 

syklusen kan gjentas til treet dør. Tiden fra når treet først blir infisert til det dør, kan variere 

avhengig av antall ganger Chaga blir plukket og treets evne til motstand, men vanligvis kan 

det ta 20 år til treet dør (ORIVEDA, 2012, ChagaHQ, 2017). 

 

 
Figur 2. Utviklingen av Chaga på et bjørketre (ORIVEDA, 2012) 
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Chaga vokser hovedsakelig i fjellområder på den nordlige halvkule, og er mest utbredt i 

Canada, USA, Asia, Sibir og Europa. Den er sjelden å se i Vest- og Sør-Europa, men er 

relativt vanlig å finne i Sentral- og Nord-Europa. Den vanligste verten som Chaga vokser på 

er bjørk; Betula pendula, B. pubescens og B. carpatica. Mindre vanlige vertstre er lønn og or; 

Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alnus incana (Lee et al., 2008). Det 

er sjeldent man finner Chaga i Norge, men de er mest funnet på gamle bjørketrær der en grein 

er brukket av eller der stammebarken er skadet (Hjelmstad, 2015).  

 

I motsetning til grønne planter mangler soppen klorofyll, dette gjør at de ikke kan produsere 

næringsstoffer fra enkle uorganiske stoffer som vann, karbondioksid og nitrater. De må 

derimot utnytte næring fra organiske materialer lagret i døde eller levende vev fra planter og 

dyr. Generelt kan vi dele soppen inn i tre hovedtyper basert på økologien. De som lever på 

døde organiske materialer kalles saprofytisk sopp. De som tar næring fra levende planter eller 

dyr og forårsaker skade på verten blir referert som parasittisk sopp. Tilslutt har vi de som 

lever på verten gjennom symbiose for å få tak i livsnærende stoffer uten å skade verten, og 

kalles mutualistisk symbiotisk sopp (Ren et al., 2012). Chaga skal være en parasittisk sopp 

siden den infiserer levende trær og forårsaker skade (Zhong et al., 2009, Lee et al., 2008). 

 

1.1.3  Utbredelse og tradisjonell bruk 
 

Chaga har blitt bruk i folkemedisin i russiske og i asiatiske kulturer mot kreft spesielt i den 

gastrointestinale trakten, mot kardiovaskulære sykdommer og diabetes (Chen and Wang, 

2014). I Russland, Polen og de baltiske områder har det blitt produsert flest medisinske 

produkter av Chaga. Siden det 16. århundre har Chaga blitt brukt mye i Russland, da var 

Chaga-tinktur mest populært i nordlige og midtre del av Russland. I Sibir ble det sett på som 

et middel for å rense og desinfisere sår, og brukt til å behandle sykdommer i den 

gastrointestinale trakt (for eksempel magesår og gastritt) (Lee et al., 2008, Chen and Wang, 

2014, Cui et al., 2005). Teen ble også brukt blant jaktmenn og skogsmenn hvor den skal ha 

hatt effekt mot sult, trøtthet, som en forfriskning og for å øke kapasiteten til arbeid. 

Tilgjengelige data har vist at områder med populasjoner som inntok mye Chaga i form av te 

eller avkok, hadde lavere insidens av kreft sammenlignet med andre områder i nærheten som 

ikke drakk Chaga (Shashkina et al., 2006). Senere har studier vist at ekstrakter av Chaga 

potensielt kan kontrollere kreft, ha antivirale effekter mot HIV-1 og ha antiinflammatoriske 
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effekter mot ulcerøs kolitt (Zhao et al., 2016, Song et al., 2008, Choi et al., 2010, Shibnev et 

al., 2015). Chaga har derfor fått oppmerksomhet på grunn av den helsegunstige effekten, og 

blir fortsatt studert den dag i dag (Lee et al., 2008, Chen et al., 2015, Nikitina et al., 2016, 

Arata et al., 2016).  

 

Chaga er i sin rå form uspiselig, men den brukes som urtemedisin og den kan lages te av 

(figur 3). I dag selges Chaga i finhakket og pulverisert form i ferdigpakning i Norge. Det 

anbefales at pulverisert Chaga kokes opp i minst 15-20 minutter og deretter tilsettes 

søtningsmiddel som for eksempel honning eller sirup. Den skal ha en kaffelignende smak. Et 

doseringseksempel kan være 6 dl vann i en kjele med 5 gram Chaga. Deretter siles restene 

vekk (Hjelmstad, 2015, Kostholdsbutikken, 2017). 

 

 
Figur 3. Chaga-te (ChagaHQ, 2017). 
 

1.1.4  Tidligere forskning 
 

Den kjemiske sammensetningen av Chaga ble for første gang studert i Russland, 

St.Petersburg (1864) av J.G.N. Dragendorff (1836-1898). Fra den tiden ble det ikke påvist 

noen funn av interesse. Fra begynnelsen av det 20. århundre da andre russiske forskere (P.A. 

Yakimov, A.A. Shivrina og andre) gjorde en mer detaljert analyse av Chaga og sammenlignet 

den med andre polypore sopptyper, økte interessen drastisk (Shashkina et al., 2006). Dette 

kan vi si var begynnelsen på forskningen av Chaga. Flere standardiserte produkter med 

Chaga ble frigjort på markedet. Den mest kjente var Befungin® (introdusert på 50-tallet). 

Den inneholdt ekstrakter av Chaga (10 %) og koboltsalt, og ble hovedsakelig brukt ved 

forebyggende behandling mot magesår og gastritt, samt tilleggsbehandling ved tidlige stadier 

av kreft og til å redusere bivirkningene av medikamentene som ble brukt mot kreft på den 
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tiden. Chaga og Befungin® er å skaffe reseptfritt på russiske apotek og er brukt for å regulere 

tarmmetabolismen og som støtteterapi ved gastrointestinale sykdommer (Shashkina et al., 

2006, Shikov et al., 2014). 

 

Det er utført flere studier av både vill og kultivert Chaga i senere tid, og i de siste årene har 

det blitt funnet flere enn 20 ulike bioaktive komponeneter i Chaga. Den kjemiske 

komposisjonen har vist seg å være ganske ulik andre polypore sopptyper. Chaga inneholder 

blant annet flavonoider (flavoner, flavonoler, antocyaniner og katekoler; inkludert apigenin, 

naringenin, coryne og quercetin), triterpener, fytosteroler, syre-resistente ligniner, cellulose, 

hemicellulose, pteroylglutaminsyre og andre organiske syrer. En del av Chaga inneholder 

store deler (opp til 40 % av tørrvekt) av vannekstraherbare substanser, som finnes i det 

såkalte pigmentet eller kromogeniske komplekset (ChC). Dette komplekset er isolert ved å 

behandle vandig ekstrakt med syre. Det var foreslått at gjenværende forbindelser ville 

inneholde mineralske salter, hemicellulose og vannløselige ikke-reduserende polysakkarider 

(~5 %). ChC-presipitatet vil inneholde polyfenoliske substanser som flavonoider og tanniner. 

Det høye innholdet av ChC er en viktig karakteristisk trekk av Chaga sammenlignet med 

andre polypore sopper der ChC-innholdet vanligvis ligger rundt 0,2-2 % (Shashkina et al., 

2006).  

  

Tidligere studier som så på polysakkarider isolert fra ulike deler av Chaga har i in vitro 

studier vist inhiberende effekt på kreftceller (Mizuno, 1999, Kim et al., 2006). Nyere studier 

isolerte polysakkaridfraksjonene ISP2a (Fan et al., 2012) og IP3a (Chen et al., 2015) fra 

Chaga. Mesteparten av ISP2a og IP3a bestod av vannløselige og nøytrale polysakkarider. 

Disse ble undersøkt i in vitro og in vivo studier med hensyn på immunmodulering og 

antitumor effekt. Ingen av disse polysakkaridfraksjonene viste signifikant antitumor effekt i 

in vitro studier, men ble vist å hemme veksten av kreftceller på tumorbærende mus. 

Resultatene viste at de kunne ha en indirekte rolle på kreften ved å forsterke immunrespons 

og i tillegg promotere cytokinsekresjon og makrofag fagocytose i mus. Likevel er ikke hele 

mekanismen fullstendig kartlagt og flere studier kreves (Chen et al., 2015, Fan et al., 2012).  
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1.2 Polysakkarider 
 

1.2.1  Polysakkarider  
 

Polysakkarider, også generelt kalt glykaner, er naturlig forekommende 

karbohydratforbindelser som finnes i dyr, planter og sopp. De utgjør en strukturelt 

mangfoldig organisk gruppe makromolekyler med mange ulike kjemiske og fysiologiske 

egenskaper. Polysakkaridene kan bestå av et stort antall monosakkarider bundet sammen av 

glykosidbindinger i lange og komplekse kjeder. Glykosidbindingen blir dannet ved at 

hemiacetalet på den reduserende enden av et glykosid, reagerer med hydroksylgruppen på et 

annet glykosid og fungerer som et aglykon. Det kan være fra 10 opp til flere 1000 

monosakkaridenheter i et polysakkarid, og de deles hovedsakelig inn i to grupper: 

homopolysakkarider og heteropolysakkarider. Homopolysakkaridene består av kun én type 

monosakkarider, for eksempel amylose og cellulose (Izydorczyk, 2005). Dette er lineære 

polymere av glukose bundet med 1,4-glykosidbindinger. Forskjellen er deres anomere 

konfigurasjon der amylose har α-glykosidbindinger, mens cellulose har b-glykosidbindinger 

(Winger et al., 2009). Heteropolysakkaridene kan bestå av to eller flere typer monosakkarider 

bundet sammen i ulike forhold, for eksempel alginater og pektiner (figur 4) (Izydorczyk, 

2005).  

 

	
Figur 4. Viser ulike strukturer i homopolysakkarider og heteropolysakkarider (Sanalibaba P., 2016). 
 

Polysakkarider kan enten ha α eller b-konfigurasjon og disse kan ha ulik stabilitet avhengig 

av type miljø de befinner seg i. Polysakkaridene kan være lineære eller ha ulik grad av 

forgreininger og være substituerte med ulike organiske grupper som for eksempel metyl-, 

sulfat- og acetyl-grupper. På denne måten kan polysakkarider være nøytrale eller sure. 
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Polysakkarider som inneholder sukkerenheter med syre-grupper i strukturen vil ha negativ 

ladning, og disse blir derfor kalt anioniske polysakkarider. Det finnes kun én type kationisk 

polysakkarid, og det er kitosan, som vi får modifisert fra det naturlig forekommende 

polysakkaridet kitin (Izydorczyk, 2005). 

 

1.2.2  Polysakkarider i sopp  
 

Det finnes flere enn 2000 arter av spiselige og/eller medisinske sopp som har blitt identifisert 

(Friedman, 2016). Sopp har lenge vært sett på som en viktig kilde til næringsstoffer på grunn 

av innholdet av kostfiber, mineraler og vitaminer. Sopp er blitt brukt og spist over hele 

verden i flere århundrer, og har derfor i de siste årene ført til mer forskning på den 

helsefremmende effekten på mennesker. Artene innen medisinske sopper har lenge vært 

brukt i folkemedisin, spesielt i land som Kina India, Japan og Korea. De mest kjente 

soppartene brukt i tradisjonell medisin er listet opp i tabell 1. Bruken har vært assosiert med 

bioaktive komponenter som produseres i sopp, og en av de mest potente komponentene er 

polysakkarider av typen b-glukaner. Polysakkaridene finnes hovedsakelig i celleveggen til 

soppen, der de kan foreligge i bundet form til proteiner og peptider. Disse kan potensielt ha 

en rekke helsefremmende effekter som immunmodulerende, krefthemmende, 

antiinflammatorisk, antioksiderende, samt virke kolesterolsenkende (Ren et al., 2012). 

Polysakkarider fra sopp er videre også blitt brukt i mage- og tarmfordøyelsen som prebiotika 

(Friedman, 2016). På grunn av de mange potensielle effektene forskes det derfor mye på 

polysakkarider isolert fra sopp.  

 
Tabell 1. Noen sopptyper brukt i tradisjonell medisin (De Silva et al., 2012) 
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1.2.3 β-glukaner 
 

β-glukaner er en gruppe heterogene polysakkarider og er en viktig celleveggkomponent i 

sopp, bakterier og korn og finnes som en del av celleveggen i endospermen. Det er store 

strukturelle variasjoner i β-glukaner avhengig av hvor de kommer fra, noe som også vil 

påvirke deres fysiologiske egenskaper. β-glukaner fra sopp og gjær er satt sammen av 

hovedkjede med β-(1,3)-koblede D-glukopyranosylenheter (β-(1,3)-D-Glcp) med 

forgreininger av β-(1,6)-D-Glcp. β-glukaner fra korn derimot består av lineære β-(1,3)/(1,4)-

D-Glcp. D betyr at OH-gruppen som sitter på det kirale C-atomet med høyest nummer roterer 

planpolarisert lys til høyre i en Fisher-projeksjon. Utenom variasjonen i type bindinger og 

forgreininger, så varierer β-glukaner også i vannløselighet, molekylvekt, tredimensjonal 

struktur, ladning av polymer og konformasjonen i løsning (trippel/enkel heliks, eller random 

coil). Alle disse faktorene kan påvirke den immunmodulerende effekten (Volman et al., 2008, 

Akramiene et al., 2007). I figur 5 vises β-glukanene fra ulike kilder og deres forskjell i 

struktur.  

 

 
Figur 5. Strukturelle forskjeller mellom β-glukaner fra ulike kilder (Volman et al., 2008) 
 

Det er β-(1,3)/(1,6)-Glc kjedene som har vist å ha den immunmodulerende og 

krefthemmende egenskapen. De binder seg til spesifikke reseptorer for å sette i gang en rekke 

immunmodulerende responser (Chan et al., 2009, Rop et al., 2009). Se tabell 2 for kjente 

sopptyper med β-glukaner som aktiv komponent. Generelt kan vi si at β-glukaner med høy 



	 9	

molekylvekt og/eller partikulære β-glukaner fra sopp er mer effektive og kan påvirke 

immunsystemet ved å direkte aktivere leukocytter, og videre stimulere deres fagocytiske 

aktivitet, antimikrobielle aktivitet, utskillelse av inflammatoriske mediatorer, samt øke 

produksjonen av ROS og NOS (reaktive oksygen- og nitrogen specier). β-glukanene blir 

gjenkjent av PRR (pattern recognition receptors) på overflaten av leukocyttene (bl.a. av 

dektin-1, CR3 og scavenger reseptorer). Det er vist at β-glukaner fra sopp har en høyere 

affinitet til disse reseptorene enn β-glukaner fra korn. β-glukaner med lav molekylvekt fra 

sopp er vist å kunne modulere responsen av cellene kun når de stimuleres med for ekspemel 

cytokiner (Akramiene et al., 2007, Volman et al., 2008). 

 
Tabell 2. Utvalgte medisinske sopper med β-glukaner som aktiv komponent (Chan et al., 2009). 

 
 

Lentinan er et eksempel på polysakkarid isolert fra den medisinske soppen shiitake (Lentinus 

edodes). Denne soppen er spist mye i Asia og er vist å ha vertsmediert aktivitet på kreftceller 

via aktivering av det humane immunforsvaret. Lentinan er et β-glukan som viser effektiv 

antitumor og immunstimulerende aktivitet. Den primære strukturen av lentinan har fem β-

(1,3)-Glc i en lineær kjede og to β-(1,6)-Glc som forgreinede sidekjeder (figur 6). 

Molekylvekten og trippel-heliks konformasjon ser ut til å være viktig for den 

immunstimulerende aktiviteten av lentinan (De Silva et al., 2012). Lentinan brukes i dag i 

Japan som tilleggsbehandling hos pasienter med tarmkreft ved siden av den primære 

medisinske behandlingen. Studier viser at bruk av lentinan ved siden av kjemoterapi gir 

signifikant forlenget overlevelse hos pasienter med komplisert tarmkreft sammenlignet med 

kjemoterapi-behandling alene (Ina et al., 2013).  
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Figur 6. Del av polysakkaridet fra lentinan, som viser antitumor aktivitet (Ren et al., 2012) 
 

1.2.4  Biologisk aktive polysakkarider  
 

Den primære strukturen og den biologiske aktiviteten av et polysakkarid kan som tidligere 

nevnt variere med tanke på monosakkaridsammensetningen, konfigurasjonen, posisjonering 

av glykosidbindingen, sekvensen av monosakkarider og antall og ulik lokasjon av 

funksjonelle grupper. Noen studier har vist at polysakkarider fra sopp bundet til proteiner 

eller peptider, ga høyere potens av antitumor og immunmodulerende effekt i motsetning til de 

korresponderende frie glukanene. I farmasøytiske sammenhenger er det isolert komponenter 

fra sopp som inkluderer lektiner, polysakkarid-peptider og polysakkarid-protein komplekser 

som er brukt i støtteterapi hos pasienter som undergår kreftbehandling (Ren et al., 2012).  

  

Økt kunnskap om struktur-aktivitetsforhold av polysakkarider vil kunne gi mulighet til å 

modifisere polysakkarider til mer målrettet struktur og dermed optimalisere den 

helsegunstige effekten av disse. Det finnes per i dag mange ulike modifiseringsmetoder for 

polysakkarider. Dette gir et resultat av kjemisk modifiserte polysakkarider som utøver en 

rekke potente biologiske effekter. I de siste årene har det vært en økende oppmerksomhet 

rettet mot modifikasjon og struktur/aktivitets-forhold av polysakkarider. Kjemisk 

modifisering av polysakkarider fra Chaga har gitt et derivat med økt antioksidant effekt, der 

isolert polysakkaridfraksjon ble behandlet med Ac2O for å få substituerte acetyl-grupper (Ma 

et al., 2012).  

 

Polysakkarider er blitt velkjent og akseptert som helsefremmende produkter for å forsterke 

immunsystemet i kroppen. Likevel forblir mange produkter av polysakkarider som tilskudd 

og helsekost, og ikke som legemidler. Dette er fordi polysakkarider generelt er komplekse, 

slik at separasjon og opprensing blir komplisert, og det er vanskelig å holde på en homogen 

aktiv polysakkaridfraksjon som ofte er kravet for å komme inn på legemiddelmarkedet. 

Metodene for å isolere og rense polysakkarider er annerledes enn for forbindelser med lav 



	 11	

molekylvekt. Det finnes mange ulike metoder for isolering, separering og opprensing av 

polysakkarider, derfor må forskere innen dette feltet velge de riktige metodene tilpasset 

egenskapene og karakteristikken til polysakkaridet som skal undersøkes (Shi, 2016).   

 

1.2.5  Biotilgjengelighet av polysakkarider  
 

Dessverre er det ikke mange studier som har sett på biotilgjengelighet av polysakkarider, men 

man vet at den er begrenset på grunn av polysakkaridenes tredimensjonale struktur og 

molekylstørrelsen. Det er utfordrende med oral administreringsrute når polysakkaridene ikke 

kommer gjennom tarmbarrieren og gjennomgår degradering av enzymer produsert av 

tarmbakterier (Schwartz and Hadar, 2014). Tarmbakterier kan blant annet produsere enzymer 

som kan degradere pektiner, xylan, cellulose og stivelse. Det kan være β-glukosidase 

enzymer som hydrolyserer β-glykosidbindingen i polysakkarider (Anand et al., 2010). 

Parenteral administrering er derfor mest brukt når β-glukaner fra sopp skal brukes, som for 

lentinan (Schwartz and Hadar, 2014, Volman et al., 2008). Likevel har man sett biologiske 

effekter når β-glukaner administreres oralt. Ved oral administrering av β-glukaner, er den 

foreslåtte mekansimen at β-glukanene kommer i kontakt med immunceller som holder til i 

folikler i tarmepitelet, kalt Peyer’s patches (PP). β-glukanene kan modulere immunresponsen 

ved hjelp av PP, samt lymfocytter som finnes i det indre tarmepitelet. Det er foreslått at 

denne effekten skyldes reseptormedierte interaksjoner med Microfold (M)-celler som er 

spesialiserte celler i tarmveggen for transport av makromolekyler inn til PP. Dette fører til økt 

produksjon av cytokiner og forsterket resistens mot infeksjoner (Volman et al., 2008). Et 

annet forslag til opptak av β-glukaner er via makrofager i tynntarmen som videre blir 

internalisert og fragmentert og deretter transportert til beinmarg, milt og lymfesystemet. De 

små fragmentene av β-glukaner blir frigjort av makrofagene og tatt opp av andre immunceller 

som videre setter i gang andre immunresponser (Chan et al., 2009). Mengden av β-glukaner 

som havner i blodsirkulasjonen gjennom denne signalveien er lav, selv lavere enn subkutan 

administrering (Volman et al., 2008). 
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1.3 Melanin 
 

Melanin er generelt et uløselig og ikke-fordøyelig pigment med en kompleks molekylær 

struktur som blir dannet via polymerisering av indoliske og fenoliske forbindelser. Melanin 

finnes i alt biologisk materiale, men dens struktur og funksjon er ikke fullstendig kjent da 

disse heterogene pigmentene ikke kan bli krystallisert for høyoppløselige studier av 

strukturen (Prados-Rosales et al., 2015, Nosanchuk et al., 2015). Det er mange studier som 

har rapportert om tilstedeværelse av melanin i Chaga (Babitskaia et al., 2000, Kukulianskaya 

et al., 2002), men det er komplisert å få den isolert og samtidig bevare samme kjemiske 

komposisjon og egenskaper som den forekommer naturlig. Det er 5 typer av melanin som 

finnes naturlig: eumelanin, pheomelanin, neuromelanin, pyomelanin og allomelanin. 

Eumelanin er den typen som det finnes mest av i naturen og som gir en brun/svart farge. 

Polymeren av eumelanin består av 5,6-dihydroksyindole (DHI) og 5,6-dihydroksyindole-2-

karboksylsyre (DHICA)-enheter (Prados-Rosales et al., 2015).  

 

Både strukturer av eumelanin og pheomelanin har blitt foreslått, men på grunn av deres 

kjemiske egenskaper er det vanskelig å bestemme dette med sikkerhet. Melanin har vist seg å 

være uløselig i et bredt pH-spektrum og det er få metoder som kan splitte melaninpolymeren 

til dens respektive monomere (Wakamatsu and Ito, 2002). Det høymolekylære fenoliske 

pigmentet syntetisert i Chaga ble kategorisert for å være melanin basert på dens 

fysikalskkjemiske egenskaper. Melaninen i Chaga inneholder kopper, pyrokatekol og tyrosin 

som kan stimulere melanogenesen. Det er funnet strukturelle forskjeller på melanin isolert fra 

vill type Chaga og kultivert Chaga. Vill type Chaga produserer allomelanin, mens det i 

kultivert Chaga produseres eumelanin (Zhong et al., 2009).  

 

Melanin produseres i mange spiselige sopper, hvor deres funksjon kan være med på 

overføring av energi mellom celler. Det er vist i studier at noen spiselige sopptyper kan 

potensielt være en kilde av næringsrikt melanin som gir mennesker radioaktiv 

motstandsdyktighet ved å virke lokalt beskyttende mot ekstern radioaktivitet (Prados-Rosales 

et al., 2015). Det er i tillegg rapportert at melanin fra Chaga kan ha sterk antioksidant og gen-

beskyttende effekt, og at egenskapene til melanin fra Chaga kan bli brukt til utvikling av 

kreftforebyggende preparater (Babitskaia et al., 2000).  
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1.4 Immunologi 
 

1.4.1 Immunmodulerende aktivitet  
 

De immunmodulerende egenskapene til polysakkarider ble oppdaget for over 50 år siden, 

men få studier har klart å forklare virkningsmekanismen og den strukturelle funksjonen for 

noen av disse. Disse polymerne kan påvirke både det medfødte og det ervervede 

immunsystemet for å beskytte kroppen mot invaderende organismer. Substanser som 

modulerer immunsystemet kan enten stimulere eller virke undertrykkende på ulike 

immunresponser. Stimulering av immunresponsen kan forsterke vertsorganismens 

immunrespons mot ytre påvirkning som for eksempel bakterielle infeksjoner (Tzianabos, 

2000). Uansett om polysakkaridene stimulerer eller undertrykker så er dette avhengig av 

faktorer som dosering, administrering og tidspunkt for administrering. Type aktivitet kan 

også bli bestemt av ulike virkningsmekanismer på målorganet. Potensielle effekter 

polysakkarider fra sopp kan utøve på immunsystemet er blant annet gjennom modulering av 

komplementsystemet og ved aktivering av makrofager og dendrittiske celler (Lull et al., 

2005). Se figur 7 for å få en forenklet oversikt over immunsystemet. 

 

 
Figur 7. Forenklet oversikt over immunsystemet og noen av de ulike cellene/systemene involvert (Volman et al., 
2008). 
 

1.4.2  Komplementsystemet  
 

Komplementsystemet ble oppdaget ved at komponenter i plasma kunne forsterke 

opsoniseringen av bakterier ved hjelp av antistoffer, og på denne måten drepe bakteriene.  

Denne aktiviteten ble sagt å være et ”komplement” til antibakteriell aktivitet av antistoffene, 

derav navnet. Komplementsystemet er en del av det medfødte immunsystemet og består av et 
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stort antall plasmaproteiner som kan reagere med hverandre. Det sørger for å opsonisere 

patogener og videre indusere en rekke inflammatoriske responser til å bekjempe infeksjoner. 

Disse proteinene aktiveres via proteolytisk kløyving gjennom tre forskjellige enzym-utløste 

kaskadeveier; den klassiske veien, mannan-bindende lektin veien (MB-lektin) eller den 

alternative veien (figur 8). I den klassiske veien blir komplementsystemet aktivert ved utløst 

antistoff eller gjennom direkte binding til C1q på overflaten av patogenet. MB-lektin-veien er 

utløst av mannan-bundet lektin, en substans fra serumet som binder enkelte innkapslede 

bakterier. Til slutt har vi den alternative veien som er utløst direkte på overflaten av 

patogener via komplement-faktor C3. MB-lektin og den alternative vei er immunkompleks-

uavhengige og er en del av førstelinje-forsvaret. Alle tre veier fører til inflammasjon, 

rekruttering av fagocytter (C3a, C5a), binding til fagocytter som videre gir direkte drap av 

patogener samt angrep på cellemembran og lyse av bestemte patogener og celler (C5b-9) 

(Janeway, 2001). Polysakkarider fra sopp har vist å inneha komplementfikserende aktivitet 

(Zhang et al., 2014, Li et al., 2017). 
 

 
Figur 8. Oversikt over komplementsystemet med tre ulike veier til aktivering (Janeway, 2001) 
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1.4.3  Makrofager 
 

Makrofager er en type celler som tilhører det medfødte immunsystemet. De blir hovedsakelig 

dannet fra monocytter og migrer først og fremst til vevet. En av hovedoppgavene til 

makrofager er fagocytose av mikrober for å fjerne fremmedlegemer i kroppen og de tar del i 

både det medfødte og det ervervede immunforsvaret. De spiller en viktig rolle i 

inflammasjon, avhengig av type stimuli fra ytre omgivelser som utløser responsen og som 

bestemmer om de får pro-inflammatoriske eller antiinflammatoriske egenskaper. Det finnes 

to ytterpunkter av makrofag-fenotyper og de kalles M1- og M2-type (figur 9). M1-fenotype 

makrofager eller klassisk aktiverte makrofager, er aggressive og har først og fremst en høy 

proinflammatorisk aktivitet. De produserer store mengder av reaktive oksygen- og nitrogen 

specier (ROS og NOS) og promoterer Th1 respons (T-hjelperceller). Dette er en respons som 

ofte ses under mikrobielle infeksjoner. M1-makrofager skiller ut høye nivåer av IL-12 og IL-

23, to viktige inflammatoriske cytokiner. M2-fenotype makrofager eller alternativt aktiverte 

makrofager, er antiinflammatoriske og bidrar til prosessen av angiogenese og reparasjon av 

vev. De uttrykker scavenger reseptorer og produserer store mengder av IL-10 og andre 

antiinflammatoriske cytokiner. Ekspresjon av IL-10 promoterer Th2 respons og Th2 celler vil 

bidra til å oppregulere produksjonen av IL-3 og IL-4. Dette er viktige cytokiner i 

sårhelingsprosesser fordi de bidrar til å danne ekstracellulær matriks (Weagel et al., 2015). 
 

 
Figur 9. Makrofag-polarisering og deres ulike funksjoner (Weagel et al., 2015) 
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Det er vist i in vitro studier at makrofager utsatt for spesifikke typer cytokiner kan bli 

polarisert til de respektive fenotypene. Dette er aktuelt når det gjelder kreftbehandling fordi 

det er vist at makrofager spiller en viktig rolle i sykdomsprogressiviteten og 

tumorutviklingen. Inflammatoriske signaler som IFNγ, TNF-α og LPS kan polarisere 

makrofagene til M1-fenotypen in vitro. De klassisk aktiverte makrofagene (M1-typen) er vist 

å ha en viktig rolle i å gjenkjenne og destruere kreftceller. Etter gjenkjennelse vil de maligne 

cellene bli destruert via ulike mekanismer, for eksempel kontakt-avhengig fagocytose og 

cytotoksisitet (sekresjon av cytokiner som TNF-α). Tumorvevet kan inneholde TAMs (tumor 

assosierte makrofager) som ligner mye på M2-fenotypen. Disse cellene kan opprettholde sin 

form som M2-type på grunn av polariseringssignaler fra maligne celler. Ved å polarisere 

disse til M1-typen kan det hjelpe å destruere kreftcellene eller bremse ned 

sykdomsutviklingen. Polariseringsprosessen er komplisert på grunn av varierende omgivelser 

av IL-10, glukokortikoid hormoner, apoptotiske celler og immunkomplekser som kan være 

med på å forstyrre funksjonen av de medfødte immuncellene (Weagel et al., 2015). 

 

Studier har vist at polysakkarider fra sopp kan interagere med og stimulere makrofagene til 

aktivering (Wang et al., 2017). Polysakkaridene angriper ikke kreftcellene direkte, men vil 

generere antitumor effekt via aktivering av ulike immunresponser og modulere makrofagene 

(Jeong et al., 2012). β-glukanet lentinan har for eksempel vist seg å stimulere produksjonen 

av både T-dreperceller og NK-celler, i tillegg til aktivering av komplementsystemet enten ved 

hjelp av den klassiske eller alternative signalveien ved å binde seg til komplementreseptorene 

CR1 og CR3, samt dektin-1. Lentinan brukt sammen med de såkalte mAbs (monoklonale 

antistoffer) har vist synergistisk effekt i immunterapi (Ina et al., 2013).  

 

Polysakkarider med høy molekylvekt kan ikke penetrere cellemembranen, men gjennom 

binding til immuncellereseptorer kan de sette i gang mekanismer som aktiverer makrofagene 

til å frigjøre inflammatoriske cytokiner, hvilket kan også indusere til drap av tumorceller. 

Gjenkjennelsen kan skje via såkalte pattern recognition reseptorer (PRR), dette inkluderer 

toll-lignende reseptorer (TLR) og/eller med aktivering av dektin-1 reseptoren. TLR binder 

mange ulike ligander, blant annet binder TLR-2 lipoglykaner, TLR-4 binder bakterielle 

lipopolysakkarider (LPS), TLR-5 binder flagellin og TLR-9 binder umetylerte CpG 

nukleotider tilstede i bakterier (Lull et al., 2005). Polysakkarider kan bli internalisert av 

makrofager slik at de videre blir fragmentert, og dermed kan binde seg til reseptorer som 

gjenkjenner de små fragmentene. Dette setter i gang en kaskade av enzymaktivering og 
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stimulering av cytokinutskillelse. Dektin-1 er en C-type lektin reseptor som gjenkjenner β-

(1,3)-glukaner og induserer sin egen kaskadevei. Se figur 10 for hvordan β-glukaner kan bli 

tatt opp av makrofager eller bindes til ulike reseptorer. Ved at reseptorene gjenkjenner disse 

polysakkaridene kan det føre til at en rekke enzymer aktiveres, og videre resulterer i 

fagocytose og produksjon av bakteriedrepende radikaler som reaktive oksygen intermediater 

(ROI) og nitrogenoksid (NO) (Chan et al., 2009, Ren et al., 2012) 

 

 
 
Figur 10. Opptak av β-glukaner fra makrofager via dektin-1 og TLR-2/6. Polysakkaridet blir internalisert og 
fragmentert. De små fragmentene blir tatt opp av sirkulerende granulocytter, monocytter eller makrofager via 
komplement-reseptor (CR3) (Chan et al., 2009).  
 
 

1.4.4  Dendrittiske celler 
 

Dendrittiske celler (DC) er antigen-presenterende celler som kobler det medfødte og det 

ervervede immunsystemet sammen. Dendrittiske celler kan styre T-cellene til å produsere 

immunrespons når de blir eksponert for spesielle antigen. Hvordan de dendrittiske cellene tar 

i mot og svarer til de ekstracellulære signalene fra patogener og patogen-assosierte molekyler 

(PAMP), går via en del ulike reseptorer som også inkluderer PRR. Dette er for eksempel toll-

lignende reseptorer (TLR) som spiller en viktig rolle i gjenkjennelsen av PAMP og start av 

immunresponser. Dektin-1 reseptoren finnes også på overflaten av dendrittiske celler for 

gjenkjennelsen av β-glukaner og deretter setter i gang TNF-α produksjon (Chan et al., 2007). 

DC ved ulike nivåer av differensiering kan regulere mange faktorer i det medfødte 

immunsystemet, som for eksempel NK-celler. Induksjonen av immunitet mot tumorvev kan 

bli startet av celler i det medfødte immunsystemet og videreutviklet av celler i det ervervede 

immunsystemet, med DC i en sentral rolle (Lull et al., 2005). Umodne DC er effektive i 

prosessering av ukjente protein antigener, og kan bare svakt stimulere hvilende T-celler. 
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Under modningsprosessen av DC, vil de øke i størrelse og T-celle stimuleringskapasitet, ved 

å øke i mengde av overflate antigener. Når DC er helt modne kan de effektivt stimulere 

hvilende antigenspesifikke T-celler. Modning av DC kan induseres av cytokiner som for 

eksempel IL-1, IL-4 og TNF-α (Ni and O'Neill, 1997).  

 

Det er tidligere utført en in vitro studie av Chan et. al. (2007) for å se om polysakkarider 

hadde effekt på differensiering av DC, og videre deres effekt på T-celler. β-glukaner fra 

soppen Ganoderma lucidum (reishi) ble sammenlignet mot korn β-glukaner fra bygg. Selv 

om det ikke ble presisert hvilke strukturelle deler av polysakkaridene som kunne ha 

immunmodulerende aktivitet, ble det foreslått at β-(1,6)-forgreininger var viktig for 

gjenkjennelse av DC etterfulgt av DC-modning. Bygg β-glukaner hadde ingen effekt på 

humane DC, men sopp polysakkaridene som inneholdt β-(1,3)/(1,6)-Glc kunne påvirke 

human DC-modning (Chan et al., 2007). 
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2 Målet med oppgaven  
 

Hensikten med denne oppgaven er å finne en metode for å optimalisere opprensingen av 

polysakkarider og melanin fra Inonotus obliquus, samt bestemmelse av struktur og 

immunmodulerende aktivitet av isolerte polysakkarider og melanin. Soppmaterialet er høstet 

i Oslo, og tørket ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.  

 

Målet med oppgaven var følgende:  

• Å finne en optimal metode for å isolere polysakkarider og melanin fra indre lag av 

Inonotus obliquus. 

• Å karakterisere strukturen av isolerte polysakkaridfraksjoner med hensyn på 

monosakkaridsammensetning og bindingsforhold. 

• Å bestemme biologisk aktivitet av isolerte polysakkarid- og melaninfraksjoner med 

fokus på immunmodulerende effekt 



	20	

3 Metoder og materialer  
 

3.1 Generelle metoder 
 

3.1.1  Vannkvalitet 
 

Destillert vann ble benyttet i alle metoder. 

Destillasjonssystem: Elix 10 med Progard® NP2 (Millipore) 

 

3.1.2  Innveiing 
 

Avhengig av mengde ble stoffer veid inn på analysevekt eller overskålsvekt.  

Analysevekt: Sartorius TE3135, Sartorius ED2245 Extend 

Overskålsvekt: OHAUS® PORTABLE Advanced, Model No. CT1200V 

 

3.1.3  Sentrifugering  
 

Sentrifugering ble benyttet for å separere væsker med ulik tetthet eller for å evakuere luft fra 

væske i mikrotiterplater før absorbansmåling. Tid og runder per minutt (rpm) varierer etter 

metode. Instrumenter benyttet til sentrifugering:  

Multifuge 4 KR Heraeus 

Centrifuge 5810 eppendorf 

Labnet Spectrafuge Mini  

 

3.1.4 Filtrering  
 

Filtrering ble benyttet for å fjerne partikler og forurensninger fra løsninger. For mindre volum 

ble det brukt sprøyte med filter. For større volum ble det brukt pumpe/vannsug med trakt og 

påsatt filterpapir. 

 

Filterpapir: Whatman® filterpapir #1  

Membranfilter: 6 µm (Millex-HA) 



	 21	

3.1.5 Blanding av løsninger 
 

Blanding av løsninger ble utført med enten whirlmixer eller magnet med magnetrører.  

Magnetrører: RCT basic (IKA) 

Whirlmixer: MS2 Minishaker (IKA), VWR® lab dancer S040, Heidolph REAX top  

 

3.1.6 pH-målinger 
 

pH-meter: Mettler Toledo AG SevenEasy pH med kalibreringsløsninger 

Før hver måling ble pH-metret først kalibrert med buffer pH 4, 7 eller 9.  

 

3.1.7 Absorbansmåling  
 

Instrumenter benyttet til absorbansmålinger:  

BIORAD iMark™ 3770 model 

ThermoFisher Scientific Model: Nicolet iS5 

Biochrom Libra S32 PC 

 

3.1.8 Degassing av løsninger/evakuering av luft 
 

Luft og luftbobler i løsninger ble evakuert fra løsninger med heliumgass for større 

væskemengder, og nitrogen for mindre væskemengder. Vakuum ved hjelp av 

vannstrålepumpe ble også benyttet ved større væskemengder.  

 

Helium, komprimert (AGA)  

Nitrogen, komprimert (AGA) koblet med varmemodul: Pierce Reacti-Therm III™, Heating 

Module No. 18840 

Pumpe: (ILMVAC GmbH) Membranpumpe chemiefest 

 

3.1.9 Oppkonsentrering av løsninger/Volumreduksjon 
 

Ved hjelp av rotavapor kan volumet av en løsning reduseres, oppkonsentreres eller fjerne 

rester av løsemidler og andre flyktige substanser fjernes. Løsningen i en rundkolbe blir 
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varmet opp på vannbad i et lukket system under trykk. Ved hjelp av 

vannstrålepumpe/vakuumpumpe skapes det et lavt trykk slik at løsninger fordampes ved en 

temperatur som er lavere enn det normale kokepunktet. Løsningsmidlet og andre flyktige 

stoffer fordamper opp i en tilbakeløpskjøler og kondenserer ned i et oppsamlingsreservoar.  

 

Utstyr 

• Rotavapor med vannbad: IKA® HB10 basic (VWR)  

• Rundkolbe/pærekolbe  

• Vakuum-evaporator: SpeedVac Savant SPD121P med Vapornet Savant VN100 

 

Prosedyre 

1 Løsningen overføres til en rundkolbe/pærekolbe.  

2 Løsningen dampes inn under vakuum (37-40 °C).  

 

3.1.10  Frysetørking  
 

Vann fjernes fra prøver ved sublimasjon når prøvene fryses ned og settes under vakuum. Fra 

en frossen tilstand av prøvene ved trykk lavere enn metningstrykket vil vannet gå dirkete 

over til gassform (Lorentzen, 2009). Prøveløsning må på forhånd fryses, enten i 

kjøleskapsfryser eller i metanolbad (-40 ºC).  

 

Utstyr 

• Metanolbad: Hetofrig (Heto Birkerød)  

• Kjøleskapsfryser 

• Dramsglass, parafilm og kanyle 

• Rundkolbe/pærekolbe 

• Overganger med glassull  

• Frysetørker: Alpha 1-4 LD plus (CHRIST) med pumpe fra Edwards model RV5 

 

Prosedyre 

1 Prøveløsning ble fryst ned på metanolbad ved -40˚C eller i en fryser.  

2 Prøver i rundkolber ble festet på utsiden av frysetørkeren, prøver i andre beholdere 

ble satt inn i frysetørkeren dekket med perforert parafilm.  
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3 Normal tørketid 24-48 timer.  

 

3.1.11 Syrevasking 
 

Ved å syrevaske glassutstyr vil man unngå kontaminering fra karbohydrater som kan påvirke 

resultater fra karbohydratbaserte analysemetoder. Det kan være forurensninger som cellulose 

som kan komme fra papp- eller papiremballasje som de har vært oppbevart i. Ved å vaske 

glassutstyr med konsentrert saltsyre vil karbohydratforurensninger spaltes og ødelegges.  

 

Reagenser 

• Konsentrert HCl 37 % 

• Springvann  

• Destillert vann 

 

Utstyr 

• Verneutstyr: hansker og briller 

• Begerglass 

• Aluminiumsfolie 

• Varmeskap: Heraus Function Line 

 

Prosedyre 

1 Glassutstyr ble plassert i egnet beholder under avtrekksskap og fylt på med 

konsentrert saltsyre.  

2 Etter 30 minutter henstand ble glassutstyret skylt grundig med rennende springvann 

og deretter med destillert vann. Saltsyren ble tilbakeført til originalbeholderen for 

senere gjenbruk. 

3 Glassutstyr ble så tørket i varmeskap ved 80°C i 2-3 timer.  

4 Ferdigvasket glassutstyr ble pakket i aluminiumsfolie. 
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3.1.12 Dialyse  
 

Preparering av dialyseslanger 

 

Dialyseslangene blir levert i tørr form, i papp- og papiremballasje som kan inneholde spor av 

cellulose. Derfor må dialyseslangene renses før bruk slik at eventuelle rester av 

kontaminering fra karbohydrater fjernes før dialysering av prøveløsninger, samt at slangene 

må klargjøres for dialyse.  

 

Reagenser 

• Destillert vann 

• 2 % NaOH-løsning 

• 0,05 % NaN3-løsning (konserveringsmiddel)  

 

Utstyr 

• Dialyseslanger: Spectra/PorÒ Dialysis Membrane, MWCO 3,5 kDa, Diameter: 29 

mm (Spectrum Laboratories, Inc)  

• Erlenmeyerkolbe 3 L  

• Stålkjele 

• Kokeplate: Wilfa CP-1 

• Glasstaver 

• Boks for oppbevaring 

 

Prosedyre 

1 Dialyseslangene ble klippet opp ca. 60-80 cm lange.  

2 Slangene ble lagt i kokende 2 % NaOH-løsning i 10 minutter under lokk. To 

glasstaver ble brukt til å presse ned slangene og slik at de ikke flyter over løsningen.  

3 Slangene ble deretter avkjølt under springvann, og skylt innvendig og utvendig med 

springvann og deretter med destillert vann.  

4 Slangene ble så kokt i destillert vann i 10 minutter. Deretter avkjølt og igjen skylt 

med destillert vann.  

5 Slangene oppbevares i 0,05 % NaN3-løsning ved 4°C i kjøleskap, for å forhindre 

bakterievekst.  
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 Dialyse 

 

Dialyse er en separasjonsmetode der vi ønsker å filtrere små, uønskede forbindelser fra de 

større makromolekylene gjennom en semipermeabel membran basert på prinsippet om 

diffusjon. Membranen har en matriks med definert porestørrelse som vi kaller cut-off-verdi 

(MWCO). Molekyler med størrelse større enn porene klarer ikke passere gjennom 

membranen, mens de mindre molekylene vil kunne diffundere gjennom porene i membranen 

og ut i dialysevannet (figur 11). Dette vil kunne redusere konsentrasjonen av lavmolekylære 

forbindelser, som for eksempel salter, i prøven. Dialysevann skiftes jevnlig for å sørge for 

maksimum dialyse, slik at alt saltet blir fjernet fra prøveløsningene (P. Haney, 2013).  

 
Figur 11. Prinsippet for dialyse. Makromolekyler forblir inne i slangene og lavmolekylære substanser, for 
eksempel salter diffunderes ut (Wikipedia, 2017) 
 

Reagenser 

• Toluen (konserveringsmiddel)  

• Destillert vann  

 

Utstyr 

• Dialyseslanger: Spectra/PorÒ Dialysis Membrane, MWCO 3,5 kDa,  

Diameter: 29 mm 

• Dialyseklemmer 

• Trakt 

• Dialysebøtte 

• Magnet  

• Magnetrører: RCT basic (IKA) 
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• Glasstaver 

• Pasteurpipette 

	

Prosedyre 

1 Dialyseslangene ble renset i destillert vann for å fjerne rester av NaN3.  

2 Det ble laget knute i enden av slangene og deretter lukket med en dialyseklemme. For 

å sjekke at slangen var helt tett ble det helt oppi litt destillert vann. 

3 Prøveløsningen ble helt oppi slangen til den var ca. 2/3-full.  

4 Det ble tilsatt noen dråper toluen for å hemme bakterievekst.  

5 Luftbobler ble fjernet og den andre enden av slangen ble knytt igjen og en klemme ble 

satt på.   

6 En dialysebøtte ble fylt med destillert vann og en magnet lagt nedi bøtta. Tre 

glasstaver ble lagt i kryss over magneten for å hindre at slangene ble ødelagt av 

magneten under omrøring. Slangene ble lagt over disse glasstavene.  

7 Dialysebøtten med slangene oppi ble satt på kjølerom på magnetrører.  

8 Vannet ble skiftet ca. 2 ganger i løpet av en dag. Dette er for å sikre maksimal dialyse.  

	

3.1.13  PD-10 desaltingskolonne  
 

Bruk av en PD10 desaltingskolonne med Sephadex G-25 medium er en rask metode for 

desalting og separasjon av lavmolekylære forbindelser fra løsninger ved hjelp av gravitasjon. 

Metoden er basert på prinsippet for gelfiltrering og ble brukt som et alternativ til dialyse for å 

fjerne saltrester og andre lavmolekylære stoffer under 5000 Da. Molekyler større enn porene i 

gelen blitt eluert ut først, mens små molekyler har tilgang til porene i kolonnematerialet og 

bruker lengre tid gjennom kolonnen (figur 12) (GE-Healthcare, 2016).  

 
Figur 12. Fjerning av salter fra proteinløsning med PD-10 desaltingskolonne. Proteiner (høymolekylære) blir 
eluert ut i volumene mellom 2,5 og 6,0 ml (indikert med piler) (GE-Healthcare, 2016) 
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Reagenser  

• Destillert vann  

 

Utstyr 

• PD-10 kolonne (1,0 – 2,5 ml sample) (GE Healthcare)  

• Stativ med oppsett 

• 500µl – 5 ml pipette 

• Begerglass 

 

Prosedyre 

1 Ferdigpakket kolonne ble tatt i bruk. Hetten ble fjernet, og tuppen ble klippet av.  

2 Kolonnen ble vasket med 25 ml destillert vann.  

3 Det ble påført 2,5 ml volum av prøveløsningen slik at den fikk rent gjennom hele 

matriksen. Dersom det ikke var nok prøveløsning til å fylle 2,5 ml (som er mengden 

nødvendig for å eluere med prøven) ble vann brukt til å fylle opp til nødvendig 

volum.  

4 Prøven ble eluert med 3,5 ml destillert vann og eluenten ble samlet opp.  

5 Kolonnen ble vasket med 5-10 ml destillert vann mellom hver prøve.  
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3.2 Isolering av polysakkarider 
 

3.2.1 Ionebytterkromatografi  
 

Prinsipp 

Ionebytterkromatografi bygger seg på prinsippet om molekylenes forskjell i overflateladning, 

og utnytter denne til å separere anioner og kationer i en løsning etter deres ionestyrke. 

Ionebytteren består av en matriks av sfæriske partikler substituert med ioniske grupper som 

enten er negativt (anionisk) eller positivt (kationisk) ladet (GE-Healthcare, 2004). Kationer er 

positivt ladet og ekstraheres med kationbyttere, disse har negativ ladning. Anioner er negativt 

ladet og ekstraheres med anionbyttere, disse har positiv ladning (Pedersen-Bjergaard and 

Rasmussen, 2004d). Polysakkarider er vannløselige forbindelser og har sure egenskaper. 

Disse vil i ulik grad interagere med anionbytteren på grunn av forskjell i ladning og 

ladningstetthet, og separasjon oppnås ved eluering med økende ionestyrke.  

 

3.2.1.1 ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub)  
 

ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) er en svak anionbytter der matriksen består av en 

sterkt kryssbundet agarose. Dette gir den høy kjemisk og fysikalsk stabilitet under rensing og 

eluering. I forhold til andre ionebyttere basert på Sepharose Fast Flow er mengden av agarose 

i matriksen lavere, noe som resulterer i et medium med høy porøsitet som er nødvendig i 

opprensing av høymolekylære proteiner eller når ulik selektivitet er ønskelig. Den 

funksjonelle gruppen i ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) er en dietylaminopropyl-

gruppe (figur 13)(GE-Healthcare, 2004). Dietylaminopropyl har klorid som motion.  

 

  
 
Figur 13. Dietylaminopropyl-gruppe med ett kloridion.  
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En svak anionbytter vil si at den ioniske tilstanden av den funksjonelle gruppen avhenger av 

pH i løsningen. Aminogruppen vil være positivt ladet i løsninger mellom pH 2-9 (for ANX). 

For å få retensjon ved påføring av prøveløsning og ved vasking av kolonnen er forutsetningen 

at både stoffet og ionebytteren er ladet (GE-Healthcare, 2004). 

Ved applisering av prøvemateriale vil polysakkarider med sure egenskaper (negativt ladede) 

binde seg til aminogruppen ved eluering med destillert vann, og dermed retarderes på 

kolonnen. Ved eluering med en gradientløsning av NaCl-løsning (figur 14), vil de sure 

polysakkaridene elueres ut av kolonnen etter økende surhetsgrad ettersom 

saltkonsentrasjonen øker. De nøytrale polysakkaridene vil elueres direkte ut med vann. 

 

Reagenser 

• Destillert vann 

• 2 M NaCl-løsning 

 

Betingelser 

Alle løsninger som ble anvendt på kolonnen ble først degasset  

    

Utstyr 

• Kolonne: Pharmacia høyde: 33 cm og radius: 2,5 cm  

• Kolonnematriks: ANX Sepharose 4 Fast Flow 

• Pumpe: Perimax (Spetec) 

• Fraksjonssamler 

• Fraksjonsrør, 10 ml  

• Begerglass 

• Erlenmeyerkolbe 

• Glasstav 

• Aluminiumsfolie 

• Magnetrører 

• Slanger til pumpen og kolonnen 

• Parafilm 

• Skje 

• Pipette  

• Peleusballong  
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Prosedyre 

Pakking av kolonnen 

1 Matriks (ANX Sepharose, «pre-swollen» i 20 % etanol) ble slemmet opp, og degasset.  

2 Degasset matriks ble overført til kolonnen ved hjelp av glasstav. Det ble vasket med 

4-5 kolonnevolum degasset destillert vann for å fjerne rester av konserveringsmiddel., 

og for å pakke kolonnematerialet. Flowhastighet: 1 ml/min. Kolonnevolum = 176 ml.  

3 Ionebytterkolonnen fikk pakket seg over natten og det ble observert en vannfase på 

overflaten som ble sugd opp med pipette og peleusballong. Toppadaptoret ble dyttet 

ned ytterligere.  

 

Applisering av prøve og eluering  

1 Det ble veid inn 2,0 g polysakkaridekstrakt, som ble løst i 350 ml destillert vann. 

Konsentrasjonen i prøveløsningen ble 5,7 mg/ml.  

2 Av prøveløsningen ble 100 ml filtrert gjennom et 6 µm filter.  

3 Prøveløsningen ble applisert på ionebytterkolonnen. Flowhastighet: 0,5 ml/min.  

4 Nøytrale polysakkarider ble eluert ut med 2 kolonnevolum destillert vann (300 ml). 

Flowhastighet: 2 ml/min.  

5 Sure polysakkarider ble eluert ut med en NaCl-gradient (0 – 2M).  

Flowhastighet: 1 ml/min. Se figur 14. 

6 Det ble utført 3 omganger med eluering av prøve med destillert vann og så med NaCl-

gradient.  

7 Oppsamlede fraksjoner á 10 ml ble undersøkt for karbohydratinnhold ved 

fenolsvovelsyretesten (metode 3.4.1). På bakgrunn av denne testen ble de enkelte 

fraksjonene slått sammen til nøytral fraksjon (IOI-N) og sur fraksjon (IOI-S), 

oppkonsentrert, dialysert, frysetørket og tatt med videre til metanolyse, TMS-

derivatisering og analyse på GC.  

 

Ligning for beregning av saltgradienten:  

 

𝐶
𝑡 =

𝐶$	×	𝑅
𝑉$

 
t = tiden forsøket vil ta 

R = hastigheten fra saltløsningen til vannet 

C0 = startkonsentrasjon av NaCl i saltløsningen 

C = konsentrasjon av NaCl ved tiden t 

V0 = H2O mengde ved t = 0 
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Figur 14. Saltgradient-oppsett.  
 

Vasking og regenerering av kolonnen 

1 Hvis kolonnen hadde en sterk farge på toppen ble litt av kolonnematerialet fjernet 

med en skje. 

2 Dersom det var nødvendig å gjenbruke kolonnen så ble den snudd 180ºC.  

3 Kolonnen ble vasket med 1,5 kolonnevolum 1 M NaOH  

4 Kolonnen ble regenerert med 2 kolonnevolum 2 M NaCl for å regenerere kolonnen 

med kloridioner.  

5 Kolonnen ble eluert med 2 kolonnevolum destillert vann til å fjerne overflødige 

kloridioner.  

 

3.2.2 Adsorpsjonskromatografi  
 

Prinsipp 

Adsorpsjonskromatografi er en kromatografisk metode der et finfordelt fast 

adsorpsjonsmiddel blir brukt som stasjonærfase. Mobilfasen kan enten være gass eller væske, 

men væske er mest brukt siden gass er mindre praktisk. Det er avgjørende at stoffene som 

analyseres på kolonnen har forskjellig affinitet til adsorpsjonsmidlet og at interaksjonen 

mellom adsorpsjonsmiddel og stoff er reversibel. Stoffer som har lavere affinitet til 

stasjonærfasen beveger seg raskere gjennom kolonnen enn de som har høyere. Bindingene 

skyldes krefter som dispersjon, dipol interaksjon, hydrogenbindinger og svake kovalente 

bindinger. Polysakkaridene vil elueres ut med vann (Sirnes, 2003).  
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3.2.2.1 Amberlite XAD-7HP 
 

 Amberlite XAD-7HP er et non-ionisk, moderat polart resin av akrylester med en relativ stor 

overflate, og fungerer som adsorpsjonsmidlet (stasjonærfase). Kolonnematerialet Amberlite 

XAD-7HP blir brukt til å skille ut polare alifatiske forbindelser som lavmolekylære og 

høymolekylære karbohydrater. Det adsorberer og frigir ioniske forbindelser ved hydrofobe og 

polare interaksjoner, vanligvis brukt under isokratiske betingelser (figur 15). Materialet 

brukes til forbindelser opp til 60 000 MW (Sigma-Aldrich, 2017).  

 

 
 
Figur 15. Kjemisk struktur av Amberlite XAD-7HP (Domínguez et al., 2011).  
 

Reagenser  

• Metanol 

• 0,1 % TFA i metanol  

• Aceton:vann (70:30)  

• Destillert vann 

 

Utstyr 

• Kolonne: Econo-Column (Bio-Rad)  

• Kolonnevolum: 100 ml  

• Pakkemateriale: 100 g Amberlite XAD-7HP (Sigma-Aldrich)  

• Partikkelstørrelse: 20-60 mesh, wet 

• Glasspipette 

• Begerglass 
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Prosedyre 

Pakking av kolonnen  

1 Pakkemateriale på 100 g ble overført til en gelfiltreringskolonne. 

2 Kolonnen med pakkemateriale ble vasket med 500 ml metanol og deretter med 500 

ml destillert vann. Ved luftbobler i kolonnen, ristes det opp. Det ble værende igjen en 

vannhøyde på ca. 0,5 cm over pakkematerialet.  

 

Eluering med prøve 

1 Det ble veid opp ca. 1,0 g prøvemateriale, som ble løst i 15 ml destillert vann.  

2 Prøven ble applisert forsiktig med en glasspipette. Væsken som ble eluert ut mens 

prøven ble applisert på kolonnen, ble kastet.  

3 De 5 første fraksjonene ble deretter eluert ut med ekstra lav hastighet slik at prøven 

fikk tid til å interagere med materialet. Elueringsmiddel: destillert vann.  

4 Totalt 35 fraksjoner ble eluert ut og testet for karbohydratinnhold med fenol-

svovelsyretesten (metode 3.4.1). Det ble testet ut 2 paralleller av hver fraksjon der den 

ene kun fikk reagere med svovelsyre og den andre fikk reagert med både fenol og 

svovelsyre. Dette ble gjort for å kunne trekke fra mengden absorbans målt av kun 

prøven (på grunn av mye farge i prøvene). Fraksjoner ble slått sammen på grunnlag 

av karbohydratprofilen, dampet inn til et mindre volum på rotavapor og frysetørket 

før metanolyse, TMS-derivatisering og analyse med GC.  

5 Kolonnen ble eluert videre med 300 ml metanol.  

6 Deretter ble det eluert med 0,1 % TFA i metanol til minst 200 ml.  

7 Videre ble det eluert med aceton:vann til minst 200 ml.  

8 Det ble så vasket med 200 ml metanol. Ulike elueringsmidler ble forsøkt for å fjerne 

rester av fargestoff på kolonnematerialet.  

9 Til slutt ble det vasket med 300 ml destillert vann.  
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3.3 Optimal metode for separasjon av polysakkarider og 

melanin  
 

3.3.1 Presipitering med etanol  
 

Prinsipp  

Polysakkarider har varierende grad av løselighet avhengig av molekylvekt, funksjonelle 

grupper, ulike typer monosakkarider bundet til hverandre og konformasjonen av strukturen. 

Det er vanlig at etanolpresipitering benyttes som en isoleringsmetode for vannløselige 

polysakkarider, da disse vil felle ut i etanol. Polysakkaridene, fra soppmaterialet i dette 

tilfellet, kan ved ulike betingelser skilles fra andre komponenter. Polysakkarider er polare 

forbindelser, og er følgelig løselig i polare løsningsmidler som vann. Ved å bruke etanol (et 

mindre polart løsemiddel enn vann) vil polysakkaridene kunne skilles fra andre upolare 

stoffer i polysakkaridekstraktet.  

 

Reagenser  

• 96 % etanol 

• Destillert vann  

 

Utstyr 

• Erlenmeyerkolbe  

• Sentrifuge: Multifuge 4 KR Heraeus 

• Whirlmixer: VWR® lab dancer S040 

 

Prosedyre 

1 Råekstraktet IOI (ca. 10 g) ble løst i 100 ml destillert vann, og videre gradvis tilsatt 30 

ml for å få det helt oppløst.  

2 Det ble tilsatt 1,0 L etanol og prøveløsningen ble satt på kjølerom over 48 timer. 

Konsentrasjon av prøveløsningen ble: 8,8 g/L. 

3 Prøveløsningen ble sentrifugert ved 4400 rpm i 20 minutter.  

4 Supernatanten ble fjernet og bunnfallet ble løst i vann.  



	 35	

5 Bunfallet løst i vann (IOI-EtB1) ble overført til pærekolbe og satt på rotavapor for å 

dampe av etanolrester. Supernatant (IOI-EtS1) ble dampet inn på rotavapor for å 

fjerne etanolrester.  

6 Begge fraksjonene ble fryst i metanolbad og satt til frysetørking 20-24 timer. 

7 Fraksjonene ble veid opp og undersøkt for karbohydratinnhold ved metanolyse, TMS-

derivatisering og GC-analyse.  

8 Etanol-presipitering ble utført enda en gang, på IOI-EtB1, som ga fraksjonen IOI-

EtB2. Fraksjonen ble metanolysert, TMS-derivatisert og analysert på GC for å 

undersøke karbohydratinnhold. 

 

3.3.2 Ionebytterkromatografi av IOI-EtB2 
 

Prinsipp  

Se seksjon for ionebytterkromatografi 3.2.1 for prinsipp og seksjon for ANX Sepharose 4 

Fast flow (high sub) 3.2.2 for bakgrunn av pakkemateriale og prosedyre. Ionebytterkolonnen 

ble koblet til et Äkta-FPLC-apparatur for å kunne justere økende saltgradient av NaCl-

løsningen. IOI-EtB2 ble eluert med destillert vann, NaCl-gradient, 1 M NaOH-løsning og 1 

M NaOAc-buffer (natriumacetat-buffer, pH 3).  

 

Reagenser 

• Destillert vann 

• 2 M NaCl-løsning 

• 1 M NaOH-løsning 

• 1 M NaOAc-buffer (pH 3) 

 

Utstyr  

• Kolonne: Pharmacia høyde: 33 cm og radius: 2,5 cm  

• Kolonnematriks: ANX Sepharose 4 Fast Flow 

• Pumpe: Äkta® FPLC amersham pharmacia biotech UPC-900, P-920 

• Fraksjonssamler: Frac-900 

• Fraksjonsrør, 15 ml  

• Begerglass 

• Erlenmeyerkolbe 
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• Glasstav 

• Aluminiumsfolie 

• Magnetrører 

• Slanger til pumpen og kolonnen 

• Parafilm 

• Skje 

• Pipette  

• Peleusballong  

 

Betingelser 

Alle løsninger ble degasset før applisering på kolonnen.  

 

Prosedyre 

1 Kolonnen ble på forhånd pakket med ANX Sepharose 4 Fast flow (high sub) 

pakkemateriale og eluert med 1,5 kolonnevolum destillert vann.  

2 Det ble veid opp 91,2 mg tørrstoff av IOI-EtB2, som ble løst i destillert vann til en 

konsentrasjon på 1 mg/ml. Prøveløsningen ble applisert på kolonnen med flow 

hastighet 0,5 ml/min.  

3 Polysakkaridene ble først eluert ut med destillert vann, og deretter med økende 

saltgradient. Flowhastighet 2 ml/min. Fraksjonssamler samlet opp 35 nøytrale 

fraksjoner og 65 sure fraksjoner á 15 ml rør. Det ble utført fenolsvovelsyretest 

(metode 3.4.1) på både nøytrale og sure fraksjoner av IOI-EtB2.  

4 Kolonnen ble snudd 180 ºC og deretter eluert med 1 M NaOH-løsning. Fargen som 

ble sittende fast på kolonnen begynte å elueres ut her.  

5 Tilslutt ble kolonnen eluert med 1 M NaOAc-buffer til kolonnen nesten ble fargeløs.  

6 Det ble besluttet å samle alle fraksjonsrørene til den nøytrale fraksjonen (IOI-EtB2N), 

og alle rørene til den sure fraksjonen (IOI-EtB2S), løsningen med eluert NaOH (IOI-

EtB2NaOH) og løsningen med eluert NaOAc-buffer (IOI-EtB2NaOAc). Løsningene ble 

dialysert og frysetørket.  
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3.3.3 Behandling med saltsyre 
 

Bakgrunn  

En ytterligere metode ble brukt i forsøk på å separere melaninkomplekset fra andre 

forbindelser i råekstraktet IOI. Det ble brukt svak saltsyre til å justere oppløst råekstrakt i 

destillert vann, til pH mellom 2,5-1,5. Enkelte studier som har studert strukturkarakteristikk 

og fysikalsk-kjemiske egenskaper til melanin isolert fra I. obliquus har benyttet denne 

metoden (Kukulianskaya et al., 2002, Mazurkiewicz, 2006). I denne oppgaven er et av 

målene å finne en optimal metode for å separere melaninkomplekset fra polysakkaridene i 

råekstraktet, og samtidig forsøke å bevare de bioaktive polysakkaridene i I. obliquus. Det ble 

utført flere forsøk ved ulike parametre (tid, temperatur og pH) for å utvikle en optimalisering 

av opprensingen.  

 

Reagenser  

• Konsentrert HCl  

• 1 M NaOH  

• Destillert vann 

 

Utstyr  

• Sentrifugerør eller begerglass, 50 ml  

• Sentrifuge: Multifuge 4KR Heraseus 

 

Forsøk på å separere melanin (1)  

1 Det ble veid opp 50 mg av IOI-EtS2 (supernatant etter EtOH-presipitering) og løst i 

destillert vann, omtrent 15 ml.  

2 Det ble tilsatt overskudd av HCl til pH = 2,5, så satt til henstand i romtemperatur.  

3 Etter 2 timer ble det observert tydelig utfelling. Dette kunne være en metode for å 

separere polysakkarider og melanin i IOI.  

 

Forsøk på å separere melanin (2)  

1 500 mg råekstrakt (IOI) løst i 50 ml destillert vann til en konsentrasjon på 10 mg/ml.  

2 Det ble tilsatt HCl gradvis til pH = 2,5. 
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3 Prøveløsning ble satt til henstand i romtemperatur over natten. Det ble ikke observert 

tydelig utfelling som ved det tidligere forsøket.  

4 Løsningen ble tilsatt ytterligere HCl til pH = 1,5. Videre ble den sentrifugert til et 

tydelig skille mellom bunnfall og supernatant ble observert. 

5 Supernatant ble skilt fra bunnfallet ved sentrifugering og nøytralisert med 1 M NaOH 

til pH = 7.  

 

Forsøk på å separere melanin (3)  

1 100 mg av IOI ble løst i 10 ml destillert vann til en konsentrasjon på 10 mg/ml.  

2 Det ble gradvis tilsatt HCl til pH = 2,5. Prøveløsning ble satt i kjøleskap over natten. 

Det ble ikke observert tydelig utfelling.  

3 pH ble justert til 1,5 med HCl-løsning og sentrifugert med det samme. Det ble 

observert tydelig skille mellom bunnfall og supernatant. Supernatant ble nøytralisert 

med 1 M NaOH til pH = 7.  

 

Forsøk på å separere melanin (4)  

1 200 mg av IOI løst i 20 ml destillert vann til en konsentrasjon på 10 mg/ml.  

2 Det ble gradvis tilsatt HCl til pH = 2,5.  

3 Prøveløsning ble satt i varmeskap ved 40ºC i 4 timer. Det ble ikke observert utfelling.  

4 Prøveløsning ble tatt ut fra varmeskap og deretter sentrifugert. Det ble ikke observert 

utfelling.  

5 Prøveløsning ble satt til henstand i kjøleskap i ytterligere 48 timer, men viste ingen 

tegn til utfelling.  

 

Forsøk på å separere melanin (5)  

1 100 mg av IOI løst i 10 ml destillert vann til en konsentrasjon på 10 mg/ml.   

2 pH ble justert til 1,5 med HCl og deretter sentrifugert med det samme. Et tydelig 

skille mellom bunnfall og supernatant ble observert. 

3 Supernatant ble nøytralisert med 1 M NaOH til pH = 7.  

 

Supernatant fra forsøk (2) og (3) ble samlet sammen til en fraksjon siden forsøkene hadde 

blitt utført under lignende betingelser. De hadde stått ved pH 2,5 i > 24 timer og dermed 

kunne polysakkaridene ha blitt hydrolysert. Denne fraksjonen ble delt i to der den ene 

fraksjonen ble dialysert (IOI-AcS1D) og den andre ikke (IOI-AcS1). Supernatant fra forsøk 
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(5) ble delt i to der den ene fraksjonen ble dialysert (IOI-AcS2D) og den andre ikke (IOI-

AcS2). Bunnfall fra forsøk (2) og (3) ble samlet sammen til IOI-AcB1. Bunnfall fra forsøk 

(5) ble samlet sammen til IOI-AcB2. Disse fraksjonene ble etter dialyse og frysetørking tatt 

med videre til metanolyse, TMS-derivatisering og analyse ved GC. 

 

3.4 Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av 

karbohydratinnhold 
 

3.4.1 Fenolsvovelsyretesten 
 

Fenol-svovelsyretesten er en kolorimetrisk metode for å bestemme karbohydratinnhold i en 

løsning. Innholdet av karbohydrater f.eks monosakkarider, oligosakkarider, polysakkarider 

og deres derivater, vil reagere med svovelsyre og danne furfuraldehyder (anhydrosukker). 

Disse vil kondensere med fenol og dermed gi et gulfarget kompleks (figur 16). Intensiteten av 

gulfargen ved konstant fenolkonsentrasjon er proposjonal med mengde karbohydrat i prøven. 

Absorbans av det gulfargede komplekset måles ved maksimum 490 nm for heksoser (DuBois 

et al., 1956), og basert på absorbansverdier lages en karbohydratelueringsprofil som blir brukt 

for å bestemme hvilke fraksjoner som skal slås sammen etter separasjon ved kromatografi.   

 

 
Figur 16. Reaksjonen mellom monosakkarid og svovelsyre som gir et anhydrosukker, og deretter reaksjon med 
to fenol-molekyler til et gulfarget kompleks. Dette detekteres ved λ 490 nm (Cheung, 2013). 
 

Reagenser 

• 4 % Fenol 

• 95 % Svovelsyre (H2SO4) 

• Destillert vann 
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Utstyr 

• Reagensrør i glass  

• Pipette 40-200 µl  

• Gilson Microman® piette 100 µl  

• Gilson Micorman® piston og spisser 

• Whirlmixer i avtrekksskap: MS2 Minishaker (IKA) 

• Flatbunnet mikrotiterplater, 96 brønner 

• Mikroplate-absorbans leser: BIO-Rad® modell 3550 

• Verneutstyr: vernebriller og hansker 

 

Prosedyre 

1 Det ble overført 100 µl av hver fraksjon til hvert sitt reagensrør. Det ble brukt annen 

hvert rør fra fraksjonssamleren dvs. 2, 4, 6 osv. 

2 Disse ble tilsatt 200 µl 4 % fenol og 1,0 ml konsentrert svovelsyre og deretter blandet 

godt i whirlmixer.  

3 Løsningene ble satt til henstand ved romtemperatur i 30 minutter under avtrekk og 

deretter blandet på nytt. 

4 100 µl av hvert rør overføres til brønner på en mikrotiterplate. 

5 Absorbansen ble avlest ved 490 nm. 

 

3.4.2 Påvisning av stivelse  
 

Prinsipp 

Stivelse består av amylose (lineære polymere av α-1,4-Glc) og amylopektin (α-(1,4-Glc med 

(1,6)-forgrening på hvert 24.-30. Glc-enhet). Amylose danner et blåfarget kompleks i løsning 

med jod, og ved å sammenligne med en positiv kontroll av stivelse og blank prøve så kan det 

visuelt påvises om det finnes stivelse tilstede i polysakkaridfraksjonene (Yu et al., 1996). Det 

ble testet for innhold av stivelse i polysakkaridfraksjonene IOI-N og IOI-S, samt råekstraktet 

IOI.  

 

Reagenser 

• Stivelse 

• Destillert vann 
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• Jod-Jodkalium-reagens:  

- 1,5 g jod 

- 3,0 kaliumjodid 

- 450 ml H2O 

 

Utstyr 

• Reagensrør 

• Glasspipette 

• Pipette, 100 – 500 µl  

 

Prosedyre 

1 Noen korn av testsubstans ble løst i 200 µl destillert vann.  

2 Stivelse ble brukt som positiv kontroll og ble løst i tilsvarende mengde vann.  

3 Blankprøven bestod av 200 µl destillert vann.  

4 Ca. 2 dråper med jod-jodkalium-reagens ble tilsatt i hver prøve, og fargen på 

løsningene ble sammenlignet visuelt.  

 

3.4.3 Monosakkaridbestemmelse 
 

Gasskromatografi (GC) er en separasjonsmetode for stoffer i gassform, der kolonnen er 

dekket med en stasjonær fase og mobilfasen er en bæregass. Prøven fordamper ved injeksjon 

og fraktes til analysekolonnen med bæregassen. Gasskromatografi passer til å analysere og 

separere stoffer som er flyktige og termisk stabile, eller som kan omdannes til flyktige og 

termisk stabile derivater. Det passer dermed å benytte GC til å bestemme innholdet av 

monosakkarider i en prøve som inneholder polysakkarider. Ved å gjøre en metanolyse blir 

glykosidbindingene i et polysakkarid spaltet. Metanolysert prøve gjennomgår deretter en 

TMS-derivatisering, også kalt silyering. Dette er for å gjøre monosakkaridene flyktige før 

applisering på GC-kolonnen (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen, 2004b).  

 
3.4.3.1 Metanolyse 
 

For å undersøke monosakkaridsammensetningen i prøvene utføres metanolyse der 

glykosidbindingene brytes opp og det dannes metyl-glykosider og metyl-estere. Sterk saltsyre 
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vil kløyve glykosidbindingene og i tillegg til nærvær av vannfri metanol så vil metyl-gruppe 

sette seg på de frie O-atomet og unngå dekomponering av monosakkaridene (figur 17). 

Mannitol ble brukt som intern standard (IS) for å kunne utføre kvantitative beregninger 

(Chambers and Clamp, 1971).  

 

  
Figur 17. Metanolyse av surt polysakkarid. Nøytrale sukre blir metylglykosid og uronsyrer blir metylestere 
(Austarheim, 2007) 
 

Reagenser  

• Intern standard: Mannitol i vannfri metanol, 1mg/ml 

• 3 M HCl i vannfri metanol  

• Metanol, vannfri 

 

Utstyr 

• Pipette 100 µl/ 200 µl  

• Parafilm og kanyle 

• Eksikator med P2O2 

• Syrevaskede supelcorør med lokk 

• Evaporator med varmemodul og nitrogen (Pierce Reacti-vap III og Reacti-therm III, 

komprimert nitrogen AGA)  

• Varmeskap: Heraus Function Line 

 

Prosedyre 

1 Tørket prøve på 1 mg ble veid inn i syrevaskede supelcorør.  

2 Intern standard på 100 µl (mannitol i metanol) ble tilsatt ved hjelp av pipette. 

3 Det ble tilsatt 1 ml 3M HCl i vannfri metanol i prøven ved hjelp av pipette.  

4 Lokket ble skrudd til og rørene ble satt inn i varmeskap ved 80˚C i 20-24 timer. Etter 

10 minutter ble overtrykk fjernet ved å skru opp lokket og deretter skrudd godt på 

igjen for å unngå fordamping.  
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5 Prøvene ble tatt ut av varmeskapet og dampet inn til tørrhet under nitrogengass.  

6 HCl i vannfri metanol ble vasket vekk ved å tilsette 200 µl vannfri metanol og 

deretter dampet inn til tørrhet under nitrogengass. Dette ble gjentatt 2 ganger. Siste 

gang stod prøven litt ekstra lenge slik at det var helt sikkert at prøven ble helt tørr.  

7 Tørket prøve ble dekket med perforert parafilm og oppbevart i eksikator over natten.  

 

3.4.3.2 TMS (trimetylsilan) -derivatisering  
 

Monosakkarider er lite flyktige på grunn av polare hydroksylgrupper, og kan derfor ikke 

direkte appliseres på GC. Monosakkaridene må derfor gjøres flyktige og termisk stabile før 

de kan separeres ved GC (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen, 2004b). Derivatisering med 

trimetylklorosilan (TMCS) gir flyktige trimetylsilyl-derivater. De frie hydroksylgruppene 

reagerer med heksametyldisilazan (HMDS) og trimetylklorsilan (TMCS) (figur 18). Pyridin 

ble brukt som løsningsmiddel. Alle substituentene (-OH) får –Si(CH3)3 –gruppe.  

  
Figur 18. TMS-derivatisering av metylglykosider og metylestere. TMS reagerer med OH-gruppene i 
monosakkaridene og erstattes med trimetylsilyl-grupper, -Si(CH3)3 (Austarheim, 2007). 
 

Reagenser  

• TMS-reagens, vannfri:  

- Trimetylklorsilan (TMCS) 1 ml  

- Heksametyldisilazan (HMDS) 2 ml  

- Pyridin (vannfritt) 5 ml 

 

Utstyr  

• Eppendorfrør  

• Whirlmixer: MS2 Minishaker (IKA)  

• Sentrifuge: mini (LABNET)  

 



	44	

Prosedyre 

1 Vannfri TMS på 100 µl ble tilsatt i metanolysert prøve.  

2 Lokket ble skrudd på og prøverørene ble virvlet i 30-40 sekunder.  

3 Prøverørene stod i romtemperatur i minst 15 minutter og ble deretter overført i 

eppendorfrør og sentrifugert til klar supernatant.  

4 Supernatanten ble sugd opp og overført til små analyserør. Disse ble tatt med videre 

til analyse på GC.  

 
3.4.3.3 Gasskromatografi  
 

 
 
Figur 19. Oppsett av gasskromatograf (Urban, 2009) 
 

Ved gasskromatografi blir heliumgass brukt som mobilfase i et kromatografisk system (figur 

19). Silyert prøve blir injisert i en oppvarmet injektor hvor den fordamper og blir applisert til 

kolonnen med bæregassen. Stoffene vil vandre gjennom kolonnen med forskjellige 

hastigheter avhengig av deres egenskaper som flyktighet, interaksjon med stasjonærfase og 

temperatur. Stoffene som har minst affinitet til stasjonærfasen vil gå raskest gjennom 

kolonnen og detekteres av en detektor som er plassert ved utgangen av kolonnen. Hvert 

monosakkarid blir separert på GC-kolonnen med ulik elueringshastighet. Separerte 

monosakkarider blir detektert i form av et karakteristisk mønster av topper. Hvert 

monosakkarid gir opphav til flere topper på grunn av at hvert monosakkarid kan eksistere i to 

anomere former (α og β), i former av furanose og pyranose eller i en åpen-ring form. Hver 

form representerer en topp i kromatogrammet (fingerprint). Ved hjelp av retensjonstider, 

arealforhold, intern standard og standardkurve kan kvalitative og kvantitative bestemmelser 

utføres . 
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Reagenser 

• Metanol  

• Heksan  

• Aceton 

 

Utstyr 

• Gasskromatograf: Thermo Scientific, Trace 1300 GC 

• Programvare: Chromeleon 

 

Analysevilkår 

• Detektor: Flame Ionization Detector (FID) med H2 og luft til flammen 

• Bæregass: Helium 

• GC-Kolonne: Restex-Rxi 5MS (Fused silica) kapillærkolonne (30m; 0.32 mmID). 

Filmtykkelse: 0,25 µm.  

• Injektor temperatur: 250 ˚C 

• Detektor temperatur: 300 ˚C 

• Injeksjonsystem: Splitt (ratio 1:10)  

• Injeksjonsvolum: 1,0 µl 

• Flow-modus: Konstant trykk (0.70 bar)  

  

• Temperaturprogram:  

 

• Kalibreringsmetode: Internal Standard method, brukt med Monosaccharide Standards  

 

 

Prosedyre 

1 Gassene til GC ble åpnet og Chromeleon ble startet. 

2 1,0 µl av den TMS-derivatiserte prøven ble injisert på GC.  

3 Hver analyse tok ca. 50 minutter. Analyseresultatene ble avlest i Chromeleon.  

4 Gassene ble skrudd av etter siste kjøring.  

 

	  

1˚C/min    6˚C/min     30˚C/min     

140˚C  à 170˚C  à 250˚C 
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3.5 Strukturoppklaring  
 

3.5.1 IR-spektroskopi  
 

Prinsipp 

Infrarød (IR) spektroskopi er en analysemetode for å identifisere og kvantifisere typiske 

funksjonelle grupper tilstede i en forbindelse. Et IR-spektrum viser vanligvis stråling i 

bølgelengdeområde 2500 – 15 000 nm. Ved å sende infrarød stråling gjennom prøven vil det 

kunne skape vibrasjoner og rotasjoner i molekylet etter bestemte hastigheter (energinivåer). 

Det må tilføres energi for å få bindinger til å vibrere. Frekvensen som absorberes er 

karakteristisk for bindingene i et molekyl. Molekylære bindinger kan vibrere ved strekk eller 

bøy på flere ulike måter. Det kan være flere typer strekk og bøy for en og samme binding i et 

molekyl, slik at noen bindinger absorberer ved mer enn én frekvens. Hver funksjonell gruppe 

absorberer ved en eller flere karakteristiske frekvenser. % transmittans er lyset som går rett 

gjennom prøven og ikke absorberes. Jo større % transmittans desto mindre lys ble absorbert 

ved denne frekvensen. Dersom all stråling absorberes av prøven, blir transmittansen 0 %. 

Bølgetall brukes ofte i stedet for bølgelengde i et IR-spektrum som befinner seg på x-aksen, 

og er angitt som: bølgetall = 1/bølgelengde (med benevning cm-1) (Hibou, 2017, Pedersen-

Bjergaard and Rasmussen, 2004a, Klein, 2010a). Figur 20 viser en oversikt over hvordan 

analyse på IR-spektrofotometer foregår. 

 

 
 
Figur 20. Skjematisk oversikt over IR-spektrofotometer (dobbeltstrålet). Infrarødt lys treffer et speil mot 
referanseprøven (M1), og et speil mot testsubstansen (M2). Denne strålingen går gjennom prøvene og når lyset 
treffer M3 og M4 vil det sendes til et mekanisk roterende speil (chopper) og deretter videresende strålingene inn 
i monokromatoren utstyrt med optisk gitter der de blir avlest i detektoren (Hibou, 2017) 
 

Et signal i et IR-spektrum har tre viktige karakteristika: bølgetall, intensitet og form. 

Bølgetall er proporsjonalt med energi og frekvens. Sterkere bindinger absorberer generelt ved 
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høyere bølgetall, altså større energimengde må absorberes for å endre vibrasjonstilstanden. 

Intensitet (signalstyrke) kan variere i et IR-spektrum. Jo mer polar en binding er, desto 

sterkere vil signalet bli. Sterkere signaler observeres også når det er flere bindinger av samme 

type som vibrerer. Formen på IR-signalet kan også variere, noen er brede mens andre er 

smale. Signaler fra OH-gruppen gir brede absorpsjonsbånd fordi OH-bindingene kan delta i 

hydrogenbindinger i varierende grad, og dette svekker OH-bindingsstyrken (Klein, 2010a).  

 

Et IR-spekter kan deles opp i to områder: diagnostisk område (1200-3600 cm-1) og 

fingerprintområde (600-1200 cm-1). Det diagnostiske området er området for funksjonelle 

grupper som brukes til å identifisere viktige funksjonelle grupper og type bindinger som 

finnes i stoffet. Dette kan være aktuelt når testsubstansen har en ukjent struktur. 

Fingerprintområdet brukes stort sett til å identifisere forbindelser der man har 

referansespektre tilgjengelig. Det er et detaljert og pålitelig spekter som avgis, og 

informasjonen vi får ut fra dette er pålitelig (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen, 2004a). 

Resultatene ble tolket og analysert ved bruk av OMNIC8 programvare.  

  

Utstyr 

• IR-spektrofotometer: ThermoFisher Scientific, Model: Nicolet iS5 

 

Prosedyre 

1 Ca. 1 mg tørrstoff ble lagt på IR-spektrofotometeret.  

2 Testsubstansens IR-spekter ble tatt opp ved måling på IR-spektrofotometeret.  

3 Det ble utført IR-analyse på følgende fraksjoner: IOI-N, IOI-S, IOI-EtS1 og IOI-EtS2.  

 

3.5.2 NMR-spektroskopi  
 

NMR står for Nuclear Magnetic Resonance (kjernemagnetisk resonans). Denne metoden 

brukes for å bestemme struktur på organiske forbindelser i en løsning. Prinsippet for NMR 

handler om det magnetiske momentet av kjernen. Enkelte kjerner bl.a. 1H og 13C har 

kjernespinn og oppfører seg som små magneter. I et NMR-instrument plasseres de i et sterkt 

magnetfelt, samtidig som de bestråles med elektromagnetisk energi. Kjernens magnetiske 

moment vil kunne orientere seg på to måter i et magnetfelt, med (α) eller mot (β) retningen til 

instrumentets magnetfelt. Kjernene absorberer energi ved nøyaktig den frekvensen som 
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kreves for å gå fra α til β. Når de relakserer vil hver kjerne avgi energi tilsvarende ∆E. Denne 

energien måles og tas opp til å gi et NMR-spekter. Spekteret er detaljert og viser hvilke 

omgivelser molekylet befinner seg i. Dette er en sikker metode for strukturoppklaring . De 

mest anvendte NMR-metodene er 1H-NMR (proton spektra) og 13C-NMR (karbon spektra). 

Det ble anvendt 1H-NMR for ytterligere strukturoppklaring av melanin fra fraksjonene IOI-

EtS1 og IOI-EtS2. Resultatene ble tolket og analysert ved bruk av TopSpin versjon 3.5. 

 

Reagenser  

• Deuteriumoksid 99,9 atom % D (D2O) 

 

Utstyr  

• NMR-spektrometer: Avance III 400 Mhz 

• NMR-rør med lokk (NORELL) 

• Pasteurpipette 

 

Prosedyre 

1 Prøvemateriale (ca. 1-2 mg) ble løst i D2O og deretter overført til et NMR-rør og 

analysert på AVIII400-17 NMR-spektrometer.   

2 Det ble utført NMR-analyse på melaninfraksjonene IOI-EtS1 og IOI-EtS2.  

 

3.5.3 Karboksylsyrereduksjon før metylering 
 

Prinsipp 

Dersom polysakkaridene inneholder uronsyrer kan det komplisere metyleringsanalysen. 

Uronsyrer i polysakkarider kan inngå i β-eliminiasjonsreaksjoner under de basiske forholdene 

ved metylering. I tillegg er uronsyrer generelt resistente til syrehydrolyse, dette resulterer i at 

informasjon om bindingsforholdene mellom uronsyrene og de nøytrale sukkerne som de er 

bundet til, går tapt under metyleringsanalysen. Dette potensielle problemet kan løses ved å 

gjøre en kjemisk reduksjon av karboksylgruppen (Cui, 2005). Forestrede uronsyrer reduseres 

direkte av NaBD4 til 6,6-dideuteriosukkere, og kan bli identifisert fra de nøytrale sukkerne 

under GC-MS analysen der de gir fragmenter med økt masse (M+ + 2). De frie uronsyrene må 

først bli aktivert ved hjelp av carbodiimid og deretter redusert av NaBD4. Produktet fra begge 

reaksjonene fører til dannelse av 6,6-dideuteriosukker (figur 21). Dermed kan man lett skille 
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uronsyrene fra de nøytrale sukkerne på GC-MS analysen der de gir fragmenter med M+ + 2, 

men man kan ikke skilles de metylforestrede fra de frie uronsyrene, da begge gir 6,6,-

dideuteriosukker (Pettolino et al., 2012).  

 

 
Figur 21. Ved hjelp av karbodiimid (CMC) kan uronsyrene (GalA og GlcA) bli aktivert og deretter redusert av 
NaBD4. Forestrede uronsyrer (forestret GalA) kan reduseres direkte uten CMC. Begge reaksjonene fører til 
dannelse av 6,6-dideuteriosukker (Austarheim, 2007) 
 

Reagenser 

• Destillert vann  

• NaBD4 (natriumborodeuterid)  

• 500mM Imidazol-HCl  

• 100 % iseddik  

• 0,2M MES (2-[N-morpholino]-etan-svovelsyre) 

• 500 mg/ml karbodiimid (CMC)   

• 2M TRIZMA (tris-[hydroksymetyl]-aminometan) 

• 0,05M NaOH  

 

Utstyr 

• Metyleringsrør med skrukork (10ml) 

• Begerglass  

• Is  

• Frysetørker: Speed Vacuum Dryer 

• SMI-pipetter (100 µl og 200 µl)  

• PD10-kolonne med stativoppsett 

• Whirlmixer: MS2 Minishaker (IKA) 
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Betingelser 

• Alt glassutstyr er syrevasket på forhånd. Se metode 3.1.12.  

 

Prosedyre 

1 Det ble veid opp 0,5-1 mg av hver prøve og løst opp i 5 ml 500mM Imidazol-HCl i 10 ml 

metyleringsrør.  

2 Det ble tilsatt delmengder (300 µl + 300 µl + 400 µl = totalt 1 ml) av 100 mg/ml NaBD4 

(nylaget i 500mM imidazol-HCl). Prøveløsningen ble blandet på vortex og satt til henstand på 

is i 5 minutter etter første og andre tilsetning av reduksjonsmiddel, og i 30 minutter etter 

tredje tilsetning av reduksjonsmiddel.  

3 Overskudd av reduksjonsmiddel ble fjernet ved å langsomt tilsette 5 x 100 µl av iseddik.  

4 En PD-10 kolonne ble brukt til å fjerne saltrester. Se metode 3.1.13. 

5 Prøven ble frysetørket. Se metode 3.1.10 

6 Prøvene ble løst i 1 ml destillert vann og deretter tilsatt 200 µl 0,2 M MES og 400 µl 500 

mg/ml karbodiimid (nylaget i destillert vann). Prøveløsningen ble blandet på vortex og satt til 

henstand i romtemperatur i 3 timer.  

7 Det ble tilsatt 1 ml 2 M TRIZMA under henstand på is i minst 5 minutter.  Lokket ble ikke 

skrudd fast på grunn av gasstrykk som dannes i metyleringsrøret.  

8 Det ble så tilsatt 1 ml 70mg/ml NaBD4 (nylaget i 0,05M NaOH) og løsningen satt i kjøleskap 

(4ºC) over natten.  

9 Overskudd av reduksjonsmiddel ble så fjernet ved å langsomt tilsette 5 x 100 µl iseddik.  

10 En PD-10 kolonne ble brukt til å fjerne saltrester. Se metode 3.1.13. 

11 Prøvene ble så frysetørket ved hjelp av Speed Vacuum Dryer.  

 

3.5.4 Metylering etterfulgt av hydrolyse, reduksjon og acetylering  
 

Ved metylering vil alle frie hydroksylgrupper på polysakkaridet bli metylert for å skille disse 

fra de OH-gruppene som deltar i glykosidbindingene. Dette blir etterfulgt av hydrolyse der de 

delvis metylerte sukkerne blir spaltet, og deretter redusert og acetylert til å gi PMAA (delvis 

metylerte alditol acetater) (figur 22). Disse kan bli separert, identifisert og kvantifisert ved 

analyse på GC-MS (Pettolino et al., 2012). 
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Figur 22. Her vises de kjemiske reaksjonene polysakkaridet går gjennom ved en metylering, syrehydrolyse, 
deuterert reduksjon og acetylering (Cui, 2005). 
 

3.5.4.1 Metylering 
 

Prinsipp 

Under metyleringen skal det skje en konvertering av alle frie OH-grupper til CH3O-grupper. 

Dette krever basisk miljø så det benyttes NaOH i DMSO som ioniserings-agens og CH3I er 

brukt som metylerings-agens (figur 23) (Cui, 2005). Etter at OH-gruppene i polysakkaridet 

blir deprotonert i basisk miljø blir det dannet et oksid-ion som vil angripe CH3I i en nukleofil 



	52	

substitusjonsreaksjon. Resultatet av dette er at vi får metylert alle OH-gruppene som ikke 

deltar i en glykosidbinding (Austarheim, 2007). En forutsetning for at reaksjonen skal skje er 

fullstendig løselighet av polysakkaridene i DMSO. Dette kan oppnås ved å ha konstant røring 

og/eller ha ultralyd behandling ved forhøyet temperatur (opp til 70°C). Dersom 

polysakkaridet ikke er tilstrekkelig løst vil det føre til undermetylering, noe som videre fører 

til unøyaktige konklusjoner om strukturen. Undermetylering skjer vanligvis på grunn av en 

ufullstendig metylering av polymeren (Cui, 2005).   

 

 
Figur 23. Hydroksyl-gruppene blir deprotonert og deretter metylert for å kunne skille de fra glykosidbindingene 
(Austarheim, 2007). 
 

Reagenser 

• Vannfri MeOH  

• DMSO (dimetylsulfoksid)  

• NaOH-pellets 

• Metyljodid  

• Natriumtiosulfat 

• DCM (diklormetan)  

• Destillert vann 

 

Utstyr  

• Metyleringsrør med skrukork, 15 ml  

• SMI Capillaries (blå)  

• Transferpettor, 50-100 µl og 200 µl 

• N2-gassoppsett med varmeenhet: Pierce Reacti-Therm III™, Heating Module No. 

18840 koblet med nitrogen, komprimert (AGA) 

• Glasspipetter med peleusballong 

• Whirlmixer: MS2 Minishaker (IKA) 
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• Morter med pistill 

• Ristestativ: Janke&Kunkel Typ VX5 (IKA-VIBRAX-VXR)  

• Sentrifuge: Heraeus Multifuge 4KR 

 

Betingelser 

• Alt utstyr av glass var syrevasket på forhånd. Se metode 3.1.12.  

• Avtrekk under tilsetning av CH3I.  

 

Prosedyre 

1 De frysetørkede prøvene fra karboksylsyrereduksjon (metode 3.5.3) ble tilsatt 100 µl 

MeOH. Disse ble tørket under N2-gass. 

2 Det ble så tilsatt 500 µl DMSO og satt på ristestativ i ca. 20 minutter.  

3 En blanding av NaOH i DMSO ble laget ved å knuse NaOH-pellets i DMSO med en 

morter. Det skal være 120 mg/ml og 1 NaOH pellet veier rundt 105 mg (det ble brukt 

10 pellets i 5 ml DMSO).  

4 Det ble tilsatt 500 µl DMSO/NaOH-blanding i hver prøve ved hjelp av SMI 

glasspipette. Reagenset ble tilsatt direkte i prøven for å unngå å få NaOH-

suspensjonen på siden av glasstuben.  

5 Prøvene ble tørket med nitrogengass og deretter satt på ristestativ i 50 minutter.  

6 Det ble tilsatt 100 µl metyljodid og løsningen blandet i 10 minutter. Dette ble gjentatt 

en gang til.  

7 Det ble så tilsatt 200 µl metyljodid og løsningen ristet i 20 minutter.  

8 Prøvene ble overført til 15 ml metyleringsrør, men 5 ml natriumthiosulfat ble tilsatt 

før overføring for å lettere overføre via glasspipette (tykk suspensjon).  

9 Det ble tilsatt 10 ml 100 mg/ml natriumthiosulfat (nylaget i destillert vann) og 2 ml av 

DCM (diklormetan). Lokket ble satt på og løsningen blandet (> 40 sekunder per 

prøve). Prøvene ble sentrifugert for å separere fasene.  

10 Supernatanten ble fjernet (vannfasen) og den nedre fasen (DCM-fasen) ble vasket 4 

ganger med 5 ml vann.  

11 DCM-fasen ble tørket ved hjelp av nitrogengass.  
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3.5.4.2 Hydrolyse 
 

Prinsipp 

Metylerte polysakkarider gjennomgår en syrehydrolyse der glykosidbindingene mellom 

monosakkridene blir spaltet (figur 24). Det vanligste reagenset brukt til hydrolyse er 

trifluoreddiksyre (TFA) som er flyktig og kan lett fjernes ved hjelp av nitrogengass, og 

svovelsyre. Avhengig av hva slags prøver som analyseres, velges syrer med egenskaper 

tilpasset hydrolysen (Pettolino et al., 2012).  

 

 
Figur 24. Hydrolyse av metylerte polysakkarider med TFA (Austarheim, 2007) 
 

Reagenser 

• 2,5 M trifluoreddiksyre (TFA)  

 

Utstyr 

• SMI Capillaries (blå)  

• Varmeskap: Heraus instruments Function line 

• N2-gassoppsett med varmeenhet: Pierce Reacti-Therm III™, Heating Module No. 

18840, koblet med Nitrogen, komprimert (AGA) 

• Transferpettor, 100 µl 

 

Betingelser 

• Alt glassutstyr ble syrevasket på forhånd. Se metode 3.1.12 

• Under tørking med varme på Speed Vacuum Dryer er temperaturen 100 °C. 

 
Prosedyre  

1 Metylerte prøver fra metode 3.5.4.1 ble tilsatt 1 ml 90 % trifluoreddiksyre (TFA) og 

deretter satt i varmeskap ved 100˚C i 5 timer.  
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2 Prøvene ble så fortynnet med 5 ml vann, og satt i varmeskap igjen ved 100˚C i 1 time. 

Prøvene ble så dampet inn på rotavapor til mindre volum (ca. 1 ml)  

3 Prøveløsningene ble overført til syrevaskede 10 ml rør. 

4 Prøvene ble tørket på Speed Vacuum dryer i 1 time (med 0,5 time varme) og avkjølt i 

romtemperatur. Det vil ligge igjen gulaktige oljelignende rester.  

 

3.5.4.3 Reduksjon  
 

Prinsipp 

De delvis metylerte og hydrolyserte monosakkaridene reduseres i et basisk miljø med NaBD4 

og dermed åpnes ringstrukturen, det dannes alditol og C1 blir merket med deuterium (figur 

25). Informasjon om anomerisk konfigurasjon går tapt i dette trinnet.  

 

 
Figur 25. Ringstrukturen av de metylerte og hydrolyserte monosakkaridene gjennomgår en reduksjon ved at det 
sykliske hemiacetalet ved C1 reduseres til alditol (Austarheim, 2007) 
 

Reagenser 

• 2M NH4OH 

• NaBD4 

• Iseddik  

• 5 % eddiksyre i MeOH 

• Vannfri metanol  

 

Utstyr 

• Ultralydbad 

• Transferpettor, 50 µl og 100 µl 

• SMI Capillaries (grønn og blå)  

• Varmeskap: Heraus instruments Function line 
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• Glasspipetter med peleusballong 

• N2-gassoppsett med varmeenhet: Pierce Reacti-Therm III™, Heating Module No. 

18840, koblet med Nitrogen, komprimert (AGA) 

 

Betingelser 

• Alt glassutstyr var syrevasket på forhånd. Se metode 3.1.12. 

• Under tørking med varme på Speed Vacuum Dryer er temperaturen 100°C 

 

Prosedyre 

1 De tørkede prøvene fra hydrolysen (metode 3.5.4.2) ble løst i 500 µl av 2M NH4OH 

og tilsatt 500 µl av 1 M nylaget natriumborodeuterid i 2M NH4OH. 

2 Prøvene ble satt i ultralydbad i 1 minutt og inkubert i varmeskap ved 60˚C i 1 time.  

3 Overskudd av reduksjonsmiddel ble fjernet ved å tilsette 3 x 50 µl iseddik. Det ble 

observert brusing som indikerer en vellykket reduksjon. Prøven ble tørket på Speed 

Vacuum Dryer i ca. 2 timer (med 1,5 time med varme). 

4 Videre ble det tilsatt 2,5 ml 5 % iseddik i MeOH og løsningen inndampet på Speed 

Vacuum Dryer i 1 time (0,5 time med varme).  

5 Punkt 4 ble gjentatt, inndampet på Speed Vacuum Dryer i 0,5 time (20 minutter med 

varme).  

6 Tilslutt ble det tilsatt 2 x 2,5 ml MeOH og inndamping på Speed Vacuum Dryer i 20 

minutter per gang uten varme.  

 

3.5.4.4 Acetylering 
 

Prinsipp 

For å øke flyktigheten av derivatene for GC-separasjon, blir de delvis metylerte 

monosakkaridene acetylert i eddiksyreanhydrid. På denne måten vil C-atomet involvert i 

glykosidbindingene få en acetylgruppe. Mønsteret av substitusjon av O-acetyl gruppene 

reflekterer hvor bindingene har vært og ringstørrelsen på monosakkaridet. Vi finner acetyl-

gruppe hvor det har vært binding (figur 26). GC-retensjonstid og spekter brukes sammen for 

å identifisere derivatene.  
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Figur 26. Acetylering og dannelsen av delvis metylerte alditol acetater (PMAA). Vi får markert C-atomet som 
har deltatt i glykosidbinding (Nilsen, 2015). 
 

Reagenser 

• 1-metylimidazol 

• Eddiksyreanhydrid 

• Destillert vann 

• DCM (diklormetan)  

• Vannfri metanol  

 

Utstyr  

• Glasspipetter med peleusballong 

• Transferpettor, 50 µl og 100 µl 

• SMI Capillaries (grønn og blå)  

• Whirlmixer: MS2 Minishaker (IKA) 

• Sentrifuge: Heraeus Multifuge 4KR 

• Metyleringsrør med skrukork 10 ml  

• N2-gassoppsestt med varmeenhet: Pierce Reacti-Therm III™, Heating Module No. 

18840, koblet med Nitrogen, komprimert (AGA) 

• Små syrevaskede rør med grønn kork (metanolyserør)  

 

Betingelser 

• Alt glassutstyr er syrevasket på forhånd. Se metode 3.1.12 

 

Prosedyre 

1 Prøvene fra reduksjon (metode 3.5.4.3) ble tilsatt 200 µl 1-metylimidazole, etterfulgt 

av 2 ml eddiksyreanhydrid. Løsningen ble blandet godt. Det ble brukt ultralydbad for 
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å bryte opp de uløselige krystallene. Rørene med prøveløsning ble satt til henstand i 

romtemperatur i 10 minutter.  

2 Overskudd av eddiksyreanhydrid ble fjernet ved å tilsette 10 ml destillert vann. 

Prøveløsningen ble varm, og ble blandet godt og satt til henstand i romtemperatur i 10 

minutter.  

3 De delvis metylerte prøvene ble så ekstrahert ved å tilsette 2 x 1 ml delmengder av 

DCM. For hver ekstraksjon ble prøvene blandet godt i >30 sekunder for hver gang og 

sentrifugert ved 1000 rpm. Den nederste fasen/DCM-fasen ble samlet opp hver gang.  

4 Ekstraktene ble tilbakevasket med 2 x 5 ml delmengder av destillert vann. DCM-fasen 

ble overført til små syrevaskede rør og tørket med N2-gass.  

5 Videre ble prøvene løst opp igjen med 50 µl vannfri metanol.  

6 Prøvene ble lagt i fryser til analyse er klart på GC-MS.  

 

3.5.5 GC-MS  
 

Gasskromatografi i kombinasjon med massespektrometri (GC-MS) brukes til å analysere 

bindingsforhold. Stoffene separeres først ved passasje gjennom en kromatografisk kolonne 

hvor de deretter hver for seg elueres inn i massespekteret. I MS-detektoren ioniseres 

molekylene og de brytes ned til mindre, mer stabile fragmenter. Massen til de ioniserte 

molekylene og de eventuelle fragmentene bestemmes ved at de først separeres etter deres 

masse/ladningsforhold (m/z), og deretter detekteres av en detektor (figur 27). Hver gang et 

stoff elueres inn i massespektrometeret, øker den totale ionestrømmen kortvarig og gir 

opphav til topper i kromatogrammet. Når det kun strømmer bæregass inn i 

massespektrometeret er den totale ionestrømmen lav, og vi ser ingen topper (Pedersen-

Bjergaard and Rasmussen, 2004c).  
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Figur 27. Gasskromatograf koblet til et massespektrometer (NETZSCH, 2017) 
 

Betingelser  

• Flowhastighet: 1 ml/min  

• Injektortemperatur: 250 ºC  

• Temperaturprogram: 

 

 

Utstyr 

• Gasskromatograf-massespekter: Shimadzu GC-2010 med GCMS-QP2010  

• Detektor: MD-800 (det ble tatt opp 70 eV spektra)  

 

Analysevilkår 

• Bæregass: Helium 

• GC-kolonne: Restek Rtx-5 (silika) 

(Lengde: 30 m, indre diameter: 0,25 mm, filmtykkelse: 0,25 µm)  

• Injektor: Splitt:splittless (ratio 1:10)  

• Programvare: Shimadzu GC-MS solution software, version 2.10   

           20°C/min      0,5°C/min      30°C/min  

80°C  à 170°C   à 200°C   à 260°C 
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3.6 Bestemmelse av proteininnhold  
 

Prinsipp  

Denne metoden brukes til å bestemme konsentrasjon av løselig proteiner i prøver. Dette 

innebærer tilsetning av sur fargeløsning til prøven og en absorbansmåling ved 595 nm 

(Bradford, 1976). Resultatet av prøvene sammenliknes med en standardkurve som gir relative 

målinger på konsentrasjon av proteiner i prøven. Mengde fargestoff som er bundet til 

proteinene er avhengig av responsen til ulike konsentrasjoner av proteiner i prøven. Den 

maksimale absorbansen for en sur løsning av Coomassie® Brilliant Blue G-250 dye er 

mellom 465 nm til 595 nm, når binding til proteiner forekommer. Dette fargestoffet bindes 

primært til basiske og aromatiske aminosyre-rester, spesielt arginin. Det viser seg at 

komplekset som dannes mellom fargestoff og albumin er konstant i over 10-fold fortynnet 

konsentrasjon. Konsentrasjonsrområde for denne testen er 0,05 – 0,5 mg/ml. Forstyrrelser av 

resultatene kan komme av kjemisk-protein og/eller kjemisk-fargestoff interaksjoner (BIO-

RAD, 2017). 

 

Reagenser  

• Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate 

• BSA, serum-albumin fra storfe (standard)  

• Destillert vann 

 

Utstyr 

• 96-brønners mikrotiterplate 

• Eppendorfrør  

• Pipette 

• Whatman #1 filter 

• Trakt 

• Mikroplate-absorbansmåler: BIORAD iMark™ 3770 model 

 

Prosedyre  

1 Det ble laget løsning med fortynnet fargestoff der det ble brukt 2 ml av Dye Reagent 

Concentrate og 8 ml destillert vann (1:4 forhold). Denne løsningen ble filtrert for å 

fjerne partikler.  
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2 Prøveløsning av IOI-N og IOI-S ble laget til 1 mg/ml (0,6 mg i 600 µl destillert vann) 

3 Stamløsning av BSA ble laget til 0,5 mg/ml (2,5 mg i 5 ml). 

4 Det ble deretter laget en fortynningsrekke av BSA på 0,05 mg/ml, 0,0625 mg/ml, 

0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml (se tabell 3). Hver av dem i 3 paralleller. 

5 Av hver konsentrasjon av BSA og prøveløsning ble 10 µl overført til mikrotiterplate i 

separate brønner. Se figur 28 for oppsett på mikrotiterplaten.  

6 Det ble tilsatt 200 µl fortynnet fargestoff til hver brønn. For at det skulle bli blandet 

grundig ble pipetten brukt til å suge løsningen opp og ned for å mikse løsningene i 

brønnen.  

7 Platen ble satt til henstand i romtemperatur i 5 minutter. Absorbansen vil øke over tid.  

8 Absorbansen ble målt ved 595 nm.  

 
Tabell 3. Fortynningsrekke for standardløsningen av BSA. 
 

Standard nummer Konsentrasjon BSA stamløsning  

(0,5 mg/ml) : vann 

1 0,5 mg/ml  1 ml : 0 ml  

2 0,25 mg/ml 500	µl : 500 µl 

3 0,125 mg/ml 250 µl : 750 µl 

4 0,0625 mg/ml  125 µl : 875 µl  

5 0,05 mg/ml 100 µl : 900 µl  
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Figur 28. Oppsett på mikrotiterplaten for bestemmelse av proteininnhold i IOI-N og IOI-S. STD = standard. 
 

3.7 Kvantitativ analyse av total fenolinnhold  
 

Prinsipp 

Total fenolisk kvantifiseringsanalyse er basert på Folin-Ciocalteu-metoden (Singleton and 

Rossi, 1965). Folin Ciocalteu-reagens (FC-reagens) inneholder 

phosphomolybdate/phosphotungstate-syrekomplekser. Disse reduseres av fenoliske OH-

grupper og fører til dannelse av et blått kompleks. Den maksimale absorbansen avhenger av 

konsentrasjonen av fenoliske forbindelser i prøven. Mekanismen er en 

oksidasjon/reduksjons-reaksjon og en karbonat-buffer brukes for å justere pH. Det reduserte 

FC-reagenset kan detekteres i et spektrofotometer i området fra 690-710 nm. 

Reaksjonstemperaturen reduserer tiden som er nødvendig til å oppnå maksimal farge (Temp 

= 37˚C) (Singleton and Rossi, 1965).  

 

Reagenser 

• 1M Na2CO3 • 10H20 (buffer)  

• Folin-Ciocalteu reagens (1:2 fortynning i destillert vann)  

• Ferulsyre 
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• Prøveløsning IOI-N og IOI-S (1 mg/ml)  

• Metanol 

• Destillert vann 

 

Utstyr  

• Mikroplate-abosrbansmåler: BIORAD iMark™ 3770 model 

• 96-brønners mikrotiterplate 

• Pipette 

• Eppendorfrør 

 

Prosedyre  

1 Det ble først laget stamløsning av ferulsyre: 

- 1,5 mg ferulsyre ble løst i 1,5 ml metanol, og deretter fortynnet videre med 1,5 

ml destillert vann (konsentrasjonen av ferulsyre ble på 0,5 mg/ml)  

2 Så ble det laget fortynninger av stamløsningen til standardkurven. Se tabell 4. 

 
Tabell 4. Fortynninger av stamløsning til standardkurven. 
 

Standard nummer Mengde (µg)  Konsentrasjon (µg/ml)  Stamløsning (µl):vann (µl)  

1 2 5 4 – 396  

2 4 10  8 – 392 

3 8 20 16 – 384 

4 12 30  24 – 376 

5 16 40 32 – 368 

6 20 50 40 – 360  

 

3 Det ble laget 1M Na2CO3 x 10H2O (Mw = 285,99 g/mol) (5,885 g/20,57ml)  

4 Folin Ciocalteu-reagens ble fortynnet 1:2 i destillert vann (9 ml: 18 ml) 

5 Prøveløsning av IOI-N og IOI-S i konsentrasjon 1 mg/ml ble laget.  

6 Deretter ble 100 µl av hver konsentrasjon av standarder og prøveløsning tilsatt i hver 

sin brønn på mikrotiterplaten. I hver brønn ble det så tilsatt 100 µl FC-reagens. Se 

figur 29 for oppsett på mikrotiterplaten.   

7 Platen med løsningene ble satt til henstand i 3 minutter.  
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8 Så ble 100 µl	1M	Na2CO3-løsning tilsatt og lot stå i romtemperatur i 1 time.  

9 Absorbansen ved 750 nm ble målt og avlest. Absorbansverdiene ble justert med 

verdien av blank-prøven.  

 

 
 
Figur 29. Oppsett på mikrotiterplaten for kvantitativ analyse av total fenolinnhold av IOI-N og IOI-S. STD = 
standard.  
 

3.8 Biologisk aktivitet 
 

3.8.1 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 vev. NO er blant annet ansvarlig for 

vasodilatasjon og økning i vaskulær permeabilitet. NO kan modulere frigjøringen av mange 

inflammatoriske mediatorer fra en rekke celler som deltar i inflammatoriske responser (for 

eksempel makrofager og dendrittiske celler) (Wallace, 2005). Mengden av NO frigjort fra 

makrofager og dendrittiske celler (DC) måles gjennom nitritt (NO2
-) som er et stabilt og 

flyktig oksidansjonsprodukt fra NO. Denne forbindelsen har vist seg å være en god markør 

for makrofag- og DC-aktivering. Bruk av Griess-reagenser baserer seg på dannelse av NO2
-, 

som danner en farget azo-forbindelse ved reaksjon med sulfanilamid og N-(1-
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naptyl)etylendiamin (NED) i surt miljø. Absorbansen av den fargede løsningen måles ved 

540 nm (figur 30).  

 
Figur 30. Kjemiske reaksjoner involvert i måling av NO2

- ved bruk av Griess-reagens. Det blir dannet en farget 
forbindelse (azo-produkt) med absorbans-maksimum 540 nm (Merck, 2017). 
 

Reagenser  

• Cellemedium: Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) m/high glucose (4,5 

g/L) fra Life Technologies:  

- Til 500 ml medium tilsettes 1 % Na-pyruvat (5 ml), 10 % FBS (ca. 50 ml) og 

1 % streptomycin + penicillin (5 ml) og 500 µl 2-mercaptoetanol 

• Griess reagens A: 1 % sulfanilamid løst i 5 % fosforsyre  

• Griess reagens B: 0,1 % N-(1-naptyl)etylendiamin (NED) løst i destillert vann 

• Cellelinje: J774A.1 derivert fra musemakrofager, D2SC/1 dendrittiske celler (mus) 

• Positive kontroller: LPS (LPS fra E.coli 055:B5, Sigma-Aldrich) og Pam2CSK4 

(syntetisk dioletylert lipoprotein), (InvioGen) 

• Co-stimulator: IFNγ (Peprotech) 

• Tryptanblå 

• 100 mM Natriumnitrat (NaNO2)  

• Destillert vann 

• 70 % EtOH  



	66	

 

Utstyr  

• Falcon-rør (sentrifugerør)  

• Dyrkningsflasker 

• Stripetter 5, 10 og 25 ml  

• Celleinkubatorskap med CO2-kontroll: ESCO Celculture CO2 Incubator 

• Sentrifuge: Kubota 4200  

• Celleteller: Invitrogen Countess 

• Absorbansmåler: BIO-RAD iMark™ model 3550 

• Mikrotiterplater med flat og rund bunn 

• LAF-benk 

 

Betingelser 

• Alt utstyr som ble benyttet i LAF-benken var sterilt og ble spritet med 70 % etanol før 

det ble tatt inn i benken.  

• Cellene ble inkubert i varmeskap ved 37°C med 5 % CO2  

 

Prosedyre 

A. Splitting av celler 

1 Celleskrape ble brukt til å løsne cellene fra dyrkningsflasken.  

2 Det ble pipettert opp og ned 10-15 ganger med 5 ml-stripette for å løse opp eventuelle 

celleklumper.  

3 1 ml cellesuspensjon ble tilsatt ca. 15 ml nytt cellemedium og dyrket videre. Cellene 

ble splittet 2 ganger per uke.   

4 Resten av cellesuspensjonen ble overført til et sentrifugerør for videre bruk.  

 

B. Aktivering av makrofager og DC - dag 1  

1 En fortynningsrekke av prøven på 5 mg/ml, 500 µg/ml og 50µg/ml ble laget.  

2 Makrofager og DC ble høstet fra cellekultur (musemakrofag-cellelinje, J774A.1 og 

dendrittisk cellelinje, D2SC/1). For å telle cellene ble 10 µl cellesuspensjon blandet 

med 10 µl tryptanblått i et eppendorfrør. 10 µl overføres til et tellekammer og settes 

inn i celletelleren. Tallet for levende celler ble brukt.  

3 Cellene ble spunnet ned ved 1300 rpm i 5 minutter.  
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4 Cellene ble resuspendert i dyrkingsmedium til en konsentrasjon på 500.000 celler/ml. 

Det ble pipettert forsiktig opp og ned for å løse opp celleklumpen.  

5 100 µl cellesuspensjon (= 50.000 celler) tilsettes hver brønn. En flatbunnet 

mikrotiterplate ble benyttet til testen. 

6 2 µl av hver fortynning av prøve ble tilsatt til hver sin brønn. Det ble laget 2 

paralleller av hver fortynning. Som positive kontroller ble 2 paralleller med 1 µl LPS 

(0,1 µg/µl) og 1 µl Pam2CSK4 (0,1 mg/ml) benyttet. 1 µl av IFNγ (10 U/brønn) ble 

brukt som co-stimulator. Medium med celler ble benyttet som negativ kontroll i 4 

brønner.  Se figur 31 for mikrotiterplateoppsett.  

7 Til hver brønn ble 100 µl cellesuspensjon tilsatt. Sluttkonsentrasjon av prøvene ble på  

8 100 µg/ml, 10 µg/ml og 1 µg/ml.  

9 Cellene ble inkubert i ca. 22-24 timer.  

 

C. Aktivering av makrofager og DC - dag 2 

1 Det ble laget en standardkurve med fortynninger av 100 mM NaNO2. En 

fortynningsrekke på 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13 og 1.56 µM NaNO2 ble benyttet i 

forsøket. Se figur 31 for oppsett på mikrotiterplaten. Standardkurven må lages fersk 

for hvert forsøk på grunn av endringer i farge.  

2 Det ble veid opp 50 mg Griess-reagens A og løst i 5 ml 5 % fosforsyre. Det ble så 

veid opp 5 mg Griess-reagens B og løst i 5 ml destillert vann. Griess-reagens B er 

lyssensitivt og må beskyttes mot lyseksponering.  

3 Supernatanten med cellesuspensjon ble overført til rundbunnet mikrotiterplate og 

sentrifugert ved 1400 rpm i 2 minutter.  

4 Av denne supernatanten ble 50 µl overført til en flatbunnet mikrotiterplate.  

5 Av hver fortynning av NaNO2 ble 50 µl tilsatt til mikrotiterplaten i 2 paralleller. 

6 Av Griess-reagens A ble det tilsatt 50 µl til hver brønn, og platen ble satt mørkt i 10 

minutter.  

7 Av Griess-reagens B ble det tilsatt 50 µl til hver brønn.  

8 Mikrotiterplaten ble så sentrifugert ved 1400 rpm i 2 minutter for å fjerne eventuelle 

luftbobler.  

9 Absorbansen ble målt ved 540 nm. 
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Beregninger:  

• LPS (positiv kontroll) er en TLR-4 ligand 

1 µl av 0,1 µg/µl (100 ng/µl) à 100 ng i 100 µl celler. Sluttkonsentrasjon: 1 µg/ml 

• IFNγ (co-stimulator) 10U/brønn 

Nedfryst i -80 °C i batcher på 10 µl. Tines opp og fortynnes i 490 µl cellemedium (totalt 

500 µl) à 1 µl i hver brønn 

• Pam2CSK4 (positiv kontroll) er en TLR-2 agonist, syntetisk dioletylert lipoprotein  

Utgangskonsentrasjon 1 mg/ml à Fortynnes i medium til 0,1 mg/ml  

10 µl tas ut av 1 mg/ml-løsningen og tilsettes 90 µl cellemedium  

1 µl av 0,1 mg/ml (0,1 µg/µl) i brønnene à 100 ng i 100 µl celler (= 1 µg/ml)  

 

Statistisk analyse 

Forskjellene i frigjort nitritt mellom medium og prøver/kontroller ble testet for statistisk 

signifikans ved bruk av Dunnett’s multiple comparison test. P-verdier på 0,05 eller mindre 

ble betraktet som statistisk signifikante verdier.  

 

 
Figur 31. Mikrotiterplateoppsett for aktivering av makrofager og dendrittiske celler. STD = standard. 
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3.8.2 Komplementfikseringstesten 
 

Prinsipp 

For å få en indikasjon på om biologisk aktive substanser kan modulere immunsystemet via 

komplementsystemet kan man benytte komplementfikseringstesten. Dette er en in vitro 

hemolytisk analysemetode og kan brukes for å undersøke om polysakkarider har en 

innvirkning på det medfødte immunsystemet. Komplementaktivering fører til lyse av 

bakterier ved å lage hull i cellemembranen. På samme måte testes dette på erytrocytter i vårt 

testsystem. Her benyttes det erytrocytter fra sau (SRBC), antistoff mot erytrocyttene fra kanin 

og komplement fra humant serum. Erytrocyttene blir sensibilisert med antistoff slik at 

komplement gjenkjenner overflaten og har mulighet til å binde seg til cellen og gi hemolyse. 

Polysakkaridene i prøven får reagere med komplement før blodcellene blir tilsatt, på denne 

måten får de tid til å interagere med enkelte komplementfaktorer slik at disse aktiveres eller 

inaktiveres. Det blir mulig å måle og se om prøven har en stimulerende eller inhiberende 

aktivitet på komplementsystemet. Begge utfallene vil resultere i redusert hemolyse og testen 

vil ikke skille mellom disse effektene. Graden av lyse indikerer gjenværende 

komplementfikseringsaktivitet, og en positiv aktivitet i testen vil resultere i hemming av lyse 

(Michaelsen et al., 2000). Biophytum petersianum (BP-II) benyttes som positiv kontroll, da 

den inneholder et isolert pektin som tidligere har vist god komplementfikserende aktivitet 

(Inngjerdingen et al., 2006). 

 

Reagenser 

• Fosfatbuffer (PBS), pH 7,2  

• Veronal/BSA-buffer; veronalbuffer (CFT pH 7,2) med 2 mg/ml BSA (Bovine Serum 

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

• Virion 9020 Amboceptor, fortynnet 1:10 i veronalbuffer 

• Erytrocytter (SRBC), sau 10010; tappet 8/5-17, Bygdø Kongsgård 

• Humant komplement ECG (fra Folkehelseinstituttet)  

• Standard: Biophytum petersianum (BP-II) 500 µg/ml  

• Destillert vann 
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Utstyr 

• Mikrotiterplate, 96 brønner (rund- og flatbunnet) 

• Sentrifuge: Centrifuge 5810 (Eppendorf)  

• Varmeskap med risteplate: 211DS Shaking Incubator (Labnet International Inc.)  

• Mikroplate-absorbansmåler: iMark modell 3550 (BioRad) 

• Pipette og multipipette i forskjellige størrelser (10 µl – 1 ml)  

• Plastpipette, 3 ml  

• Reagensrør, 10 ml 

• Dekkende teip til mikrotiterplater 

• Parafilm  

• Eppendorf-rør 

• Whirlmixer: Heidolph REAX top  

 

Betingelser 

• Sentrifugering av reagensrør: 5 minutter på 3000 rpm  

• Sentrifugering av mikrotiterplater: 5 minutter på 4000 rpm  

• Inkubering i varmeskap med risteplate: 30 minutter ved 37 °C  

• Absorbans målt ved 415 nm  

 

Prosedyre 

A. Fortynning av prøvemateriale 

1 Innveid prøve (ca. 0,5 mg) ble løst i veronal/BSA-buffer slik at 

utgangskonsentrasjonen ble 500 µg/ml. Tilsvarende ble gjort for standarden BP-II.  

2 Det ble laget en 2-folds fortynningsrekke av hver prøve. Prøvene ble lagt i fryser frem 

til bruk. Se tabell 5.  
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Tabell 5. Fortynningsoppsett for hver prøve ved 2-folds fortynning 
Rør nummer Konsentrasjon µg/ml  Fortynning 

1 500 Stamløsning 

2 250  500 µl stamløsning + 500 µl veronal/BSA-buffer  

3 125  500 µl fra rør 2 + 500 µl veronal/BSA-buffer 

4 62,5  500 µl fra rør 3 + 500 µl veronal/BSA-buffer 

5 31,25 500 µl fra rør 4 + 500 µl veronal/BSA-buffer  

6  15,63  500 µl fra rør 5 + 500 µl veronal/BSA-buffer 

7 7,81 500 µl fra rør 6 + 500 µl veronal/BSA-buffer 

8 3,9 500 µl fra rør 7 + 500 µl veronal/BSA-buffer 

9 1,95 500 µl fra rør 8 + 500 µl veronal/BSA-buffer 

10 0,98 500 µl fra rør 9 + 500 µl veronal/BSA-buffer 

 

B. Vasking av saueblodceller før sensibilisering 

1 Det ble tatt ut en mengde blod (ca. 200 µl per mikrotiterplate). Uten å slemme opp 

blodet, ble det overført til et rent reagensglass.  

2 Blodcellene ble vasket to ganger med fosfatbuffer og deretter en gang med 

veronal/BSA-buffer. Glasset ble fylt opp ca. 2/3 med vaskeløsning. Mellom hver vask 

ble blandingen sentrifugert.  

3 Vaskeløsningen ble fjernet mellom hver vask ved hjelp av plastpipetter. 

 

C. Sensibilisering av saueblodceller  

1 Det ble tatt ut 15 µl Virion 9020 Amboceptor, 60 µl pakkede celler og 5,925 ml 

veronal/BSA-buffer og inkubert med risiting i 30 minutter ved 37°C.  

2 Løsningen ble vasket to ganger med fosfatbuffer og en gang med vernoal/BSA-buffer, 

det ble sentrifugert mellom hver vask. Vaskevannet ble fjernet med plastpipette 

mellom hver vask.  

3 Blodet ble fortynnet med 5,940 ml veronal/BSA-buffer, en 1 % løsning av blodceller 

har blitt laget. Løsningen ble satt i kjøleskapet frem til bruk.  

 

D. Titreringskurve for komplementkilden 

1 Til en mikrotiterplate med runde brønner ble det tilsatt 100 µl destillert vann til 8 av 

brønnene (100 % lysekontroll), 50 µl veronal/BSA-buffer til 28 brønner (4 x 7 

fortynninger av komplement/buffer), og 4 blankbrønner tilsettes 100 µl buffer.  
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2 Fortynningsrekke av komplement og buffer ble laget. Se tabell 6.  

3 Det ble tilsatt 50 µl av hver fortynning av komplement/buffer til brønnene med 

allerede tilsatt 50 µl veronal/BSA-buffer. Av hver fortynning ble det laget 4 

paralleller. Se figur 32 for oppsett på mikrotiterplaten.  

4 Mikrotiterplaten ble dekket med tape for å forhindre fordamping, og satt til 

inkubasjon i 30 minutter.  

5 Det ble tilsatt 50 µl 1 % sensibiliserte saueblodceller til hver brønn og satt til 

inkubasjon i 30 minutter.  

6 Platen ble deretter sentrifugert.  

7 Fra hver brønn ble 100 µl av supernatanten overført til en flatbunnet mikrotiterplate, 

og sentrifugert for å bli kvitt eventuelle luftbobler.  

8 Absorbansen ble avlest, og det ble korrelert til grad av hemolyse.  

 

Beregninger:  

Lyseringsgrad: )*+,-*./+01234155
)*+,-*./+6722

𝑥	100	% 

 
Tabell 6. Fortynningsoppsett for komplement. 
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 

 

E. Utføring av testen på prøvemateriale 

1 Til rundbrønnede mikrotiterplater ble det tilsatt 50 µl av hver fortynning av prøven, 

med to paralleller for hver fortynning. Til 4 av brønnene ble det tilsatt 100 µl destillert 

vann (100 % lysekontroll), og 4 brønner tilsatt 50 µl veronal/BSA-buffer (50 % 

lysekontroll) og 4 blankbrønner tilsettes 100 µl veronal/BSA-buffer.  

2 Komplement ble tatt opp fra fryseren rett før bruk og det ble laget en løsning med den 

fortynningen som ga 50 % hemolyse i titreringskurven. Det ble tilsatt 50 µl 
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komplement til hver brønn, bortsett fra 100 % lysekontroll-brønnene og 

blankbrønnene. Se figur 33 for oppsett på mikrotiterplaten.  

3 Platen ble dekket med teip for å forhindre fordamping og ble satt til inkubasjon i 30 

minutter.  

4 Det ble tilsatt 50 µl 1 % sensibilisesrte erytrocytter til alle brønnene og deretter satt til 

inkubasjon i 30 minutter.  

5 Platen ble sentrifugert.  

6 Til en flatbunnet mikrotiterplate ble 100 µl av supernatant overført til hver brønn. 

Platen ble dekket med teip og deretter sentrifugert for å fjerne eventuelle luftbobler 

som dannes under overføringen.  

7 Absorbansen ble målt og avlest, og det ble korrelert til grad av hemolyse.  

 

Beregninger:  

Hvor mye komplement som ødelegger systemet ble funnet ved å beregne lyseringsgrad. 

(Anbefalt lyseringsgrad er 50 %):  

 

Lyseringsgrad: 
)*+,-*./+<=>>?4
)*+,-*./+6722

𝑥	100	% 

 

For å finne % hemming av hemolyse av prøvene ble følgende formel brukt:  

Hemmingsgrad: )*+,-*./+01234155	@	)*+,-*./+A4ø6?
)*+,-*./+01234155

 x 100 %  

 

Jo lavere absorbans, jo høyere komplementfikserende aktivitet fordi da har færre blodceller 

blitt hemolysert (sprukket), det vil si at komplement har bundet seg til prøven.  
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Figur 32. Oppsett over utførelsen av titreringskurve for bestemmelse av 50 % lyse.  
 

 
 
Figur 33. Oppsett over utførelsen av komplementfikseringstest på IOI-N, IOI-S og IOI-EtS2 
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3.8.3 Reduksjon i NO-akkumulering fra LPS-stimulerte dendrittiske celler 

og test av cellenes levedyktighet (MTT-test) 
 

Prinsipp  

Denne testen baserer seg på samme prinsippet som ved NO-frigjøringen fra DC (seksjon for 

måling av NO-frigjøring fra makrofager og dendrittiske celler 3.8.1.), 

men til motsetning måles inhibering av NO-produksjonen etter LPS-stimulering. 

Nitrogenoksid (NO) er viktig i forsvarsresponsen hos vertsorganismen mot patogener som 

bakterier-, virus-, sopp- og parasitter. Overproduksjon av NO kan derimot indusere skade i 

vev assosiert med akutt og kronisk inflammasjon. LPS (lipopolysakkarider) er en komponent 

som finnes i celleveggen av gram-negative bakterier og er et av de kraftigste aktivatorene av 

makrofager og DC, og er med i produksjonen av proinflammatoriske cytokiner. Derfor vil en 

hemming av NO-akkumulering i LPS-stimulerte dendrittiske celler være en metode for å se 

på antiinflammatorisk effekt av testsubstansen vår (Joo et al., 2014) Det ble benyttet 

quercetin løst i DMSO/vann som positiv kontroll fordi quercetin er en kjent potent 

antiinflammatorisk substans (Murakami et al., 2015). Samtidig under testen ble det utført en 

test av cellenes levedyktighet MTT-test. Mitokondrie-avhengig reduksjon av MTT til 

formazan ble brukt til å måle cellenes evne til å forholde seg aktive. Ved hjelp av 

dehydrogenase aktivitet tilstede i mitokondriene vil den vannløselige og gulfargede 

tetrazolium saltet, MTT (3-(4,5-Dimetyltiazol-2-yl)-2,5-Difenyltetrazolium bromid) bli 

absorbert av metabolsk aktive celler og redusert til den uløselige og blåfargede substansen 

formazan (figur 34) (Berridge and Tan, 1993, Sigma-Aldrich, 2016). 

 

 
 
Figur 34. Reaksjonen for reduksjon av MTT (gulfarget) til formazan (blåfarget). Reaksjonen er katalysert av 
dehydrogenase i funksjonelle mitokondrier (Sigma-Aldrich, 2016) 
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Reagenser 

• Cellemedium: Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) m/high glucose (4,5 

g/L) fra Life Technologies:  

Til 500 ml medium tilsettes 1 % Na-pyruvat (5 ml), 10 % FBS (ca. 50 ml) og 1 % 

streptomycin + penicillin (5 ml) og 500 µl 2-mercaptoetanol 

• Griess reagens A: 1 % sulfanilamid laget i 5 % fosforsyre 

• Griess reagens B: 0,1 % N-(1-naptyl)etylendiamin (NED) laget i destillert vann 

• Cellelinje: D2SC/1, dendrittiske celler derivert fra mus 

• Positiv kontroll: Quercetin i 50/50 (DMSO/destillert vann), det lages fortynninger på 

25, 12,5 og 6,25 µg/ml 

• Tryptanblått  

• Standardkurve med NO: 100mM standardløsning av nitritt, lages fortynninger av 

(100)-50-25-12,5-6,25-3,13-1,56 µM nitritt. 1 µl 100 mM + 1000 µl medium = 

100µM  

• LPS + INFγ –løsning: for 50 brønner: 60 µl LPS (0,1 µg/µl stock) og 2,5 µl INFγ 

(stock-løsning) til 237,5 µl DMEM medium 

• MTS (Promega)-reagens 

• DMSO 

 

Utstyr 

• Falcon-rør (sentrifugerør)  

• Dyrkningsflasker 

• Stripetter 5, 10 og 25 ml  

• Celleinkubatorskap med CO2-kontroll: ESCO Celculture CO2 Incubator 

• Celleteller: Invitrogen Countess 

• Absorbansmåler: BIO-RAD iMark™ model 3550 

• Mikrotiterplater med flat og rund bunn 

• LAF-benk 

 

Betingelser 

• Ved splitting av celler ble det benyttet prosedyre A. Splitting av celler, fra seksjon 

3.8.1 for måling av NO-frigjøring fra makrofager og dendrittiske celler. 
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• Alt utstyr som ble benyttet i LAF-benken var sterilt og ble spritet med 70 % etanol før 

det ble tatt inn. 

• Cellene ble inkubert i varmeskap ved 37 °C med 5 % CO2 

 

Prosedyre 

A. Hemming av NO-akkumulering - dag 1 

1 En fortynningsrekke av prøven på 5 mg/ml, 500 µg/ml og 50 µg/ml ble laget.  

2 Cellene ble høstet fra cellekultur (dendrittisk cellelinje D2SC/1). For å telle cellene 

ble 10 µl cellesuspensjon blandet i 10 µl tryptanblått i et eppendorfrør. 10 µl 

overføres til et tellekammer og settes inn i celletelleren. Tallet for levende celler ble 

brukt.  

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

4 Cellene ble resuspendert i dyrkningsmedium til en konsentrasjon på 500.000 

celler/ml. Det ble pipettert forsiktig opp og ned for å løsne opp celleklumpen.  

5 100 µl cellesuspensjon (= 50.000 celler) ble tilsatt hver brønn. En flatbunnet 

mikrotiterplate ble benyttet til testen. 

6 2 µl av hver fortynning av prøvene ble tilsatt til hver sin brønn. Cellene ble inkubert i 

1 time i CO2-varmeskap. 

7 Det ble laget 2 paralleller av hver fortynning. Som positiv kontroll ble 2 µl Quercetin 

(25, 12,5 og 6,25 µg/ml) benyttet, med 2 paralleller av hver fortynning. Medium med 

celler ble benyttet som blank kontroll i 4 brønner. 2 paralleller av 1 µl LPS alene (1 

µg/ml) og 2 paralleller av 1 µl INFγ alene (200 U/ml) ble benyttet. I tillegg ble 2 

paralleller av DMSO i 0,5 % (0,5 µl), 2 % (2 µl) og 5 % (5 µl) benyttet.  

8 Etter 1 time ble 5 µl LPS + INFγ-løsningen ble tilsatt alle brønnene (unntatt blank 

kontroll og DMSO-brønnene). Se figur 35 for mikrotiterplateoppsett.  

9 Cellene ble inkubert ved 37 °C med 5 % CO2 i ca. 22-24 timer.  

 

Beregninger:  

Tillaging av LPS + IFNγ-løsning: For 50 brønner: 60 µl LPS (0,1 µg/µl) og 2,5 µl IFNγ til 

237,5 µl DMEM medium. Sluttkonsentrasjon blir da 1 µg/ml LPS og 208 U/ml IFNγ.  
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B. Hemming av NO-akkumulering - dag 2 

1 Supernatanten på ca. 110 µl ble overført til rundbunnet mikrotiterplate og sentrifugert 

ved 1400 rpm i 2 minutter. Det ble spart på platen med celler etter overføring av 

supernatant – og tilsatt 100 µl rent DMEM medium og satt i inkubatorskap i 1 time 

mens det ble gått videre på forsøket.  

2 Av supernatanten ble 50 µl overført til en flatbunnet mikrotiterplate.  

3 Det ble laget en standardkurve med fortynninger av 100 mM NaNO2 (100, 50, 25, 

12,5 6.25, 3.13 og 1.56 µM.  

4 Det ble veid opp 50 mg Griess-reagens A og løst i 5 ml 5 % fosforsyre. Det ble så 

veid opp 5 mg Griess-reagens B og løst i 5 ml destillert vann, dette reagenset er 

lyssensitivt og må beskyttes mot lyseksponering.  

5 Av Griess-reagens A ble det tilsatt 50 µl til hver brønn, og platen ble satt mørkt i 10 

minutter.  

6 Av Griess-reagens B ble det tilsatt 50 µl til hver brønn.  

7 Mikrotiterplaten ble så sentrifugert ved 1400 rpm i 2 minutter for å fjerne eventuelle 

luftbobler.  

8 Absorbansen ble målt ved 540 nm.  

9 Original-platen som var tilsatt rent medium ble sentrifugert, og absorbans ble målt 

ved 490 nm. Det ble så tilsatt 20 µl MTS-løsning. Måling ble avlest med en gang, 

etter 20-40 minutter, etter 75 minutter og etter 2 døgn. 
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Figur 35. Mikrotiterplateoppsett ved utførelsen av forsøk for inhibering av NO-akkumulering hos LPS-
stimulerte dendrittiske celler. STD = standard. 
 

3.8.4 DPPH-scavenging aktivitet  
 

Prinsipp 

DPPH-scavenging er en metode for bestemmelse av radikal-scavenging aktivitet av 

testsubstansen. DPPH (1,1-difenyl-2-pikrylhydrazyl) er et fritt radikal i relativt stabil form. 

Det uparede elektronet i DPPH kan delokaliseres gjennom de tre aromatiske ringene rundt, 

og molekylene unngår dimerisering, slik det foregår i de fleste frie radikaler. 

Delokaliseringen av det uparede elektronet er også grunnen til en dyp fiolett farge ved 

maksimalt absorpsjonsbånd på 517 nm. Ved å blande DPPH-løsning med testsubstansen som 

kan donere et hydrogenatom, gir det opphav til redusert form av DPPH og tap av den lilla 

fargen. For eksempel fenoliske forbindelser som er kjent radikal-scavengers (ofte en 

hydrogenatom-donor) kan gi reaksjon med DPPH og dermed gi opphav til den reduserte 

formen DPPH-H som har en lysegul farge (figur 36). Redusert radikalkonsentrasjon i prøven 

vil føre til fargeendring og dermed redusert absorbansverdi ved 517 nm. Jo mer av 

testsubstansen som reagerer med DPPH jo mer radikal-scavenging aktivitet har den og vi får 

nedgang i absorbansmåling (Kedare and Singh, 2011, Molyneux, 2004). Quercetin er brukt 

som positiv kontroll da dette er en meget stabil og kjent radikalscavenger.  
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Figur 36. DPPH fritt radikal har lilla farge og DPPH-H (ikke-radikal) har gul farge (Kedare and Singh, 2011) 
 

Reagenser 

• Difenylpikrylhydrazyl (DPPH) 

• Metanol 

• Destillert vann 

 

Utstyr 

• UV-spektrofotometer: Biochrom Libra S32 PC 

• Kyvetter av kvarts eller glass 

• Plastpipetter (3 ml)  

• Plastikkrører 

• Erlenmeyer kolbe (100-200 ml)  

• Magnetrører med magnet 

• Multipipette (50 µl)  

 

Betingelser 

• Alle målinger ved UV-spektrofotometer ble utført ved 517 nm. 

 

Prosedyre 

1 Det ble laget fortynninger av testsubstansen i destillert vann på 5 mg/ml, 1,25 mg/ml 

og 0,31 mg/ml (4-folds fortynning).  

2 Det ble laget løsning av DPPH i metanol (4 mg per 100 ml metanol). Det ble målt 

absorbansverdi ved 517 nm av DPPH-løsningen som skal ligge mellom 0,9-1,1. Dette 

ble eventuelt justert for dersom det ga verdier utenfor intervallet. Det tok litt tid før 

DPPH ble fullstendig oppløst, så magnetrører ble brukt. Det kan være substanser i 
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glass eller andre kontamineringer som kan reagere med DPPH og gjøre den forringet. 

DPPH-løsningen ble laget for dagen den ble brukt, og kunne ikke brukes dagen etter. 

3 Absorbansverdi ble målt for tre prøver med 2,95 ml DPPH-løsningn i hver sin 

kyvette. Blindprøve ble laget med 2,95 ml MeOH.  

4 Ved tiden t=0, ble 50 µl av testløsning tilsatt (ved hjelp av multipipette) til hver 

kyvette og blandingen ble rørt om ved hjelp av plastikkrører.  

5 Absorbansmåling foretas igjen etter 5 minutter.  

6 Innholdet i kyvettene ble kastet etter hver måling og skylt med MeOH i 3 gjentagende 

ganger. De ble lagt på tørkepapir oppned i noen sekunder før klargjøring av neste 

absorbansmåling.  

 

Beregninger:  

Utregning av % DPPH-scavenged:  

100	𝑥	

(𝐴$	𝑥	2,95)
3,00 − 𝐴L	

(𝐴$	𝑥	2,95)
3,00 − 𝐴M

 

 

Der A0 er absorbansen før tilsetning av testløsning, At er absorbansen etter 5 minutter 

reaksjonstid, og Ap er egensabsorbans av sluttproduktet hvis all DPPH har reagert. Ofte kan 

Ap settes til 0 (Molyneux, 2004). 
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4 Resultater og diskusjon  
 

Inonotus obliquus ble høstet fra et bjørketre i Oslo i 2016, tørket, delt i et indre og ytre lag, 

pulverisert og ekstrahert med diklormetan (DCM), metanol (MeOH) og 100 ºC destillert 

vann, før etanol-presipitering (utført av Christian W. Wold), og et vandig råekstrakt (IOI, I. 

obliquus, indre lag) ble oppnådd. For å finne en optimal metode for videre opprensing av 

polysakkarider fra råekstraktet ble ulike kromatografiske og kjemiske metoder utført. 

Ionebytterkromatografi ga opphav til to polysakkaridfraksjoner, IOI-N etter eluering med 

vann, og IOI-S etter eluering med NaCl-gradient. Disse fraksjonene ble undersøkt for 

monosakkaridsammensetning og -bindingsforhold, samt testet for biologisk aktivitet. Da 

fraksjonene oppnådd etter ionebytterkromatografi ga karbohydratinnhold på kun rundt 50 %, 

og indikerte tilstedeværelse av andre substanser var det ønskelig å finne en metode for 

ytterligere opprensing av råekstraktet før kromatografi. Det er kjent at vandige ekstrakter av 

I. obliquus inneholder store mengder av melanin-pigmenter, og at disse pigmentene kan være 

opp i 57 kDa (Shashkina et al., 2006, Kukulianskaya et al., 2002). Etanol-presipitering av 

råekstraktet IOI ble utført, der bunnfall og supernatant ble skilt (IOI-EtB1 og IOI-EtS1). 

Bunnfallet IOI-EtB1 ble løst i destillert vann og presipitert med etanol en gang til. Dette ga 

fraksjonene IOI-EtB2 (polysakkaridrikt bunnfall) og IOI-EtS2 (supernatant). IOI-EtB2 ble 

videre fraksjonert ved ionebytterkromatografi som ga opphav til fire fraksjoner; IOI-EtB2N, 

IOI-EtB2S, IOI-EtB2NaOAc og IOI-EtB2NaOH. Disse viste seg imidlertid å inneholde små 

mengder karbohydrat. I et nytt forsøk på å separere melanin fra polysakkaridene ble det 

fokusert på tre faktorer som kunne være av betydning: pH, temperatur og tid (Kukulianskaya 

et al., 2002, Mazurkiewicz, 2006). Råekstraktet IOI ble løst i vann og deretter ble pH senket 

med saltsyre. pH, temperatur og tid ble justert ettersom hvordan stoffet reagerte. Dette ble 

utført i flere omganger og resulterte i to melaninfraksjoner (IOI-AcB1 og IOI-AcB2, I. 

obliquus, syrebehandlet bunnfall) og fire polysakkaridfraksjoner (IOI-AcS1, IOI-AcS1D, 

IOI-AcS2 og IOI-AcS2D, I. obliquus syrebehandlet supernatant dialysert/ikke dialysert). 

Disse ble tatt med videre til metanolyse etterfulgt av TMS-derivatisering for å analysere 

karbohydratinnholdet på GC. Figur 37 viser en skjematisk oversikt over isolering og 

opprensing av polysakkarid- og melaninfraksjoner fra I. obliquus.  
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Figur 37. Oversikt over utført arbeid på isolering og opprensing av polysakkarid- og melaninfraksjoner fra I. 
obliquus. Resultater og diskusjon av disse vil bli gitt i de kommende avsnitt. 
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4.1 Isolering av polysakkarider  
 

4.1.1 Ionebytterkromatografi   
 

Råekstraktet IOI ble fraksjonert etter ionestyrke på en ANX Sepharose 4 Fast Flow (high 

sub) ionebytterkolonne (metode 3.2.1). Det ble applisert 100 ml prøveløsning med en 

konsentrasjon på 6 mg/ml. En nøytral polysakkaridfraksjon (IOI-N) ble oppnådd ved å eluere 

med destillert vann, mens en sur polysakkaridfraksjon (IOI-S) ble isolert etter eluering med 

en NaCl-gradient. Figur 38 og 39 viser karbohydratprofil av henholdvis IOI-N og IOI-S etter 

analyse av tilstedeværelse av karbohydrater i fraksjonsrørene ved fenolsvovelsyretesten 

(metode 3.4.1). Figurene viser at hver av elueringene ga opphav til én topp. Utbyttet av IOI-N 

og IOI-S er vist i tabell 8.  
 
Tabell 7. Utbytte i % etter dialyse og frysetørking av nøytral (IOI-N) og sur (IOI-S) polysakkaridfraksjon 
opparbeidet etter ionebytterkromatografi i forhold til IOI. 
Fraksjon IOI-N IOI-S 

Ubytte  0,82 % 4,03 % 

 
 
 
 

 
Figur 38. Karbohydratprofil etter eluering med H2O på en ANX Sepharose 4 Fast Flow kolonne. Absorbansen er 
målt ved 490 nm. Fraksjonsrørene 9-39 ble slått sammen og kalt IOI-N. 
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Figur 39. Karbohydratprofil etter eluering med NaCl-gradient på en ANX Sepharose 4 Fast Flow kolonne. 
Absorbansen er målt ved 490 nm. Fraksjonsrørene 50-62 ble slått sammen og kalt IOI-S.  
 

4.1.1.1 Påvisning av stivelse 
 

Figur 40 viser resultatene fra påvisning av stivelse (amylose og amylopektin). Råekstraktet 

IOI hadde for mye egenfarge til å kunne si noe om innholdet av stivelse. Den sure 

polysakkaridfraksjonen (IOI-S) viste til kompleksdannelse med jod ved at det ble observert 

blå utfelling, noe som tyder på tilstedeværelse av stivelse i IOI-S. Den nøytrale 

polysakkaridfraksjonen (IOI-N) viste en klar løsning som indikerer lite eller ingen innhold av 

stivelse.    

 
Figur 40. Fra venstre, råekstrakt (IOI), sur polysakkaridfraksjon (IOI-S), nøytral polysakkaridfraksjon (IOI-N), 
positiv kontroll (stivelse) og blank prøve (destillert vann).  
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4.1.1.2 Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av monosakkaridinnhold 
 

Monosakkaridsammensetningen av polysakkaridfraksjonene IOI-N og IOI-S isolert etter 

ionebytterkromatografi ble bestemt ved hjelp av metanolyse etterfulgt av TMS-derivatisering 

og gasskromatografisk (GC)-analyse. Et kromatogram for hver fraksjon ble tatt ut (figur 41 

og 42) og det karakteristiske mønsteret av topper ble brukt til kvalitativ og kvantitativ 

bestemmelse av fraksjonenes monosakkaridsammensetning. Hvert monosakkarid vil 

foreligge i forskjellige konformasjoner avhengig av stabilitet. Disse ulike konformasjonene 

(α-, β-, furanose- og pyranose-konfigurasjon og åpen-ring form) er antatt å være i likevekt 

med hverandre. I gasskromatogrammet blir de ulike konformasjonene retardert ulikt. Hvert 

monosakkarid kan dermed gi opphav til flere karakteristiske topper i kromatogrammet. De 

kvantifiserbare monosakkaridene er de som er mest stabile i sin form. Ved å anvende en 

standardkurve av alle monosakkaridene, er det mulig å identifisere hvilke monosakkarider 

som finnes i testsubstansen. Til prøven ble det tilsatt en kjent konsentrasjon og mengde av 

intern standard (100 µl 1mg/ml mannitol). Den interne standarden (IS) korrigerer for 

variasjoner i det kromatografiske system slik at spektrene og retensjonstidene til prøven kan 

sammenlignes med resultater fra standardløsninger. Bruk av en kjent mengde intern standard 

gjør også at det kan utføres kvantitative beregninger. Mannitol ble brukt som IS ettersom den 

ikke finnes naturlig i polysakkarider.  
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Figur 41. Gasskromatogram av IOI-N. Retensjonstid for 3-O-Me-Gal er 19,672.  
 

 
Figur 42. Gasskromatogram av IOI-S. Retensjonstid for 3-O-Me-Gal er 19,718 
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Tabell 8 Monosakkaridsammensetning i fraksjonene IOI-N og IOI-S opparbeidet etter separasjon av IOI på en 
ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) kolonne. Data fra polysakkaridekstrakt IOI er tatt med for 
sammenligning. Verdiene er angitt i % i forhold til total mengde karbohydrat i prøven. i.d = ikke detektert, < 0,5 
= spor.  
 

Monosakkarider IOI-N  IOI-S  IOI  

Ara 1,5 1,3 3,9 

Rha spor 2,8 5,1 

Fuc 1,6 1,6 1,6 

Xyl 2,4 4,7 12,1 

Man 1,9 7,1 8,0 

Gal 11,0 13,4 10,6 

Glc 67,8 39,4 44,6 

GlcA i.d 8,3 2,9 

GalA 5,4 13,8 11,2 

3-O-Me-Gal 8,1 7,4 i.d. 

Total karbohydrat-

innhold 

49,3 %  56,6 %  16,9 % 

 

Analysen viser at både IOI-N og IOI-S inneholder en høy andel Glc, henholdsvis 67,8 % og 

39,4 %, samt en del Gal og 3-O-Me-Gal (tabell 9). Høy andel av Glc kan forklares ved at 

sopp typisk inneholder mye β-glukaner, som forekommer oftest i β-(1,3)- og β-(1,6)-

sukkerenheter. Sopp inneholder også α-glukaner, men ved bruk av 2D-NMR har C. W. Wold 

(2017) funnet ut at glukanene i I. obliquus foreligger i β-konfigurasjon (Wold et al., 2017). 

Det kan tenkes at den store mengden av Glc også kan komme fra stivelse eller cellulose. 

Stivelse ble påvist i IOI-S, men ikke IOI-N (vist i seksjon for påvisning av stivelse 4.1.1.2). 

3-O-Me-Gal er ikke rapportert funnet i I. obliquus tidligere. Det ble funnet relative store 

mengder av dette monosakkaridet i IOI-N (8,1 %) og i IOI-S (7,4 %). Galaktose ble brukt 

som standardkurve for dette monosakkaridet ved analyse på kromatogrammet. Identifikasjon 

og analyse av struktur ble utført av Christian W. Wold. Det er enda ikke kjent hvilken rolle 

den har i biologiske sammenhenger. 
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Det ble videre påvist små mengder av Ara, Rha, Fuc, Xyl og Man i IOI-N, og tilsvarende for 

IOI-S unntatt Man (7,1 % Man i IOI-S og 1,9 % Man i IOI-N). IOI-S inneholder i tillegg 

GalA og GlcA, henholdsvis 13,8 % og 8,3 %. Det forventes ikke å finne store mengder av 

uronsyrer i den nøytrale fraksjonen, men likevel ble det detektert en liten mengde GalA (5,4 

%) i IOI-N. En årsak til dette kan være at uronsyrene er metylerte, og derfor elueres ut 

sammen med vannet.  

 

Polysakkarider med rapportert immunostimulerende aktivitet er ofte assosiert med høyt 

innhold av glukaner, mannaner og arabinogalaktaner. Aktivitet avhenger selvsagt også av 

molekylvekt, funksjonelle grupper, grad av forgreninger og konformasjon. Glukaner og 

mannaner er vanlig å finne i sopp, men arabinogalaktaner derimot er vanligere å finne i 

pektiner fra plantecelleveggen (Ferreira et al., 2015). For I. obqliuus er det tidligere isolert 

glukaner fra indre del, og in vitro studier viser at det er disse som hovedsakelig står for 

antitumor og immunmodulerende effekt (Kim et al., 2005). Både IOI-N og IOI-S består 

hovedsakelig av glukaner (tabell 9), men det er mulig at andre heteropolysakkarider tilstede 

kan spille en rolle som bioaktiv komponent. IOI-S har et høyere innhold av Man i forhold til 

IOI-N, mens det finnes omtrent like mye av Gal og Fuc i hver av fraksjonene. Disse 

monosakkaridene kan knyttes opp mot mannogalaktaner, fukogalaktaner og 

fukomannogalaktaner som er heteropolysakkarider tidligere funnet i sopp (Smiderle et al., 

2013). Mannogalaktaner isolert fra Pleurotus pulmonarius, der innhold av 3-O-Me-Gal også 

var vanlig, viste analgetiske effekter på mus (Smiderle et al., 2008). Fukogalaktaner som er 

funnet i Agaricus brasilliensis og A. bisporus, viste analgetiske effekter, samt 

antiinflammatoriske effekter for fraksjonen isolert fra A. bisporus. Fukomannogalaktaner 

isolert fra Lentinus edodes og har vist hemmet smerteoverføring og leukocyttinfiltrasjon i 

museforsøk (Komura et al., 2010).  

 

Det er få studier som hittil har sett på monosakkaridsammensetningen i polysakkarider isolert 

fra I. obliquus. I studiene som er utført varierer resultatene da metodene for isolering av 

polysakkaridfraksjonene er ulike, og ulike deler av soppen høstet i forskjellige deler av 

verden er benyttet. Mizuno et. al. (1999) har rapportert om vannløselige polysakkarider 

isolert fra ytre del av I. obliquus karakterisert som xylogalaktoglukaner, bygget opp av Glc, 

Man, Gal, Xyl, Ara og Fuc (Kim et al., 2006). En annen studie av Kim et al. (2006) har 

isolert et endo-polysakkarid, et fukoglukomannan fra kultivert indre del av I. obliquus. Dette 

polysakkaridet er hovedsakelig bygget opp av Man, med små mengder av Glc, Fuc og 
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glukosamin. De samme monosakkaridene rapportert i disse studiene er også vist i denne 

studien og kan sammenlignes opp mot dette (Kim et al., 2006, Xu et al., 2014). IOI-N og IOI-

S inneholder mindre mengder av Man, og det skulle ha vært et høyere innhold dersom det var 

et polysakkarid med Man i hovedkjeden.  

 

Resultatene rapportert her samsvarer videre med resultatene fra Xu et al. (2014), som fant 

hovedsakelig Rha, Ara, Xyl, Man, Glc og Gal med varierende forhold i ulike isolerte 

polysakkaridfraksjoner. I denne studien ble deproteinerte fraksjoner isolert fra ytre del, 

kultivert buljong og kultivert indre del fra I. obliquus sammenlignet. Det totale 

karbohydratinnholdet i IOI-N og IOI-S stemmer overens med resultatene fra Xu et. al. 

(2014), som rapporterte 40-60 % karbohydrat i fraksjonene (Xu et al., 2014). Det totale 

karbohydratinnholdet (% karbohydrat i forhold til innveid mengde) i IOI-N og IOI-S er 

henholdsvis 49,3 % og 56,6 %, mens for IOI er den 16,9 %. Dette betyr at det var blitt isolert 

renere fraksjoner med innhold av polysakkarider ut fra råekstraktet IOI.   

 

4.1.1.3 Bestemmelse av bindingsforhold  
 

For å finne ut hvordan monosakkaridene er bundet sammen i polysakkaridfraksjonene IOI-N 

og IOI-S, ble det utført gasskromatografi-massespektroskopi (GC-MS), etter karboksylsyre-

reduksjon, metylering, hydrolyse, reduksjon og acetylering. Tabell 10 viser de ulike 

monosakkaridene og deres bindingstyper.  

 

Enkelte av monosakkaridene med ulike bindingstyper kan retarderes ved omtrent samme 

retensjonstid og gir overlapping i kurvetoppene på kromatogrammet. Det kan derfor være at 

mer enn én type sukkerenhet ble liggende under én og samme topp, da karakteristiske 

massefragmenter fra ulike enheter ble sett i samme topp. Dermed kan resultatene fra 

beregningen være noe usikre ut i fra hva som faktisk er tilfellet. T-GlcA, T-Glc og T-Man 

havner for eksempel på samme retensjonstid på ca. 17 minutter. Ut i fra massespekteret så er 

det mulig å skille disse da de gir ulike fragmenter. Det er imidlertid en klar tendens til hvilke 

bindingstyper det finnes mye av i polysakkaridfraksjonene. For å kvantitativt bestemme 

mengde av hver bindingstype for hvert monosakkarid, ble arealet under kurven (AUC) for 

hver topp i kromatogrammet beregnet i forhold til det totale AUC for monosakkaridet i hver 
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prøve. Resultatet av dette ble justert i forhold til monosakkaridmengdene som ble funnet ved 

metanolyse.  

 

Metylering er et viktig verktøy for å få et innblikk i polysakkaridstrukturen i prøven. I denne 

prosedyren vil alle frie hydroksyl-grupper på polysakkaridet bli metylert, etterfulgt av 

hydrolyse av de metylerte polysakkaridene og deretter reduksjon og acetylering til å gi delvis 

metylerte alditol-acetater (PMAA). Disse kan bli separert, identifisert og kvantifisert ved GC-

MS. Bindingen ved det anomeriske C1-atomet i polysakkaridstrukturen blir deuterert slik at 

det blir mulig å identifisere disse, men analysen gir ikke informasjon om konfigurasjonen av 

C1-atomet. Metyleringen går mer ut på å gi kvalitative enn kvantitative resultater fordi det er 

vanskelig å skaffe seg standarder for hver enkelt monosakkarid-derivat. Standarder er viktig 

for å kunne sammenligne både retensjonstid og massespektre til å gi identifikasjon av 

overlappende signaler.  Det er derfor viktig å utføre metoden nøyaktig for å minimere sjansen 

til å få overlapping og brede topper i kromatogrammet (Pettolino et al., 2012).  

 

Hydrolysen ble utført en gang med maursyre (HCOOH) og en gang med trifluoreddiksyre 

(TFA). Grunnen til at det ble forsøkt å hydrolysere med maursyre var for å sikre fullstendig 

hydrolyse, spesielt av mannaner, da det ble vist omtrent 7 % Man i IOI-S. Hydrolysen etter 

behandling med maursyre resulterte i få og nærmest usynlige topper på GC-kromatogrammet 

etter analyse på GC-MS. Dataene fra hydrolysen med maursyre er ikke vist.  
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Tabell 9 Prosenvis (%) fordeling av de forskjellige monosakkaridene og bindingstypene i fraksjonene  
IOI-N og IOI.S. i.d. = ikke detektert, <0,5 = spor.  
 

Monosakkarid og deres bindingstyper %-vis bindingsforhold i 

IOI-N 

%-vis bindingsforhold i 

IOI-S 

Rhap 1,2 i.d. 1,6 

 1,2,4 i.d. 1,1 

Fuc Terminal 1,6 1,6 

Xyl Terminal 1,1 2,5 

 1,4 1,3 2,1 

Araf Terminal i.d. 1,0 

 1,2 i.d. spor 

 1,2,5 0,9 spor 

 1,3 0,6 spor 

GalA Terminal i.d. 0,6 

 1,4 i.d. 13,2 

Gal Terminal spor 1,7 

 1,3 i.d. 0,6 

 1,3,4,6 0,6 spor 

 1,3,6 i.d. 0,8 

 1,4 9,8 i.d. 

 1,6 8,5 17,3 

Glc Terminal 11,7 8,2 

 1,2,3 spor 0,6 

 1,3 27,7 15,9 

 1,3,6 6,0 4,3 

 1,3,4,6 0,7 i.d. 

 1,4 5,2 4,4 

 1,4,6 0,6 4,3 

 1,6 15,6 2,0 

GlcA Terminal i.d. 8,3 

Man Terminal 1,2 3,9 

 1,2,3 0,7 0,9 

 1,3 i.d. 2,2 
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Tabell 10 viser en oversikt over de identifiserte monosakkaridene og deres bindingsforhold.  

Resultatene viser høyt innhold av (1,3)-Glc, (1,3,6)-Glc og (1,6)-Glc både i IOI-N og IOI-S. 

Det ser ut til at forgreiningen skjer på hver fjerde til femte Glc-enhet i en hovedkjede av 

(1,3)-Glc, noe som kan støtte teorien om tilstedeværelse av β-glukaner i indre lag av I. 

obqliuus, og kan muligens være årsaken til den rapporterte immunmodulerende aktiviteten 

(Fan et al., 2012, Kim et al., 2005, Won et al., 2011). Gal er det monosakkaridet det finns 

mest av etter Glc i de isolerte polysakkaridfraksjonene, og Gal observeres hovedsakelig som 

(1,6)-bindinger, samt (1,4)-bindinger i IOI-N, mens det kun var påvist (1,6)-Gal i IOI-S. Høyt 

innhold av Gal kan indikere innhold av ulike typer galaktaner. Som tidligere nevnt er 

mannogalaktaner, fukogalaktaner og fukomannogalaktaner funnet i sopp (Smiderle et al., 

2013) og disse kan være bakgrunn for biologisk effekt. Det er mulig disse strukturene også 

kan opptre i I. obliquus, men mer detaljerte studier, som NMR, kreves for å finne ut hvordan 

de ulike monosakkaridene er bundet til hverandre. Videre ble det påvist relativt store 

mengder av (1,4)-GalA i IOI-S (13,2 %), noe som kan assosieres med homogalakturonan-

regioner enten i opphav fra soppen eller som rester av bjørketreet det ble høstet fra. 

Homogalakturonaner foreligger som α-(1,4)-D-GalA. Videre ble det påvist (1,4)-Glc og 

(1,6)-Glc og (1,4,6)-Glc i IOI-S som kan komme fra stivelse da disse foreligger som α-

(1,4)/1,6)/(1,4,6)-D-Glc. Dette kan støtte resultatet fra testen for påvist stivelse i IOI-S som 

ga kompleksdannelse ved reaksjon med jod (vist i seksjon for påvisning av stivelse 4.1.1.2). 

Den sure fraksjonen hadde generelt flere typer påviste monosakkarider i varierende 

bindingsforhold og det antas at den sure fraksjonen har en mer kompleks 

polysakkaridstruktur eller består av en heterogen blanding av ulike polymere.  

 

Utenom β-(1,3)-glukaner (homoglukaner) som er mest kjent, finnes det mange andre 

biologisk aktive glukaner med andre strukturkarakterer. Disse heteroglukanene består av α- 

eller β-glukoseenheter enten i lineær eller forgrenet form med sidekjeder av GlcA, Xyl, Gal, 

Man, Ara, Fuc eller Rib som hovedkomponenter i ulike kombinasjoner (Wasser, 2002). I 

denne studien er det funnet de samme monosakkaridene som er typiske for heteroglukaner i 

både IOI-N og IOI-S. Det er vist at glukaner er den typen polysakkarid med høyest 

immunstimulerende effekt, etterfulgt av mannaner og arabinogalaktaner (Ferreira et al., 

2015). Arabinogalaktaner er påvist i polysakkarider isolert fra sopp, for eksempel i Pleurotus 

citrinopileatus (Zhang et al., 2007). Mannaner er heteroglykaner som består av mannose i 

hovedkjeden, og er en typisk komponent som finnes i mange bioaktive polysakkarider. Den 

høye mengden av Man som er funnet i I. obliquus i andre studier har vist å forsterke dens 
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antioksidante aktivitet samt krefthemmende aktivitet. Blant annet er kombinasjonen av Man, 

Rha og Xyl også funnet å være årsaken til en del av denne aktiviteten. Det ble ikke påvist 

høye verdier av Man i verken IOI-N eller IOI-S, men det kan tenkes at det er områder i 

polysakkaridet med kun Man i repeterende enheter (Wang et al., 2017). Det kan ikke sies 

med sikkerhet, men tidligere studier og bakgrunnsdata kan forklare våre funn.  

 
4.1.1.4 Proteinbestemmelse 
 

Innholdet av protein i IOI-N og IOI-S ble bestemt ved Bio-Rad protein assay (Bio-Rad) 

basert på metoden fra Bradford (Bradford, 1976). En standardkurve med serum albumin fra 

storfe (BSA), ble benyttet for kvantifisering. Kurven viser sammenheng mellom målt 

absorbans og konsentrasjon av serum albumin (figur 43). Jo høyere konsentrasjoner av 

albumin jo mer av det fargede komplekset blir dannet, som indikerer innhold av proteiner.  

 

IOI-S og IOI-N ble målt til samme abosorbansverdi, og havnet under standardkurven, noe 

som indikerer lave til nesten ingen tilstedeværelse av proteiner. Figur 43 viser at IOI-N og 

IOI-S har et protein-innhold på mindre enn 0,05 mg/ml, som var den laveste konsentrasjonen 

av standarden.  

 

 
Figur 43. Standardkurven for proteininnhold. Innhold av protein i IOI-N og IOI-S er indikert i figuren. 
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4.1.1.5 Bestemmelse av total fenolinnhold 
 

Innhold av polyfenoler i ulike kilder fra naturen kan være av interesse på grunn av effekten 

som antioksidant. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter, frø, sopp og i mange andre naturlige 

kilder. Det er rapportert at antioksidanter kan utøve effekter mot kreft, aterosklerose, 

kardiovaskulære sykdommer, neurodegenerative sykdommer, reumatoid artritt, diabetes og 

for å bremse av aldersutviklingen (Valko et al., 2007). Fordelen med å innta polyfenoler i 

dietten er på grunn av deres egenskaper til å bekjempe frie radikaler. Det er tidligere blitt vist 

at sopp kan inneholde fenoliske forbindelser med antioksidant effekt (Rice-Evans et al., 

1997).  

 

Det totale fenolinnholdet i IOI-S og IOI-N ble målt ved Folin-Ciocalteu-metoden (Swain and 

Hillis, 1959). Standardkurven i figur 44 viser sammenhengen mellom absorbans og 

konsentrasjonen av ferulsyre. Jo høyere konsentrasjoner av ferulsyre jo mer 

kompleksdannelse med FC-reagenset, den blå fargen blir sterkere og høyere absorbans blir 

detektert. Av de to fraksjonene viste IOI-S det høyeste totaltinnholdet av fenoliske 

forbindelser med rundt 12 µg/ml (1,2 %), mens IOI-N inneholdt rundt 2,7 µg/ml (0,27 %) 

innhold av fenoliske forbindelser.  

 

 
Figur 44. Standardkurven for totalt fenolinnhold. Innholdet i fraksjonene IOI-N og IOI-S er indikert i figuren. 
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4.1.1.6 IR-spektroskopi 
 

Det ble utført IR-spektroskopi av polysakkaridfraksjonene IOI-N og IOI-S for å se om 

prøvene inneholdt syre eller forestrede molekyler. 

 

 
Figur 45. IR-spekter av IOI-N (lyseblå) og IOI-S (rød) 
 

IR-spekter for polysakkaridfraksjonene IOI-N og IOI-S er presentert i figur 45. Det brede 

signalet mellom 3600 – 3200 cm-1 er et tegn på tilstedeværelse av OH-grupper i 

polysakkaridet og at det svake absorpsjonsbåndet ved 2900 cm-1 kan skyldes C-H strekk og 

vibrasjoner fra CH2-grupper. Signalet nær 1700 cm-1 kan skyldes at fraksjonene inneholder 

karbonyl-grupper (C=O). Dette kan tyde på karboksylsyre-grupper substituert på 

polysakkaridstrukturen. IOI-S har et mer intenst signal ved dette båndet, noe som stemmer 

overens med at prøven inneholder langt mer uronsyrer enn IOI-N (tabell 9). Sterke 

overlappende signaler som befinner seg rundt 1200-1000 cm-1 kan forklares av anomere 

glykosidbindinger (C-O) i α eller β-konfigurasjon. Spektrene ble sammenlignet opp mot 

studien utført av Xu et.al. (2014) der de tok opp FT-IR-spektre av polysakkaridfraksjoner 

isolert fra kultivert mycelium av I. obliquus (Xu et al., 2014). Det ser ut til at IR-spektrene for 

fraksjonene IOI-N og IOI-S stemmer overens med hva som er funnet i tidligere studier.  
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4.1.2 Adsorpsjonskromatografi 
 

På grunn av relativt lavt utbytte og renhet av polysakkaridfraksjonene etter fraksjonering av 

IOI ved ionebytterkromatografi, ble det bestemt å benytte Amberlite XAD-7HP 

pakkemateriale for å se om fargepigmentene i råekstraktet kunne bli separert fra 

polysakkaridene ved adsorbpsjonskromatografi. Fraksjoner ble samlet opp og det ble utført 

fenolsvovelsyretest (metode 3.4.1) på fraksjonene etter at de ble separert fra kolonnen. På 

grunn av en mørk brunfarge fra pigmentkomplekset ble det testet på to paralleller fra hvert 

fraksjonsrør, der det ene røret kun fikk tilsatt svovelsyre, og det andre fikk både svovelsyre 

og fenol. Grunnen til det var for å trekke fra mengden absorbans målt fra prøven i seg selv. 

Fenolsvovelsyretesten ga ingen tydelige utslag for tilstedeværelse av karbohydrat, så alle 

fraksjonsrørene bortsett fra rør 2-6 ble slått sammen og kalt IOI-Amb2. Rørene 2-6 ble slått 

sammen på grunn av sin mørke farge, og kalt IOI-Amb1. IOI-Amb1 og IOI-Amb2 ble 

undersøkt for karbohydratinnhold og monosakkaridsammensetning, ved metanolyse, 

etterfulgt av TMS-derivatisering og GC-analyse. Resultatene er vist i tabell 11.  

 
Tabell 10. Monosakkaridsammensetning av IOI-Amb1 og IOI-Amb2 etter separasjon av IOI på Amberlite 
XAD-7HP kolonne. Verdiene er angitt i % i forhold til total mengde karbohydrat i prøven. i.d. = ikke detektert.  
 

Monosakkarider IOI-Amb1 IOI-Amb2 

Ara 2,1 1,7 

Rib  i.d. i.d. 

Rha 5,9 3,7 

Fuc 0,8 1,0 

Xyl 12,3 7,6 

Man 8,0 7,5 

Gal 11,3 10,5 

Glc 43,5 50,2 

GlcA 1,9 3,5 

GalA 11,5 10,0 

3-O-Me-Gal 2,7 4,4 

Total karbohydratinnhold 6,9 % 7,5 % 
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Det totale karbohydratinnholdet i de to fraksjonene viste seg å være lite, henholdsvis 6,7 % 

for IOI-Amb1 og 7,2 % for IOI-Amb2, og det ble derfor besluttet å ikke gå videre med 

fraksjonene. Det lave karbohydratinnholdet kan tyde på at polysakkaridene ble retardert på 

kolonnen tross bruk av flere ulike elueringsmidler, eller at de havnet i de andre fasene som 

det ble eluert med. 

 

4.2 Separasjon av polysakkarider og melanin  
 

4.2.1  Etanol-presipitering  
 

Da de kromatografiske metodene ikke ga optimal separasjon av polysakkarider og melanin-

pigmenter, samt dårlig utbytte, ble det bestemt å presipitere råekstraktet IOI med etanol, der 

bunnfall og supernatant ble skilt (IOI-EtB1 og IOI-EtS1). Bunnfallet (IOI-EtB1) ble løst i 

destillert vann og presipitert med etanol enda en gang. Dette ga fraksjonene IOI-EtB2 

(polysakkaridrikt bunnfall) og IOI-EtS2 (supernatant). IOI-EtB2 ble videre fraksjonert ved 

ionebytterkromatografi som ga opphav til to fraksjoner; IOI-EtB2N etter eluering med 

destillert vann og IOI-EtB2S etter eluering med en saltgradient. Disse ble testet for 

karbohydratinnhold ved fenolsvovelsyretest, men ga ingen utslag for tilstedeværelse av 

karbohydrater. Det ble bestemt å bruke andre elueringsmidler som NaOH og NaOAc på 

ionebytterkolonnen fordi det så ut til at mesteparten av applisert IOI-EtB2 ble værende igjen 

på kolonnen på grunn av sterk farge på pakkematerialet. Videre eluering ga opphav til to 

ytterligere fraksjoner; IOI-EtB2NaOAc etter eluering med natriumacetat og IOI-EtB2NaOH etter 

eluering med natriumhydroksid. Fraksjonen etter eluering med natriumacetat og 

natriumhydroksid ga lite utslag på fenolsvovelsyretesten. IOI-B2N, IOI-B2S og IOI-B2NaOAc 

ga minimalt utbytte etter frysetørking og disse ble derfor ikke analysert videre for 

karbohydratinnhold. Fraksjonenen eluert med natriumhydroksid IOI-EtB2NaOH, ga større 

utbytte etter frysetørking og dermed ble denne fraksjonen metanolysert, videre TMS-

derivatisert og analysert ved GC.  

 

4.2.1.1 Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av monosakkaridinnhold 
 

Monosakkaridsammensetningen og det totale karbohydratinnholdet i supernatanten og 

bunnfall etter første etanolpresipitering (IOI-EtS1 og IOI-EtB1), bunnfall og supernatant etter 
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andre presipitering (IOI-EtS2 og IOI-EtB2), samt fraksjonen isolert ved 

ionebytterkromatografi etter eluering med NaOH (IOI-EtB2NaOH) ble undersøkt for å se om 

polysakkaridene ble skilt fra mesteparten av pigmentstoffene i råekstraktet IOI. Utbyttet av 

fraksjonene er gitt i tabell 12.  
 
Tabell 11. Utbytte av de ulike etanol-presipiterte fraksjonene IOI-EtS1, IOI-EtB1, IOI-EtS2, IOI-EtB2 og IOI-
EtB2NaOH fra utgangsmaterialet IOI.  
Navn IOI-EtS1 IOI-EtB1 IOI-EtS2 IOI-EtB2 IOI-EtB2NaOH 

Utbytte 67,8 %  3,5 % 65,2 % 26,3 % 50,5 % 

 
Tabell 12. Monosakkaridsammensetning av IOI-EtS1, IOI-EtB1, IOI-EtS2 og IOI-EtB2 opparbeidet etter 
etanol-presipitering, samt IOI-EtB2NaOH oppnådd etter fraksjonering av IOI-EtB2 på ANX Sepharse 4 Fast flow 
(high sub) ionebytter. Verdiene er angitt i % i forhold til total mengde karbohydrat i prøven. i.d. = ikke 
detektert, < 0,5 = spor.  
 

Monosakkarider  IOI-

EtS1 

IOI-

EtB1  

IOI-

EtS2 

IOI-

EtB2 

IOI-

EtB2NaOH 

IOI 

Ara 2,5 1,5 1,6 0,9  0,5 3,9 

Rib Spor Spor i.d. i.d. i.d. i.d. 

Rha 6,3 3,5 4,5 1,8 1,7 5,1 

Fuc 0,8 0,9 i.d. 0,5 0,5 1,6 

Xyl 13,5 7,8 9,4 4,7 10,4 12,1 

Man 5,1 6,1 8,9 7,3 4,1 8,0 

Gal 11,2 9,2 9,8 3,2 2,8 10,6 

Glc 41,8 56,3 43,9 74,0 78,0 44,6 

GlcA 2,7 3,0 2,1 1,1 i.d. 2,9 

GalA 12,0 8,0 14,4 4,8 2,0 11,2 

4-O-Me-GlcA 1,4 0,9 1,6 1,0 i.d. i.d. 

3-O-Me-Gal 2,8 2,8 4,0 0,8 i.d. i.d. 

Totalt 

karbohydrat-

innhold 

7,2 % 30,1 % 4,9 %  12,9 % 34 %  16,9 % 
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Resultatene i tabell 13 viser at det totale karbohydratinnholdet i supernatanten IOI-EtS1 er 

7,2 %, mens det er 30,1 % karbohydrat i bunnfallet (IOI-EtB1). Sammenlignet med det 

vandige råekstraktet IOI, med et innhold på 16,9 %, har en ny omgang med etanol-

presipitering ført til høyere konsentrasjon av karbohydrat i IOI-EtB1. Etter ny etanol-

presipitering av IOI-EtB1 har det blitt reduksjon i mengde karbohydrater i prøven IOI-EtB2 

med total karbohydratinnhold på kun 12,9 % i IOI-EtB2. Årsaken til dette kan være at prøven 

ikke ble helt løst i TMS før analysen på GC. Fargen på fraksjonen ble heller ikke ytterligere 

redusert i forhold til bunnfallet fra første gangs etanol-presipitering.  

 

Fraksjonen IOI-EtB2NaOH opparbeidet etter at IOI-EtB2 ble separert på ionebytterkolonnen 

ser ut til å ha relativt større innhold av karbohydrater i prøven enn råekstraktet IOI, og er den 

fraksjonen som det ble høyest utbytte av etter at IOI-EtB2 ble fraksjonert på 

ionebytterkolonnen. IOI-EtB2NaOH hadde høyest innhold av monosakkaridene Glc og Xyl, 

henholdsvis 78 % og 10,4 %, med et karbohydratinnhold på 34 %. Råekstraktet IOI viser 

også høyest innhold av Glc og Xyl, men med et karbohydratinnhold på kun 16,9 %. I tillegg 

hadde IOI-EtB2NaOH fortsatt en brunaktig farge, så dette vil heller ikke indikere at det ble 

isolert en rensubstans av polysakkarider. Det var ikke mulig å veie opp utbyttet fra de andre 

fraksjonene eluert med de ulike elueringsmidlene (H2O, NaCl-gradient og NaOAc-buffer) da 

de ga lite stoff etter frysetørkingen.  

 

4.2.1.2 IR-spektroskopi  
 

For å undersøke strukturen til melanin, ble det utført IR-spektroskopi av IOI-EtS1 og IOI-

EtS2, da det ble antatt at melaninpigmentene ble igjen i supernatanten etter etanol-

presipitering. Figur 46 viser IOI-EtS1 og IOI-EtS2 med tilnærmet like IR-spektre med et 

bredt absorpsjonsbånd på mellom 3600 – 3200 cm-1 i området for funksjonelle grupper. Dette 

signalet kan komme fra OH-bindinger av H-bundne alkoholer eller fenoler. I dette området 

havner typisk aminer eller amider av NH-bindinger, men det vil være vanskelig å se på grunn 

av overlapping med det andre båndet for OH-bindinger. Spektrene viser også et middels 

skarpt absorpsjonsbånd ved 1600 – 1500 cm-1 som kan komme av C=C bindinger 

(konjugasjon) i aromatiske ringer. For signaler under dette området kan man ikke si mye mer 

da det er mye usikkerhet. Men sterkere bindinger absorberer generelt ved høyere bølgetall 

enn enkeltbindinger, så enkeltbindingene havner i fingerprintområdet under 1500 cm-1. H-
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atomet som sitter på C-atomer i de aromatiske ringene absorberes ved lavere bølgelengder og 

får høyere bølgetall på ca. 3100 – 3010 cm-1 med transmittans på 87%. Det observeres et lite 

signal som mulig kan komme av disse C-H bindingene (Pedersen-Bjergaard and Rasmussen, 

2004a, Klein, 2010a). Ved å legge spektrene for IOI-EtS1 og IOI-EtS2 over hverandre kan 

man se skarpere signaler på IOI-EtS1, altså lavere transmittans. Årsaken til dette kan være på 

grunn av polymer-størrelsen av melanin. Det kan for eksempel være at de største polymerne 

presipiteres i første runde (IOI-EtS1) og de små i andre runde (IOI-EtS2) og at dette kan 

påvirke IR-spektrene. Det kan også tenkes at signalet på ca. 1000 cm-1 som er skarpere for 

IOI-EtS1 kan komme fra anomerisk karbonatom fra polysakkarider da karbohydratinnhold 

viste 7,2 % mot 4,9 % i IOI-EtS2.  

 

Mazurkiewicz (2006) gjorde en studie der det ble forsøkt å isolere og identifisere melanin-

komplekser og andre pigmentstoffer fra I. obliquus. IR-spekteret som ble tatt opp viste et 

bredt absorpsjonsbånd ved 3376 cm-1 identifisert som strekk og vibrasjoner fra OH- og NH-

grupper. To signaler på 1707 og 1597 cm-1 korresponderte til CO og aromatiske C-bindinger. 

Mens signalet på 1210 – 1029cm-1 kunne komme fra C-OH og C-O-C bindinger i alkohol, 

etere og fenoler. Dette kan stemme med IR-spekteret som ble tatt opp for IOI-EtS1 og IOI-

EtS2. Melaninfraksjonene som Mazurkiewicz (2006) opparbeidet kan være mer konsentrert 

enn IOI-EtS1 og IOI-EtS2 og kan være årsaken til mye høyere intensitet i signalene. Likevel 

kan vi si at de samme signalene opptrer i samme område i IR-spekteret og at det kan komme 

av de samme funksjonelle gruppene til melaninstrukturen i I. obliquus (Mazurkiewicz, 2006). 
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Figur 46. IR-spekter av IOI-EtS1 (rød) og IOI-EtS2 (blå)  
 
 
4.2.1.3 NMR-spektroskopi 
 

Til tross for at melanin fra I. obliquus har vist seg å ha potensielle antioksidant effekter og 

gen-beskyttende effekter (Babitskaia et al., 2000), foreligger det lite data om strukturen. Et 
1H-NMR-spektrum kan gi informasjon om protonenes elektronegativitet og dermed få et 

innblikk i hvor de kan befinne seg i molekylet. For å videre studere strukturen av melanin ble 

det utført 1H-NMR av melaninfraksjonene IOI-EtS1 og IOI-EtS2 (figur 47 og 48). Det ble 

brukt D2O som løsemiddel og følgende vil man se et sterkt signal for dette løsemiddelet som 

typisk havner på 4,79 ppm. Det kan hende rester av etanol som ble brukt under 

presipiteringen er årsaken til signalet som vises som en triplett med kjemisk shift på 1,17 

ppm (Gottlieb et al., 1997). 

 

For å se etter karbohydratrester i fraksjonene så kan man studere typiske områder der det 

anomere protonet fra hvert monosakkarid kan gi tydelige signaler avhengig av deres α- eller 

β-konfigurasjon. α-anomere protoner vil typisk gi signaler ved 5 – 6 ppm på δ-skalaen, mens 

β-anomere protoner havner 4 – 5 ppm (Cui, 2005, Xu et al., 2014). Selv om 1H-NMR 

spektret for IOI-EtS1 og IOI-EtS2 ikke kan tydelig skille mellom α- eller β-konfigurasjon, så 

vises det svake signaler for karbohydrater tilstede i prøvene. 
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Melanin er polymeriserte fenoliske og/eller indoliske forbindelser som danner hydrofobiske 

pigmentforbindelser med negativ ladning og med høy molekylvekt. Et bredt signal mellom 6 

– 8 ppm kan forklares av at polyfenolene foreligger som polymerer. N-atomer i α-posisjon til 

H-atomer vises normalt mellom 3 – 4 ppm  (theSpectroscopy, 2015, Klein, 2010b ). Dette 

kan være grunnen til store signaler på dette området, men flere analysemetoder kreves for å si 

dette med sikkerhet.  

 

Siden det har blitt vist forskjell på nitrogen-innhold i melanin fra ulikt opphav, kan 15N-NMR 

være en interessant metode for videre strukturoppklaring. Studien fra Kukulianskaya et. al. 

(2002) viste at nitrogeninnholdet i melanin isolert fra naturlig, kultivert og kultivert 

syrebehandlet I. obliquus var varierende. Etter å ha utført analyse av 

elementærsammensetning ble det vist at innholdet av nitrogen var høy hos kultivert Chaga 

(6.8 %) i forhold til naturlig Chaga (0,7 %). Men etter behandling med syre ble 

nitrogeninnholdet redusert med 2,3 %. Det ble derfor konkludert at nitrogenet, i tillegg til 

tilstedeværelse av melanoproteiner, kunne være årsaken til andre forbindelser som 

forekommer i melaninstrukturen under kultivering (Kukulianskaya et al., 2002). 

 

 
Figur 47. 1H-NMR-spekter av IOI-EtS1 
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Figur 48. 1H-NMR-spekter av IOI-EtS2  
 

 

4.2.2 Behandling med saltsyre 
 

4.2.2.1 Kvantitativ og kvalitativ bestemmelse av monosakkaridinnhold 
 

Ved å behandle polysakkaridekstraktet (IOI) med syre (pH = 1,5) viste det seg at 

melaninkomplekset kunne bli separert fra polysakkaridene. En studie av Kukulyanskaia et al. 

(2002) hadde som mål å studere fysikalsk-kjemiske egenskaper av pigmentstoffer isolert fra 

vill og kultivert I. obliquus. Deres metode for å separere pigmentstoffene var hentet fra den 

russiske farmakopeen til det russiske produktet Befungin®, hvor et vandig råekstrakt ble 

syrebehandlet med HCl til pH = 2, og deretter ble det oppløste sedimentet nøytralisert ved 

hjelp av NaOH (Kukulianskaya et al., 2002). En annen studie av Mazurkiewicz (2006) brukte 

svak saltsyre som separasjonsmetode for å separere melaninkomplekser fra vandig råekstrakt 

av I. obliquus. Forbindelsen som ble felt ut så ut til å være løselig i vann, men ikke i 

organiske løsemidler selv ved forhøyet temperatur (Mazurkiewicz, 2006). Tid, varme og 

temperatur var de ulike parameterne som måtte justeres for å få melaninkomplekset til å felle 

ut. Det viste seg at syre (ved pH = 1,5) i romtemperatur, sentrifugert og deretter nøytralisert i 

løpet av noen minutter var den beste metoden for å kunne separere det i et bunnfall og 

supernatant. Utbyttet av de ulike fraksjonene er vist i tabell 14. Utbyttet er oppgitt i % etter at 
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polysakkaridekstrakt IOI ble behandlet med saltsyre. Utbyttet til de ikke-dialyserte 

fraksjonene har saltrester tilstede og forklarer overskuddet i %.  

 
Tabell 13. Viser hvilke forsøk de ulike fraksjonene ble tatt fra under forsøk på behandling med saltsyre av IOI 
og utbyttet i % etter frysetørking.  
Navn IOI-AcS1 IOI-AcS1D IOI-AcS2 IOI-AcS2D IOI-AcB1 IOI-AcB2  

Innhold Supernatant 

fra forsøk  

(2) og (3)  

Supernatant 

fra forsøk  

(2) og (3)  

Supernatant 

fra forsøk 

(5)  

Supernatant 

fra forsøk 

(5) 

Bunnfall 

fra forsøk 

(2) og (3)  

Bunnfall 

fra forsøk 

(5)  

Dialysert 

(+/-) 

- + - + - - 

Utbytte 112 % 0,4 % 17,4 % 5,7 % 72,9 %  126,3 % 

 

Fraksjonene som har opphav fra supernatantene etter behandling med syre skulle i teorien 

inneholde mer karbohydrat enn fraksjonene med opphav fra bunnfallet, som i teorien skal 

presentere melanin-pigmentene. Som vist i tabell 15 er dette er bare tilfellet for fraksjon IOI-

AcS2D som inneholder 33,9 % karbohydrat. Det kan diskuteres om det totale 

karbohydratinnholdet er høyt nok til å tro at dette kan være en optimal metode for separasjon 

av polysakkarider og melanin, men det er en ytterligere opprensing fra råekstraktet IOI, som 

har totalt karbohydratinnhold på 16.9 %. Det observeres videre tydelig forskjell i innhold og 

sammensetning av monosakkaridene i prøvene. Fraksjonene (IOI-AcS1D og IOI-AcS2D) 

viser fortsatt brun farge og viser at ekstraktet ikke er helt renset for andre forbindelser. IOI-

AcS2D som ble syrebehandlet og nøytralisert innen minutter, samt dialysert er fraksjonen 

med høyest innhold karbohydrat (33,9 %), mens bunnfallet fra samme forsøk inneholdt 4,4 % 

karbohydrat. Dette viser at en del av pigmentstoffene har blitt separert fra polysakkaridene. 

Fraksjonen som ikke var blitt dialysert, IOI-AcS2 viste lavt innhold (2,3 %) av karbohydrat, 

trolig på grunn av saltinnhold. IOI-AcS1D var fraksjonen som hadde stått i syre over et døgn 

og viste lavt innhold av karbohydrater (9,5 %). Polysakkaridkjedene ble trolig hydrolysert 

over så lang tid i lav pH, og mono-og oligosakkarider fjernet fra prøveløsningen under 

dialysen. Den tilhørende ikke-dialyserte fraksjonen IOI-AcS1 viser et enda lavere innhold 

(0,5 %). Bunnfallsfraksjonene (IOI-AcB1 og IOI-AcB2) viste som forventet et lavt innhold 

av monosakkarider som tyder på at det har blitt en separasjon av de vannløselige 

polysakkaridene fra pigmentkompleksene. Disse fraksjonene hadde i tillegg mørk brun-svart 

farge og indikerer at mesteparten av melaninen havnet i denne fasen. 
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Tabell 14. Monosakkaridsammensetning av de ulike fraksjonene etter behandling av syre. Verdiene er angitt i % 
i forhold til total mengde karbohydrat i prøven. i.d. = ikke detektert, < 0,5 = spor 
 

Monosakkarider IOI-

AcS1 

IOI-

AcS1D 

IOI-

AcS2 

IOI-

AcS2D 

IOI-

AcB1 

IOI-

AcB2 

IOI 

Ara 1,3 1,2 1,2 1,4 2,0 2,5 3,9 

Rib i.d. i.d. i.d. i.d. Spor Spor  i.d. 

Rha 2,1 2,2 2,3 2,4 6,4 6,6 5,1 

Fuc 1,1 1,3 1,4 1,4 Spor 0,8 1,6 

Xyl 7,0 3,6 5,3 4,0 11,5 13,5 12,1 

Man 1,4. 7,5 6,3 5,2 6,1 6,3 8,0 

Gal 10,2 11,1 10,3 12,3 11,8 10,6 10,6 

Glc 40,9 44,7 47,4 46,5 45,4 43,8 44,6 

GlcA i.d. 4,7 3,9 5,4 i.d. 1,8 2,9 

GalA 22,0 15,3 13,1 14,1 13,7 14,0 11,2 

4-O-Me-GlcA 9,0 2,1 3,3 0,6 1,0 1,6 i.d 

3-O-Me-Gal 4,9 6,5 5,6 6,7 1,5 1,9 i.d. 

Total 

karbohydrat-

innhold 

0,5 % 9,5 %  2,3 %  33,9 % 4,6 %  4,4 %  16,9 % 

 

Det ble påvist en forskjell i innhold av karbohydrater ved de ulike forsøkene for behandling 

av syre, og det ble vist at dette kan være en lovende metode for å separere 

melaninkomplekset fra polysakkaridene. Det er imidlertid en metode som gir en risiko for å 
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gi hydrolyse av polysakkaridene, og det vil være interessant å se om polysakkaridene som ble 

skilt ut fortsatt bevarer de samme egenskapene i forhold til biologisk aktivitet.   

 

4.3 Biologisk aktivitet 
 

4.3.1 Aktivering av makrofager og dendrittiske celler 
 

Det er kjent at interaksjoner med makrofager spiller en sentral rolle i polysakkariders 

immunmodulerende effekter (Lull et al., 2005). Makrofager er aktive både i det medfødte og 

det ervervede immunforsvaret, og regnes som en av de viktigste immuncellene i vårt 

immunforsvar. Dendrittiske celler (DC) er antigen-presenterende celler som kobler det 

medfødte og det ervervede immunsystemet sammen og polysakkarider er vist å aktivere DC 

(Chan et al., 2007). Ved å bruke et in vitro testsystem basert på cellelinjer kan man undersøke 

om isolerte polysakkaridfraksjoner har evne til å aktivere makrofager og dendrittiske celler 

ved å se på NO-frigjøringen. Produksjonen av NO etter stimulering av makrofager er målt 

gjennom nitritt (NO2
-), som er et oksidasjonsprodukt av NO. Nitritt er en stabil og flyktig 

forbindelse, og har vist seg å være en god markør for aktivering av makrofager og 

dendrittiske celler. For å bestemme mengde frigjort nitritt fra makrofagene og DCs etter 

stimulering med polysakkaridfraksjonene, benyttes Griess-reagenser som danner en farget 

forbindelse ved reaksjon med NO2
-.  

 

Testen ble utført på to ulike cellelinjer derivert fra mus, J774A.1 fra makrofager og D2SC/1 

fra dendrittiske celler. Hvert av forsøkene ble utført tre ganger. Fraksjonene som ble testet 

var IOI-N, IOI-S og IOI-EtS2. IOI-N og IOI-S er polysakkaridfraksjoner renset opp ved 

ionebytterkromatografi, mens IOI-EtS2 er en melanin-rik fraksjon. Hver av fraksjonene ble 

testet i 3 ulike konsentrasjoner på 100 µg/ml, 10 µg/ml og 1 µg/ml, i to paralleller for hvert 

forsøk. LPS og Pam2CSK4 ble benyttet som positive kontroller, og medium med 

cellesuspensjon som negativ kontroll. En co-stimulator, INFγ, må til for å stimulere til 

frigjøring.  
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Figur 49. Måling av mengde frigjort nitritt fra dendrittiske celler etter stimulering med IOI-N, IOI-S og IOI-
EtS2. LPS og Pam2CSK4 er benyttet som positiv kontroll. Data er presentert som gjennomsnitt av tre 
individuelle forsøk ± SD. * betyr p < 0,05, sammenlignet med medium.  

 
Figur 50. Måling av mengde frigjort nitritt fra makrofager etter stimulering med IOI-N, IOI-S og IOI-EtS2. LPS 
og Pam2CSK4 er benyttet som positiv kontroll. Data er presentert som gjennomsnitt av tre individuelle forsøk ± 
SD. * betyr p < 0,05, sammenlignet med medium.  
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Figur 49 og 50 viser at det er en dose-respons-sammenheng der høyere konsentrasjon av 

prøve gir større mengde frigitt nitritt. IOI-N gir mest potent aktivitet både på makrofagene og 

på de dendrittiske cellene, og gir en statistisk signifikant NO-frigjøring ved konsentrasjoner 

på 100 µg/ml. Det kan derfor tyde på at det er de nøytrale polysakkaridene som har størst 

evne til å stimulere makrofagene og DC til NO-produksjon. IOI-S gir også en statistisk 

signifikant mengde frigjort nitritt fra de dendrittiske cellene, men ikke hos makrofagene. Det 

er mulig at dendrittiske celler har reseptorer (for eksempel PRR) med større affinitet til 

polysakkaridfraksjonene IOI-N og IOI-S isolert fra I. obliquus enn makrofagene. I tillegg kan 

konsentrasjonen av dendrittiske celler vise seg å være høyere i brønnene på mikrotiterplaten 

på grunn av raskere vekst ved inkubasjon i motsetning til makrofagene. Dette ble observert i 

mikroskop. IOI-EtS2 gir ingen aktivitet hverken på makrofagene eller på de dendrittiske 

cellene. Forsøket på makrofagene ga store standardavvik. Dette kan være på grunn av 

variasjoner i cellene med tanke på vekst, konsentrasjon ved celletelling og dermed føre til at 

cellesuspensjonene ikke ble homogen og videre føre til at mengde frigitt nitritt ble unøyaktig 

blant testfraskjonene. Ett av forsøkene med makrofagene fikk dobbelt så mange celler tilsatt i 

brønnene på mikrotiterplaten før overføring av supernatant og tilsetting av Griess-reagens. 

Det vises likevel til samme tendens sammenlignet med de andre forsøkene, men med mer 

usikkerhet for dette forsøket. Dette er grunnen til større standardavvik for mengde frigjort 

nitritt av makrofagene (figur 50).  

 

Det er vist i en studie på polysakkaridene fra Lentinula edodes av Lo et. al. (2007) at innhold 

av monosakkaridene Ara, Xyl, Man og Gal i den komplekse polysakkaridstrukturen kunne 

forsterke makrofagstimuleringsaktivitet, men det ble ikke vist hvilke strukturer som kunne 

forårsake denne effekten. Det fremkommer derimot at hovedkjeder av Glc som typisk finnes i 

mange polysakkaridstrukturer fra sopp ikke var en bestemmende faktor i in vitro 

makrofagstimuleringsaktivitet (Lo et al., 2007). Resultatene fra 

monosakkaridsammensetningen viste at IOI-N og IOI-S har disse monosakkaridene (tabell 9) 

tilstede og at dette kan være bakgrunnen for aktivering av NO-frigjøringen fra makrofagene. I 

en tidligere omfattende studie av Won et al. (2011) ble den immunmodulerende aktiviteten av 

polysakkarider isolert fra fruktlegemet av I. obliquus undersøkt. Det ble vist at 

polysakkaridene stimulerte til NO-produksjon, samt frigjøring av andre inflammatoriske og 

cytokiner, fra musemakrofager (RAW264.7 celler), men det ble ikke undersøkt hvilke 

strukturelementer i polysakkaridet som kunne være grunnen til aktivitet. I studien deres 

kunne de i tillegg ved hjelp av PMB (Polymyxin B) vise at forsterket NO produksjon ikke var 
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på grunn av kontaminering av endotoksin (Won et al., 2011). Det ble ikke testet for LPS 

kontaminering vårt forsøk, men det observeres at IOI-S på høyeste konsentrasjon 100 µg/ml 

uten IFNγ viste ingen aktivitet tilsvarende medium. Dette kan bety lite eller ingen LPS-

kontaminering i prøvene våre.  

 

4.3.2 Komplementfikserende aktivitet 
 

For å videre studere om de isolerte polysakkaridfraksjonene fra I. obliquus kan ha 

immunmodulerende effekt in vitro, ble den komplementfikserende aktiviteten undersøkt. 

Komplementsystemet er en viktig del av det medfødte, uspesifikke immunforsvaret og 

polysakkarider fra sopp har tidligere vist aktivitet (Zhang et al., 2014, Ina et al., 2013). 

Komplementfikseringstesten ble utført på polysakkaridfraksjonene IOI-N og IOI-S og på 

melaninfraksjonen IOI-EtS2, utført 3 ganger, med to paralleller av hver prøve i hvert forsøk. 

Biophytum petersianum (BP-II) benyttes som positiv kontroll, da den tidligere har vist god 

komplementfikserende aktivitet (Inngjerdingen et al., 2006). Fraksjonenes aktivitet blir 

uttrykt som ICH50, dette er en verdi som forteller om laveste konsentrasjon av prøven som 

kreves for å gi 50% hemming av lyse av erytrocyttene. Resultatene er presentert i tabell 16, 

figur 51 og 52. Figur 51 viser ICH50 verdien til BP-II i forhold til ICH50-verdien til 

fraksjonene, for å direkte kunne sammenligne fraksjonene.  

 
Tabell 15. Gjennomsnittlig ICH50-verdi for polysakkaridfraksjonene IOI-N og IOI-S, melaninfraksjonen IOI-
EtS2 og positiv kontroll BP-II.  
Prøvefraksjon IOI-N IOI-S IOI-EtS2 BP-II 

Gjennomsnittlig 

ICH50-verdi 

247,5 µg/ml 40,4 µg/ml 3,9 µg/ml 17,4 µg/ml 
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Figur 51. ICH50 BP-II/ICH50 fraksjonene. BP-II har en gjennomsnittlig aktivitet med ICH50 = 17,4 µg/ml.  
 

Begge polysakkaridfraksjoner viste en lavere komplementfikserende effekt enn standard (BP-

II). ICH50-verdien til IOI-N i forhold til BP-II ligger på 0,1 noe som vil si at det kreves 10 

ganger høyere konsentrasjon av IOI-N til å oppnå samme effekt som BP-II. IOI-S har en litt 

høyere aktivitet da den ligger på ca. 0,4 og krever 2,5 ganger høyere konsentrasjon for å få 

tilsvarende effekt som BP-II. Det er tidligere rapportert at partikulære β-glukaner kan være 

involvert i aktivering av komplementsystemet via den alternative signalveien (Huang et al., 

2012), dette kan ligge til bakgrunn for aktiviteten hos begge fraksjonene. For IOI-EtS2 kreves 

det 4,5 ganger mindre konsentrasjon for å oppnå en ICH50-verdi på lik linje som BP-II. Ut i 

fra dette kan det sies at melaninfraksjonen opparbeidet ved andre gangs etanol-presipitering, 

IOI-EtS2, har høyest komplementfikserende aktivitet av fraksjonene som ble testet.   

 

 
Figur 52. Komplementfikseringsaktivitet av IOI-N, IOI-S og IOI-EtS2.  
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Figur 52 viser at den komplementfikserende aktiviteten var lavest hos IOI-N, etterfulgt av 

IOI-S og med sterkest aktivitet hos IOI-EtS2. ICH50-verdien for IOI-EtS2 var gjennomsnittlig 

på 3,9 µg/ml (tabell 16). En lav konsentrasjon som viser til høy % hemming av lyse kan bety 

potente forbindelser med effekt på komplementsystemet. En studie av Rosas et. al. (2002) 

viste at melanin fra sopp (Cryptococcus neoformans og Aspergillus niger) kunne aktivere det 

alternative komplement-kaskadeveien, der de foreslår at mekanismen induserer en 

inflammatorisk respons (Rosas et al., 2002). Dette kan forklare våre funn i denne studien. 

 

% hemming av lyse kan skyldes en aktiverende effekt (prøven forbruker komplement) eller 

en hemmende aktivitet (prøven forhindrer komplement i å reagere), men det er ikke mulig å 

skille disse i denne testen. Variasjoner i komplementfikserende aktivitet kan forklares ved at 

ulike substanser kan ha ulike reaksjonsmekanismer med komplementkilden fra dag til dag og 

at komplementfaktorene i seg selv kan reagere ulikt da den er lite stabil idet den tas ut fra 

fryseren (-80°C).  

	
4.3.3 Struktur- og aktivitetsforhold av polysakkaridfraksjonene 
 

Tabell 17 er en forenklet oversikt over monosakkaridene og deres bindingstyper (tatt fra 

tabell 9 og 10) fra IOI-S og IOI-N, i økende %-andel slik at det blir lettere å sammenligne 

struktur- og aktivitetsforhold. Resultatene fra monosakkaridsammensetning og –

bindingsforhold i IOI-N og IOI-S kan tyde på tilstedeværelse av β-glukaner som foreligger i 

β-(1,3)-D-glukose (β-D-Glcp) forgrenet i C6 posisjon med Glcp gjennomsnittlig på hver 

fjerde-femte glukoseenhet på hovedkjeden. β-glukaner er også påvist i lentinan og 

schizophyllan brukt i støtteterapi mot kreft. Det er vist at β-(1,3)-bindinger i hovedkjeden av 

glukanet med β-(1,6) forgreningspunkter er nødvendig for å sette i gang mekanismer i 

immunforsvaret som virker mot kreftceller. Glukaner med β-(1,6)-bindinger i hovedkjeden 

har vist mindre aktivitet. Det må også tas i betraktning at jo høyere grad av forgreninger, jo 

større mulighet for at den tredimensjonale strukturen blir en tettere trippel-heliks 

konformasjon. Dette er også beskrevet som en viktig strukturell karakteristikk for binding til 

reseptorer. Derfor kan det være at graden av forgreininger kan kobles opp mot formasjonen 

av en trippel heliks og videre være relevant til at det gir høyere immunstimulerende aktivitet 

(Ferreira et al., 2015).  
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Resultatene viser at IOI-S har større tilstedeværelse av uronsyrene GalA og GlcA i 

motsetning til IOI-N. Disse uronsyrene forekommer mest i (1,4)-GalA og T-GlcA. Det 

observeres også en del av (1,6)-Glc og (1,3)-Glc som kan assosieres med typiske (1,3)/(1,6)-

bindinger i et homopolysakkarid fra sopp, dette kan muligens forklare evnen IOI-S har for 

stimuleringen av NO-produksjon fra de dendrittiske cellene. I komplementfikseringstesten 

fikk IOI-S en høyere aktivitet i forhold til IOI-N, det kan trolig være det forhøyede innholdet 

av uronsyrer. IOI-S viste likevel en lavere komplementfikserende aktivitet enn BP-II, så 

aktiviteten av IOI-S er ikke høy i forhold til ønsket interaksjon med komplement.   

 

Den nøytrale polysakkaridfraksjonen IOI-N var mer aktiv i å stimulere til nitritt-frigjøring fra 

både makrofagene og de dendrittiske cellene. Det betyr at uronsyrene trolig ikke spiller en 

stor rolle i immuncelleaktiveringen. IOI-N hadde større mengder av (1,3)/(1,6)/(1,3,6)-Glc 

bindinger som kan indikere innhold av b-glukaner, og kan potensielt være ansvarlige for 

effekten i immuncellestimulering. Sopp b-glukaner er tidligere blitt vist som potente 

immunomodulatorer, og gjenkjennelsen av disse skjer gjennom immuncellereseptorer, som 

for eksempel dektin-1 og/eller TLR2 (Akramiene et al., 2007, Volman et al., 2008), men også 

andre reseptorer kan være involvert. Det var tidligere nevnt en studie fra Lo et. al. (2007) som 

rapporterte større innhold av monosakkaridene Ara, Xyl, Man og Gal kunne være med og 

forsterke den makrofagstimulerende aktiviteten av lentinan (L. edodes) (Lo et al., 2007). 

Disse monosakkaridene ble også påvist i den sure polysakkaridfraksjonen IOI-S, til og med i 

større mengder i forhold til IOI-N. Det er trolig andre forbindelser tilstede i IOI-N som er 

tilstede og må tas til betraktning før man kan med sikkerhet foreslå at det er 

polysakkaridstrukturer som kan være ansvarlig for aktiviteten.  
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Tabell 16. Oversikt over monosakkaridene og deres bindingstyper i økende mengder funnet i 
polysakkaridfraksjonene IOI-N og IOI-S opparbeidet etter eluering på ionebytterkolonne. 
 

Polysakkaridfraksjon IOI-N  IOI-S 

Monosakkarider Glc  

Gal  

3-O-Me-Gal  

GalA  

Xyl  

Man 

Fuc 

Ara  

Rha 

(67,8)  

(11,0)  

(8,1) 

(5,4) 

(2,4) 

(1,9)  

(1,6) 

(1,5) 

(0,2) 

Glc  

GalA  

Gal 

GlcA  

3-O-Me-Gal  

Man 

Xyl 

Rha 

Fuc  

Ara 

(39,4) 

(13,8) 

(13,4) 

(8,3) 

(7,4) 

(7,1)  

(4,7)  

(2,8)  

(1,6)  

 (1,3)  

Bindingstyper 1,3-Glc  

1,6 Glc  

T-Glc  

1,4-Gal  

1,6-Gal  

1,3,6-Glc 

1,4-Glc 

 T-Fuc  

1,4-Xyl 

T-Man 

T-Xyl 

1,2,5-Ara 

1,3,4,6-Glc 

1,2,3-Man 

1,3-Ara  

1,3,4,6-Gal 

1,4,6-Glc 

(27,7) 

(15,6) 

(11,7) 

(9,8) 

(8,5) 

(6,0)  

(5,2)  

(1,6)  

(1,3)  

(1,2) 

(1,1) 

(0,9) 

(0,7) 

(0,7) 

(0,6) 

(0,6) 

(0,6) 

1,6-Gal  

1,3-Glc  

1,4-GalA  

T-GlcA  

T-Glc  

1,4-Glc 

1,3,6-Glc 

1,4,6-Glc 

T-Man 

T-Xyl  

1,3-Man 

1,4 Xyl 

1,6-Glc 

T-Gal 

1,2-Rha 

T-Fuc 

1,2,4-Rha 

T-Ara 

1,2,3-Man 

1,3,6-Gal 

T-GalA 

1,3-Gal 

1,2,3-Glc 

(17,3) 

(15,9) 

(13,2) 

(8,3) 

(8,2) 

(4,4) 

(4,3) 

(4,3)  

(3,9) 

(2,5)  

(2,2) 

(2,1)  

(2,0) 

(1,7) 

(1,6) 

(1,6) 

(1,1) 

(1,0) 

(0,9) 

(0,8) 

(0,6) 

(0,6) 

(0,6) 
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4.3.4 Reduksjon av NO-akkumulering i LPS-stimulerte dendrittiske celler 
 

Melanin fra I. obliquus har tidligere blitt rapportert å ha antioksidant effekt (Babitskaia et al., 

2000) og melaninfraksjonene IOI-EtS1 og IOI-EtS2 ble derfor undersøkt for sin evne til å 

hemme NO-produksjonen fra LPS-stimulerte dendrittiske celler. NO er et fritt radikal med 

kort levetid, og spiller en viktig rolle i reguleringen av en rekke patofysiologiske prosesser, 

som for eksempel vasodilatasjon og neurotoksisitet. En overproduksjon av NO kan imidlertid 

føre til ødeleggelse av vev og videre akutt eller kronisk inflammasjon (Joo et al., 2014). LPS 

brukt til å stimulere dendrittiske celler kan frigjøre NO, et potent radikal. Prøvenes radikal-

scavenging effekt (vist i 4.2.5) kunne være årsaken til den reduserte mengden av akkumulert 

NO. Quercetin løst i DMSO/vann ble benyttet som positiv kontroll da quercetin er en kjent 

antiinflammatorisk og radikal-scavenging substans. Figur 53 viser resultatene fra inhiberings-

testen.  

 

Figur 53 viser at melaninfraksjonene IOI-EtS1 og IOI-EtS2 opparbeidet ved etanol-

presipitering, hadde en inhiberende effekt på akkumulering av NO fra LPS-stimulerte 

dendrittiske celler. Ved å sammenligne mengden akkumulert NO i brønnene med både 

melaninfraksjoner og LPS tilstede, med brønnene hvor kun LPS er tilsatt, er det en tydelig 

reduksjon i mengde NO, i en doseavhengig respons. Ved å tilsette prøven og deretter 

stimulere cellene med LPS, resulterte det i rundt 50 % redusert nitrittakkumulering (fra 25 

µM til mellom 12 – 14 µM nitritt). Melaninfraksjonenes inhibering av akkumulering av NO, 

kan bekrefte teorien om innhold av radikal-scavengers, for eksempel polyfenoliske 

forbindelser (vist i seksjon IR 4.1.3.2 og NMR 4.1.3.3.) som kan opptre som antioksidanter. 

Ved å sammenligne resultatene med studien gjort av Kim et. al. (2007) hvor de brukte etanol-

ekstrakter fra kultivert mycelium av I. obliquus til å teste på inhibering av LPS-induserte 

musemakrofagceller (RAW 264.7), ble det funnet tilsvarende resultater. I denne studien 

rapporterer de også om mulige virkningsmekanismer for aktiviteten, som inkluderer 

blokkering av JNK aktivering (C-Jun N-terminal kinase). Dette er et protein som er involvert 

i blant annet programmert celledød og inflammasjon. Det var derimot ikke undersøkt hvilke 

stoffer tilstede i ekstraktet som kunne være ansvarlig for effekten (Kim et al., 2007). 
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Figur 53. Hemming av NO-akkumulering fra LPS-stimulerte dendrittiske celler av melaninfraksjonene IOI-EtS1 
og IOI-EtS2. Dendrittiske celler ble stimulert med LPS (1 µg/ml) og IFNγ (208 U/ml) (indikert med piler).  
 

 

Resultatene fra MTT vitabilitets-forsøket viste at den reduserte mengden akkumulert NO ikke 

var på grunn av celletoksisitet av melaninfraksjonene. MTT er en kvantitativ kolorimetrisk 

test hvor mitokontriell enzymaktivitet blir målt. Det ble observert blå/lilla formazan krystaller 

i brønnene, som kan bekrefte metabolsk aktive celler tilstede i brønnene. DMSO i tre ulike 

konsentrasjoner ble benyttet som cytotoksisk kontroll, og det ble observert gul farge som 

indikerer drap av cellene.  

 

	  

-5 

0

5

10

15

20

25

30

M
ed
iu
m

IO
I-E
tS
1	
10
0	
µg
/m

l	 
IO
I-E
tS
1	
10
	µ
g/
m
l	

IO
I-E
tS
1	
1	
µg
/m

l	
IO
I-E
tS
1	
10
0	
µg
/m

l	u
/I
FN
y

IO
I-E
tS
2	
10
0	
µg
/m

l	 
IO
I-E
tS
2	
10
	µ
g/
m
l	

IO
I-E
tS
2	
1	
µg
/m

l	
IO
I-E
tS
2	
10
0	
µg
/m

l	u
/I
FN
y

Qu
er
ce
tin
	2
5	
µg
/m

l	
Qu
er
ce
tin
	1
2,
5	
µg
/m

l	
Qu
er
ce
tin
	6
,2
5	
µg
/m

l	
Qu
er
ce
tin
	2
5	
µg
/m

l	u
/I
FN
y

LP
S	
1	
µg
/m

l	
LP
S	
m
ed
	IF
N
y

IF
N
y

DM
SO
	0
,5
%

DM
SO
	2
%
	

DM
SO
	5
%
 

M
en
gd
e	
fr
ig
jo
rt
	n
itr
itt
		i
	µ
M

Tilsatt		LPS	+	IFNγ

Medium

IOI-EtS1	100	µg/ml	 

IOI-EtS1	10	µg/ml	

IOI-EtS1	1	µg/ml	

IOI-EtS1	100	µg/ml	
u/IFNy
IOI-EtS2	100	µg/ml	 

IOI-EtS2	10	µg/ml	

IOI-EtS2	1	µg/ml	

IOI-EtS2	100	µg/ml	
u/IFNy
Quercetin	25	µg/ml	

Quercetin	12,5	µg/ml	

Quercetin	6,25	µg/ml	

Quercetin	25	µg/ml	
u/IFNy
LPS	1	µg/ml	

LPS	med	IFNy

IFNy

DMSO	0,5%

DMSO	2%	

DMSO	5% 



	 117	

4.3.5 Antioksidant aktivitet  
 

Da melaninfraksjonene IOI-EtS1 og IOI-EtS2 førte til reduksjon i akkumulering av NO i 

LPS-stimulerte dendrittiske celler, muligens ved en radikal-scavenging effekt på NO, ble 

fraksjonenes antioksidant effekt bestemt ved DPPH-testen. Begge melaninfraksjonene (IOI-

EtS1 og IOI-EtS2) viste nesten lik radikal-scavenging aktivitet med IC50-verdier på 45 µg/ml 

og 46,8 µg/ml for henholdsvis IOI-EtS1 og IOI-EtS2 (tabell 18). Radikal-scavenging aktivitet 

hos melaninfraksjonene viste seg å være konsentrasjonsavhengig. Quercetin ble brukt som 

positiv kontroll, og ga en IC50-verdi på 2,9 µg/ml. 
 
Tabell 17. DPPH-scavenging i % av melaninfraksjonene IOI-EtS1 og IOI-EtS2. Resultatene er oppgitt som 
gjennomsnitt ± SD (n = 3), sammenlignet med blankprøven 
Konsentrasjon av 

ekstrakt (µg/ml)  

IOI-EtS1 IOI-EtS2  Quercetin  

IC50 i µg/ml 45,0 ± 1,4 46,8 ± 2,2 2,9 ± 0,1 

 

Begge fraksjonene med antatt innhold av melaninkomplekser inneholder polyfenoliske 

forbindelser som kan reagere med DPPH ved å donere et proton til dette reaktive radikalet. 

IOI-EtS1 viser litt bedre antioksidant aktivitet enn IOI-EtS2, men ingen av fraksjonene har 

sterk antioksidant effekt sammenlignet med quercetin. Resultatene fra DPPH-testen og 

hemming av NO-produksjon kan bekrefte at en omgang til med etanol-presipitering har klart 

å oppkonsentrere melaninkompleksene og skilt disse fra det polysakkaridrike bunnfallet. I 

tillegg til melanin er det tidligere isolert triterpenoider og steroider fra I. obliquus og vist at 

innholdet av disse også kan ha noe å si for fri radikal-scavenging effekt (Cui et al., 2005). Det 

er lite sannsynlig at disse har havnet som rester i melaninfraksjonene IOI-EtS1 og IOI-EtS2 

da ekstraksjon med DCM skal ha fjernet upolare forbindelser. Det er rapportert DPPH-radikal 

scavenging aktivitet hos I. obliquus der en polyfenol-rik fraksjon ga antioksidant aktivitet på 

konsentrasjoner høyere enn 5 µg/ml (Cui et al., 2005). Til sammenligning ble vårt 

eksperiment testet på konsentrasjoner fra 5,2 – 83,3 µg/ml. Som nevnt hadde I. obliquus 

tradisjonelt blitt brukt for å styrke helsen generelt, forebygge kreft, kardiovaskulære lidelser 

og magesår. Disse funnene kan bidra til en farmakologisk forklaring av den tradisjonelle 

bruken. Resultatene tyder på at fraksjonene våre IOI-EtS2 og IOI-EtS1 isolert fra I. obliquus 

potensielt kan beskytte celler mot oksidativt stress da de viser DPPH-scavenging aktivitet, og 

reduksjon i akkumulering av NO. Fraksjonene bør renses opp ytterligere, og undersøkes på 

nytt for antioksidant effekt.  
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5 Videre studier 
 

I videre studier bør polysakkaridfraksjonene opprenses ytterligere ved gelfiltrering, og 

eventuelt behandle disse med enzymer for å se nærmere på struktur- og aktivitetsforhold av 

polysakkaridene. Enzymdegradering av polysakkarider kan avsløre om det er enkelte 

strukturer i polysakkarider som er viktigere enn andre når det gjelder biologisk aktivitet. 

Videre anbefales utførelse av flere biologiske tester med fokus på makrofager og dendrittiske 

celler for å se om polysakkaridene i tillegg til frigjøring av NO kan stimulere til frigjøring av 

cytokiner, øke fagocytisk aktivitet eller øke proliferasjon av immuncellene. Studier for å 

finne immunreseptorer polysakkaridene bindes til er også nødvendig.  

 

Fortsatt lite er kjent angående strukturen til melanin fra I. obliquus, det er derfor nødvendig 

med ytterligere opprensing av disse, og mer detaljert strukturoppklaring, ved for eksempel 
13C-NMR og 15N-NMR. Den lovende antioksidant-effekten av melanin må studeres videre 

med opprensede fraksjoner.  

 

Metodene basert på behandling med syre og etanol-presipitering må testes ytterligere, og med 

mer prøvemateriale.  
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6 Konklusjon 
 

Målet med denne oppgaven var å finne en optimal metode for å isolere polysakkarider og 

melanin fra indre lag av den medisinske soppen I. obliquus, videre karakterisere strukturen av 

disse, samt bestemme biologisk aktivitet av de isolerte polysakkarid- og melaninfraksjoner 

med fokus på immunmodulerende effekt.  

 

Det ble isolert to polysakkaridfraksjoner, en nøytral fraksjon IOI-N og en sur fraksjon IOI-S 

ved ionebytterkromatografi. Ved strukturkarakterisering av IOI-N og IOI-S ble det vist 

innhold av (1,3)-Glc, (1,6)-Glc og (1,3,6)-Glc som kan assosieres med typiske β-glukaner fra 

sopp. IOI-N viste statistisk signifikant evne til å frigjøre nitritt i synergi med IFNγ, både fra 

makrofager og dendrittiske celler derivert fra mus, mens IOI-S viste komplementfikserende 

aktivitet. Forskjellen i monosakkaridinnhold er uronsyrene GlcA og GalA, som det finnes 

mer av i IOI-S, og mengden av (1,3)/(1,6)Glc og (1,3,6)-Glc som det finnes mest av i IOI-N.  

 

Et av målene i oppgaven var å finne en optimal metode for å separere polysakkarider og 

melanin fra I. obliquus. Presipitering med etanol av råekstraktet IOI førte til en ytterligere 

opprensing av polysakkarider (IOI-EtB1), men da presipitering ble utført ytterligere en gang 

ga det en fraksjon med redusert karbohydratinnhold (IOI-EtB2). IOI-EtB2 ble videre 

fraksjonert ved ionebytterkromatografi ved eluering med vann (IOI-EtB2N), salt-gradient 

(IOI-EtB2S), natriumacetat (IOI-EtB2NaOAc) og natriumhydroksid (IOI-EtB2NaOH). Disse 

fraksjonene inneholdt relativt små mengder av karbohydrat.  

 

Supernatantene fra etanol-presipiteringen (IOI-EtS1 og IOI-EtS2) ble antatt å inneholde 

pigmentkomplekser av melanin. IOI-EtS1 og IOI-EtS2 ble undersøkt for antiinflammatorisk 

og antioksidant aktivitet, da det er kjent at melanin inneholder polyfenoliske forbindelser. Det 

ble antatt at disse forbindelsene kan være bakgrunnen for den påviste inhibitoriske effekten 

av NO-akkumulering i LPS-induserte dendrittiske celler og DPPH-scavenging aktivitet vist 

av IOI-EtS1 og IOI-EtS2. IOI-EtS2 viste i tillegg til en høy komplementfikserende aktivitet, 

nærmere 4,5 ganger høyere enn positiv kontroll (BP-II).  

 

En ytterligere metode ble forsøkt for å separere polysakkarider og melanin. Ved å behandle 

IOI med syre til pH 1,5 ved romtempererte betingelser og deretter nøytralisere med NaOH 
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etter få minutter, ble store mengder av pigmentkomplekset felt ut. Fraksjonen som ble antatt å 

ha høyest innhold av polysakkarider viste høyere innhold av total karbohydratinnhold i 

forhold til IOI. Etter optimalisering av metoden for utfelling av melanin med syre, kan dette 

være en metode som potensielt kan bli brukt for å separere melanin og samtidig bevare 

polysakkaridene fra I. obliquus for fremtidige studier. Det var ønskelig å undersøke de 

isolerte polysakkarid- og melaninfraksjonene ytterligere, men på grunn av begrenset tid måtte 

dette avventes. 
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7 Reagensliste 
 

1 % natriumpyruvat (Gibco) 

1 % sulfanilamid, Griess-reagens A (Sigma Aldrich) 

1 % penicillin/streptomycin (Gibco) 

1 % 2-mercaptoetanol  (Gibco) 

1-metylimidazol (Fluka) 

3 % Jod løst i 6,7 % kaliumjodid-løsning (Farmasøytisk institutt) 

Aceton  (Sigma) 

Ammoniumhydroksid  (NH4OH)  (Merck) 

BSA, Bovine serum albumin 30 % i DPBS  (Sigma) 

Carbodiimid* (CMC)  (Sigma) 

D2SC/1 dendrittiske celler fra mus  (Rikshospitalet) 

Diklormetan (DCM)  (Sigma Aldrich) 

Dimetylsulfoksid (DMSO) (Merck) 

DMEM, medium  (Gibco) 

DPPH (1,1-difenyl-2-pikrylhydrazyl)  (Sigma Aldrich) 

Eddiksyre (CH3COOH) (VWR) 

Eddiksyreanhydrid (Merck) 

Etanol (CH3CH2OH)  (Farmasøytisk institutt) 

Erytrocytter (SRBC) (Fra sau 10010 tappet 8/05/17, 

Bygdø Kongsgård) 

FBS, Fetal bovine serum (kalveserum) (Gibco) 

Fenol  (Merck) 

Fosforsyre (Merck) 

Fosfatbuffer (PBS), pH 7,2   (Gibco) 

IFNγ (Peprotech) 

Imidazol-HCl  (Sigma) 

Iseddik  (CH3COOH)  (Merck) 

J774A.1 musemakrofagcellelinje  (Rikshospitalet) 

Komplement, serum fra ECG  (Folkehelseinstituttet) 

LPS (lipopolysakkarid) fra E.coli 055:B5   (Sigma Aldrich) 

Mannitol i vannfri metanol, 1 mg/ml  (Sigma, Farmasøytisk institutt) 
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MES (2-[N-morfolino]etan sulfonsyre) (Sigma) 

Metanol (CH3OH)  (VWR) 

Metanol vannfri (VWR) 

Metyljodid (CH3I)   (Sigma) 

Maursyre, 90% (HCOOH)  (Sigma) 

N-(1-naptyl) etylendiamin (NED), Griess reagens B  (Sigma Aldrich) 

Natriumacetat   (Merck) 

Natriumazid (NaN3)  (Merck) 

Natriumborodeuterid (NaBD4) (Sigma Aldrich) 

Natriumhydroksid pellets (NaOH) (Merck) 

Natriumhydroksid (NaOH)  (Merck) 

Natriumklorid (NaCl)  (Merck) 

Natriumtiosulfat (Merck) 

NaNO2 ,100 mM (Farmasøytisk institutt)   

Pam2CSK4 (syntetisk dioletylert lipoprotein) (InvivoGen) 

Saltsyre (HCl), konsentrert  (Merck) 

Svovelsyre (H2SO4), konsentrert   (Merck) 

Toluen   (Merck) 

Trifluoreddiksyre (TFA) (Sigma Aldrich) 

Trimetylklorsilisan (TMCS) (Sigma) 

TRIZMA (Tris[hydroksymetyl]aminometan)   (Sigma Aldrich) 

Tryptanblått  (Gibco) 

Veronalbuffer (CFT pH 7,2)  (Virion) 

Virion amboceptor 9020, antistoff (Virion) 

      

*(N-Cykloheksyl-N’-(2-morfolinoetyl)carbodiimid metyl-p-toluensulfonat) 
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