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Sammendrag 

Tomat (Solanum lycopersicum L.) er en frukt som trolig har sin opprinnelse i Latin-Amerika. 

I Europa ble tomat først brukt som en dekorativ plante, men i dag brukes den hovedsaklig 

som en matvare. Tomatproduksjon foregår for det meste i veksthus rundt omkring i verden, 

og er den syvende viktigste avlingsarten. I denne oppgaven ble struktur- og aktivitetsstudier 

utført på pektinerfraksjoner isolert fra tre forskjellige tomatsorter: Forticia, Flavence og 

Dometica, og på ekstra modnet Forticia.  

Tomatsortene ble ekstrahert med tre ulike ekstraksjonsmidler: vann, CDTA-løsning og NBC-

løsning (NaBH4 og NaCO3). Polysakkaridfraksjonene ble karakterisert ved å bestemme 

karbohydratsammensetning ved metanolyse etterfulgt av GC. Som et ledd i 

strukturbestemmelsen ble forestringsgrad bestemt ved IR-spektroskopi, og antall reduserende 

ender i polysakkaridfraksjonene ble undersøkt. Glykosidbindinger i vannfraksjonene ble 

analysert ved hjelp av metylering, etterfulgt av GC-MS. Biologisk aktivitet ble undersøkt ved 

komplementfikserinstest, samt aktivering av dendrittiske celler. Det ble også undersøkt om 

det var fenoler til stede i fraksjonene ved å utføre total fenol-test.  

Karbohydratanalysen viste at alle fraksjonene innholdt store mengder galakturonsyre, i tillegg 

til rhamnose, arabinose og galaktose som tyder på innhold av pektiner i fraksjonene. 

Glykosidbindingsanalysen viste at polysakkaridene i vannfraksjonene inneholdt områder med 

homogalakturonan (HG) og områder med rhamnogalakturonan type I (RG-I). 

Monosakkaridsammensetningen og analyse av glykosidbindinger viste sannsynlighet for 

sidekjeder av arabinogalaktan type I (AG-I) og arabinogalaktan type II (AG-II) i alle 

vannekstraktene fra de tre tomatsortene og den ekstra modnede Forticia tomaten. 

Vannfraksjonene viste høyest antall reduserende ender og CDTA-fraksjonene lavest antall. 

Dette kan relateres til mengde karbohydratinnhold i fraksjonene.  

Biologisk aktivitetsanalyse viste at vannfraksjonene, CDTA-fraksjonene og NBC-fraksjonene 

bare hadde ubetydelig komplementfikserende aktivitet. Av alle prøvene var det bare to prøver 

som oppnådde ICH50-verdi, og disse hadde betydelig høyere verdi enn positiv kontroll BPII. 

Ved stimulering av, og NO-frigjøring fra dendrittiske celler er det vannfraksjonene som har 

vist størst effekt, mens CDTA-fraksjonene og NBC-fraksjonene viste lite effekt i forhold til 

co-stimulatoren IFNγ. Total fenoltest viste at det ikke er polyfenoler i prøvene. IR-analysen 
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viste tilnærmet like arealer på toppene for frie syregrupper og forestrede syregrupper i 

vannfraksjonene, større toppareal for frie syre grupper enn forestrede syregrupper i CDTA-

fraksjonene og kun toppareal for frie syregrupper i NBC-fraksjonene.  

Resultatene viste at de tre tomatsortene inneholdt pektiner med svært lik struktur. Ekstra 

modning ga ikke store strukturelle endringer. Polysakkaridfraksjonene hadde lav eller 

ubetydelig biologisk aktivitet i de testsystemene som ble benyttet.  
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Forkortelser 

α   Alfa-posisjon på anomert karbonatom, indikerer at OH-gruppen peker ned 

AG-I   Arabinogalaktan type I 

AG-II   Arabinogalaktan type II 

Ara   Arabinose 

AUC   Areal under kurven 

β   Beta-posisjon på anomert karbonatom, indikerer at OH-gruppen peker opp 

BPII   Biophytum petersianum pektinfraksjon II 

CDTA  Cyclohexane-trans-1,2-diamine tetra-acetic acid og natriumacetat-løsning 

DC   Dendrittiske celler 

HCL   Hydroklorid (salttsyre) 

FCR   Folin-Ciocalteu reagenset 

FID   Flammeionisasjonsdetektor 

Gal   Galaktose 

GalA   Galakturonsyre 

GC   Gasskromatografi 

GC-MS  Gasskromatografi-massespektrometri 

Glc   Glukose 

GlcA   Glukuronsyre 

HG   Homogalakturonan 

HMDS  Heksametyldisilasan 
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IC50   Konsentrasjon som gir 50% hemming 

IgG og IgM  Antistoff type G og M 

IR   Infrarød 

LPS   Lipopolysakkarid 

Man   Mannose 

Me   metyl 

MS   Massespektrometri 

N2   Nitrogengass 

NaBH4  Natriumborhydrid 

NaCO3  Natriumkarbonat 

NBC   0.05 M NaCO3 Og 0.02 M NaBH4-løsning 

PFo   Pektiner fra arten Forticia, uavhengig ekstraksjonsmetode 

PM   Pektiner fra ovmodnet Forticia-tomat, uavhengig ekstraksjonsmetode 

RG-I   Rhamnogalakturonan I 

RG-II   Rhamnogalakturonan II 

Rha   Rhamnose 

Rpm   Runder per minutt 

TMCS  Trimetylklorsilan 

TMS   Blanding av TMCS, HMDS og pyridine 

UV   Ultraviolett 

Xyl   Xylose 
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Pektinfraksjoner fra tomat (Solanum lycopersicum L.) 

CPD   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med CDTA av tomatsorten Dometica 

CPFl   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med CDTA av tomatsorten Flavence 

CPFo   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med CDTA av tomatsorten Forticia 

CPM   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med CDTA av modnet Forticia-tomater 

NPD   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med NaCO3 og NaBH4 av tomatsorten Dometica 

NPFl   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med NaCO3 og NaBH4 av tomatsorten Flavence 

NPFo   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med NaCO3 og NaBH4 av tomatsorten Forticia 

NPM  Pektinfraksjon fra ekstraksjon med NaCO3 og NaBH4 av modnet Forticia-

tomater 

VPD   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med vann av tomatsorten Dometica 

VPFl   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med vann av tomatsorten Flavence 

VPFo   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med vann av tomatsorten Forticia 

VPM   Pektinfraksjon fra ekstraksjon med vann av modnet Forticia-tomater 
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1 Innledning 

 

1.1 Tomat (Solanum lycopersicum L.) 

 

Figur 1: Fotografi av tomat (Solanum lycopersicum L.) (Sapnudin 2015). 

Tomat (Solanum lycopersicum L.) tilhører Solanaceae familien, på norsk kalt søtvierfamilien, 

som inneholder mer enn 3000 arter, inkludert potet, eggplante, petunia og tobakk 

(Bergougnoux 2014, Store norske leksikon 2018). Ordet “tomat”, eller på engelsk kalt 

“tomato”, kommer fra det spanske ordet “tomate”. Tomate har opprinnelse fra det aztetiske 

ordet “tomatl”, som betyr “the swelling fruit” (Wikipedia 2018). Tomater representerer en 

viktig kilde til næring, og inneholder antioksidanter representert ved lykopen (karotenoid), 

provitamin A (betakaroten) og askorbinsyre (vitamin C) (Bergougnoux 2014). På grunn av 

dets popularitet er tomaten en av hovedkildene til vitaminer og mineraler i menneskers 

kosthold (Razdan & Mattoo 2007). 
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1.1.1 Taksonomisk klassifisering 

Rike:   Plantae 

Divisjon:  Spermatophytae 

Klasse:  Magnoliopsida 

Orden:  Solanes 

Familie:  Solanaceae 

Slekt:   Solanum 

Art:   Solanum lycopersicum 

(The Plant List 2012, Dyntaxa 2018) 

1.1.2 Botanikk og habitat 

Tomatplanten er en ettårig plante som blir 0.5 – 1.5 meter høy. Den har en grenet, kjertelhåret 

stengel med finnete blad, med en blanding av spredte, små og store ovale-lansett-formede 

småblad. Blomstene er gule, 15-25 mm store med stjerneformede, tilbakebøyde og spisse 

kronfliker. Frukten er et kule- til pæreformet, stort og saftig bær, og er som regel rødt 

(sjeldent gul) når det er modent, som vist i figur 1. Det finnes mange tomatsorter, som kan 

variere både i utseende og smak. Størrelsen varierer fra cherrytomatenes kirsebærstørrelse, til 

de store bifftomatene som kan veie over 250 g. Overflaten kan være glatt eller rillet, og kan 

selges enkeltvis eller i klaser (Grey-Wilson et al. 2003, Store norske leksikon 2018). 

Det er litt usikkert hvor tomaten opprinnelig kommer fra, men hovedteorien er at den stammer 

fra det vestlige Sør-Amerika, og særlig Peru og Ecuador. Viltvoksende arter av tomat finnes 

fortsatt i disse områdene i dag, så vel som lenger sør i Chile og Bolivia. Disse tomatplantene 

vokser i en rekke habitater, fra havnivå på Stillehavkysten, til 3300 meter over havet i 

Andesfjellene. De vokser da både i tørt og fuktig klima, men tørt klima er foretrukket 

(Bergougnoux 2014). De viltvoksende tomatene er annerledes enn de som kjøpes i butikken. 

De er vanligvis 1 cm store i diameter, har grønn farge og er dekket med hår. I tillegg kan de 

være tydelig bitre og ubehagelige i smaken (Encyclopedia of life 2018). Selv om tomater har 

bred toleranse for ulike klimaer, har andre faktorer, som virussykdommer, forårsaket store 

avkastningstap og er derfor en av grunnene til at tomatproduksjonen har skiftet til drivhus-

/veksthus-produksjon (Hanssen & Lapidot 2012). 
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1.1.3 Tradisjonell bruk 

Tomat ble innført til Europa på 1500-tallet, men ble ikke godkjent som mat med det første. 

Først og fremst fordi mange trodde tomaten var giftig, men også fordi tomaten ikke var god 

på smak eller lukt. Den ble derfor ikke brukt som mat i starten, men som en dekorativ plante i 

hagen til de mer velstående (Encyclopedia of life 2018). Tomat ble først brukt som alminnelig 

grønnsaksplante på midten av 1800-tallet. Tomatplanten kom først til Norge på 1900-tallet, 

hvor størstedelen nå produseres i drivhus/veksthus (Store norske leksikon 2018). Det er 

Rogaland som blir sett på som tomatfylket, hvor 85 % av all norsk produksjon foregår 

(Forskning.no 2002). 

Tomater blir ofte oppfattet som en grønnsak, men fra et botanisk ståsted er tomat en frukt. 

Forskjellen fra de plantene som normalt oppfattes som frukt, er at tomater inneholder mye 

lavere sukkerinnhold (Gerszberg et al. 2015). Tomater spises ikke bare ferske, men også i 

prosesserte matvarer som puré, ketchup, suppe, juice, tørkede og konsentrerte. Det er en av de 

mest konsumerte matplantene i verden, og er sannsynligvis den mest foretrukne hageavlingen. 

Med verdensproduksjon på nesten 160 millioner tonn i 2011, er tomat den syvende viktigste 

avlingsarten. Asia dominerer tomatmarkedet, med Kina som den øverste, mens den høyeste 

avkastningen er fra Nord-Europa, hvor det meste av tomatene produseres under kontrollerte 

veksthusbetingelser (Bergougnoux 2014). 

1.2 Polysakkarid 

Planter har blitt brukt innenfor tradisjonell medisin for å behandle en rekke type sykdommer. 

Moderne vitenskap har vist at slike planter inneholder polysakkarider som utviser forskjellige 

typer biologisk aktivitet. Polysakkarider er naturlig forekommende karbohydratforbindelser 

som det finnes mye av i dyr, planter og sopp. Her fungerer de blant annet som energireserver, 

strukturelt materiale og beskyttende substanser. På grunn av polysakkariders allsidighet har 

polysakkarider spilt en viktig rolle i utviklingen av nye produkter innen mat, kosttilskudd, 

legemidler, tekstiler, papir og biodegraderbart pakkemateriale. Polysakkarider finnes i mange 

forskjellige former og i forskjellige steder i planter. De er til stede i alle planteorganer, både 

inni celler og i celleveggen. Polysakkarider kan bestå av 10 til flere 1000 monosakkarider, 

som er bundet sammen av glykosidbindinger. Strukturelt er polysakkarider en heterogen 

gruppe med forbindelser som er nøytrale eller sure. De kan bestå av en type monosakkarid 
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eller opp til 10 forskjellige typer, og kan være lineære eller forgrenet. De kan i tillegg være 

substituert med forskjellige typer organiske forbindelser. Polysakkarider med biologisk 

aktivitet I planteriket er ofte ladet, som vil si at de kan inneholde uronsyrer (Izydorczyk 2005, 

Paulsen & Barsett 2005). 

1.2.1 Plantecellevegg  

Planters cellevegg har en kjemisk kompleks struktur som hovedsakelig består av 

polysakkarider. Sammensetningen til celleveggen varierer avhengig av vevets funksjon og 

plantens art, hvor strukturen og de strukturelle egenskapene i stor grad er avhengig av 

celleveggen (Ng & Waldron 1997). Den primære celleveggen, som består av opptil 90 % 

polysakkarider, omgir ekspanderende celler i ungt vev, mens den sekundære celleveggen, som 

består av ca. 60 % polysakkarider, gir mekanisk styrke etter at celleveksten har opphørt i mer 

modent vev. Celleveggen er også involvert i celleadhesjon, celle til celle kommunikasjon og 

forsvarsmekanismer (Pettolino et al. 2012). Polysakkaridene som konstruerer celleveggen er 

gruppert inn i cellulose, hemicellulose, pektiner og proteiner, som vist i figur 2 (Marcus et al. 

2010). 

 

Figur 2: Tegning av komponenter i plantecelleveggen (Bailey 2016). 
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1.2.2 Cellulose og hemicellulose 

Cellulose er den grunnleggende strukturelle komponenten i planters cellevegg. Det er et 

komplekst polysakkarid som består av minst 3000 glukoseenheter, og omfatter ca. 33 % av alt 

vegetabilsk materiale. Cellulose er en uforgrenet polymer som består av 1-4 bundet β-glukose.  

Glukosekjedene bindes sammen av hydrogenbindinger i en krystallinsk gitterstruktur som er 

ugjennomtrengelige for vann. I tillegg gir disse bindingene en styrke som gir sterk motstand 

mot kjemisk og enzymatisk angrep, og er derfor ufordøyelig for mennesker (Waldron & 

Faulds 2007, Encyclopædia Britannica 2018).  

Hemicellulose omfatter polysakkarider som ikke er en del av cellulosepolysakkaridene, men 

som er en del av lagringsvevet av årlige og flerårige planter. Disse forekommer i ulike 

strukturelle typer som er delt inn i fire grupper: xylaner, mannaner, xyloglukaner og en 

blanding av ulike β-glukaner (Ebringerová et al. 2005). 

1.2.3 Pektin  

Pektiner er komplekse polysakkarider som er vanlige komponenter i celleveggen til planter. 

In situ bidrar de til de mekaniske og funksjonelle egenskapene til celleveggen, både under 

modningsprosessen og ved lagring. Fysikalske og strukturelle endringer som forekommer i 

celleveggen ved lagring av frukt og grønnsaker skyldes i stor grad enzymatiske endringer av 

pektiner. Pektiners geldannende egenskaper og stabilitetsegenskaper har gjort at utvunnet 

pektin har blitt et kommersielt viktig polysakkarid i næringsmiddelindustrien. I tillegg til at 

pektiner blir mye brukt som mattilsetning i blant annet syltetøy, gele, melk og konditorvarer, 

har dets funksjon også blitt viktig i andre industrier, inkludert farmasøytisk industri og 

avfallshåndtering (Fellah et al. 2009, Kyomugasho et al. 2015). 

Pektin er komponert av så mange som 17 forskjellige monosakkarider, og inneholder mer enn 

over 20 typer forskjellige bindinger. I pektin finnes det fire hovedgrupper: homogalakturonan 

(HG), rhamnogalakturonan-I (RG-I), rhamnogalakturonan-II (RG-II) og substituerte 

xylogalakturonaner (XG) (Christiaens et al. 2014). Den detaljerte strukturen til pektin in vivo 

er litt omdiskutert. Den mest omtalte teorien er at pektiner består av en hovedkjede av HG, 

med RG-I, RG-II og XG festet til seg (se figur 3). Nyere studier av den molekylære strukturen 

har vist delvis forgrening av HG-regioner og tilstedeværelsen av komplekse aggregerte 
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strukturer. Slike studier har bidratt til en ny alternativ struktur, hvor HG kan være tilstede som 

en sidekjede på RG-I (Se figur 3) (Maxwell et al. 2012) 

 

Figur 3: Skjematisk tegning av to ulike teorier om strukturen til pektin. A. Figuren viser pektin med HG som 

hovedkjede, med flede sidekjeder, blant annet RG-I, RG-II og XG. B. Figuren viseren alternativ struktur hvor 

HG er sidekjede til RG-I. 

Homogalakturonan (HG) 

Homogalakturonan (HG) utgjør opptil 60 % av pektinenhetene i primærcelleveggen og er 

derfor ansett som den største bestanddelen i pektin. Denne delen av pektiner er kjent for å 

være den «glatte regionen» av pektinstrukturen, og er en lineær polymer som består av rundt 

100 α-1,4-bundet galakturonsyreenheter. Noen av karboksylgruppene på C-6 er 

metylforestret, og kan i noen tilfeller også være O-acetylert på C-3 og/eller C-2 som vist i 

figur 4 (Christiaens et al. 2014).   
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Figur 4: Figuren viser strukturen av homogalakturonan (HG) (Ridley et al. 2001). 

Xylogalakturonan 

Xylogalakturonan er galakturonaner hvor 1-4 bundet GalA-enhetene er substituert med xylose 

i O3-posisjon. En betydelig del av disse forekommer som ikke-reduserende endegrupper. 

Opptil fire xylose-enheter kan være bundet til galakturonan, i hovedsak som løselige 

fraksjoner (Waldron & Faulds 2007). 

Rhamnogalakturonan (RG-I) 

Rhamnogalakturonan (RG-I) er kjent for å være den «hårete regionen» av pektinet da denne 

delen er svært forgrenet. Hovedkjeden består av et repeterende disakkarid av 1-2 bundet Rha- 

og 1-4 bundet GalA-enheter. GalA-enhetene kan være O-acetylert ved C-3 og/eller C-2, men 

er antatt å ikke være metylforestret eller substituert med sidekjeder. Rhamnose-enhetene er 

derimot substituert på C-4 med nøytrale og sure sidekjeder. Disse sidekjedene består 

hovedsakelig av arabinaner, galaktaner og arabinogalaktaner. Figur 5 viser en skjematisk 

tegning av RG-I (Maxwell et al. 2012, Christiaens et al. 2014). 
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Figur 5: En skjematisk tegning av Rhamnogalakturonan-I (RG-I). Tegningen viser hovedkjeden bestående av 1-

2 Rha- og 1-4 bundet GalA-enheter, i tillegg til de vanligste sidekjedene arabinogalaktan type I og II og 

arabinaner (Waldron & Faulds 2007). 

Rhamnogalakturonan-II (RG-II) 

Rhamnogalakturonan II (RG-II) er ikke strukturelt relatert til RG-I, men består av en 

hovedkjede med rundt ni 1-4 bundet GalA-enheter (Christiaens et al. 2014). Hovedkjeden har 

fire ulike sidekjeder bundet til seg via posisjon 2 eller 3. Som vist i figur 6 er sidekjede A og 

B bundet til O2, mens sidekjede C og D er bundet til O3 på hovedkjeden (Waldron & Faulds 

2007). 

 

Figur 6: Skjematisk tegning av RG-II med GalaA-hovedkjeden og de fire vanligste hovedkjedene (Waldron & 

Faulds 2007).  
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Arabinaner 

Arabinaner (ara) er en gruppe polysakkarider som kan være lineær eller forgrenet, avhengig 

av kilden. Hovedkjeden består av 1-5 bundet ara-enheter med sidekjeder av enkle ara-enheter. 

Som vist i figur 7 er disse enkle ara-enhetene bundet til C-3 (1-3) eller C-2 (1-2). Disse er 

mest sannsynlig bundet til galaktose-enheter på pektinmolekylet (Paulsen & Barsett 2005, 

Waldron & Faulds 2007). 

 

Figur 7: Skjematisk tegning av arabinose polymer (Waldron & Faulds 2007). 

Arabinogalaktan type I og II 

Arabinogalaktan I (AG-I) består av en hovedkjede med β-1,4 bundet galaktose-enheter som 

har korte sidekjeder med 1-5 ara-enheter bundet til seg på posisjon O3. AG-I finnes 

hovedsakelig som en sidekjede på RG-I. Arabinogalaktan II (AG-II) er et veldig komplekst 

polysakkarid som ofte er assosiert med proteiner som kalles arabinogalaktan proteiner. AG-II 

er som AG-I mest sannsynlig bundet til RG-I. Kjernen er sterkt forgrenet og består av 1-3 

eller 1-6 bundet gal-enheter med korte 1-3 eller-, 1-6 bundet gal-enheter som sidekjeder. 

Enden på disse sidekjedene er ofte substituert med terminal ara-enhet bundet til O3 eller O6. 

Det kan også være små mengder med Glukoronsyre (GlcA) enheter til stede. Begge typer er 

sannsynligvis bundet til 4. posisjon på rhamnose-enhetene i RG-I (Paulsen & Barsett 2005, 

Waldron & Faulds 2007). Figur 8 viser skjematiske tegninger av strukturen til AG-I og AG-II. 

 

Figur 8: Skjematisk tegning av strukturene til AG-I og AG-II (Waldron & Faulds 2007).  
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1.3 Immunmodulerende effekt 

Immunsystemet er kroppens forsvarsmekanisme mot patogener. Immunforsvaret 

identitifiserer patogener ved å kjenne igjen antigener. Antigener er molekyler som er festet til 

organismers overflate, og er karakteristisk for hvert enkelt patogen. Immunsystemet er delt 

inn i det medfødte, uspesifikke system og det ervervede, spesifikke system (Cota & 

Midwinter 2015, Thompson 2015).  

Det medfødte immunsystemet er en generell respons som ikke forandrer seg etter gjentatt 

eksponering. Innunder dette systemet finnes førstelinje forsvaret, i form av hud, hår, tårer osv, 

og andrelinje forsvar, som celler (nøytrofile, monocytter, NK-celler) og løselige proteiner 

(komplement, akutt faseproteiner og interferoner). Tredjelinje forsvaret tilhører det ervervede 

immunsystemet, som øker respons etter gjentatt eksponering ved å ha både spesifisitet og 

hukommelse (Cota & Midwinter 2015). 

I den ervervede immunresponsen er det to typer celler: T-celler og B-celler. T-celler kan 

drepe patogener og infiserte celler, men kan også hjelpe med å kontrollere det medfødte 

immunsystemet. B-cellenes funksjon er å lage antistoffer mot spesifikke antigener. Antistoffer 

er proteiner som fester seg til patogeners antigener og på den måten sender signaler til 

immunceller om å ødelegge disse patogenene. Noen T- og B-celler vil etter eksponering av 

patogener forandre seg til hukommelsesceller, slik at de er klar for eventuelle senere 

infeksjoner forårsaket av samme patogen (Thompson 2015). 

Polysakkariders immunmodulerende aktivitet har vist effekt på reguleringen av 

immunresponsen ved utvikling av sykdom. Disse polymerene kan påvirke både det medfødte 

og ervervede immunsystemet gjennom interaksjon med T-celler, monocytter og makrofager. 

Ved å modulere immunresponsen på en positiv måte kan noen polysakkarider forsterke 

kroppens immunrespons fra påvirkning utenifra (Tzianabos 2000). 
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1.3.1 Komplementsystemet 

Komplementsystemet ble oppdaget for over 100 år siden, og navnet kommer av at 

plasmaproteiner hjalp til, eller komplementerte, aktiviteten til antistoffer ved lysering av 

bakterier. På grunn av dets viktige fysiologiske rolle, er komplimentmodulering, enten 

hemming eller stimulering, et interessant område for legemiddelutvikling (Alban et al. 2002). 

Komplementsystemet består av mer enn 30 proteiner som enten er til stede i blodet eller som 

membran-assosierte proteiner. Det fungerer som et kaskadesystem som fører til enzymatiske 

reaksjoner. Komplementsystemet ble først bestemt å spille en stor rolle i det medfødte 

immunsystemet, men forskere fant senere ut at det også spiller en viktig rolle i det ervervede 

immunsystemet. I tillegg til rollen komplementsystemet spiller i det medfødte og ervervede 

immunsystemet, er det også involvert i vevsgenerering, tumorvekst og atypiske patologiske 

tilstander (Taylor et al. 1998, Sarma & Ward 2011).  

Aktivering av komplementsystemet skjer via tre forskjellige veier: klassisk vei, alternativ vei 

og lektin vei (se figur 9). Disse veiene involverer inaktive komplementproteiner som aktiveres 

via proteolytisk kløyving. Alle tre veiene leder til kløyving av C3, som er det vanligste 

komplementproteinet i blodet. C3 fungerer som et opsonin, som merker patogener og 

immunkomplekser for gjenkjenning og opptak, og som blir mediert av spesifikke 

komplementreseptorer og fagosytiske celler. Som vist i figur 9 ender de tre veiene til slutt 

med dannelsen av komplement komplekset C5BC6C7C8(C9) som kan ødelegge membraner 

og lysere cellene (Taylor et al. 1998). 

Den klassiske veien aktiveres primært ved binding av antistoffer til antigener, som danner 

immunkomplekser. Dette skjer ved at komplementfaktoren C1 binder seg til Fc-posisjonen på 

antistoffene IgG og IgM, og dermed starter komplementkaskaden. Den alternative veien blir 

aktivert av karbohydrater, lipider og proteiner, og blir aktivert ved direkte binding av 

komplementkomponent C3 til patogener i fravær av antistoffer. Lektin veien aktiveres av at 

enten mannose-bindende lektin (MBL) eller Ficolin binder seg til karbohydratdeler på 

overflaten til patogener, inkludert sopp, bakterier, parasitter og virus. Både MBL og Ficolin 

sirkulerer i plasma som komplekser med MBL-assosierte proteiner (MASP). Lektin veien er 

også uavhengig av antistoffer. (Taylor et al. 1998, Sarma & Ward 2011). 
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Figur 9: Oversikt over komplementsystemet med de tre ulike veiene til aktivering: alternativ vei, klassisk vei og 

lektin vei (Sarma & Ward 2011). 

1.3.2 Dendrittiske celler 

Dendrittiske celler (DC) ble opprinnelig identifisert i musemilt av Steinmann og Cohn. Dette 

ble gjort på grunnlag av deres unike morfologi, som skilte dem fra makrofager. Det ble senere 

funnet at DC er de mest potente stimulatorene av en blandet lymfocyttreaksjon, som førte til 

flere tiår med forskning (Schraml & Sousa 2015). De er nå kjent som antigen-presenterende 

celler som fungerer som en bro mellom medfødte og ervervede immunresponser (Gil-Pulido 

& Zernecke 2017).  
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DC finnes i alle vev i kroppen, inkludert blod og lymfoide organer. DC patrulerer i perifere 

vev i et umodent stadium, hvor de er spesialisert på å fange antigener. Ved invadering av 

patogener gjennomgår DC en modningsprosess hvor de går fra å fange antigener, til å 

presentere antigener. Dette skjer samtidig som de migrerer inn i lymfeknuten (Blanco et al. 

2008). Som umodne celler har DC kun en svak evne til å stimulere hvilende T-celler, men 

under modningsprosessen blir de større. Dette fører til økt evne til å stimulere T-celler, og i 

tillegg uttrykke flere overflate-antigener som er viktige for T-celle aktivering (Ni & O' Neill 

1997).  

Det er flere typer agenser som kan aktivere DC, inkludert mikrober, døende celler, celler fra 

det medfødte immunsystemet og fra det ervervede immunsystemet. Mikrober har noe som 

heter «pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) som aktiverer DC gjennom såkalte 

«pattern-recognition receptors» (PRR), som blant annet inkluderer toll-liknende reseptorer 

(TLR) (Blanco et al. 2008). 
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2 Hensikten med oppgaven 

Hensikten med oppgaven var å isolere pektintype polysakkarider fra tre tomatsorter, og se om 

de tre sortene hadde variasjoner i pektinstruktur. Det skulle benyttes tre forskjellige 

ekstrasjonsbetingelser for å isolere pektiner som er løst assositert, aggregert pektin og 

kovalent bundet pektin fra tomatcellevegg og midtlamell. 

Videre skulle pektinstruktur og metylforestreingsgrad vurderes mot tomatens kvalitet. 

Pektinfraksjonenes immunmodulerende aktivitet skulle analyseres. 
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3 Metoder 

3.1 Generelle metoder 

3.1.1 Vannkvalitet 

Det ble benyttet destillert vann i alle metoder. 

Destillasjonssystem: Elix 10 med Progard® NP2 (Millipore) 

3.1.2 Innveiing 

Det ble benyttet forskjellige vekter avhengig av mengde stoff. 

Analysevekt: Sartorius TE3135, Sartorius ED2245 Extend  

Overskålsvekt: OHAUS® PORTABLE Advanced, Model No. CT1200V 

3.1.3 Filtrering 

Tomat-ekstraktene ble filtrert for å skille fast tomatmasse fra løsningene. Det ble brukt 

vannsug og nutch med påsatt filterpapir. 

Filterpapir: Whatman® filterpapir #1 

Glassfilter: WhatmanTM GF/A 

3.1.4 Sentrifugering 

Sentrifugering ble brukt for å separere ulike væskefaser, og for å fjerne eventuelle luftbobler 

fra prøven i mikrotiterplater før absorbansmålinger. Antall runder (ppm) og tid varierer etter 

metode og beholder. 

Sentrifugeinstrumenter: 

• Centrifuge 5810 eppendorf 

• Multifuge 4 KR Heraeus 

• Labnet Spectrafuge Mini 
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3.1.5 Absorbansmålinger 

Absorbansmåling av mikrotiterplater ble gjort ved bruk av: 

BIORAD iMark™ 3770 model 

3.1.6 Blanding av løsninger 

Blanding av løsninger ble gjort med magnet og magnetrører eller whirlmixer. 

Magnetrører: RCT basic (IKA) 

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

3.1.7 Oppkonsentrering av løsninger 

Volum av en løsning kan reduseres, oppkonsentreres, og flyktige substanser og rester av 

løsemidler kan fjernes. Det gjøres ved hjelp av en rotavapor. Løsningen, som er overført til en 

rundkolbe, blir varmet opp på et vannbad samtidig som den er koblet opp til et lukket system 

under vakuum. Ved hjelp av en vannstrålepumpe/vakuumpumpe blir det trykk i kolben som 

gjør at løsningen kan fordampe ved lavere temperaturer enn det normale kokepunktet. 

Løsemidlet og de flyktige forbindelsene fordamper opp i en kjøler og kondenserer ned i en 

oppsamlingskolbe. 

Utstyr 

• Pærekolbe/rundkolbe 

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

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

 

Prosedyre 

1. Løsningen ble overført til en pærekolbe/rundkolbe. 

2. Løsningen dampes inn til ønsket volum under vakuum ved 37-40 °C. 
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3.1.8 Frysetørking 

Prøvene ble fryst i fryseskap over natten eller frosset ned i metanolbad ved -35 °C til -45°C. 

Vann blir så fjernet fra de frosne prøvene ved sublimasjon. Dette gjøres ved å sette prøvene 

på en frysetørker under vakuum slik at vannet går over i gassform og blir eliminert 

 

Utstyr  

• Rundkolbe/pærekolbe 

• Metanolbad: Hetofrig (Heto Birkerød)  

• Fryseskap 

• Glassoverganger med glassull 

• Parafilm 

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

 

Prosedyre 

1. Prøvene ble satt direkte i fryseskap eller frosset ned på metanolbad ved 40 °C. 

2. Prøvene, som alle var i rundkolber/pærekolber, ble tilkoblet på utsiden av 

frysetørkeren og ble stående i ca. 48 timer. 

3.1.9  Syrevasking av glassutstyr 

Glassutstyr som blir oppbevart i pappemballasje kan forurenses av cellulose og andre 

karbohydrater. Ved metylering og metanolyse kan cellulose påvirke resultatene, og alt 

glassutstyr ble derfor vasket med konsentrert saltsyre. Dette spalter og ødelegger 

polysakkaridene som eventuelt skulle finnes i glassutstyret. Saltsyren ble så fjernet ved 

grundig skylling med destillert vann. 

Reagenser 

• Konsentrert HCl 

• Springvann  

• Destillert vann 
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Utstyr 

• Hansker og briller 

• Stort begerglass 

• Aluminiumsfolie 

• Varmeskap: Heraus instruments Function line drying oven (Thermo Scientific) 

 

Prosedyre 

1. Glassutstyret ble plassert i en beholder og satt i avtrekk. 

2. Beholderen ble fylt med HCl til alt utstyret var dekket, og satt til henstand i 30 

minutter. 

3. Utstyret ble vasket godt med springvann, og deretter skylt grundig to ganger med 

destillert vann. 

4. Glassutstyret ble til slutt lagt på aluminiumsfolie og satt til tørking i varmeskap ved 80 

°C i 2-3 timer. 

3.1.10 Dialyse 

Dialyse er en metode som brukes for å separere lavmolekylære forbindelser og salter fra 

høymolekylære forbindelser ved passiv diffusjon gjennom en semipermeabel membran. 

Dialyseslangen fungerer som en semipermeabel membran med en gitt porestørrelse. Prøven 

plasseres inni dialyseslangen, og dialyseslangen plasseres i en bøtte som fylles med destillert 

vann. Molekyler i prøven som har større molekylvekt enn porestørrelsen i dialyseslangen vil 

forbli i slangen, mens mindre forbindelser og salter vil diffundere ut av slangen grunnet 

konsentrasjonsforskjeller. Når konsentrasjonsforskjellen er utjevnet mellom løsningene vil 

diffusjonen stoppe, og det er derfor viktig å skifte ut dialysevannet ofte slik at mest mulig av 

de lavmolekylære forbindelsene blir fjernet. (ThermoFisher) 

Dialyseslangene ble levert som en rull i tørrform. De lå i en pappemballasje og kan derfor 

inneholde spor av cellulose. For å fjerne eventuelle kontaminerte rester ble dialyseslangene 

renset og oppbevart i en boks med konserveringsmiddel frem til bruk.  
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Reagenser 

• 2% NaOH-løsning 

• 0.05% NaN3-løsning 

• Destillert vann 

Utstyr 

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

(Spectrum Laboratories, Inc) 

• Kokeplate 

• Begerglass 

• Boks for oppbevaring 

• Dialyseklyper 

• Rene plastbøtter (10 l) 

• Magnet og magnetrører 

• Glasstaver 

• Trakt 

 

Vask av dialyseslanger 

1. Slangene ble klippet i lengden 50-80 cm. 

2. Slangene ble skylt utvendig med springvann. 

3. Det ble varmet opp 2% NaOH-løsning til koking, og slangene ble overført til 

løsningen og kokt i 15 minutter. 

4. Deretter ble slangene vasket både innvendig og utvendig i springvann, deretter i 

destillert vann. 

5. Slangene ble så kokt igjen i destillert vann i 10-15 minutter. 

6. Slangene ble så oppbevart i 0.05% NaN3-løsning for å unngå bakterievekst. 
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Ved bruk av dialyseslanger 

1. Dialyseslangene ble vasket et par ganger i destillert vann før bruk. 

2. Slangene ble så knyttet i den ene enden i tillegg til en dialyseklype, og fylt med 

destillert vann for å dobbeltsjekke at det ikke var hull i slangen. Slangene ble konstant 

holdt i kontakt med vann for ikke å tørke ut da dette ødelegger slangene. 

3. Slangene ble så fylt med prøveløsning, og luftbobler ble forsiktig presset ut av 

slangene. Slangene ble knyttet i andre enden og det ble i tillegg satt på dialyseklype 

for å sikre at det var tett. 

4. Dialyseslangene med hvert sitt tomatsort-ekstrakt ble overført til hver sin bøtte fylt 

med destillert vann og dialysert under magnetrøring på kjølerommet. For at slangene 

ikke skulle bli ødelagt ved å komme i kontakt med magneten ble det plassert tre 

glasstaver på kryss i bøtten. 

5. Under dialyseprosessen ble vannet skiftet på tre ganger. 

3.1.11 PD-10 kolonne 

Rask desalting og seperasjon av lavmolekylære forbindelser fra proteiner og andre store 

biomolekyler over 5000 Da utføres på PD-10 desaltingskolonne pakket med Sephadex G-25. 

Det er gelfiltrering som er kromatografiteknikken, og molekyler blir separert basert på 

forskjellig størrelse ved hjelp av gravitasjon. Molekyler som er større enn de største porene i 

Sephadex-pakkematerialet blir eluert først, mens mindre molekyler vil ha større tilgang til 

porene i kolonnematerialet, og vil dermed bruke lenger tid gjennom kolonnen (GE-Healthcare 

2007). 

 

Figur 10: Skjematisk tegning av fjerning av salter fra proteinløsning med PD-10 desaltingskolonne. Proteiner 

(høymolekylære forbindelser) blir eluert ut mellom 2,5 og 6,0 ml (som pilene viser), mens salter (lavmolekylære 

forbindelser) elueres ut senere (GE-Healthcare 2007). 
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Reagenser 

• Destillert vann 

Utstyr 

• Stativ med oppsett 

• PD-10 kolonne, ferdigpakket (GE Healthcare) 

• Begerglass 

• Oppsamlingsrør 

• 500 µl – 5 ml micropipetter (Rainin™) m/tilhørende spisser 

 

Prosedyre 

1. Det ble brukt ferdigpakket kolonne. Tuppen ble klippet av. 

2. Kolonnen ble kondisjonert med ca. 5 ml destillert vann. 

3. 2.5 ml av prøven ble applisert på kolonnen. 

4. Et oppsamlingsrør ble plassert under kolonnen. 

5. 3.5 ml destillert vann ble påført kolonnen for å eluere ut de høymolekylære 

substansene. Dette eluatet ble tatt vare på.  

6. 5 ml destillert vann ble påført kolonnen for å skylle ut eventuelle salter før applisering 

av ny prøve. 

7. Trinn 3-6 ble gjentatt èn gang. 

3.2 Preparering og ekstraksjon av plantemateriale 

3.2.1 Plantemateriale 

Plantematerialet i denne oppgaven er 3 ulike sorter av tomat ved navn Forticia, Flavence og 

Dometica. Det ble i tillegg testet på Forticia som har ligget en måned lenger på kjølerom for å 

se på forandringer som skjer med tomater ved lagring. Denne blir videre i oppgaven kalt for 

modnet Forticia-tomat. 
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Reagenser 

• Destillert vann 

• 96 % Etanol 

• Aceton 

 

Utstyr 

• Kniv 

• Kjele 

• Isvann 

• Runskolbe 

• Varmemantel 

• Tilbakeløpskjøler 

• Begerglass 

• Filterpapir Whatman® nr. 1 

• Erlendmeyerkolbe med vannsug 

 

Prosedyre 

1. Det ble snittet et kryss i tomatene som ble lagt i kokende vann i 30 sekunder. Dette ble 

gjort med 5 tomater om gangen. 

2. Tomatene ble lagt i isvann til de ble avkjølt (ca. 1.5 minutter). 

3. Skallet ble skrellet av, og tomatkjøttet ble kuttet opp i biter på ca. 1 cm2. 

4. 400 g tomatbiter ble lagt i en rundkolbe (113 g av den modnede Forticia-tomaten). 

5. 2 l 96 % etanol ble tilsatt (0.5 l for den modnede Forticia-tomaten) og plassert i en 

varmemantel med tilbakeløpskjøler. 

6. Blandingen kokte i 20 minutter. 

7. Trinn 4-6 ble gjentatt med 800 g tomatbiter og 2,5 l 96 % etanol. 

8. Etanol-løsningen ble filtrert vekk, og tomatrestene ble lagt i et begerglass. 

9. Begerglasset ble fylt med aceton og stod til henstand over natten. 

10. Acetonet ble filtrert vekk, og tomatrestene ble most i en foodprocessor sammen med 

150 ml destillert vann til en homogen blanding. 
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11. Tomatblandingen ble fordelt i pærekolber og satt i fryseren over natten, og deretter satt 

til frysetørking. 

12. Dette ble gjentatt med alle sortene. 

3.2.2 Ekstraksjon  

Det har blitt gjort studier på tomater, hvor opparbeidelsen har vært preget av å bruke 

teknikker for å minimere degradering av polymerer. Disse studiene har vist at pektintype 

polysakkarider har bred løselighet (Martin-Cabrejas et al. 1994). Ekstraksjon med ulike 

ekstraksjonsmidler ble utført for å isolere pektiner med ulike bindinger i tomatens cellevegg 

og midtlamell. Ekstraksjon med vann ble brukt for å isolere pektiner som har høy grad av 

metylforestring og som er svakt assosiertt til celleveggen. CDTA-løsning ble brukt for å 

isolere pektiner som har områder med uforestrede galakturonsyreenheter og som aggregerer 

med andre galakturonsyreområder via bindinger til kalsium (“eggboks”). NBC (NaBH4 og 

NaCO3) ble brukt for å isolere pektiner som er kovalent esterbundet til andre polysakkarider i 

celleveggen (Houben et al. 2011). 

Reagenser 

• Destillert vann 

• CDTA (Cyclohexane-trans-1,2-diamine tetra-acetic acid og natriumacetat-løsning) 

• NBC-løsning (0.05 M NaCO3 Og 0.02 M NaBH4-løsning) 

 

Utstyr 

• Vannbad med plass til flere kolber 

• Rundkolber 

• Tilbakekjølere 

• Glasstrakt 

• Glassfilter (Whatman GF/A, 125 mmø, Cat no: 1820-125)  

• Sugekolbe 

• Pærekolber 

• Begerglass 
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Prosedyre 

A. Ekstraksjon med vann 

1. Veide inn 8 g tørrstoff av de ulike tomatsortene (1 g av modnet Forticia-tomat) til hver 

sin rundkolbe. 

2. 800 ml destillert vann ble tilsatt til hver kolbe (100 ml til modnet Forticia-tomat), satt 

på kokende vannbad i ca. 30 minutter. 

3. Vannet ble filtrert vekk med glassfilter og sugekolbe. 

4. Vannekstraktene ble dampet inn til ca. 200 ml på rotavapor (se metode 3.1.7). 

5. Vannekstraktene bla satt til dialyse (se metode 3.1.10). 

6. Vannekstraktene ble frysetørket (se metode 3.1.8). 

7. Tomatrestene fra ekstraksjonen ble fryst ned inntil videre. 

 

      B. Ekstraksjon med CDTA 

1. Tomatrestene fra vannekstraksjonen ble tint opp og lagt i hvert sitt begerglass sammen 

med 400 ml CDTA-løsning (90 ml til den modnede Forticia-tomaten). 

2. Begerglassene ble satt i varmeskap i 5.5 timer. 

3. Trinn 3-6 fra «A. Ekstraksjon med vann» ble gjantatt for CDTA-ekstraktene. 

4. Tomatrestene fra ekstraksjonen ble satt i kjøleksap til over natten. 

 

C. Ekstraksjon med NBC 

 

1. Tomatrestene fra CDTA-ekstraksjonen ble lagt i hvert sitt begerglass sammen med 

400 ml NBC-løsning (90 ml til den modnede Forticia-tomaten). 

2. Begerglassene bla satt i kjøleskap til over natten. 

3. Begerglassene stod så i romremperatur i ca. 6 timer. 

4. Trinn 3-6 fra «A. Ekstraksjon med vann» ble gjentatt for NBC-ekstraktene. 
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3.3 Strukturanalyse av pektiner i tomat 

3.3.1 Kvantitativ bestemmelse av total fenolinnhold 

Kvantifiseringsanalysen av det totale fenolinnholdet er basert på Folin-Ciocalteu metoden, 

som er en godt anvendt metode med god reproduserbarhet for å bestemme total fenolinnhold i 

biologisk materiale. Resultatenes nøyaktighet blir bestemt ved bruk av en standard (i dette 

tilfellet gallesyre), rekkefølgen reagensene er tilsatt og Folin-Ciocalteu reagenset (FCR), som 

inneholder molybdenum (Mo). Bestemmelsen av de fenoliske substansene i prøven baseres på 

en reduksjon av Mo6+ til Mo5+, som gir en blå farge og kan detekteres i et spektrofometer. 

Blandingen av FCR og de fenoliske substansene er stabil i surt miljø, og ustabil i basisk miljø. 

Det er derfor kritisk for reaksjonen å ha et basisk miljø, som løses ved å tilsette 

natriumkarbonat (Chen et al. 2015).  

Reagenser 

• Folin-Ciocalteu fenolreagens (Merck) 

• 20% Na2CO3 løsning (Merck) 

• Standard: gallesyre 

• Destillert vann 

 

Utstyr 

• Glassrør 

• Pipetter 

• Flatbunnet mikrotiterplate med 96 brønner 

• Begerglass 

• Absorbansmåler: iMark™ Microplate Absorbance Reader 

• Micropipette (Rainin™) m/tilhørende spisser 

 

Prosedyre 

1. 5 mg Gallesyre ble løst i 1 ml destillert vann for å lage en standardløsning. 

2. Standardløsningen ble fortynnet med 2-folds fortynning til konsentrasjoner på 5, 2.5, 

1.25, 0.63 og 0.31 mg/ml. 
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3. 10 mg prøve ble løst i 1 ml destillert vann og fortynnet 1:1 til konsentrasjoner på 10 og 

5 mg/ml. 

4. 40 µl av hver standardløsning ble blandet med 3160 µl destillert vann. Det samme ble 

gjort med prøveløsningene. 

5. 200 µl Folin-Ciocalteu fenolreagens ble tilsatt, blandet godt og satt til henstand i 5 

minutter. 

6. 600 µl 20% Na2CO3 løsning ble tilsatt, blandet godt og satt til henstand i 10 minutter. 

7. 200 µl av løsningene ble overført til en miktotiterplate (se figur 11 for oppsett), og 

absorbansen ble målt ved 765 nm. 

 

Figur 11: Oppsett over mikrotiterplaten ved gjennomføring av total fenolinnhold. Std= Gallesyre. Oppsettet er 

generelt og så likt ut for alle tre ekstraktene. 

3.3.2 Metanolyse 

For å kunne undersøke monosakkaridsammensetningen i prøvene måtte glykosidbindingene 

mellom monosakkaridene brytes. Ved metanolyse blir glykosidbindingene kløyvet med sterk 

saltsyre. Nærværet av vannfri metanol gjør at metyl-grupper setter seg på de frie O-atomene 

på C1 og dermed danner metylglykosider. I tillegg blir det dannet metylester ved COOH-

gruppen på C6 på uronsyrene (se figur 12). For å kunne utføre kvantitative beregninger ble 

mannitol brukt som intern standard (IS) (Chambers & Clamp 1971). 
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Figur 12: Glykosidbindinger blir spaltet og metylglykosider dannet (Austarheim 2007). 

Reagenser 

• 3M HCL i vannfri MeOH 

• Intern standard: 1.0 mg/ml mannitol i metanol 

• Vannfri metanol 

 

Utstyr 

• Syrevasket supelcorør med kork 

• Glasspipette (1ml) og gummiballong 

• Micropipetter (Rainin™) m/tilhørende spisser 

• Parafilm og kanyle 

• P2O5 evakuert vakuumeksikator 

• Varmeskap: Heraus instruments Function line drying oven (Thermo Scientific) 

• N2-gassoppsett med varmeenhet: Pierce Reacti-vap III og Reacti-therm III, 

komprimert nitrogen AGA 

 

Prosedyre 

1. 1 mg av frysetørket materiale ble veid inn i supelcorør. 

2. Rørene ble dekket med parafilm (med hull på toppen) og satt i eksikator i 20-24 timer. 

3. 1 ml 3M HCl i metanol og 100 µl mannitol ble tilsatt. 

4. Rørene med kork ble satt i varmeskap (80°C) i 20-24 timer. Etter 10 minutter ble 

korken skrudd hardt igjen for å forhindre fordamping av prøven. Når prøvene tas ut av 
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varmeskapet må korkene løsnes umiddelbart slik at korkene ikke setter seg fast ved 

nedkjøling. Deretter skrus korkene ordentlig til igjen.  

5. Prøven ble dampet inn til tørrhet med N2-gass ved 40°C. 

6. 200 µl vannfri metanol ble tilsatt og dampet inn på nytt med N2-gass ved 40°C. Dette 

ble gjort tre ganger. 

7. Prøvene ble dekket med perforert parafilm, og tørket i vakuumeksikator i ca. 1 time 

før TMS-derivatisering. 

3.3.3 TMS derivatisering 

Monosakkarider inneholder funksjonelle grupper som hydroksylgrupper, aminogrupper, 

acetylgrupper, sulfat, fosfat og karboksylsyregrupper. Disse gruppene absorberes til 

gasskromatografi (GC) kolonnen og setter ned stoffenes flyktighet. Dette resulterer i brede 

topper med overlapping og haledannelser på GC-kromatogrammet, noe som gjør at 

monosakkarider er lite egnet for gasskromatografisk analyse (Pedersen-Bjergaard & 

Rasmussen 2010). 

Ved TMS-derivatisering blir monosakkaridene løst i pyridin, etterfulgt av en reaksjon med 

heksametyldisilazan (HMDS) og trimetylklorsilan (TMCS) som reagerer med de frie OH-

gruppene. Dette gjør at metylglykosidene og metylesterene lages mer flyktige og termisk 

stabile, og lettere å separere på gasskromatografikolonnen (figur 13) (Sweeley et al. 1963). 

 

Figur 13: TMS-derivatisering av polysakkarider etter metanolyse (Austarheim 2007). 

Reagenser 

TMS-reagens: Trimetylklorsilan (TMCS) 

   Heksametyldisilasan (HMDS) 

  Pyridin 
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Utstyr 

• Eppondorfrør 

• SMI-pipette 

• Whirlmixer (Fisons)  

• GC-rør (spesialrør til GC med innlagt vial): Chromacol™ m/skrukork 

 

Prosedyre 

1. Det ble tilsatt TMS-reagens til den metanolyserte prøven. Prøven ble blandet på 

whirlmixer i 1 minutt. 

2. Prøvene ble satt til henstand med lokk i 30 minutter, overført til eppendorfrør og 

sentrifugert. 

3. Surfaktanten til prøvene ble tilsatt GC-rørene og satt til gasskromatografisk analyse. 

3.3.4 Gasskromatografi 

Prinsipp 

Gasskromatografi (GC) er en seperasjonsmetode som separerer og analyserer flyktige stoffer. 

I GC kalles mobilfasen bæregass, og er et inert transportmedium. Både nitrogen, helium og 

hydrogen kan brukes, men helium er vanligvis foretrukket da den gir bedre gasshastighet enn 

nitrogen og er sikrere å bruke enn hydrogen. Ved inngangen til GC-kolonnen blir stoffene 

injisert i en oppvarmet injektor slik at de fordamper. Når stoffene er i gassform bringes de 

gjennom kolonnen ved hjelp av bæregassen hvor de så fordeler seg mellom stasjonærfasen og 

bæregassen. Stoffer som fordeler seg forskjellig mellom stasjonærfasen og bæregassen, 

strømmer med forskjellig hastighet gjennom kolonnen og separeres. Ved utgangen av 

kolonnen er det plassert en detektor som vil detektere stoffene. Figur 14 viser en skjematisk 

tegning av en gasskromatograf. Den viktigste parameteren som styrer retensjonstiden i GC er 

temperaturen. Økende temperatur vil øke stoffenes flyktighet og bringe mer av stoffene til 

gassfasen. 

Det finnes mange typer detektorer i GC, men standarddetektoren er flammeioisasjondetektor 

(FID), og det er denne som ble brukt ved denne analysen. FID er en ionisasjonsdetektor, som 
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vil si at den måler elektrisk strøm fra ladede partikler som oppstår når organiske stoffer 

brenner i en flamme. Strømmen fra eventuelle ladede partikler vil være proporsjonal med 

mengden av organisk stoff som brenner. 

Monosakkarider kan inngå i forskjellige former (α- eller β-konfigurasjon, furanose- eller 

pyranoseform), og det vil innstille seg en likevekt mellom de ulike formene. Hvert 

monosakkarid vil interagere ulikt med stasjonærfasen og bæregassen, Og kommer derfor ut 

med forskjellige retensjonstider på GC-kromatogrammet (Pedersen-Bjergaard & Rasmussen 

2010). Retensjonstid er karakteristisk for stoffene, og kan derfor benyttes til identifikasjon. 

Identifikasjonen baserer seg på sammenligning med et kjent stoff, intern standard (IS), som er 

analysert under identiske betingelser (Greibrokk et al. 1994). IS (mannitol) ble i tillegg tilsatt 

for å korrigere for eventuelle endringer underveis i prøveopparbeidelsen. 

Ved hjelp av arealforholdene til de ulike toppene, de karakteristiske retensjonstidene, intern 

standard og en standardkurve som er laget på forhånd, kan de ulike monosakkaridene både 

identifiseres og kvantifiseres. 

 

Figur 14: Skjematisk tegning av en gasskromatograf (Urban 2009) 

Utstyr og betingelser 

• Gasskromatograf: THERMO SCIENTIFIC FOCUS GC 

• Programvare: Chromeleon 

• Detektor: Flammeioniseringsdetektor (FID) 

• Injektor: Splitt/splittless 

• Splittforhold: 1/10 

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

mmID). Filmtykkelse: 0.25 µm. 
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• Bæregass: Helium 

• Flow: Konstant trykk (0.70 bar) 

• Injiseringsvolum: 1.0 µl 

• Injektortemperatur: 250 °C 

• Detektortemperatur: 300 °C 

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

                                 140 °C ---------------------------→ 170 °C --------------------------→ 250 °C 

3.3.5 IR-spektroskopi 

Prinsipp 

IR-spektroskopi er en analysemetode som i hovedsak benyttes ved identifikasjon av 

farmasøytiske råvarer og preparater, men også noe kvantitativt. Det er få begrensninger når 

det gjelder hvilke stoffer teknikken kan brukes til da alle organiske stoffer absorberer IR-

stråling. I denne oppgaven ble metoden brukt for å identifisere frie syregrupper og forestrede 

syregrupper i de ulike ekstraktene. (Pedersen-Bjergaard & Rasmussen 2010).  

Et IR-spektrofometer består av en infrarød kilde, to prøveholdere, et roterende speil, en 

monokromator med optisk gitter og en detektor. Kontinuerlig IR-stråling splittes opp og 

passerer gjennom prøveholderne, hvor den ene inneholder prøven som skal analyseres, mens 

den andre er tom og fungerer som referanse. Fra prøveholderne sendes IR-strålene mot et 

roterende speil via et spesilsystem. Strålingen går videre gjennom monokromatoren, og 

deretter til detektoren for registrering. Detektoren vil skiftevis registrere stråling fra prøven og 

stråling fra referansekanalen, kalt dobbeltstråleprinsippet (Pedersen-Bjergaard & Rasmussen 

2010). Se figur 15 for skjematisk tegning av et IR-spektrofometer. 

 

Figur 15: Skjematisk tegning av IR-spektrofometer (Hibou 2017). 
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Dobbeltstråleprinsippet benyttes for å korrigere for variasjoner i instrumentet, men også for å 

korrigere for vanndamp og karbondioksid som er i luften og som gir kraftig absorpsjon av IR-

stråling. Uten dobbeltstrålekonfigurasjon vil absorpsjonsbånd fra vann og karbondioksid 

havne i området mellom 1400 og 4000 cm-1, og derfor kunne sammenfalle med 

absorpsjonsbåndene fra prøven som skal analyseres. Ved å benytte seg av et 

dobbeltstråleinstrument med prøve i den ene prøvebeholderen, og luft i den andre, blir det 

effektivt korrelert for vann og karbondioksid. 

Et IR-spekter inneholder mange og detaljerte absorpsjonsbånd, og blir som et fingeravtrykk 

for hvert enkelt stoff. IR-spekteret deles opp i to områder, fingerprintområde (600-1200 cm-1) 

og område for funksjonelle grupper (1200-3600 cm-1). Fingerprintområde er vanligvis meget 

detaljert, og benyttes som regel til identifikasjon av forbindelser hvor man har 

referansespekter tilgjengelig. Området for funksjonelle grupper benyttes til å undersøke 

hvilke funksjonelle grupper og bindinger som finnes i prøven (Pedersen-Bjergaard & 

Rasmussen 2010). 

Utstyr 

• Pinsett 

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

 

Prosedyre 

1. En liten mengde prøve ble plassert på prøvebeholderen på IR-spektrofometeret. 

2. Resultatet ble avlest etter ca. 30 sekunder. 

3.3.6 Reduserende endebestemmelse 

Polysakkarider har en ikke-reduserende ende og en eller flere reduserende ender. Ikke 

reduserende ende vil si at den hemiacetale hydroksylgruppen er involvert i en 

glykosidbinding, mens på de reduserende endene er oksygenet på det anomeriske 

karbonatomet usubstituert (Izydorczyk 2005). For hver binding som brytes i et polysakkarid, 

vil det dannes en reduserende endegruppe.  

For å undersøke forskjellen i konsentrasjon av reduserende ender mellom de ulike fraksjonene 

ble det brukt dinitrosalisylsyre. 3.5-dinitrosalisylsyre i DNS-løsningen reduseres til 3-amino-
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5-nitrosalisylsyre samtidig som aldehydgruppen i monosakkaridene blir oksidert til 

karboksylsyrer (Miller 1959). Dette fører til en fargeforandring og absorbansen ble målt ved 

540 nm. Som standard for reduserende sukker ble det benyttet GalA, ettersom prøvene 

hovedsakelig inneholder pektin hvor GalA er hoved-monosakkaridet.  

Reagenser 

• DNS-løsning 

- Destillert vann 

- NaOH (VWR Chemicals, Prolabo®) 

- Kaliumnatriumtartat (MERKE?) 

- Dinitrosalisylsyre (Sigma) 

• Standard: D-galakturonsyre (Fluka) 

Utstyr 

• Glassrør med skrukork 

• Whirlmixer 

• Stort begerglass 

• Kokeplate 

• Mikrotiterplate 

• Absorbansmåler: Bio-RAD 

 

Prosedyre 

1. 2 mg D-galakturonsyre (Gal A) ble løst i 2 ml destillert vann for å lage en stamløsning 

med konsentrasjon 1 mg/ml. 

2. 2 mg av hver prøve ble også løst i 2 ml destillert vann for å lage en løsning på 1 

mg/ml, og fortynnet 1:1 for å få en konsentrasjon på 0.5 mg/ml. 

3. Det ble laget en standardkurve av standardløsningen med ulike konsentrasjoner (1, 

0.5, 0.25, 0.125, 0.063) ved en to-folds fortynning. 

4. 0.5 ml av hver fortynning av standardkurven og prøvene ble tilsatt 0,5 ml DNS-

løsning og mikset. 

5. Løsningene ble satt på kokende vannbad i 5 minutter. 
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6. 2.5 ml destillert vann ble tilsatt. 

7. 200 µl av hver løsning ble overført til en mikrotiterplate (Se figur 16 for oppsett), og 

absorbansen ble målt ved 540 nm. 

8. Standardkurven ble laget ved å plotte konsentrasjon (mg/ml) mot absorbans. 

 

Figur 16: Oppsett over mikrotiterplaten som brukt ved reduserende endebestemmelse. Std = Galakturonsyre 

Dette er en generell oversikt for hver av de ulike ekstraktene. 

3.3.7 Metylering 

Karboksylsyrereduksjon 

For at det skal kunne skje en metylering må karboksylsyregruppen i uronsyrene reduseres 

først. (Kim & Carpita 1992) Tilstedeværelse av uronsyre kan gjøre metyleringsprosessen mer 

komplisert. Under metyleringsprosessen er det basiske betingelser som kan forårsake β-

eliminasjon, i tillegg til at uronsyrer er resistente mot syrehydrolyse. Dette kan resultere i tapt 

informasjon om bindingene mellom uronsyrene og mellom de nøytrale sukkerene som de er 

bundet til (Cui 2005). En reduksjon av uronsyrene skjer ved tilsetning av Natriumbordeuterid 

(NaBD4). De forestrede uronsyrene vil da reduseres direkte, i motsetning til de frie 

uronsyrene som må aktiveres av carbodiimide først, se figur 17. Resultatet i begge tilfeller blir 
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6,6-dideuteriosukker, som kan skilles fra de nøytrale sukkerene i GC-MS på grunn av 

fragmenter som gir en molekylvekt med M+2 (Pettolino et al. 2012)  

 

Figur 17: Aktivering med carbodiimide (CMC) og reduksjon av frie uronsyrer, og reduksjon av forestret 

uronsyre (Austarheim 2007). 

Reagenser 

• Imidazole-HCL 500 mM 

• Natriumbordeuterid (NaBD4, laget ferskt i Imidazole-HCl 500 mM) 

• Iseddik 100 % 

• Destillert vann 

• NaOH 0.05M 

• 2-(N-morpholino)-etan-svovelsyre (MES) 0.2 M 

• Karbodiimid (CMC) 500 mg/ml 

• Tri(hydroksymetyl)aminometan (TRIZMA) 2M 

 

Utstyr 

• Pipette 

• Knust is 

• Syrevasket metyleringsrør med skrukork 

• PD 10 kolonne 
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• Stativ og klemmer 

• Whirlmixer  

• Frysetørking: Speed vacuum dryer  

• Begerglass 

 

Prosedyre 

1. Ca. 1 mg av prøvene ble veid inn i metyleringsrør og løst i 5 ml imidazole-HCl. 

2. Det ble laget 100 mg/ml NaBD4 i imidazole-HCl, som er reduksjonsmiddelet, og dette 

ble tilsatt i 3 porsjoner: 300 µl + 300 µl+ 400 µl. Etter de to første tilsetningene ble 

prøvene mikset og satt på is i 5 minutter, og i 30 minutter etter siste tilsetning. 

3. Overskudd av reduksjonsmiddelet ble fjernet ved sakte tilsetning av 5 x 100 µl 

iseddik. 

4. For å fjerne saltrester ble det brukt PD-10 kolonne, se metode 3.1.11. 

5. Prøvene ble så satt til frysetørking på Speed vacuum dryer til tørrhet (ca. 5.5 timer). 

6. Prøvene ble satt i kjøleskap til neste dag. 

7. Prøvene ble løst i 1 ml destillert vann, og det ble tilsatt 200 µl 0.2 M MES og 400 µl 

nylaget 500 mg/ml CMC løst i destillert vann. 

8. Prøvene ble blandet godt og satt til henstand i 3 timer ved romtemperatur. 

9. Det ble tilsatt 1 ml 2 M TRIZMA til prøvene, og de ble deretter kjølt på fersk is i ca. 5 

minutter. 

10. Det ble tilsatt 1 ml nylaget 70 mg/ml NaBD4 i 0.05 M NaOH-løsning, og inkubert ved 

4 °C til over natten. 

11. For å ødelegge overskuddet av reaksjonsmiddelet ble det langsomt tilsatt 5 x 100 µl 

iseddik. 

12. For å fjerne saltrester ble det brukt PD-10 kolonne. 

13. Prøvene ble til slutt frysetørket ved bruk av Speed Vacuum Dryer. 

Metylering 

For å kunne skille frie OH-grupper fra de OH-gruppene som deltar i glykosidbindinger blir de 

frie OH-gruppene substituert med metylgrupper. Dette vil i tillegg gjøre prøvene mer egnet 

for kjøring på GC/MS siden monosakkaridene blir mer hydrofobe og flyktige. Metyleringen 
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skjer ved å tilsette en sterk base (NaOH i dette tilfellet) for å ionisere de frie OH-gruppene 

slik at de kan metyleres med metyljodid, som vist i figur 18 (Ciucanu & Kerek 1984). 

 

Figur 18: Metylering av hydroksylgrupper (Austarheim 2007). 

Reagenser 

• Dimetylsulfoksid (DMSO)   

• NaOH pellets 

• Metyljodid (CH3I) 

• Natriumtiosulfat  

• DCM (diklormetan)  

• Destillert vann 

 

Utstyr 

• SMI-pipette 

• Syrevaskede metyleringsrør 

• Glasspipette med gummiballong 

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

18840 koblet med nitrogen, komprimert (AGA) 

• Morter og pistill 

• Transferpettor med tilhørende spiss 

• Whirlmixer: MS2 Minishaker (IKA) 

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

• Sentrifuge: Heraeus Multifuge 4KR (Thermo Scientific) 
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Prosedyre 

1. De frysetørkede prøvene fra karboksylsyrereduksjonen ble tilsatt 500 µl DMSO og 

plassert på ristestativ i 30 minutter. 

2. Det ble laget en blanding ved å knuse NaOH pellets i en morter, og tilsatt DMSO til en 

konsentrasjon på 120 mg/ml. 

3. 500 µl av blandingen ble tilsatt til hver prøve ved bruk av en SMI-pipette. 

4. Prøvene ble tilført N2-gass i noen få sekunder og satt på ristestativ i 50 minutter. 

5. Det ble tilsatt 100 µl metyljodid (i avtrekkskap) og satt på ristestativ for å blande godt 

i 10 minutter. Dette ble gjort to ganger. 

6. Det ble tilsatt 200 µl metyljodid og satt til risting i 20 minutter. 

7. Det ble laget en 100 mg/ml natriumtiosulfat i destillert vann. 

8. Prøvene ble overført til 15 ml metyleringsrør ved å først tilsette 5 ml natriumtiosulfat 

løsning til prøvene, for å lette overføringen. Deretter ble de gamle glassene tilført nye 

5 ml natriumtiosulfat for å få med restene. Det ble til sammen tilsatt 10 ml 

natriumtiosulfat, i tillegg til 2 ml DCM. 

9. Prøvene ble sentrifugert ved 1000 rmp i 3 minutter for å separere fasene. 

10. Vannfasene (supernatanten) ble fjernet med glasspipette. 

11. Den nedre fasen (DCM-fasen) ble vasket 4 ganger med 5 ml destillert vann, mikset og 

sentrifugert. Vannfasen ble fjernet med en glasspipette. 

Prøvene ble tørket med N2-gass og satt i kjøleskap over natten. 

Hydrolyse 

For å spalte de metylerte polysakkaridene til monosakkarider gjøres det en hydrolyse i surt 

miljø (se figur 19). Trifluoreddiksyre (TFA) er et av de vanligste reagensene ved hydrolyse på 

grunn av dets flyktige egenskaper som gjør den enkel å fjerne i etterkant (Pettolino et al. 

2012).  
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Figur 19: Hydrolyse av metylerte polysakkarider med TFA (Austarheim 2007). 

Reagenser 

• 2.5 M Trifluoreddiksyre (TFA) 

Utstyr 

• Syrevasket metyleringsrør med skrukork (10 ml) 

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

18840 koblet med nitrogen, komprimert (AGA) 

• Varmeskap: Heraus instruments Function line drying oven (Thermo Scientific) 

• Frysetørker: Speed vacuum dryer 

• Transferpettor med tilhørende spiss 

 

Prosedyre 

• 500 µl 2.5 M TFA ble tilsatt de metylerte prøvene, og gjennomkjørt med N2-gass. 

• Prøvene ble satt i varmeskap på 100 °C i 2 timer. 

• Prøvene ble avkjølt, overført til metyleringsrør og tørket på Speed Vacuum dryer i 1 

time.  

Reduksjon 

Ringstrukturen til monosakkaridene brytes ved at det sykliske hemiacetalet på C1 reduseres til 

alditol ved tilsetning av natriumboddeuterid under basiske betingelser (se figur 20). C1 blir da 

merket med deuterium og gjør det lettere å skille mellom hydroksylgruppene ved C1 og C6 

(Cui 2005). I dette trinnet går informasjon om anomerisk konfigurasjon (α og β) tapt. 
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Figur 20: Reduksjon av hydroksylgrupper og innføring av deuterium ved C1 (Austarheim 2007). 

Reagenser 

• 2 M Ammoniumhydroksid (NH4OH) 

• Iseddik 

• Natriumbordeuterid (NaBD4)  

• 5 % eddiksyre i metanol 

• Metanol  

 

Utstyr 

• Ultralydbad 

• Glasspipetter med gummiballong 

• Syrevasket metyerlingsrør med skrukork 

• Transferpettor med tilhørende spiss 

• Frysetørker: Speed Vacuum Dryer 

• Varmeskap: Heraus instruments Function line drying oven (Thermo Scientific) 

 

Prosedyre 

1. Prøvene fra hydrolysen ble løst i 500 µl 2 M NH4OH. 

2. Det ble tilsatt 500 µl nylaget 1M NaBD4 i 2 M NH4OH. 

3. Prøvene ble ultrafiltrert og satt i varmeskap i 60 minutter på 60 °C. 

4. 3 x 50 µl iseddik ble tilsatt for å ødelegge overskuddet av reduktanten. 

5. Prøvene ble tørket på Speed Vacuum dryer i ca. 3 timer. 

6. 2.5 ml eddiksyre i metanol ble tilsatt og tørket på speedvac i ca. 20 minutter. 

7. Punkt 6 ble gjentatt. 
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8. 2.5 ml metanol ble tilsatt på samme måte som i punkt 6. 

9. Tørket løsning ble tatt med videre til Acetylering. 

Acetylering 

De frie hydroksylgruppene som ble dannet ved hydrolyse og reduksjon acetyleres med 

eddiksyreanhydrid, for å øke flyktigheten slik at de er bedre egnet for GC-MS. C-atomene 

som var involvert i glykosidbindingene får en acetylgruppe, og det blir dermed mulig å se 

hvor det har vært binding (se figur 21) (Pettolino et al. 2012).  

 

Figur 21: Acetylering med eddiksyreanhydrid (Austarheim 2007) 

Reagenser 

• 1-metylimidazol  

• Eddiksyreanhydrid  

• Destillert vann 

• Diklormetan  

 

Utstyr 

• Whirlmixer: MS2 Minishaker (IKA) 

• Syrevasket metyleringsrør med lokk 

• Glasspipette med gummiballong 

• Sentrifuge: Heraeus Multifuge 4KR (Thermo Scientific) 

• Metyleringsrør med skrukork 

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

18840, koblet med Nitrogen, komprimert (AGA) 

• Supelcorør med kork (Sigma-Aldrich) 
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Prosedyre 

1. Prøvene fra reduksjonen ble tilsatt 200 µl 1-metylimidazol, etterfulgt av 2 ml 

eddiksyreanhydrid. 

2. Prøvene ble mikset godt på whirlmixer, og satt på ultralydbad for å løse opp restene. 

Prøvene ble så satt til henstand i 10 minutter. 

3. For å ødelegge overskuddet av eddiksyreanhydridet ble det tilsatt 10 ml destillert 

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

4. Prøvene ble ekstrahert to ganger med 1 ml diklormetan, mikset godt i ca. 40 minutter 

og sentrifugert ved 1000 rpm i 3 minutter. Den nederste fasen ble samlet hver gang. 

5. De nederste fasene ble samlet og tilbakevasket to ganger med 5 ml destillert vann på 

samme måte som i punkt 4. 

6. Den upolare diklormetanfasen ble overført til supelcorør og tørket med N2-gass. 

Viktig å fjerne alt vannet da polare stoffer forurenser GC-MS apparatet. 

GC-MS     

Gasskromatografi i kombinasjon med massespektrometri (GC-MS) benyttes til å analysere 

bindingsforholdene i prøvene. Analysemetoden fungerer ved at stoffene passerer gjennom en 

kromatografisk kolonne for å separeres, for så å elueres hver for seg inn i 

massespektrometeret hvor molekylene ioniseres til mindre, stabile fragmenter. Massen til 

molekylionet og eventuelle fragmenter bestemmes ved at ionene separeres etter forholdet 

mellom masse og ladning (m/z), for så å detekteres av en detektor. Ved innstrømning av 

bæregass/mobilfase er den totale ionestrømmen så lav at det ikke detekteres noen topper. Ved 

eluering av stoffer inn i massespektrometeret øker den totale ionestrømmen i kort tid og gir 

opphav til topper i kromatogrammet. Fordelen med massespektrometer er at det er 

tilgjengelige massespektre for hvert av de separerte stoffene, som ved opptak av spektre gir 

mye strukturell informasjon. Ulempen er at følsomheten er begrenset, og at det ved lave 

konsentrasjoner kan være vanskelig å detektere forbindelser (Pedersen-Bjergaard & 

Rasmussen 2010). 

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

Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. 
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Utstyr 

• Apparat: Shimadzu GC-2010 med GCMS-QP2019 

• Detektor: MD-800 

• Programvare: Shimadzu GC-MS solution software, versjon  

• Kolonne: Restek-Rxi (silika). Lengde: 30 m, indre diameter: 0.25 mm, filmtykkelse: 

0.25 µm. 

• Injektor: Splitt:splittless (ratio 1:10) 

 

Analysevilkår 

• Bæregass: Helium 

• Flowhastighet: 1 ml/min 

• Injektortemperatur: 250 ºC 

• Temperaturprogram:         20°C/min        0,5°C/min         30°C/min  

                                 80°C →       170°C →        200°C →        260°C 

 

3.4 Biologisk aktivitet 

3.4.1 Komplementfikseringstest 

Komplementsystemet er en god indikator på om biologisk aktive stoffer kan modulere det 

medfødte immunsystemet og dets videre påvirkning av det ervervede immunsystem (B celler 

og T celler). For å få en indikasjon på om prøvene inneholder slike biologiske stoffer kan 

komplementifkseringstesten benyttes. Denne testen måler komplementfikserende aktivitet ved 

prosentvis hemming av hemolyse, men skiller ikke mellom aktivering eller hemming av 

komplementkaskaden fordi begge resulterer i hemming av hemolyse (Alban et al. 2002). BP-

II fra Biophytum petersianum ble brukt som positiv kontroll da dette inneholder et pektin som 

har vist å ha god komklementfikserende aktivitet (Inngjerdingen et al. 2006). 

I testen ble det benyttet erytrocytter fra sau, antistoff fra kanin og komplement fra humant 

serum. Erytrocyttene sensibiliseres med antistoff slik at overflaten blir gjenkjent av 

komplementet og kan binde seg til cellen for å gi hemolyse. Selve komplementet inkuberes 

sammen med prøvene i 30 minutter for å få tid til at polysakkaridene i prøven kan reagere 
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med komplimentet, før blodcellene blir tilsatt. Graden av lyse indikerer gjenværende 

komplimentfikserende aktivitet, og dersom substansene i prøven enten hemmer eller aktiverer 

komplement vil hemolysen av blodcellene være lav 

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 %) 

• Antistoff: Virion 9021 Amboceptor, fortynnet 1:10 i veronalbuffer 

• Erytrocytter (SRBC), sau 10010; tappet 20.09.17, Bygdø Kongsgård 

• Humant komplement ECG (fra Folkehelseinstituttet) 

• Standard: Biophytum petersianum (BP-II) 500 µg/ml, pektinfraksjon 

• Destillert vann 

 

Utstyr 

• Rundbunnet og flatbunnet mikrotiterplate med 96 brønner 

• Varmeskap med risteplate: 211DS Shaking Incubator (Labnet Internationel Inc.) 

• Whirlmixer: Heidolph REAX top 

• Sentrifuge: Centrifuge 5810 (Eppendorf) 

• Mikroplate-absorbansmåler: iMark™ Microplate Absorbance Reader (Bio-Rad) 

• Eppendorfrør 

• Pipette i forskjellige størrelser (10 µl – 5 ml) 

• Multipipette 

• Plastpipette, 3 ml 

• Reagensrør, 10 ml 

• Dekkende teip til mikrotiterplater 

• Parafilm 
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Prosedyre 

A. Fortynning av prøvemateriale 

1. Det ble veid inn prøve som ble løst i veronal/BSA-buffer til en utgangskonsentrasjon 

på 500 µg/ml. Tilsvarende ble gjort for standarden BP-II. 

2. Det ble laget en to-foldsfortynning av hver prøve, se tabell 1. Prøvene ble lagt i 

fryseren frem til bruk. 

 

Tabell 1 Oppsett av fortynningen for hver prøve ved to-folds fortynning 

Rør nummer Konsentrasjon µg/ml Fortynning 

1 500 500 µl stamløsning + 500 µl veronal/BSA-

buffer 

2 250 500 µl fra rør 1 + 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 

 

 

B. Vasking av saueblodceller før sensibilisering 

1. Det ble tatt ut en mengde blod (ca. 100 µl). Blodet ble overført til et rent reagensglass 

uten å slemme opp blodet. 

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

buffer. Glasset ble fylt opp ca. 2/3 med vaskeløsning og sentrifugert i 5 minutter ved 

3000 rpm mellom hver vask. 

3. Vaskeløsningen ble fjernet mellom hver vask med plastpipetter. 

 

C. Sensibelisering av saueblodceller 

1. For hver plate ble 15 µl Virion 9020 Amboceptor, 60 µl pakkede blodceller og 5.925 

ml veronal/BSA-buffer inkubert i risteskap i 30 minutter ved 37°C. 
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2. Løsningen ble vasket to ganger med fosfatbuffer og en gang med veronal/BSA-buffer. 

Mellom hver vask ble blandingen sentrifugert i 5 minutter på 3000 rpm. Vaskevannet 

ble pipettert av med plastpipette mellom hver vask. 

3. Blodet ble fortynnet med 5.940 ml veronal/BSA-buffer for å lage en 1% suspensjon av 

blodceller. 

 

D. Titreringskurve for komplementkilden 

1. Til en mikrotiterplate med runde brønner ble det tilsatt 100 µl destillert vann til 8 av 

brønnene (100 % lysekontroll) og 50 µl veronal/BSA-buffer til 4 x 7 av brønnene, 

totalt 28 brønner. 100 µl buffer ble tilsatt 4 blankbrønner. 

2. Komplementet ble fortynnet med veronal/BSA-buffer som vist i tabell 2. 

3. 50 µl av hver fortynning ble tilsatt til brønnene med veronal/BSA-buffer (4 x 7 

brønner). Det ble laget 4 paralleller av hver fortynning. 

4. Mikrotiterplatene ble dekket med plastfilm for å hindre fordamping, og satt til 

inkubering i risteskapet i 30 minutter ved 37 °C. Se figur 22 For oppsett på 

mikrotiterplaten. 

5. Hver brønn ble tilsatt 50 µl sensibiliserte saueblodceller og inkubert under risting i 30 

minutter ved 37 °C. 

6. Platen ble sentrifugert og 100 µl av supernatanten fra hver brønn ble overført til en 

flatbunnet mikrotiterplate. Eventuelle luftbobler ble fjernet ved sentrifugering ved 

3000 rpm i 5 minutter. 

7. Absorbansen ble målt ved 415 nm, og det ble korrelert til grad av hemolyse. 

 

Beregninger: 

Lyseringsgrad: 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑛𝑛
 x 100 % 
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Tabell 2: 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 prøvematerialet 

1. Det ble benyttet mikrotiterplate med runde brønner. 50 µl av hver fortynning av 

prøven ble tilsatt, med to paralleller for hver fortynning. Som 100 % lysekontroll ble 

det tilsatt 100 µl destillert vann til 4 brønner, og til 50 % lysekontroll ble det tilsatt 50 

µl veronal/BSA-buffer til 4 brønner. Som blankprøve ble det tilsatt 100 µl 

veronal/BSA-buffer til 4 brønner. Se figur 23 

2. Fryst komplement ble tatt opp rett før bruk og brukt til å lage en løsning med 

fortynningen som ga 50 % hemolyse i titreringskurven.  

3. 50 µl komplement ble tilsatt til hver brønn utenom brønnene med 100 % lysekontroll 

og blankbrønnene.  

4. Platen ble dekket med teip for å forhindre fordamping, og satt til risting ved 37°C i 30 

minutter. 

5. 50 µl 1% sensibiliserte erytrocytter ble tilsatt til alle brønnene og inkubert ved 37 °C i 

30 minutter. 

6. Platen ble sentrifugert ved 4000 rpm i 5 minutter, og 100 µl av supernatanten til hver 

brønn ble overført til en flatbunnet mikrotiterplate.  

7. Platen ble dekket med teip og deretter sentrifugert ved 4000 rpm i 5 minutter for å 

fjerne luftbobler. 

8. Absorbansen ble målt ved 415 nm, og det ble korrelert til grad av hemolyse. 
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Beregninger: 

Lyseringsgrad: 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑛𝑛
 x 100 % 

Anbefalt lyseringsgrad er ca. 50 % 

 

Formel for å finne hemningsgrad for prøvene:  

Hemningsgrad: 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙−𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑟ø𝑣𝑒

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙
 x 100 % 

 

Figur 22: Oppsett av mikrotiterplanen av titreringskurven for bestemmelse av 50% 
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Figur 23: Oppsett over utførelsen av komplimentfikseringstesten av prøvene. Oppsettet er generell for de 

forsekjellige fraksjonstypene, hvor vann-, CDTA- og NBC-fraksjonene er utført på hvert sin miktotiterplate med 

dette oppsettet. 

3.4.2 Måling av NO-frigjøring fra dendrittiske celler 

Nitrogenoksid (NO) har en viktig rolle som fysiologisk budbringer og signaltransmitter i 

immunologisk vev. NO kan blant annet modulere blodstrømmen, sørge for at leukocytter 

adherer til det vaskulære endotelet og styre aktiviteten til mange enzymer. Alt dette kan 

påvirke inflammatoriske responser. Dette gjøres ved at NO modulerer frigjørelsen av 

forskjellige inflammatoriske mediatorer fra celler som deltar i inflammatoriske responesr 

(som dendrittiske celler) (Wallace 2005). For å undersøke den dendrittiske aktiviteten og 

dannelsen av NO, kan mengde nitritt (NO-
2) måles ved hjelp av Griess reagens beskrevet av 

Griess i 1879. NO-
2 er et stabilt og ikke flyktig nedbrytningsprodukt av NO. Griess reagent 

system baserer seg på å kunne detektere nærvær av NO-
2 forbindelesr. Dette vil skje ved en 

kjemisk reaksjon som vist i figur 24, hvor NO-
2 danner en azo-forbindelse med sulfanialmid 

og N-1-naftyletylendiamin dihydroklorid (NED) under sure betingelser (fosforsyre). Ved 

dannelse av en slik azo-forbindelse vil løsningen farges rosa, og absorbansen bli avlest ved 

540 nm (Promega 2009) 
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Figur 24: Kjemisk reaksjon involvert i måling av NO-
2 ved bruk av Griess reagent system. 

Reagenser 

• Cellemedium: Dulbecco`s modified Eagle`s medium (DMEM) m/high glucose (4.5 

g/L) 

• Til 500 ml medium ble det tilsatt 1 % Na-pyruvat (5 ml), 10 % FBS (ca. 50 ml) og 1 

% streptomycin + penicillin og 500 µl 2-mercaptoetanol. 

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

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

• Cellelinje: D2SC/1, dendrittiske celler derivert fra mus 

• Positiv kontroll: LPS (LPS fra E. coli 055:B5, Sigma-Aldrich) 

• Co-stimulator: IFN-γ rekombinert fra mus (Peprotech) 

• Tryptanblå  

• 100 mM Natriumnitrat (NaNO2) 

• Destillert vann 

• 70 % EtOH 

 

Utstyr 

• Sentrifugerør med lokk 

• Dyrkningsflasker 

• Celleinkubatorskap med CO2-kontroll: ESCO Celculture CO2 incubator 

• Sentrifuge: Kubota 4200 
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• Celleteller: Countess Automated Cell Counter (Invitrogen) og tilhørende tellekammer 

• Absorbansmåler: iMark™ Microplate Absorbance Reader (Bio-Rad) 

• LAF-benk 

• Mikrotiterplater med 96 brønner med flat og rund bunn 

• Pipetter (1, 5, 10 og 25 ml) 

• Multipipetter 

• Pipette 

• Celleskraper 

• eppendorfrør 

 

Prosedyre 

A. Splitting av celler 

1. Cellemedium fra dyrkningsflasken ble fjernet og det ble tilsatt 10 ml nytt cellemedium. 

2. Cellene ble løsnet fra dyrkningsflasken ved bruk av en celleskraper. 

3. Eventuelle celleklumper ble løst opp ved å pipettere væsken opp og ned ca. 10 ganger 

med 5 ml-stripette. 

4. 1 ml cellesuspensjon ble overført til en ny flaske og tilsatt ca. 15 ml nytt cellemedium og 

dyrket videre.  

5. Resten av cellesuspensjonen ble overført til et sentrifugerør for videre bruk i NO-testen. 

6. Trinn 1-5 ble gjort ca. hver 3. Dag 

 

B. Aktivering av makrofager – dag 1  

1. Det ble laget en fortynningsrekke av prøvene på 5 mg/ml, 500 µg/ml og 50 µg/ml. 

2. Makrofager ble høstet fra cellekultur. Etter splitting ble cellene telt ved å blande 10 µl 

cellesuspensjon med 10 µl tryptanblå i et eppendorfrør. 10 µl av blandingen ble overført 

til et tellekammer og satt inn i celletelleren. Tallet for levende celler ble brukt videre. 

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. 

For å løse opp celleklumpen ble løsningen pipettert opp og ned. 

5. 100 µl cellesuspensjon (=50.000 celler) ble tilsatt hver brønn. Det ble brukt en flatbunnet 

mikrotiterplate i oppsettet. 
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6. 2 µl av hver fortynning av prøvene ble tilsatt hver sin brønn (Sluttkonsentrasjon av 

prøvene: 100 µg/ml, 10 µg/ml og 1 µg/ml). Det ble laget 2 paralleller for hver fortynning. 

Som positiv kontroll ble det benyttet 4 paralleller med 1 µl LPS (0,1 µg/µl). Det ble tilsatt 

1 µl IFN-γ (10 U/brønn) som co-stimulator til prøvene + 2 av LPS-parallellene. Som 

negativ kontroll ble det benyttet 4 paralleller av medium med celler (IFN-γ ble ikke tilsatt 

i disse brønnene). Den høyeste konsentrasjonen av hver prøve ble tilsatt to brønner, uten 

tilsetning av IFN-γ. I tillegg ble IFN-γ (100/brønn) tilsatt alene i to brønner. 

7. Cellene ble inkubert ved 37°C i en celleinkubator med 5 % CO2 i ca. 22-24 timer. 

 

C. Aktivering av makrofager dag 2 

1. Løsningene fra mikrotiterplaten, som har stått over natten, ble overført til en rundbunnet 

mikrotiterplate og sentrifugert ved 1400 rpm i 2 minutter. 

2. 50 mg Griess-reagens A ble løst i 5 ml 5 % fosforsyre.  

3. 5 mg Griess-reagens B ble løst i 5 ml destillert vann.   

4. 50 µl av supernatanten ble overført til en flatbunnet mikrotiterplate. 

5. Det ble laget en standardkurve med fortynninger av 100 mM NaNO2 i cellemedium (100, 

50, 25, 12.5, 6.25, 3.13 og 15.6 µm). Disse ble overført til en flatbunnet mikrotiterplate og 

behandlet likt som prøvene. Se figur 25 for oppsett på mikrotiterplaten. 

6. 50 µl Griess-reagens A ble tilsatt i hver brønn og satt mørkt i 10 minutter. 

7. 50 µl Griess-reagens B ble tilsatt hver brønn. 

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

luftbobler. 

9. Absorbansen ble målt ved 540 nm. 

 

Metode A og B ble i tillegg utført uten tilsetning av IFN- γ for å se på effekten av ulike 

konsentrasjoner av tomatene uten co-stimulator. Se figur 26 for oppsett 
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Figur 25: Oppsett over mikrotiterplaten for aktivering av dendrittiske celler med IFN-γ 

                 

Figur 26: Oppsett over mikrotiterplaten for aktivering av dendrittiske celler uten IFN-γ 



54 

 

4 Resultater og diskusjon 

 

4.1 Ekstraksjon og isolering av pektinfraksjoner 

Tomatene som er benyttet i denne oppgaven er dyrket fram i veksthus på NiBIO Sørheim, 

Klepp. Rune Slimestad på Plant Chem, Sol næringssenter, er ekstern veileder, og oppgaven er 

linket opp mot et forskningsprosjekt om Bio-økonomisk veksthusproduksjon i Norge 

(BioFresh). Tomatsortene Forticia, Flavence, Dometica og ekstra modnet Forticia (tomatene 

har ligget 1 måned lenger på kjølerom) ble avfettet med både 96% etanol, og deretter med 

aceton. Tomatsortene ble videre ekstrahert med tre ekstraksjonsmidler: vann, CDTA-løsning 

og NBC-løsning (NaBH4 og NaCO3) for å få fraksjonene som har blitt testet i denne 

oppgaven. Oversikt over isolasjonsprosessen av fraksjonene er vist I figure 27. Utbytte av de 

ulike fraksjonene etter ekstraksjon med vann, CDTA og NBC av 8 g fruktkjøtt (1 g av ekstra 

modnet Forticia tomat) (metode 3.2.2) er vist i tabell 3.  

 

Figur 27 Ekstraksjon og isolering av pektinfraksjoner fra Solanum lycopersicum fruktkjøtt. 
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Tabell 3: Oversikt over utbytte, oppgitt i gram og prosent av utgangsmateriale på 8 g (1 g for ekstra modnet 

Forticia tomat).  

Fraksjoner Utbytte (gram) Utbytte (%) 

VPFo 0.6 7.5 

VPFl 0.5 6.3 

VPD 0.7 8.8 

VPM 0.1 10 

CPFo 0.9 11.3 

CPFl 1.0 12.5 

CPD 1.0 12.5 

CPM 0.1 10 

NPFo 0.5 6.3 

NPFl 0.6 7.5 

NPD 0.4 5.0 

NPM 0.1 10 
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4.2 Oversikt over utført arbeid 

Oversikt over ekstraksjon, strukturanalyse og biologisk testing er vist i figur 28. I tillegg 

skulle våre samarbeidspartnere på BioFresh gjort en trykktest på tomatsortene for å se på 

fastheten, og på den måten kunne si noe om kvaliteten av de ulike sortene. Dette ble dessverre 

ikke gjort innen innleveringen av masteroppgaven.  

 

 

Figur 28 Oversikt over utført arbeid. 
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4.3 Strukturanalyse av pektiner i tomat 

4.3.1 IR-spektroskopi 

Det ble utført IR-spektroskopi av alle fraksjonene for å se om det var ulik forestringsgrad 

mellom tomatsortene og mellom de ulike forskjellige ekstraksjonsmetodene. IR-spektrene for 

de forskjellige tomatsortene ser like ut innenfor hver type ekstrakt, men det er store ulikheter 

mellom de tre ulike ekstrakttypene. I figur 29, 30 og 31 vises IR-spesktene for tomatsorten 

Forticia fra hvert ekstrakt som et eksepmel.  

 

 

Figur 29: IR-spekter av VPFo. De markerte områdene på den horisontale linjen representerer områder med 

absorbans fra henholdsvis metylforestret uronsyre og uronsyre med frie syregrupper. 



58 

 

 

Figur 30: IR-spekter av CPFo. De markerte områdene på den horisontale linjen representerer områder med 

absorbans fra henholdsvis metylforestret uronsyre og uronsyre med frie syregrupper. 

 

Figur 31: IR-spekter av NPFo. Det markerte område på den horisontale linjen representerer område med 

absorbans fra henholdsvis metylforestret uronsyre og uronsyre med frie syregrupper. 
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Det er beskrevet at IR-spekter vil gi signaler mellom 1620-1640 cm-1 som vil tilsvare at det er 

frie syregrupper tilstede i prøven, mens signaler mellom 1745-1760 cm-1 vil tilsvare at det er 

forestrede syregrupper i prøven (Monsoor et al. 2001). Metoden som ble brukt i denne 

oppgaven viser IR-spektre med absorbans ved 1570-1620 og 1700-1750 cm-1, som ligger noe 

før verdiene beskrevet i litteraturen, men som likevel fører til antagelser om både frie 

syregrupper og forestrede syregrupper. 

Vannekstraktene har flest forestrede syregrupper, som vises ved at forholdet mellom signalet 

til de frie syregruppene og de forestrede syregruppene nesten er like. IR-spektrene til CDTA-

ekstraktene viser et forholdsvis mye større signal for frie syregrupper enn forestrede 

syregrupper, noe som viser at det er forholdsvis færre metylforestrede uronsyrer i disse 

ekstraktene. IR-spektrene til NBC-ekstraktene viser et sterkt signal for frie syregrupper, men 

ingen signal for forestrede syregrupper. Det tyder derfor på at det ikke er forestrede 

syregrupper i NBC-ekstraktene. 

 

4.3.2 Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av monosakkaridinnhold 

Monosakkaridsammensetningen i de ulike polysakkaridfraksjonene isolert etter ekstraksjon 

med destillert vann, CDTA og NBC ble bestemt ved hjelp av metanolyse (se metode 3.3.2), 

etterfulgt av TMS-derivatisering og GC-analyse. Det ble tatt ut et kromatogram for hver 

fraksjon. Hvert monosakkarid vil ha flere konformasjoner som vil gi ulike topper i 

kromatogrammet. Toppene blir et slags «fingerprint», og relativ retensjonstid brukes ved 

identifikasjon av monosakkaridene. Et eksempel på et kromatogram er vist i figur 32. 

Mannitol med bestemt konsentrasjon ble benyttet som intern standard (IS), da mannitol ikke 

finnes naturlig i polysakkarider. IS er blant annet tilsatt for å kunne korrigere for tilfeldige 

endringer under prøveopparbeidelsen, identifisere monosakkarider etter relativ retensjonstid 

og for å kunne beregne kvantitativt innhold av monosakkarider. Kvantitaiv analyse ble utført 

ved å relatere arealet av toppene til de ulike monosakkaridene med arealet til mannitol. 

Mengde monosakkarid blir regnet ut på grunnlag av en standardkurve laget for hvert 

monosakkarid. Monosakkaridsammensetningen til de ulike tomat-fraksjonene fra 

vannekstrakt, CDTA-ekstrakt og NBC-ekstrakt er presentert i tabell 4, 5 og 6. 
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Figur 32: Et gasskromatogram av fraksjon VPFo, hvor intern standard er mannitol (1mg/ml) 

Alle de testede fraksjonene inneholder de samme monosakkaridenhetene, med variasjoner i 

mengde. Typisk for pektiner er galakturonsyre, rhamnose, arabinose og galaktose, og disse er 

til stede i alle fraksjonene (Ho et al. 2016). Det er glukose og xylose tilstede i alle fraksjoner 

(mest i vannekstraktene), og dette er ikke typisk for pektiner. Glukose og xylose er vanlige 

polysakkarider i hemicellulose som er en av bestanddelene i planters cellevegg. 

Hovedpolysakkaridet i hemicellulose er xyloglukaner, som består av en hovedkjede av 

cellulose substituert med xyloseenheter. (Hilz et al. 2005). Tilstedeværelse av disse i prøvene 

stammer sannsynligvis fra rester av celleveggen som ikke har blitt tilstrekkelig fjernet ved 

opparbeidelsen.  
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Tabell 4: Monosakkaridsammensetningen fra de fire vannekstraktene er angitt i prosent  

Monosakkarider VPFo VPFl VPD VPM 

Ara 7.3 8.9 7.0 8.3 

Rha 4.4 4.9 4.0 5.2 

Xyl 3.0 2.8 2.0 2.4 

Gal 9.1 9.4 8.5 11.0 

Glc 10.6 9.7 9.6 9.0 

GlcA 9.2 9.8 9.7 9.0 

GalA 56.2 54.2 59.0 54.8 

Totalt    

karbohydratinnhold 

59.8 43.1 64.6 42.4 

 

Vannfraksjonene viser ulike mengder totalt karbohydratinnhold i de forskjellige fraksjonene. 

VPFo og VPD har høyere karbohydratinnhold enn VPFl og VPM, men 

monosakkaridsammensetningen i de forskjellige vannfraksjonene er svært lik. VPFo viser noe 

høyere innhold av glukose enn de andre vannfraksjonene, noe som kan skyldes mer 

hemicellulose eller forurensinger. VPM har lavest mengde glukose som kan skyldes en viss 

netbrytning ved lagring og mulig en økt opprensing av pektinet. Forholdet mellom arabinose, 

galaktose og rhamnose er nesten likt fra de ulike vannfraksjonene, men det er noe høyere 

relative mengder i VPFl og VPM. Dette kan skyldes større eller flere forgreininger på 

pektinmolekylet, enten som arabinaner, galaktaner eller som arabinogalaktaner. Relativ 

mengde galakturonsyre er noe lavere der de nøytrale sukrene er høyere. Dette kan bety at de 

har kortere homogalakturonan (HG) regioner, som er repeterende enheter med galakturonsyre, 

og lengre rhmnogalakturonan-I (RG-I) regioner, som er satt sammen av galakturonsyre- og 

rhamnoseenhter (Paulsen & Barsett 2005). 
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Tabell 5: Monosakkaridsammensetningen for de fire CDTA-ekstraktene angitt i prosent. Ikke detektert = i.d 

Monosakkarider CPFo CPFl CPD CPM 

Ara 7.2 7.7 7.7 6.3 

Rha 5.6 5.8 5.4 5.0 

Xyl 1.3 1.1 1.1 i.d a) 

Gal 6.6 5.2 5.7 5.7 

Glc 8.5 8.7 8.7 8.1 

GlcA 8.6 10.0 9.6 12.0 

GalA 62.2 61.5 61.9 63.0 

Totalt 

karbohydratinnhold 

21.0 16.3 15.7 9.2 

a) i.d = ikke detektert 

CDTA-fraksjonene viser litt varierende mengder totalt karbohydratinnhold, hvor blant annet 

CPFo (frisk Forticia-tomat) viser dobbelt så høyt innhold av karbohydrater enn CPM (modnet 

Forticia-tomat). Dette kan skyldes at pektininnholdet i CPM har blitt nedbrutt ved lengre 

modningstid. Forholdet mellom arabinose, galaktose og rhamnose er tilnærmet likt mellom de 

ulike CDTA-fraksjonene, men CPM har noe lavere innhold av nøytrale sukkere og dermed 

noe høyere innhold av galakturonsyre. Dette kan skyldes at pektinene i CPFo, CPFl og CPD 

har noe mer forgreininger. Dette kan også skyldes en viss usikkerhet i metoden, eller at det er 

mindre RG-I regioner i CPM. Ved sammenligning av den modnede Forticia (CPM) med frisk 

Forticia (CPFo), er det en tendens til noe mindre nøytrale sukkere og noe mer uronsyre I 

CPM, selv om forskjellen er marginal. Det er ellers store likheter mellom de ulike 

fraksjonene. 
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Tabell 6: Monosakkaridsammensetningen fra de fire NBC-ekstraktene angitt i prosent.  

Monosakkarider NPFo NPFl NPD NPM 

Ara 12.4 10.4 11.8 12.7 

Rha 8.2 7.7 8.1 8.5 

Xyl 1.1 1.2 1.2 0.9 

Gal 12.2 8.0 10.0 17.0 

Glc Spor a) Spor a) Spor a) Spor a) 

GlcA 10.4 9.5 9.1 8.8 

GalA 55.2 62.7 59.8 51.8 

Totalt 

karbohydratinnhold 

27 26.1 21.8 25.7 

a) Mengde < 0.5 = spor 

NBC-fraksjonene viser nesten like mengder totalt karbohydratinnhold, med unntak av NPD 

som er litt lavere. NPFl har lavest innhold av arabinose, galaktose og rhamnose, i forhold til 

de andre NBC-fraksjonene, som kan tyde på at pektinstrukturen er mindre forgrenet i denne 

fraksjonen. Relativt sett blir da mengde galakturonsyre noe høyere. Dette kan tyde på at det er 

kortere RG-I regioner, og lengre HG regioner. De modnede Forticia-tomatene (CPM) har 

klart mer nøytrale monosakkarider og mindre galakturonsyre enn de friske Fortocia-tomatene 

(CPFo). Ved lengre lagring av tomatene vil det kunne skje en spalting mellom GalA-enhetene 

med naturlig pektinase i tomatene, som ved ekstraksjon vil kunne oppkonsentrere RG-I. Kun 

spormengder av glukose kan tyde på at bindinger til hemicellulose eller cellevegg har blitt 

spaltet under ekstraksjon. 

Som diskutert i resultatdel 4.3.1 viste IR-spektrene at det er en forskjell i forestringsgrad 

mellom de ulike ekstraktene, men dette vil ikke vise seg i monosakkaridsammensetningen. 

Ved sammenligning mellom de tre ekstraktene er det mer totalt karbohydratinnhold i 

vannfraksjonene. Prøvene inneholder monosakkarider som er karakterisk for pektiner, og det 



64 

 

kan derfor konkluderes med at det er mer pektin i disse fraksjonene. Dette skyldes nok i stor 

grad at de pektinene som ikke er kryssbundet til celleveggen, og derfor har størst løselighet, 

kommer i dette ekstraktet. I CDTA-fraksjonene er det lavest mengde totalt karbohydatinnhold 

i forhold til innveid mengde prøve, og derfor lavere mengde pektiner. Dette er pektiner som er 

bundet til hverandre i aggregater via kalsium (Ca+). Den lave mengden kan også skyldes 

tilstedeværelse av kontaminerende CDTA som ikke ble fullstendig fjernet ved ekstraksjonen. 

Dette er sannsynligvis på grunn av tilstedeværelse av Ca+-ioner som danner komplekser med 

CDTA, og derfor forhindrer komplett fjerning ved dialyse (Martin-Cabrejas et al. 1994). 

NBC-ekstraktene har litt høyere innhold av pektiner enn CDTA-ekstraktet igjen, og dette 

skyldes sannsynlig de sterke ekstraksjonsbetingelsene som ble brukt, som skulle løse pektiner 

som satt kovalent bundet til celleveggen, trolig til hemicellulosen.  

Vannfraksjonene har et noe lavere innhold av galakturonsyre enn CDTA-fraksjonene, og 

relativt sett noe lavere innhold av rhamnose, og noe høyere innhold av arabinose og galaktose.  

Dette kan tyde på at vannfraksjonene har kortere RG-I regioner enn de andre fraksjonene, 

men noe lengre sidekjeder. CDTA-fraksjonene har relativt sett lavest innhold av arabinose og 

galaktose i forhold til vannfraksjonene og NBC-fraksjonene. Rhamnoseinnholdet i CDTA-

fraksjonene er dog relativt sett noe høyere enn i vannfraksjonene. Dette betyr at RG-I-kjeden 

kan være lengre i CDTA-fraksjonene enn i vannfraksjonene, men at CDTA-pektinet er 

mindre forgrenet. NBC-fraksjonene har høyere innhold av rhamnose, og relativt sett høyere 

innhold av nøytrale sukkere i forhold til innhold av GalA. Dette kan tyde på at pektin i NBC-

fraksjonene har lengre RG-I regioner enn pektin i vann og CDTA-fraksjonene. NBC-

fraksjonene har høyere innhold av nøytrale sukkere, arabinose og galaktose, som indikerer 

mer eller flere sidekjeder i RG-regionen, og sannsynligvis en mer forgreinet pektinstruktur 

enn de andre fraksjonene (Ho et al. 2016). Variasjonene mellom de ulike tomatsortene i de 

ulike ekstraktene ser ikke ut til å følge et karakteristisk mønster, og det blir derfor vanskelig å 

trekke konklusjoner basert på hver enkelt art. Det eneste som kan vise en viss gjentagende 

faktor er at de modnede Forticia-tomatene (VPM, CPM og NPM) har lavere innhold av totalt 

karbohydratinnhold enn Forticia som ikke har stått til lagring (VPFo, CPFo og NPFo). 
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4.3.3 Analyse av glykosidbindinger 

Det ble utført karboksylreduksjon, etterfulgt av metylering, hydrolyse, reduksjon, acetylering 

og GC-MS analyse for å bestemme bindingstyper mellom monosakkaridene i 

vannfraksjonene (VPFo, VPFl, VPD ot VPM). Resultatene er representert i tabell 7. Det ville 

ideelt sett vært bedre å utføre bindingsanalyse på alle fraksjonene (både vann-, CDTA- og 

NBC-fraksjonene), da tidligere tester viser størst forskjell mellom ekstraktene, og ikke 

mellom fraksjonene innenfor hvert ekstrakt. Dette ble ikke utført på grunn av tidsmangel. 

Toppene i GC-kromatogrammet representerer hver bindingstype for et gitt monosakkarid. 

Identifikasjon av bindingstypene gjøres ved å se på retensjonstiden for hver topp sammen 

med massene i massespekteret. For å beregne mengde monosakkarid med en gitt bindingstype 

ble arealet under kurven (AUC) integrert for hver topp, og beregnet i forhold til total AUC for 

alle monosakkaridene i de ulike fraksjonene. Dette forholdet ble så korrelert i forhold til 

mengdene av hvert monosakkarid som ble funnet ved metanolysen. 

GC-MS er en god hjelp til å identifisere strukturtrekk, men både beregning og integrering av 

toppene fra GC-MS, og resultatene fra metanolysen, har en viss usikkerhet og kan derfor 

avvike noe fra det som er eksakte verdier. Noen av de ulike bindingstypene fra 

monosakkaridene hadde såpass lik retensjonstid at de kom innenfor samme topp. Dette ble 

bekreftet ved å se på massespekteret for de ulike toppene, som inneholdt massefragmenter 

som var karakteristiske for to bindingstyper. Det å beregne AUC for de ulike bindingstypene 

innenfor samme topp ble gjort ved å se på hvor de karakteristiske fragmentene dominerte i 

toppen. Det ble ut i fra dette antatt en prosentandel fra AUC til toppen for de ulike enhetene. 

Dette gir stor usikkerhet i beregning av disse bindingene.  
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Tabell 7: Prosentvis fordeling av de forskjellige monosakkarider og bindingstyper i fraksjonene VPFo, VPFl, 

VPF og VPM. 

 

De ulike 

monosakkaridene og 

deres bindingstyper 

VPFo VPFl VPD VPM 

      

Ara Terminalf 3.2 2.9 2.2 4.3 

 1,5 4.1 6.0 4.8 4.0 

 sum 7.3 8.9 7 8.3 

      

Rha Terminal 0.2 - - - 

 1,2 4.2 4.9 4 5.2 

 Sum 4.4 4.9 4 5.2 

      

Xyl Terminal - - - - 

 1,4 3 2.8 2 2.4 

 Sum 3 2.8 2 2.4 

      

Gal Terminalp 1.5 1.5 1 2.4 

 1,3 1.6 1.9 1.3 1.9 

 1,4 2.3 1.4 2.2 2.2 

 1,6 0.9 0.9 0.8 1.1 

 1,3,6 2.2 3.0 2.6 2.5 

 1,4,6 0.5 0.4 0.2 0.6 

 1,3,4,6 - 0.4 0.4 0.3 

 Sum 9 9.5 8.5 11 

      

Glc Terminal 1.5 1.6 1.4 1.3 

 1,4 5.7 5.9 6.6 5.1 

 1,6 2.5 1.4 1.1 2.5 

 1,4,6 0.9 0.8 0.5 - 

 Sum 10.6 9.7 9.6 8.9 

      

GlcA Terminal 9.2 9.8 9.7 9 

 Sum 9.2 9.8 9.7 9 

      

GalA Terminal 1.8 3.1 1.4 2.1 

 1,4 54.4 51.1 57.6 52.7 

 Sum 56.2 54.2 59 54.8 

      

 Terminale 

enheter 

17.4 18.9 15.8 19.1 

 Forgreininger 3.7 4.6 3.7 3.4 
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Tabell 7 viser en oversikt over de identifiserte monosakkaridene og deres bindingsforhold i 

vannfraksjonene (VPFo, VPFl, VPD og VPM). En typisk struktur som finnes i pektiner er 

homogalakturonan (HG), som består av repeterende enheter med 1,4 GalA. Disse 1,4 GalA 

enhetene finnes også som en del av hovedkjeden til rhamnogalakturonan-I (RG-I) (Paulsen & 

Barsett 2005). Alle fraksjonene inneholder 1,4 GalA med noe varierende mengder. VPFo og 

VPD viser de høyeste mengdene 1,4 GalA, noe som sannsynligvis vil si at disse fraksjonene 

inneholder høyest innhold av HG. Dette bekreftes ved å se på forholdet mellom mengde 1,2 

bundet Rha og mengde 1,4 GalA. RG-I er sammensatt av repeterende enheter med 1,2 Rha 

bundet til 1,4 GalA. Alle fraksjonene inneholder 1,2 Rha, men det er noe mindre mengder i 

VPFo og VPD. Dette vil si at forholdet mellom mengde 1,2 Rha og mengde 1,4 GalA er størst 

hos VPFo og VPD, som igjen tyder på at det er lengre HG-kjeder sammenlignet med RG-I 

regioner i disse fraksjonene, enn i VPFl og VPM. I VPFl og VPM er det derimot høyere 

mengder terminal GalA, som kan tyde på at disse fraksjonene har flere og sannsynligvis 

kortere HG-regioner.  

En forgrening i posisjon 3 eller 4 på Rha er vanlig i RG-I, da det er her sidekjedene eventuelt 

er bundet. Disse sidekjedene består hovedsakelig av arabinaner, galaktaner og 

arabinogalaktaner. Det ble imidlertid ikke funnet noen 1,2,3-Rha eller 1,2,4-Rha i noen av 

fraksjonene, som egentlig tyder på at det ikke er forgreninger på RG-I. Samtidig er 

monosakkaridene som er vanlig å finne som sidekjeder funnet i fraksjonene (Gal og Ara), noe 

som tyder på at det egentlig er 1,2,3-Rha eller 1,2,4-Rha i fraksjonene. Grunnen til at disse 

ikke har blitt detektert ved denne analysen skyldes antageligvis at MS-instrumentet trengte 

service fordi følsomheten var lav. Toppene i kromatogrammet ble generelt veldig små, så 

ideelt sett burde prøvene blitt oppkonsentrert og kjørt på nytt, men dette ble det dessverre ikke 

tid til. 

Det er funnet 1,4 Gal i alle fraksjonene, noe som tyder på at det er AG-I til stede. AG-I består 

av en hovedkjede med 1,4 bundet galaktose-enheter med korte 1,5 Ara-enheter som 

sidekjeder (Paulsen & Barsett 2005). Det er også 1,5 Ara til stede i alle fraksjonene, noe som 

bekrefter tilstedeværelse av AG-I. Det er marginale forskjeller i mengde 1,4 Gal og 1,5 Ara i 

de ulike fraksjonene, med unntak av VPFl. Her er det noe lavere mengder 1,4 Gal og noe 

høyere mengder 1,5 Ara. Dette kan tyde på kortere eller færre hovedkjeder av AG-I, med 

lengre sidekjeder, noe som gir mer forgrenet AG-I i VPFl enn i de andre fraksjonene.  
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Det er 1,3 og 1,6 Gal i alle fraksjoner. Dette er monosakkarider med bindingstyper som inngår 

i hovedstrukturen til AG-II og som dermed tyder på at det er AG-II til stede i fraksjonene 

(Paulsen & Barsett 2005). Det er marginale forskjeller i mengder av disse enhetene, men 

VPFl og VPM har noe mer enn de andre fraksjonene, noe som kan tyde på flere eller lengre 

kjeder med AG-II i disse fraksjonene. En annen type binding som er vanlig for AG-II er 

forgreningspunktet 1,3,6 Gal og terminal Ara-enheter på sidekjedene (Paulsen & Barsett 

2005). Disse er til stede i alle fraksjonene, og bekrefter at det er AG-II i fraksjonene.  

Glukuronsyre er til stede i alle fraksjonene, og finnes som terminale enheter på AG-I og AG-

II (Waldron & Faulds 2007). Mengde GlcA varierer noe mellom fraksjonene ved at VPFl og 

VPD har høyest mengde. Som nevnt i avsnittet over har VPFl og VPM sannsynligvis flere 

eller lengre sidekjeder med AG-II. Det at VPFl har høyere mengder GlcA tyder på at denne 

fraksjonen inneholder flere AG-II regioner, mens VPM, som har mindre GlcA, har lengre 

AG-II sidekjeder. Det at VPD har høyere mengder GlcA enn VPFo, tyder på at denne 

fraksjonen har flere AG-II kjeder enn VPFo.  

Terminale Ara-enheter er til stede i alle fraksjoner, og sammen med 1,5 Ara-enheter kan dette 

tyde på at det er tilstedeværelse av arabinan-sidekjeder i alle fraksjoner. Alle fraksjonene 

inneholder ulike glukose-bindinger, noe som ikke er en vanlig komponent i pektiner. Disse 

enhetene kan stamme fra rester av hemicellulosen eller fra forurensninger. Stivelse er for 

eksempel bygget opp av en lineær kjede med 1,4 Glc, med forgreninger av 1,6 Glc (Li & 

Gilbert 2016). Disse bindingene er til stede i alle fraksjonene, og bygger opp om teorien at det 

kan være forurensninger av stivelse til stede i prøvene. 1,4 Xyl kan være en del av 

xylogalakturonan, og er til stede i alle fraksjonene.    

Ved å beregne antall terminale enheter og forgreininger som et prosentforhold er det mulig å 

si noe om hvor forgrenet pektinene er i de ulike fraksjonene. Disse tallene ligger nederst i 

tabell 7. Ved å sammenlikne tallene for terminale enheter med tallene for forgreninger er det 

mulig å se om tallet for terminale enheter er realistisk. Forholdet mellom disse tallene skal 

være tilnærmet 1, men for alle fraksjonene er forholdet betydelig større enn 1 (4,7 for VPFo, 

4,1 for VPFl, 4,3 for VPD og 5,6 for VPM). Dette kan skyldes at hydrolysebetingelsene med 

TFA var for milde til at alle bindingene ble hydrolysert, og at instrumentet var for lite 

følsomt.   
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4.3.4 Bestemmelse av total fenolinnhold 

Polyfenoler er en samlebetegnelse for forbindelser som inneholder aromatiske ringer med en 

eller flere hydroksylgrupper. Antall fenolringer og måten disse samhandler plasserer disse 

forbindelsene i ulike grupper, som flavanoider, stilbener og fenoliske syrer. Det finnes rikelig 

med polyfenoler i vanlig kosthold da de er normale polyhydroxy fenoliske komplekser og 

sekundære metabolitter i planter. På grunn av deres effekt som antioksidant er polyfenoler 

som konsumeres via kosten av stor interesse. Økt konsumering av polyfenoler har blitt 

assosiert med redusert risiko for utvikling av kroniske sykdommer, som kreft, 

kardiovaskulære og nevrodegenerative sykdommer (Vauzour et al. 2012, Chen et al. 2015). 

Det er deres evne til å dempe proliferasjon av reaktive oksygen species (ROS) og reaktive 

nitrogen species (RNS) som kan være bakgrunnen for den positive effekten på de nevnte 

sykdommene (Tommonaro et al. 2015). 

De isolerte pektinfraksjonene var veldig hvite, med unntak av Flavence som hadde en svak 

antydning til rosa, og siden fenoliske forbindelser kan være assosiert med pektiener var det 

interessant å se på om det var polyfenoler til stede. Fraksjonenes totale fenolinnhold ble målt 

ved Folin-Ciocalteu metoden (Chen et al. 2015). Sammenhengen mellom absorbans og 

konsentrasjon av gallesyre er vist i standardkurven i figur 33. Kompleksdannelse med Folin-

Ciocalteu reagenset er lineært med konsentrasjon av gallesyre. Stor kompleksdannelse gir 

sterk blåfarge og høy absorbans, mens lav kompleksdannelse gir det motsatte.  

 

Figur 33: Standardkurven for total fenolinnhold for vannfraksjonene.  
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Absorbansen til standardkurven vist i figur 33 strekker seg fra 0.223 til 2.5, hvor den laveste 

absorbansen tilsvarer 0.031 mg/ml. Den høyeste absorbansen til prøvene ligger på 0.071, og 

faller dermed utenfor standardkurven. Dette var absorbansen til VPD med en konsentrasjon 

på 10 mg/ml. Ellers ligger absorbansverdiene mellom 0.046 til 0.07. Dette indikerer at det 

ikke er polyfenoler i de høymolekylære polysakkaridfraksjonene. 

4.3.5 Reduserende endebestemmelse 

Enzymet pektinase, også kalt polygalakturonase, regnes som et depolymiserende enzym av 

HG-kjeden, og fungerer ved å katalysere hydrolysen av α-1,4 glykosid-bindinger i 

polygalakturonsyre-kjedene som er en stor del av pektinstrukturen (Chen et al. 2014).  

I figur 34 er standardkurven med kjente konsentrasjoner galakturonsyre plottet mot absorbans 

ved 540 nm. Denne ble brukt til å finne µg/ml av reduserende endegrupper i de forskjellige 

fraksjonene, som vist i figur 35, 36 og 37.  

 

Figur 34: Standardkurve med kjente konsentrasjoner av galakturonsyre plottet mot absorbans ved 540 nm. 
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Figur 35: Oversikt over mengde frigjorte reduserende endegrupper i µg/ml i de ulike vannfraksjonene. 

Figur 35 viser en sammenheng mellom konsentrasjon av prøve og mengde reduserende 

endegrupper blant vannfraksjonene. Fraksjonene med konsentrasjon på 1000 µg/ml (1 mg/ml) 

har alle flere endegrupper enn sine tilsvarende fraksjoner med 500 µg/ml (0.5 mg/ml). VPFo 

og VPM kommer fra samme type tomatsort, men VPM har hatt lengre modningstid og er 

overmoden. Ved å se på denne testen alene er det forventet at VPM har flere reduserende 

endegrupper enn VPFo på grunn av pektinaser som over tid vil bryte ned polysakkarier til 

oligosakarider, polysakkarider og monosakkarider. Det resultatene viser derimot er at det er 

mindre mengder frigjorte reduserende endegrupper i VPM enn i VPFo, dette kan muligens 

forklares ved å se på resultatene av monosakkaridsammensetningen under punkt 4.3.2. Andel 

totalt karbohydratinnhold i VPFo ligger på 59.8 %, mens i VPM er det bare 42.4 %, og dette 

kan være forklaringen på at det er mindre mengde reduserende endegrupper i VPM enn i 

VPFo. En annen forklaring kan også være at avspaltede oligosakkarider og monosakkarider 

blir dialysert vekk under opparbeidelsen. VPD viser de nest høyeste verdier av reduserende 

endegrupper, noe som kan ha en sammenheng med at det er denne fraksjonen som har høyest 

andel karbohydrater (64.6 %). VPFl har de høyeste mengdene med frigjorte reduserende 

endegrupper, men nest lavest innhold karbohydrater (43,1 %), noe som kan tyde på at 

karbohydratene i denne fraksjonen inneholder flere og kortere polysakkarider. 
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Figur 36: Oversikt over mengde frigjorte reduserende endegrupper i µg/ml i de ulike CDTA-fraksjonene. 

Figur 36 viser ganske like resultater for alle CDTA-fraksjonene, både med konsentrasjon på 

1000 µg/ml og 500 µg/ml. Absorbansverdiene (rundt 0.05) ligger ikke mye over 

absorbansverdiene for de tomme brønnene (rundt 0.04). Totalt karbohydratinnhold i disse 

fraksjonene var lav, 9.2 % til 21.0 %. Dette kan være årsaken til at det ikke ble målbare 

mengder av reduserende endegrupper i disse fraksjonene.  

 

 

Figur 37: Oversikt over mengde frigjorte reduserende endegrupper i µg/ml i NBC-fraksjonene. 
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Figur 37 viser at alle NBC-fraksjonene har en sammenheng mellom mengde frigjorte 

endegrupper og konsentrasjon prøve. Det er i tillegg noe variasjon mellom de ulike 

fraksjonene. I motsetning til vannekstraktene, hvor VPM hadde lavere verdier enn VPFo, har 

den høyeste konsentrasjonen (1000 µg/ml) av NPM høyere verdier enn NPFo (samme type 

tomat). Dette kan tyde på at polysakkaridene i de overmodne tomatene i større grad har blitt 

brutt ned til flere polysakkarid enheter. Noen av de avspaltede GalA-enhetene er nok også 

dialysert vekk under opparbeidelsen av fraksjonene. Dette bekreftes ved å se på 

monosakkaridsammensetningen til NBC-fraksjonene under punkt 4.3.2. Der ser vi at mengde 

GalA er mindre i NPM enn i NPFo. Som diskutert i den forbindelse så det ut til at 

galakturonsyreenheter har blitt spaltet av, noe som igjen vil føre til flere reduserende 

endegrupper. Også her er det relativt lavt innhold av totalt karbohydrat innhold i prøvene. 

Videre er det for små forskjeller mellom de ulike fraksjonene til at det kan trekkes noen 

videre slutninger.  

4.4 Biologiske tester 

4.4.1 Komplementfikserende aktivitet  

Komplementfikserende aktivitet ble undersøkt for å se om pektinene i tomatene kan ha 

immunmodulerende effekt in vitro. Testen ble utført på både vann-, CDTA- og NBC-

fraksjonene. I hvert forsøk var det to paralleller av hver prøve, og fraksjonene ble testet to 

ganger. Resultatene i figur 38, 39 og 40 representerer bare én test for hvert 

ekstraksjonsmiddel, på grunn av merkelige verdier ved noen av testene, mulig grunnet 

unøyaktig pipettering. Det burde blitt utført flere tester slik at resultatene hadde vist 

reproduserbarhet, men det ble dessverre ikke tid. Siden testen er bygget på et biologisk system 

kan komponentene variere fra dag til dag. Derfor ble Biophytum petersianum (BP-II) benyttet 

som standard, og det ble laget en standardkurve med kjente konsentrasjoner. BP-II , som er 

den positive kontrollen i testen, har som nevnt tidligere vist å ha svært høy 

komplementfikserende aktivitet (Inngjerdingen et al. 2006). Det ble beregnet ICH50-verdier 

for hver fraksjon. Denne verdien avgir laveste konsentrasjon av prøven som er nødvendig for 

å gi 50 % hemolyse av blodcellene. 
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Figur 38: Komplimentfikserende aktivitet av vannfraksjonene. BP-II er standard. 

Tabell 8: ICH50-verdi for vannfraksjonene og den positive kontrollen BP-II. 

Fraksjoner VPFo VPFl VPD VPM BP-II 

ICH50-verdi > 250 µg/ml 114.7 230.7 > 250 µg/ml 18.5 

 

Figur 38 og tabell 8 Viser komplimentfikserende aktivitet av vannfraksjonene. VPFo og VPM 

viser ingen ICH50-verdi ved de konsentrasjonene som har blitt testet. 250 µg/ml burde være 

tilstrekkelig for å si noe om den komplementfikserende aktiviteten, og konklusjonen blir 

derfor at VPFo og VPM ikke har tilstrekkelig komplementfikserende aktivitet til at det har 

noen nytteverdi. VPD har en ICH50-verdi som ligger tett opp mot den høyeste 

konsentrasjonen som ble testet (230.7 µg/ml), noe som vil si at den har komplementfikserende 

aktivitet, men ikke av noen klinisk verdi. VPFl har den laveste ICH50-verdien (114.7 µg/ml), 

som vil si at det er den fraksjonen med høyest komplementfikserende aktivitet, men den er 

likevel ved en mye høyere konsentrasjon enn standarden (BP-II: 18.5 µg/ml) og tyder på at 

den komplemntfikserende effekten egentlig ikke er så høy. 
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Figur 39: Komplimentfikserende aktivitet av CDTA-fraksjonene. BP-II er standard. 

Tabell 9: ICH50-verdi for CDTA-fraksjonene og den positive kontrollen BP-II. 

Fraksjoner CPFo CPFl CPD CPM BP-II 

ICH50-verdi > 250 µg/ml > 250 µg/ml > 250 µg/ml > 250 µg/ml 18.3 

 

Figur 39 og tabell 9 viser komplementfikserende aktivitet for CDTA-fraksjonene. Som vist i 

tabellen er det ingen av fraksjonene som har oppnådd ICH50-verdi ved testede 

konsentrasjoner, og figuren viser at selv den høyeste konsentrasjonen av fraksjonene har 

levere aktivitet enn den laveste konsentrasjonen til standarden. Det er i tillegg minimale 

forskjeller mellom de ulike fraksjonene. Standardkurven ser grei ut, så det er ikke noe galt 

med selve testen, noe som bygger opp om at fraksjonene ikke har komplemensfikserende 

aktivitet.  
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Figur 40: Komplimentfikserende aktivitet av NBC-fraksjonene. BP-II er standard. 

Tabell 10: ICH50-verdi for NBC-fraksjonene og den positive kontroll BP-II. 

Fraksjoner NPFo NPFl NPD NPM BP-II 

ICH50-verdi > 250 µg/ml > 250 µg/ml > 250 µg/ml > 250 µg/ml 13.3 

 

Figur 40 og tabell 10 viser komplementfikserende aktivitet av NBC-fraksjonene. I Likhet med 

CDTA-fraksjonene er det ingen av NBC-fraksjonene som har oppnådd ICH50-verdi ved de 

testede konsentrasjonene. Det er marginale forskjeller mellom de ulike fraksjonene, og det 

kan konkluderes med at det er ingen komplementfikserende aktivitet. 

Det er generelt liten eller ingen komplementfikserende aktivitet i fraksjonene. Det kunne vært 

en ide å teste på enda høyere konsentrasjoner, for å se om dette ville gitt flere ICH50-verdier. 

Samtidig har standarden vist ICH50-verdi på konsentrasjoner helt nede i 13.3 µg/ml. Det er 

derfor forventet at substanser med komplementfikserende aktivitet vil vise ICH50-verdier på 

konsentrasjoner under 250 µg/ml. En tendens som gjenspeiler seg blant de tre ekstraktene er 

at den modnede Forticia-tomaten alltid har lavest verdier. Likheten i struktur som diskutert 

tidligere skulle tilsi at det ikke burde vært forskjell, med det kan tyde på at noe har skjedd 

med pektinstrukturen ved lagring, muligens degradering av celleveggen, hvis ikke ville 

verdiene ligget likt med den mer friske Forticia tomaten.  
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4.4.2 Aktivering av dendrittiske celler  

Ved aktivering av dendrittiske celler skilles det ut flere mediatorer, blant annet nitrogenoksid 

(NO) som raskt brytes ned til nitritt (NO-
2). Ved å bruke et testsystem basert på cellelinjer fra 

mus kan man undersøke om de ulike polysakkaridfraksjonene har evne til å stimulere 

dendrittiske celler. Dette gjøres ved å se på mengde frigitt NO-
2, som kan detekteres 

kolorimetrisk med Griess-reagenset (Promega 2009). Tilstedeværelse av NO-
2 i resultatene av 

prøvene indikerer at de dendrittiske cellene er aktivert.  

Testen ble utført på cellelinje D2SC/1 fra dendrittiske celler hos mus. Vannfraksjonene ble 

testet fire ganger, men på grunn av ufullstendige resultater på to av parallellene er det bare to 

som er respresentert i figur 41. Både CDTA-fraksjonene og NBC-fraksjonene ble testet to 

ganger, men av samme grunn som med vannfraksjonene ble det bare brukt ett resultat for hver 

av fraksjonene. Hver av fraksjonene ble testet i tre ulike konsentrasjoner: 100 µg/ml, 10 

µg/ml og 1 µg/ml, i to paralleller for hvert forsøk. IFNγ, en co-stimulator, ble tilsatt for å 

stimulere til frigjøring, men for å sjekke fraksjonene uten påvirkning ble hver fraksjon testet 

med den høyeste konsentrasjonen (100 µg/ml) uten tilsetning av IFNγ. Fire paralleller med 

bare cellemedium ble brukt som negativ kontroll, og lipopolysakkarid (LPS) ble benyttet som 

positiv kontroll. LPS er et polysakkarid i celleveggen til gram-negative bakterier, og er en god 

stimulator av immunrespons (Sweet & Hume 1996). Resultatene er vist i figur 41, 42 og 43. 
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Figur 41: Måling over mengde frigjort nitritt fra dendrittiske celler etter stimulering med VPFo, VPFl, VPD og 

VPM. LPS er benyttet som positiv kontroll og IFNγ er benyttet som co-stimulator. Resultatet er basert på 

gjennomsnitt av to individuelle forsøk.auc 

Resultatene i figur 41 viser NO-produksjonen fra vannfraksjonene. Figuren viser en klar 

doseavhengig stimulering for alle fraskjonene, der fraksjonene med den høyeste 

konsentrasjonen (100 µg/ml) har de høyeste verdiene med frigitt nitritt, mens den laveste 

konsentrasjonen (1 µg/ml) har de laveste. VPFl viser høyest NO-produksjon, utenom den 

positive kontrollen, mens VPFo og VPD ser like ut. VPM viser ubetydelig NO-produksjon 

ved alle konsentrasjoner, og ved sammenligning med verdiene fra co-stimulatoren IFNγ er 

konklusjonen at denne fraksjonen ikke har NO-produserende aktivitet. Det samme gjelder for 

øvrig de laveste konsentrasjonene av VPFo, VPFl og VPM. Fraksjonene som ikke ble tilsatt 

co-stimulator viser NO-produksjon på lik linje med cellemedium, som tilsier at fraksjonene 

ikke har NO-produserende aktivitet uten co-stimulator.  
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Figur 42: Måling over mengde frigjort nitritt fra dendrittiske celler etter stimulering med CPFo, CPFl, CPD og 

CPM. LPS er benyttet som positiv kontroll og IFNγ er benyttet som co-stimulator. Resultatet er basert på ett 

forsøk. 

Resultatene i figur 42 viser NO-produksjonen fra CDTA-fraksjonene. Figuren viser i likhet 

med vannfraksjonene at det er sammenheng mellom konsentrasjon av prøve og mengde frigitt 

nitritt hos alle fraksjonene. Testen viser at mellom de ulike fraksjonene er det ingen særlig 

forskjell. De høyeste konsentrasjonene viser ca. 35 µM frigitt nitritt, men ved sammenligning 

med brønnen som kun er tilsatt IFNγ, som har ca. 30 µM frigitt nitritt, ser det ut til at disse 

verdiene i stor grad skyldes frigitt nitritt fra IFNγ, og ikke fraksjonene. I likhet med 

vannfraksjonene er det heller ikke her vist NO-produserende aktivitet hos fraksjonene som 

ikke ble tilsatt IFNγ, med unntak av marginale verdier for CPFo. Siden resultatet er basert på 

kun én test er det vanskelig å si om dette er reelle resultater, eller om de er tilfeldig for dette 

ene forsøket.  
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Figur 43: Måling over mengde frigjort nitritt fra dendrittiske celler etter stimulering med NPFo, NPFl, NPD og 

NPM. LPS er benyttet som positiv kontroll og IFNγ er benyttet som co-stimulator. Resultatet er basert på ett 

forsøk. 

Resultatene i figure 43 viser NO-produksjonen fra NBC-fraksjonene. Blant disse fraksjonene 

er det mindre sammenheng mellom konsentrasjon av prøve og mengde fritgitt nitritt. De 

høyeste konsentrasjonene (100 µg/ml) hos alle fraksjonene har høyest mengde frigitt nitritt, 

mens mellom de to andre konsentrasjonene (10 og 1 µg/ml) er forskjellen minimal. De to 

laveste konsentrasjonene til alle fraksjoner viser lik mengde frigitt nitritt som brønnen med 

kun IFNγ. Dette tyder på at det ikke er NO-produserende aktivitet av fraksjonene ved lave 

konsentrasjoner. Blant de høyeste konsentrasjonene er det VPM som har høyest mengde 

frigitt nitritt, etterfulgt av VPD. Mengde frigitt nitritt for fraksjonene som ikke er tilsatt IFNγ 

er på lik linje med medium, og viser dermed ingen NO-frigjørende aktivitet. Disse resultatene 

er også kun basert på ett forsøk, og bør verifiseres ved flere forsøk.  

Alle fraksjonstypene har vist en viss sammenheng mellom konsentrasjon av prøve og mengde 

frigitt nitritt. Med unntak av CDTA-fraksjonene har de høyeste konsentrasjonene vist NO-

produserende aktivitet. Mengde frigitt nitritt fra brønnene som kun er tilsatt IFNγ varierer 

mellom de ulike ekstraktene. Ved vannfraksjonene ligger verdien på ca. 2 µM, mens de to 

andre fraksjonstypene viser mellom 25-30 µM. Dette kan skyldes at testen på 

vannfraksjonene ble gjort først, og ved test på de andre fraksjonene ble det tatt opp ny batch 

med IFNγ. Dette har uansett påvirket mengde frigitt nitritt blant fraksjonene. I sammenheng 



81 

 

med dette er det vannfraksjonene som har vist størst NO-frigjørende effekt. Blant 

vannfraksjonene hadde den modnede Forticia-tomaten lavest verdier, mens blant NBC-

fraksjonene var disse verdiene høyest. Fraksjonene som ikke ble tilsatt IFNγ viste ingen NO-

produserende aktivitet. Det ble likevel gjennomført et nesten identisk forsøk på alle 

fraksjonene, uten å tilsette IFNγ i noen av brønnene, for å bekrefte resultatene i den 

opprinnelige testen. Disse forsøkene viste ingen NO-produksjon blant de ulike 

konsentrasjonene fra noen av fraksjonene. Resultatene er derfor ikke vist med figur.  

Det burde optimalt sett vært resultater fra tre individuelle forsøk av hver av fraksjonene. Dette 

for å kunne se på gjennomsnitt, men også for å bekrefte at resultatene ikke er tilfeldige. Dette 

ble ikke gjort grunnet tidsmangel og vanskeligheter med å holde cellene i live over tid. 

Grunnen til at noen av testene var ufullstendige kan skyldes unøyaktigheter i antall celler da 

andre hadde brukt tellemaskinen mellom forsøkene, og derfor hadde endret på innstillingene. 

Det er også uforutsigbart å jobbe med levende celler da disse kan oppføre seg annerledes fra 

dag til dag.  
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5 Konklusjon 

Målet med denne oppgaven var å analysere pektintype polysakkarider fra tre tomatsorter for å 

se om det var forskjell i struktur, og om metylforestringsgrad påvirket tomatens kvalitet. I 

tillegg skulle pektinfraksjonenes immunmodulerende aktivitet analyseres. 

Karbohydratanalysen viste at alle fraksjonene hadde liknende strukturer, også den ekstra 

modnede Forticia-tomaten. Fraksjonene inneholdt monosakkarider typisk for pektiner, som 

galakturonsyre, rhamnose, galaktose og arabinose. Fraksjonene hadde høyere innhold av 

galakturonsyre enn av rhamnose som antydet innhold av områder med HG og RG-I, og 

sannsynligvis arabinogalaktaner, arabinaner og galaktaner som sidekjeder på RG-I. Det ble 

utført analyse av glykosidbindinger for vannfraksjonene. Innhold av 1,4 GalA var høyere enn 

1,2 Rha, noes om stadfestet lengre HG-områder enn RG-I områder. 1,4 Gal og 1,5 Ara kunne 

tyde på AG-I sidekjeder. 1,3 Gal, 1,6 Gal, 1,3,6 Gal og terminal Ara kunne tyde på AG-II 

sidekjeder.  

IR-analysen viste forskjeller mellom frie og forestrede syregrupper blant de ulike ekstraktene. 

Vannfraksjonene hadde mest metylforestrede uronsyrer, etterfulgt av CDTA-fraksjonene som 

hadde forholdsvis mer uronsyre med frie syregrupper i forhold til metylforestrede uronsyrer. 

NBC-fraksjonene viste ingen signal for metylforestrede uronsyrer, kun uronsyrer med frie 

syregrupper. 

Antall reduserende endegrupper var høyere i de fraksjonene med høyest innhold av 

karbohydrat. Det ble litt uventet ikke påvist endring i antall reduserende ender ved ekstra 

modning av tomattypen Forticia. Det ble ikke detektert polyfenoler i noen av fraksjonene. 

Alle fraksjoner ble analysert for komplementfikserende aktivitet. To av vannfraksjonene viste 

noe komplementfikserende aktivitet, men aktiviteten var mye lavere enn positiv kontroll BPII. 

Det kan derfor konkluderes med at aktiviteten ikke er tilstrekkelig til å ha noen klinisk verdi. 

Ekstra modnet Forticia-tomat hadde lavest komplementfikserende aktivit i alle typer 

ekstrakter, selv om strukturanalyser viste likhet mellom sortene. Dette kan tyde på at det 

likevel har vært en strukturendring ved lagring, muligens ved degradering av celleveggen som 

pektinet er en del av. 
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Alle fraksjonene viste doseavhengig respons på produksjon av NO fra dendrittiske celler. 

CDTA-fraksjonene viste lik NO-produksjon som co-stimulator IFNγ, og hadde derfor lav til 

ingen effekt. Det var kun de høyeste konsentrasjonene av NBC-fraksjonene som viste høyere 

effekt enn IFNγ. Vannfraksjonene viste høyest NO-produksjon av de tre ekstraktvarianetene, 

og de to høyeste konsentrasjonene hadde høyere NO-produksjon enn IFNγ, med unntak av 

VPM hvor ingen av konsentrasjonene hadde effekt.  

Generelt er det ingen særlige forskjeller mellom de ulike tomatsortene i testene som er 

benyttet i opgaven. De ulike ekstraktene inneholder pektiner som er ulikt bundet til 

celleveggen, noe som gir en viss forskjell i struktur mellom ekstraktvariantene. Det var 

forventet større forandringer i Forticia-tomaten som hadde ligget lenger til modning, men det 

ble ikke påvist noen særlig endring. 
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