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Av: Kristin Grønli, Journalist

Ved å låne genet som sørger for at ildflua
lyser, har forskere funnet en teknikk som
gjør det mulig å observere aktivisering av
gener i levende dyr. En av oppdagelsene er
at blåbær aktiviserer beskyttende gener i
hjernen.
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Ved Institutt for ernæringsforskning ved
Universitetet i Oslo har man tilført mus et
ekstra gen, nemlig genet som får ildflua til å
lyse.
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Om genet får musas kropp til å lyse eller ikke, er avhengig av hvilke
"innstillinger" forskerne gir genet. De kan for eksempel få lysstyrken til å
reflektere genaktivitet som er forbundet med sykdom. Verktøyet kan gi
viktig informasjon om hvilken virkning både næringsstoffer og medisiner
har på aktiviseringen av gener.
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In vivo
Fordi musene gir signaler mens de er i live, trenger ikke forskerne å avlive
dem etter hvert forsøk. Det ekstra genet fungerer som en slags bryter, og
forteller forskerne det de trenger å vite.
- De lyser ikke slik at du kan se det med det
blotte øye. Vi har prøvd å skru av lyset for å
sjekke om vi kunne se noe, men det kunne vi
ikke, sier professor Rune Blomhoff ved
Institutt for ernæringsforskning. Han leder
forskningsgruppa som blant annet tester om
antioksidanter i mat virker positivt på
musekroppen.
Selv om lyset er for svakt til at vi kan
registrere det med våre øyne, klarer
følsomme kameraer å plukke opp fotonene
som musene sender ut. Kameraene kan måle
lysstyrken i forskjellige deler av kroppen.

Forskerne bedøver musa og legger
den under et følsomt kamera for å
registrere lyset som blir sendt ut.

Musa lyser når genet er "på"
Alle kroppens celler har det samme genomet. Når musa får tilført
ildfluegenet, betyr det at alle cellene i musekroppen har dette genet. Men
forskjellige gener er uttrykt i forskjellige celler. Akkurat dette er knyttet
til mange sykdommer. Gener kan for eksempel være "på" når de ikke burde
være det.
Det er de regulatoriske elementene som ligger foran selve genet som
avgjør om genet skal uttrykkes eller ikke. Dette kan forskerne utnytte:
Ved å legge forskjellige regulatoriske elementer foran genet, kan forskerne
finne ut noe om disse elementenes aktivitet.
Luciferase
Ildfluene lyser når enzymet luciferase regerer
med et energirikt kjemikalium kalt luciferin,
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og genererer lys. Luciferasegenet gjør alle
cellene i stand til å produsere enzymet
luciferase.

denne tjenesten
er designet og utviklet av

Genet kan brukes sammen med utvalgte
regulatoriske elementer, slik at man får en
molekylær lysbryter som avslører når
genaktivering finner sted.
Teknikken gjør det mulig å studere levende
dyr over tid, i overfladiske eller dype vev.
Forskjellige regulatorer

Musa lyser fordi den har fått tilført
et ildfluegen.

Forskerne legger altså inn forskjellige typer regulatoriske elementer foran
genet. Når de er aktive lyser musa, eller de delene av musa hvor genet blir
aktivisert. De regulatoriske elementene som Blomhoffgruppen studerer er
knytta til sykdommer og oksidativt stress.
I noen tilfeller setter forskerne opp forsøkene slik at det blir positivt at
musa lyser, i andre tilfeller er det tegn på mindre gode prosesser i
musekroppen.
- Koden er universell. Derfor kan man ta et menneskegen inn i en mus.
Luciferasegenet fungerer som en markør som musa ikke merker. Vi vil
selvfølgelig ikke at markøren skal påvirke eller skade musa – det ville være
dårlig for vår modell.
- Bruker færre mus i forsøk
- Poenget er at vi nå kan bruke langt færre mus, for vi kan fore dem med
blåbær den ene måneden, og tyttebær den andre, og vi slipper å avlive
dem for å studere effekten, sier Blomhoff.
Planen er å teste mange forskjellige matvarer som er rike på
antioksidanter, for å se hvilke av dem som har en god helseeffekt.
- Vi foret mus med blåbær, som er stappfulle av antioksidanter, og så en
gunstig effekt på gener i muskler og hjerne. Musene fikk mer genaktivitet
som beskytter mot oksidativt stress, en effekt som kan være gunstig ved
flere sykdommer.
Blåbær hjelper aldrende hjerner
Dette har også blitt påvist av andre forskere via andre metoder. Nye bevis
for at blåbær kan ha en beskyttende effekt på hjernen er presentert av Dr.
James Joseph ved Jeans Mayer USDA Human Nutrition Research Center on
Aging ved Tufts University i USA.
Forskergruppa hans har vist at blåbær reduserer aldringsrelaterte skader i
rottehjerner, og at de også kan forhindre mental nedgang i mus som er
genetisk modifisert til å utvikle Alzheimerslignende plakk i hjernen.
Alle disse aldringsrelaterte skadene er knyttet til oksidativt stress og
celleskade forårsaket av frie radikaler, som er et biprodukt av den normale
forbrenningen i kroppen.
Bedre hukommelse
Rotter som fikk blåbærekstrakt som kosttilskudd i åtte uker gjorde det
mye bedre på tester som undersøkte hukommelse, balanse og
koordinasjon, enn rottene som ikke hadde fått smake blått.
En av forskerne fra den amerikanske forskergruppa kommer forøvrig til
Oslo for å presentere sine funn i anledning det andre Throne Holst
symposiet ved Institutt for ernæringsforskning, fra 14-15 november.
Oksidativt stress
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Tilstander som Alzheimers sykdom, kreft og hjerte-karsykdommer har blitt
satt i sammenheng med oksidativt stress.
Antioksidanter kan kanskje hjelpe til med å forhindre denne typen skade,
og blåbær inneholder mye antioksidanter.
Et annet eksempel på hvordan metoden med selvlysende mus brukes, kan
være at forskerne benytter de regulatoriske elementene som gjør at
luciferasegenet aktiveres når immunsystemet aktiveres.
Lysende syk pote
- Dermed lyser det
området hvor
sykdommen befinner
seg, sier Blomhoff, og
viser fram et bilde av en
musepote med leddgikt
ved siden av en frisk
musepote. Den syke
poten lyser. Etter hvert
som musa blir frisk,
forsvinner lyset.

Den øverste poten er frisk, mens den nederste har leddgikt og
lyser fordi immunsystemet er aktiviert.

- Dette gjør det mulig å teste om antioksidanter eller legemidler virker,
sier Blomhoff. Han forteller at forskergruppen lagde de første
genmodifiserte lysende musene i 1997.
- Da visste vi ikke om andre som brukte den samme teknikken. Nå vet vi at
også et par forskningsgrupper fra USA har begynt å bruke denne metoden.
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