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Proteomanalyser
I følge den klassiske definisjonen er proteomet den samlingen av proteiner som
kan uttrykkes fra genomet til en organisme eller fra et vev (Wilkins, Pasquali et al.
1996). Proteomanalyser utgjør en bredspektret karakterisering av mange proteiner
på en gang i tillegg til studie av modifikasjoner og sidegrupper som er assosiert
med proteinene. De første proteomstudiene ble utført allerede på 70-tallet ved 2-
dimensjonal elektroforese (2DE) av proteiner, men eksplosjonen i utviklingen som
man nå kan se i dette feltet kom først på slutten av 90-tallet.  Etter hvert som flere
genomer ble sekvensert begynte man å interessere seg for funksjonell genomikk,
det vil si hvordan organismene eller cellene benytter seg av den genetiske
informasjonen, dvs funksjonen av genene og hvordan de interagerer.
Karakteriseringen av genenes funksjoner er en stor utfordring etter som nå flere
arters genomer blir ferdig sekvensert og beskrevet, og en mengde ulike
analyseverktøy utvikles for å bidra til disse studiene. At genomene er sekvensert
kan gi nyttig informasjon om hvilke proteiner man kan forvente å finne i en
organisme, men gensekvensen gir lite informasjon om når proteinene faktisk
uttrykkes. Det er derfor behov for andre teknikker for å studere den funksjonelle
utnyttelsen av genomet. Proteomanalyser er et slikt verktøy som gjør det mulig å
studere tusener av proteiner samtidig. Dette kan enten brukes for å karakterisere
alle proteiner som er tilstede i organismen, organet eller cellene
(proteomkartlegging), eller det kan benyttes for å sammenligne hvilke proteiner
som varierer i forhold til en gitt egenskap (komparativ proteomanalyse), se Figur
1.

2DE av proteiner er en separasjonsteknikk som gjør det mulig å visualisere
tusenvis av proteiner samtidig fra komplekse prøver slik som muskelbiopsier eller
andre vevsprøver. Ved en slik separasjon får man visualisert proteinene i flekker,
hvor hver flekk representerer ett protein. Proteinets lokalisering er bestemt utfra
molekylmasse (størrelse på proteinet) og hvor mange ladninger som er assosiert
med proteinet (isoelektrisk fokusering). Denne metoden ble betydelig forbedret
ved at man utviklet immobiliserte pH gradienter som bidro til bedre
reproduserbarhet og dermed forenklet sammenligning mellom ulike prøver
(Rabilloud 2002; Gorg, Weiss et al. 2004).



Figur 1. Analyse av proteomet ved 2DE separasjon av proteiner, dataanalytiske verktøy og
masse spektrometri kan brukes for å undersøke sammenhenger mellom protein uttrykk og
kvalitetsegenskaper eller genetikk.

En annen viktig årsak til at 2DE har fått så stor betydning i proteomanalyser er
utvikling av masse spektrometri basert identifikasjon av proteiner som har åpnet
helt nye muligheter for å identifisere interessante proteiner fra 2DE bildene (for en
oversikt se (Aebersold 2003)). Den vanligste strategien her er å analysere et peptid
masse fingeravtrykk som man kan lage ved å kløyve proteiner med spesifikke
enzymer. Dette fingeravtrykket sammenlignes med teoretiske peptid fingeravtrykk
som hentes fra databaser. Identifikasjon er her avhengig av at man har homologi
til proteiner i databasene, etter hvert som flere av de domestiserte artene blir
sekvensert og karakterisert blir dette stadig enklere. Nye metoder innen masse
spektrometri er også i rask utvikling for å gjøre komparative proteomstudier ofte
koblet mot andre prefraksjoneringsmetoder enn 2DE. 

Muskelproteomet
Proteomanalyser  i relasjon til kjøttproduksjon er fremdeles i en tidlig fase og det
er foreløpig ganske få rapporter på karakterisering av proteomet til domestiserte
arter. Forståelse av biologien i muskel vil kunne lede til identifikasjon av
proteinmarkører for kjøttkvalitet som på sikt kan gjøre det enklere å finne
løsninger på utfordringene man står overfor ved sortering og optimalisering av
kjøttkvalitet. Disse markørene kan siden også tenkes brukt i avlsprogrammer. 

I Danmark er det gjort proteomstudier av svinemuskel for å beskrive prosessen i
muskel i løpet av den første tiden etter slakting (Lametsch and Bendixen 2001;
Lametsch, Karlsson et al. 2003). Av disse studiene kommer det frem at det skjer
endringer i så vel strukturelle proteiner som metabolske proteiner. De metabolske
proteinene er spesielt interessante fordi de er involvert i styringen av de
biokjemiske prosessene i muskelcellene og tenkes å være involvert i prosessen
rundt nedbrytning av muskel ved mørning. I svinemuskel er det observert
endringer i proteinsammensetningen allerede 4 timer etter slakting, noe som
indikerer at proteomet endres raskt som følge av slakteprosessen. I en studie fra
Spania, også på svinemuskel har man studert og funnet endringer i proteomet
under mørning som følge av stress og forhold i tiden før slakting (Morzel,
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Chambon et al. 2004). I storfemuskel er det kun publisert arbeider som tar sikte på
en kartlegging av proteomet uten at dette er koblet opp mot andre
kvalitetsegenskaper (Talamo, D'Ambrosio et al. 2003; Bouley, Chambon et al.
2004). Dette er gjort ved å kombinere 2DE med identifikasjon av proteiner ved
masse spektrometri. Ca 130 ulike proteiner er kartlagt i bovin semitendinosus
muskel.

Foreløpige resultater fra prosjektet ” Betydningen av arvelige årsaker til variasjon
i mørhet i norsk storfekjøtt ” som pågår ved Institutt for husdyr og
akvakultur/Matforsk gir klare indikasjoner på at arvelige årsaker påvirker mørhet i
storfekjøtt. Et utvalg av oksene som inngår i dette prosjektet plukkes ut til
proteomanalyser. Dette prosjektet blir presentert av Laila Aass i det foregående
foredraget. 

På bakgrunn av erfaringene fra Danmark hvor man kunne observere endringer i
svineproteomet kort tid etter slakting har vi valgt å ta ut biopsier av muskelen før
slakting. Av hensyn til karantenebestemmelsene er dette gjort ca 3 dager før
oksene slaktes. For sammenligning har vi også tatt ut prøver ved
klassifiseringspunktet på slaktelinja, dvs ca 30-60 min etter avliving. Vi har
undersøkt endringer i longissimus dorsi (ytrefilet) proteomet i biopsier tatt før
slakting sammenlignet med prøver fra samme dyr ca 30-60 minutter etter slakting,
se Figur 2. 

A.            B.

Figur 2. Komparativ proteomanalyse av storfe longissimus dorsi før og etter slakting.
Muskelbiopsier er tatt i fjøset 3 dager før slakting og prøvene etter slakting er tatt ut ca 45
minutter etter avliving. Oksene er NRF som er utsortert fra GENOs testingstasjon på Øyer
og slaktes på Gilde HedOpp. A viser et representativt 2DE bilde hvor differensielt uttrykte
proteiner er markert med piler. B viser en PCA av 2DE analysene. Hvert punkt
representerer en prøve fra ett individ. Punktene merket ”Ref” er prøver som er analysert
ved å slå sammen alle prøvene og brukes som referanser.

Ved å sammenligne 2DE bildene fra biopsiene med 2DE bildene fra
muskelprøvene tatt etter slakting ser vi tydelige endringer i proteinmøsteret
(markert med piler i figuren). Det er minst 34 proteinflekker som varierer i
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uttrykk, hvorav 15 øker i uttrykk og 19 minker. De aktuelle proteinene vil bli
identifisert ved hjelp av masse spektrometri. En statistisk analyse av
informasjonen i bildene viser at biopsiene og prøvene tatt etter slakting danner to
separate grupper. Dette til tross for at figuren også viser at det er til dels stor
individuell variasjon i proteomet. Dette viser at det skjer betydelige endringer i
mange proteiner og at dette skjer veldig kort tid etter avliving, dvs allerede i løpet
av de 45 første minuttene. 

Vi planlegger videre å undersøke til sammen ca 150 dyr for også å kunne se om vi
kan koble noe av informasjonen i proteomet opp mot kjøttkvalitetsmålingene som
gjøres i prosjektet ” Betydningen av arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk
storfekjøtt ”.
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