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Introduksjon 
I akvakulturnæringen er det et økende behov for nye og alternative proteinkilder 
til fiskefõr. Vegetabilske proteinkilder representerer mulige alternativer til bruk i 
fõr til oppdrettsfisk. Soyabønner ble tidlig vurdert som et godt alternativ pga et 
høyt innhold av protein, samt at de i dag produseres i store mengder over store 
deler av verden.  

 
Bruk av soya som en proteinkilde i fôr til laksefisk har imidlertidig vist seg å  ikke 
være problemfritt. Flere studier med Atlantisk laks (Salmo salar) og regnbueørret 
(Onchorhyncus mykiss) har vist at inklusjonsnivåer over 10 % av både fullfett- og 
ekstrahert soyamel gir redusert vekst og fôromsetning (Oliva-Teles et al., 1994; 
Olli and Krogdahl, 1994; Olli et al., 1993; Olli et al., 1994). Reduksjon i 
enzymaktivitet i distal tarm med økende nivåer av ekstrahert soyamel er observert 
(Bakke-McKellep et al., 2000; Krogdahl et al., 2003). Utskillelse og/eller 
produksjon av insulin og trypsin fra pankreas påvirkes også av inklusjonsnivåer 
av ekstrahert soyamel over 10 % (Krogdahl et al., 2003).  
 
Soya induserer store morfologiske endringer i den distale tarmen hos Atlantisk 
laks. Flere studier viser at fullfett- eller ekstrahert soya gir betennelses-liknende 
symptomer i fiskens baktarm. Disse symptomene er: reduksjon i høyden på både 
enkle og komplekse mucosa folder, tap av supranukleære vakuoler i de 
absorberende cellene i tarmepitelet, og en fortykning av lamina propria med 
infiltrering av immunceller som  lymfocytter, makrofager, samt eosinofile og 
neutrofile granulocytter (Baeverfjord and Krogdahl, 1996; Bakke-McKellep et al., 
2000; Krogdahl et al., 2003). Hva som forårsaker denne betennelsesreaksjonen er 
sålangt ikke nøyaktig identifisert, men en eller flere alkohol-løselige komponenter 
synes å være involvert (Olli and Krogdahl, 1995; van den Ingh et al., 1996). Dette 
bekreftes av forsøk med soya konsentrat, som er alkohol ekstrahert, og som ikke 
forårsaker disse patologiske endringene og er en god næringskilde for laksefisk 
(Kaushik et al., 1995; Olli and Krogdahl, 1994; Olli et al., 1993). 
 



I pågående eksperimenter bruker vi molekylærbiologiske metoder for å kunne 
karakterisere disse endringene i laksens baktarm nærmere. Vi har isolert RNA fra 
baktarm og bruker mikromatrise (microarray) teknologi for å søke etter gener som 
viser store endringer i uttrykk som følge av at fisken er fôret med soya 
sammenlignet med fiskemel. Vi bruker ”mikromatrise-plater” (microarray 
chips/slides) produsert av Genomic Research on Atlantic Salmon Project 
(GRASP), som inneholder 3557 cDNA kloner fra 18 forskjellige komplekse 
Atlantisk laks cDNA bibliotek. Ved bruk av denne metoden kan vi forholdsvis 
raskt undersøke ekspresjon av flere tusen gener samtidig, og dermed identifisere 
potensielle markørgener for de patologiske endringene i fiskens baktarm. I tillegg 
arbeider vi med cDNA subtraksjonstudier fra samme vev for å bekrefte funnene 
fra mikromatrise eksperimentene. I cDNA subtraksjonstudier kan man 
sammenlikne to mRNA populasjoner og selektere for gener (kloner) som er 
uttrykt i én av de to populasjonene, men ikke i den andre. Vi sammenlikner her 
RNA populasjoner isolert fra tarm-vev i fisk fôret med soya og fra fisk fôret med 
fiskemel. Endringer i ekspresjon hos potensielle markørgener vil også verifiseres 
ved bruk av kvantitativ PCR (real-time PCR). 
 
Som nevnt ovenfor vil økende inklusjonsnivåer av ekstrahert soya føre til 
endringer i trypsin aktivitet målt i tarminnholdet (Krogdahl et al., 2003). Det er 
tidligere vist at med økende trypsin inhibitor aktivitet reduseres naturlig nok 
trypsin aktiviteten i tarminnholdet hos laksefisk, men samtidig observeres en 
økning i mengden trypsin målt både i tarminnhold og i blindsekkhomogenat ved 
lave og middels konsentrasjoner av trypsin inhibitorer (Krogdahl et al., 1994; Olli 
et al., 1994). Dette kan skyldes at atlantisk laks har en viss kapasitet for å 
kompensere for lave nivåer av trypsin hemmere i fôret. Dette bekreftes av 
resultater som viser at trypsin aktiviteten ikke nevneverdig reduseres ved lave 
konsentrasjoner av trypsin hemmere, men først reduseres når 
inhibitorkonsentrasjonen økes til over 5 mg/gram fôr (Olli et al., 1994). Denne 
kompensasjonen kan delvis skyldes en økt transkripsjon og/eller økt translasjon 
av fordøyelsesenzymer. 
Vi bruker kvantitativ PCR for å studere ekspresjon av fordøyelsesenzymer i 
pankreatisk vev fra Atlantisk laks i respons på inklusjon av soya i fôret. 
 
Et forholdsvis nytt satsningsområde i akvakulturnæringen er oppdrett av atlantisk 
torsk (Gadus morhua). Torsken har en helt annen type fordøyelseskanal enn 
laksen, og vil sannsynligvis respondere på en annen måte på en alternativ 
proteinkilde som soya. Vi har også isolert RNA fra distal del av midttarmen hos 
torsk fôret med 24 % soya (av totalprotein) og hos torsk fôret med fiskemel som 
eneste proteinkilde i 12 uker.  Disse RNA populasjonene vil bli sammenliknet ved 
bruk av cDNA subtraksjonstudier for å identifisere mulige forskjeller i 
genekspresjon som følge av forskjellige proteinkilder i fôret. 



 
I dette foredraget vil vi presentere resultater fra flere av de molekylærbiologiske 
forsøkene nevnt overfor, som for tiden pågår i vårt laboratorium. 
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