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BAKGRUNN

• Begroing av nøter utgjør en utfordring for oppdrettsnæringen

• Kobberlegerte nøter motvirker begroing, men resulterer i frigjøring av

kobber til havet

• Bruken av kobberimpregnerte nøter er av de største kildene til miljøgifter

fra oppdrett

• Kobbereksponering er knyttet til redusert vekst hos flere fiskearter
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Konklusjoner og videre arbeid

• Predikert struktur og uttrykkingsmønster av både ffar3a og ffar3b indikerer at de kan ha funksjonslikhet med den

menneskelige FFAR3-reseptoren.

• Ffar3a fremstår som den mest relevante kandidaten å fokusere på videre.

• Vevsfordelingsanalyse må gjennomføres for de resterende genene indentifisert som ffar2 og ffar3 i laks.

• Aktiverings- og signaliseringmekanismen for de ulike variantene av reseptoren skal undersøkes.

• Ved hjelp av eksperiment der laks eksponeres for ulike nivåer av vannbåren kobber tar vi sikte på å fastslå hvordan

hver relevante variant av ffar2/ffar3 påvirkes av kobber og hvordan dette henger sammen med endring av mikrobiota,

sammensetningen av kortkjedede fettsyrer i tarmen, appetitregulerende hormoner og matinntak.
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HYPOTESE

• Tarmbakterier omdanner deler av fôr til ulike former for kortkjedede

fettsyrer som binder seg til næringsreseptorer i tarmen og påvirker appetitt

via mikrobiota-tarm-hjerne aksen

➢ Akkumulering av kobber i tarmsystemet endrer tarmfloraen

➢ Endret tarmflora fører til en endring i sammensetningen av kortkjedede

fettsyrer (KKFS) som produseres i tarmen, som videre påvirker

signalveier via næringsreseptorer i tarm og resulterer i nedsatt appetitt

NÆRINGSRESEPTORER I TARMEN

• For å undersøke sammenhengen mellom kobbereksponering og

appetittregulering via næringsreseptorer i tarmen vil vi kartlegge og

karakterisere de mest aktuelle reseptorene:

➢ free fatty acid receptor 2 (FFAR2)

➢ free fatty acid receptor 3 (FFAR3)

• Fra pattedyr vet vi at aktivering av disse reseptorene bidrar til regulering av

tarmbevegelser, immunforsvar, samt appetitt og matinntak.

• Vi har identifisert til sammen 12 FFAR2/FFAR3 varianter i genomet til

Atlantisk laks.

• For å få innsikt i hvilke(n) av disse som bidrar til appetittregulering hos laks

og hvordan, må hvert gen bekreftes (klones) og karakteriseres mht

struktur, uttrykkingsgrad i ulike vev og aktiverings- og

signaliseringsmekanisme.

PREDIKASJON AV PROTEINSTRUKTUR

• Vi begynte med de to genene som lignet mest på FFAR3 hos menneske:

➢ Ffar3a (LOC106588239)

➢ Ffar3b (LOC106588238)

• Vi benyttet de tilgjengelige gensekvensene for å predikere struktur.

• Begge genene koder for protein som viser stor strukturlikhet med proteinet

hos menneske.

VEVSFORDELING AV NÆRINGSRESEPTORENE

• Vevsfordeling- og uttrykningsanalyse viser at ffar3a generelt er uttrykt i

høyere grad enn ffar3b.

• Høyeste uttrykk av begge genene er i mage-og tarmsystemet. For ffar3a

var genuttrykket spesielt forhøyet i baktarm, der det er fordøyelsesprodukt

som kan binde seg til reseptoren.
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