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Svar med kommentarer:

På sidan https://lbc.msu.edu/evo-ed/pages/peas/mendel.html kan eleverna läsa om Men-
del, om genen SBE1 och det protein den kodar för. Här finns förklaringar till varför ärtorna blir 
släta eller skrynkliga och vilken skillnad i nukleotidsekvens hos genen SBE1 som orsakar dessa 
skillnader. De olika egenskaperna hos ärtsorterna är värdefulla vid förädling av ärtväxter, vil-
ket också kommenteras. Komplettera gärna denna uppgift med fler elevuppgifter där svaren 
hittas på denna hemsida. På sidan finns även en power point-presentation för lärare. 

1. Vilken sorts frön tar upp mest vatten? Märgärt

2. Vilken sorts frön har små och skrumpna stärkelsekorn? Märgärt

3. Vilken sorts frön innehåller mest socker? Märgärt

Sammanfatta: 

Vad kan det bero på att frön från märgärt är skrynkliga medan frön från spritärt är runda?

Stärkelse består av cirka 80 % grenade stärkelsemolekyler (amylopektin) och resten ogrenade stär-
kelsemolekyler (amylos). Märgärt innehåller mindre stärkelse, framför allt grenade stärkelsemole-
kyler (amylopektin) och i stället mer socker. När ärtor torkar avges vatten, och eftersom märgärten 
har högre vattenhalt beroende på högre sockerhalt, kommer de att skrympna.

5. Jämför PCR-produkterna från de båda ärtsorterna. Varierar banden för de båda ärtsor-
terna? Saknas något band som framträder tydligt i den andra ärtsorten? 
Jämför med DNA-stegen och ange hur många bp PCR-produkterna från respektive ärtsort 
består av: 

• spritärt: PCR-produkten som bildas vid amplifieringen av den dominanta vild-typsallelen 
av sbe1 genen hos släta ärtor (t.ex. spritärt) utgörs av ett tydligt band, ca 500 bp långt. 

• märgärt: Här finns inte något band på cirka 500 baspar vilket visar att genen SBE1  föränd-
rats. Ett band på cirka 1200 bp ska helst synas men är ganska svagt. Ofta kan man dess-
utom se flera andra band. Den recessiva allel som finns hos de skrynkliga märgärtorna 
är längre beroende på en insertion på cirka 700 bp. Transposonen innehåller repetitiva 
element och det påverkar också amplifieringen negativt. 

6. Slutsatser av bioinformatikövningen. Visa skillnaden i nukleotidsekvens mellan släta och 
skrynkliga ärtor. 

När man jämför nukleotidsekvenserna för den normala genen SBE1 med den skadade genen 
ser man att en extra nukleotidsekvens finns i med den skadade genen. 

Sammanfatta:
Vad har hänt som gör att spritärt och märgärt skiljer sig åt både beträffande fenotyp och ge-
notyp? En extra nukleotidsekvens har skadat genen SBE1  

Vilken tur (eller skicklighet) Mendel hade som valde att studera nedärvningen av den egen-
skap som ger antingen runda eller skrynkliga ärtor! Varför var detta en mycket  lämplig egen-
skap att studera för att förstå lagarna för hur egenskaper nedärvs?

Egenskapen att ge skrynkliga eller runda frön beror i det här fallet endast på en gen (SBE1). 
Den normala genen SBE1 är tydligt dominant även hos heterozygota individer. Denna fenotyp 
skiljer sig från individer som är homozygota för den recessiva allelen som ger defekt enzym-
syntes. Det ger ett tydligt nedärvningsmönster.
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Kommentarer till serien med försök

Att det var en mutation som låg bakom fenotypen skrynkliga ärtor upp-
täckte forskare redan på 1990-talet. Den gen som det gäller bildar ett 
enzym som har betydelse för produktion av stärkelse, samt inverkar på 
hur stärkelsemolekyler förgrenas. 
I de klassiska korsningsförsök som Georg Mendel genomförde med släta och skrynkliga ärtor, 
beror fenotyperna på två varianter av genen SBE1 i lokuset rugosus. Den normala, dominanta 
varianten av genen SBE1 (betecknas R) kodar för ett enzym (starch-branching enzyme, SBE1) 
som medverkar i stärkelseproduktionen. Enzymet medverkar vid bildning av amylopektin, den 
variant av stärkelsemolekyl som har många förgreningar. Den del av den normala varianten av 
SBE1-genen som vi amplifierar är cirka 500 bp lång.

Skrynkliga ärtor är homozygota för en recessiv variant av genen SBE1 (genotyp rr). Starch-
branching enzyme (SBE1) bildas inte, vilket innebär minskad stärkelseproduktion, en större andel 
ogrenade stärkelsemolekyler (amylos), högre sockerhalt och skrynkliga frön. 

Att den normala varianten av SBE1-genen är dominant beror på att det räcker med en normal 
genkopia för att tillräcklig produktion av SBE1-enzymet ska uppnås. Alltså ger båda genotyperna 
homozygot (RR) och heterozygot (Rr) tillräcklig produktion av enzymet. 

Transposoner skadar SBE1-genen
Genomet hos en organism är inte så stabilt som man tidigare föreställde sig. Förändringar kan exem-
pelvis bero på rörliga DNA-sekvenser, så kallade transposoner (”hoppande gener”), som på olika sätt 
kan förflyttas från en plats i en kromosom till en annan plats i samma kromosom eller till en annan 
kromosom. Transposoner kan på detta sätt skada gener och ge upphov till defekter och sjukdomar. 
Transposoner finns hos bakterier och hos eukaryota organismer inklusive människa. Transposonerna 
hos eukaryoter har många likheter med varandra och med dem som finns hos bakterier. 

Hos däggdjur består vanligen 25-50% av totala genomet av transposoner och liknande sekvenser. 
Hos människa finns exempelvis Alu-sekvenser som vardera består av 200-300 baspar. Vi har cirka 
500 000 kopior av Alu-sekvenser i vårt genom som tillsammans utgör cirka 10% av hela genomet. 

Vilket ursprung har transposonerna? Var de kanske ursprungligen retrovirus? Hur har de påver-
kat evolutionen? Detta är frågor som väcks och som återstår att försöka besvara. 

En transposon skadar SBE1-genen
Orsaken till skillnaderna i enzymproduktion hos släta och skrynkliga ärtor är att 
SBE1-genen hos skrynkliga frön innehåller en extra sekvens med ca 700 baspar. 
Detta beror på en transposon (insertion). Effekten av insertionen blir att genen inte 

fungerar normalt och bildningen av enzymet SBE1 stoppas. Det bildas därmed 
mindre av grenade stärkelsemolekyler (amylopektin). Att det är fråga om en 
transposon stöds av att sekvensen har inverterade ändar som liknar kända 
transposoner.  

Eftersom stärkelsesyntesen inte fungerar normalt kommer istället socker 
att lagras och vatteninnehållet blir högre. När ärtorna mognar förlorar de my-

cket vatten och blir skrynkliga. Se försök med ärtor ovan. 

Fördjupning
En del växter har blommor med oregelbundna prickar och fält, pelargonen är ett 
exempel. De vita fälten beror på att en transposon har skadat gener som medver-
kar vid bildning av den röda antocyanfärgen. Genom att titta på pelargoner med 
olika mönster tydliggörs effekten av transposoner, så kallade hoppande gener. 
Se Odla en transposon. Även Underblomma, Mirabilis jalapa, har blommor som 
varierar i färg beroende på inverkan av transposoner.

Transposoner på-
verkar fördelning-
en av blomfärgen 
hos underblomma 
och pelargon.
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Praktiska tips: Beredning av lösningar och inköp mm
1. Chelex
C7901-25G Chelating resin (iminodiacetic acid) 
Sigma-Aldrich Sweden AB. Solkraftsvägen 14C, 135 70 Stockholm Tel. 08-7424200 www.sig-
ma-aldrich.com 
Chelex blandas till 10% med 0,050 M Tris pH 11 (ställ pH med NaOH). Förvaras i rumstemperatur

2. Kit för rening av växt-DNA
Qiagen AB. Katalog nr: 69104 DNeasy Plant Mini Kit (50)
QIAGEN Nordic. QIAGEN AB, Box 461, 19124 Sollentuna. Tel.: 020 790282 
customercare-nordic@qiagen.com. www.qiagen.com 

3. Primers
Sigma-Aldrich Sweden AB. Solkraftsvägen 14C, 135 70 Stockholm Tel. 08-7424200 www.sig-
ma-aldrich.com 
Inköps i form av torkad produkt. Bered 100 µM stamlösning med respektive primer enligt 
instruktion på den specifikation som medföljer från företaget. Späd sedan denna stamlösning 
till 10 µM genom att till exempel blanda 10 µl av stamlösningen med 90 µl vatten. Detta är 
brukslösningen som används i vid amplifieringen. Placera brukslösningen i islådan.

4. Ready-To-Go PCR Beads 
ILLUSTRA PURETAQ PCR BEADS 0,2ML. VWR International AB. Fagerstagatan 18A. 163 94 Stock-
holm

5. TAE-buffert 
40mM tris bas, 20mM etansyra, 1mM av EDTA
Recept för 50x TAE (per liter):
1. För 500 ml 0,5 M EDTA-lösning åtgår 93,05 g EDTA-dinatriumsalt (molekylmassa = 372,2 g/
mol). Lös upp detta i 400 ml avjonat vatten och ställ in pH 8,0 med NaOH-lösning. EDTA löser 
sig inte fullständigt om inte pH justeras till ungefär 8,0. Justera volymen till 500 ml.
2. Väg upp 242 g Tris (molekylmassa = 121,14 g/mol) och lös det i 750 ml avjonat vatten.
3. Tillsätt till Tris-lösningen försiktigt 57,1 ml koncentrerad ättiksyra och 100 ml av 0,5 M ED-
TA-lösning (pH 8,0) och justera till slutvolymen 1 liter. 
Kan förvaras i rumstemperatur och bör ha pH cirka 8,5.
Spädning av 50x TAE till brukslösning 1x TAE för användning till gel/elbuffert:
Ta 20 mL 50x TAE och späd till 1 liter med avjonat vatten.

6. DNA-stege
Artikelnummer 11823963, X5 GENERULER 1 KB 5X50 UG
Thermo Fisher Scientific, Arendalsvägen 16, 418 78 Göteborg. Tel. 031 352 32 00
www.fishersci.se

7. GelRed blandas med loading dye 
Vid leverans från företaget är koncentrationen 10 000 x. 
Späd denna lösning med vatten 1:10. 
Brukslösning: 500 µl loading dye + 20 µl GelRed (utspädd enligt ovan) 
2 µl av GelRed + loadingdye tas till varje prov (brunn) vid gelelektroforesen.

8. Agarosgel 
Bered en 1,2 %-ig agarosgel av lämplig volym till den elektroforesapparat som ska användas. 
Till exempel blandas 1,2 gram agaros med 100 ml TAE-buffert i en flaska med volymen 250 
ml. Värm lösningen genom att koka upp den utan lock i mikrovågsugn tills den är helt klar 
och genomskinlig. Låt lösningen svalna till cirka 550 C, så att du kan hålla flaskan med handen. 
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Metod 4. Rening av växt-DNA med egentillverkade FTA Cards

Material 

1. Grade 238 chromatography paper (VWR) eller Grade 1 filter paper Whatman 

2. Eventuellt behandlas filtrerpappret med en lösning av följande sammansättning i 2 
timmar, men detta anses inte helt nödvändigt.

• 400 mM Tris-Cl (pH 8,0)
• 5% SDS
• 25 mM EDTA

3. Två tvättningar görs med TENT-buffert, som bereds enligt nedan. 200 µl av lös-
ningen används per 1,5 mm prov och tvättning görs två gånger per prov.

• 10 mM Tris-Cl
• pH 8,0
• 1 mM EDTA
• 12 mM NaCl
• 2,5% Triton X-100

4. Två avslutande tvättningar (mycket viktiga!) görs med TE01, som bereds enligt ned-
an. 100 µl används per 1,5 mm prov och tvättning görs två gånger per prov.

• 10 mM Tris-Cl
• pH 8,0
• 0,1 mM EDTA

Metodbeskrivning
Växtmaterialet ska vara tillräckligt saftigt så att det går att pressa in det i filtrerpapperet.
Var noga med att diskar och lösningar med olika växtprov inte kommer i kontakt med 
varandra.  

1. Lägg ett skyddspapper på arbetsytan. Lägg växtmaterialet ovanpå filtrerpappret 
och eventuellt även under filtrerpappret. Lägg ett skyddspapper överst. Pressa och 
gnugga försiktigt in växtmaterialet med en pistill från en mortel, gärna på båda sidor 
av fitrerpappret. 

2. Placera filtrerpappret med växtmaterialet mellan två rena papper, t.ex. filtrerpap-
per för att undvika kontamination. Låt torka i minst 1 timma. 

3. Tryck ut en disk med diametern 1,5 mm genom att använda en Miltex biopsy punsch 
with plunger (Ted Pella, Inc. Redding CA) eller klipp ut en motsvarande yta med en fin sax.

4. Skölj varje pappersdisk med 200 mikroliter TENT-buffert i två omgångar. 

5. Skölj slutligen varje disk två gånger med 100 mikroliter TE01.

6. Låt diskarna torka 1 timma.

Lägg diskarna i PCR-rör och sätt till övriga PCR-komponeneter omedelbart innan PCR-
amplifieringen startas. 

Referens: Capture and Purification of Plant Genome DNA on a Readily-available Cellulose Matrix (pre-
print). Megan Thompson, Estelle Hrabak. Cold Spring Harbor Laboratory
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