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Bioresursdagar 12-13 november
Laborationer och övningar

Mendel uppdateras

Den som först iakttog och beskrev ärftliga skillnader hos ärtor var Gregor Johann Men-
del (1822-1884). Med utgångspunkt i korsningsförsök med ärtor som Mendel odlade i 
klostret i Brno, nuvarande Tjeckien, kunde han visa de grundläggande principerna för 
nedärvning av egenskaper. 

I klassisk genetikundervisning brukar ingå att man studerar Mendels korsningsförsök. 
Exempelvis skrynkliga ärtor som korsas med släta eller gula ärtor med gröna. Det är väl 
valda exempel för att förstå begrepp som homozygot och heterozygot, respektive domi-
nant och recessiv. Men vilken är den genetiska bakgrunden till de olika fenotyperna hos 
ärtorna?

Här börjar vi med att studera de yttre morfologiska skillnaderna mellan två ärtsorter 
och funderar på orsakerna till dessa skillnader, för att slutligen landa i en förklaring som 
grundas i skillnader i nukleotidsekvensen hos dessa båda ärtsorter. Vi får på detta sätt 
ett exempel utifrån laborativa resultat och ett helhetsperspektiv på sambandet mellan 
egenskap – protein – DNA.  

Laborationen visar morfologiska, biokemiska och genetiska skillnader hos släta och skrynk-
liga ärtor och ger en koppling mellan Mendels klassiska genetik och dagens bioinformatik.

Gregor Johann Mendel

Född 1822 i Heinzendorf 
bei Odrau, Tjeckien, död 
1884 i Brünn, Tjeckien.
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A. Skillnader i yttre och inre utseende hos två sorts ärtor

A1. Variation i utseende

Jämför torkade frön av spritärt och märgärt. Hur skiljer de sig åt?

A2. Förmåga att ta upp vatten

1. Välj ut 10 spritärtor och 10 märgärtor. Väg alla ärtor av respektive sort tillsammans.

2. Placera alla spritärtor och märgärtor i varsin flaska. Häll på lika mycket vatten i var-
dera flaskorna så att ärtorna täcks gott och väl. Sätt på locket. Låt stå minst ett dygn.

3. Hur ser de två ärtsorterna ut jämfört med innan de lades i vatten?

4. Ta upp ärtorna, placera respektive ärtsort på hushållspapper och torka av dem. 

5. Väg alla ärtorna av respektive sort tillsammans. 

6. Beräkna den procentuella ökningen i vattenhalt efter det att respektive ärtsort legat 
i vatten. 

A3. Mikroskopstudier av ärtor

1. Låt frön av spritärt och märgärt ligga i vatten över natten. 

2. Placera en liten droppe vatten på två objektglas märkta med ärtsorterna.  Använd 
en kniv och skrapa på ärtorna så att lite material frigörs och blandas med vattnet. Ta 
inte med det yttre skalet på ärtorna.

3. Tillsätt en droppe jod-jod-kalium-lösning till vardera ärtsuspensionerna. 

4. Studera i mikroskop på 400x förstoring. 

5. Jämför amyloplaster från ärtsorterna. (Amyloplaster är en typ av leukoplaster som lag-
rar stärkelse.)

A4. Glukoshalt

Mal torkade ärtor av märgärt och spritärt var för sig till pulver i mortel. Blanda respek-
tive pulver med vatten i proportionen 1 g pulver till 10 ml vatten. Låt stå över natten. 
Testa med Clinistix (teststickor för glukos). (Skillnaden i glukoshalt är vanligen liten.)
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B. Genetiska skillnader

B1. Amplifiering och gelelektorfores av DNA från märgärt och spritärt

Uppodling av ärtor

Frön av två sorts ärtor: märgärt, spritärt, även andra sorts ärtor kan användas som 
exempelvis sockerärt

Planteringskrukor och blomjord

Sätt frön av de olika ärtsorterna i separata krukor. Märk krukorna och vattna. Låt 
ärtorna växa tills gröna skott utvecklas. Detta tar cirka två veckor. 

Rening av DNA från de uppodlade ärtorna

1. Rening med Chelex-kulor (metoden beskrivs nedan och används under Bioresurs-
dagarna i november 2018) 

2. Kommersiellt kit för rening av växt-DNA, exempelvis DNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN 
#69104). Detta ger bra resultat, men är förhållandevis tidskrävande. Följ instruktio-
nerna som medföljer kittet. (Färdiga extrakt används under Bioresursdagarna i no-
vember 2018)

Andra extrationsmetoder:

3. FTA-kort, inköps från exempelvis Sigma-Aldrich.

Beskrivning för att använda FTA-kort finns i artikeln Investigation plant evolution, 
Amplification of chloroplast DNA using the polymerase chain reaction, Andy Harrison, 
John Schollar, Dean Madden, Bioscience Explained Vol 3, no 2, se www. bioscience-
explained.org

4. Vanligt filtrerpapper kan användas och växtmaterial gnidas in och renas enligt be-
skrivning nedan. Beskrivning finns längst bak i häftet.
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Metod 1. Rening av växt-DNA med Chelex-kulor

Material

• Eppendorfrör (1,5 ml)
• Kylt vatten (placerat i isbad)
• Automatpipett (200 µl,1000 µl med gula och blå spetsar)
• Bägare för använda spetsar
• 500 µl lösning med chelexkulor/prov
• Vortexapparat
• Vattenbad 95o C
• Mortel (kyld)
• Isbad (plastlåda med krossad is + vatten)
• Mikrocentrifug
• Märkpenna

Metodbeskrivning

På varje lång labbänk gör en av labbgrupperna extraktion av märgärt och den andra 
gruppen extraktion av spritärt. Grupperna får sedan även tillgång till varandras ex-
traktioner.

Obs! Var noga med att skilja på växtmaterialet från ärtsorterna för att förhindra kon-
tamination. 

1. Klipp av 5 stora blad av antingen märgärt eller spritärt. Det motsvarar cirka 300 mg 
bladmassa. (Varje labbgrupp om två personer gör extraktion av en ärtsort.)

3. Mortla ärtbladen i en mortel med pistill. Obs! Morteln ska hållas kall på isbad. Till-
sätt 1,5 ml kylt vatten och fortsätt att mortla till en jämn, slät massa. 

4. Tag med en pipett 50 µl av vätskan från det mortlade provet och överför till röret 
med 500 µl chelex. (Ett 1,5 ml eppedorfrör med 500 µl Chelex-lösning finns färdigt.) 
Märk eppendorfröret med ärtsorten.

5. Blanda med vortex-apparat. 

6. Inkubera provet i 10 min i 95°C värmeblock eller vattenbad. Kyl därefter på is i 1 min. 

7. Skaka röret så att innehållet blandas. Centrifugera sedan i mikrocentrifug vid max-
hastighet under 5 minuter, så att chelexkulorna sjunker till botten. 

8. För över 100 µl av supernatanten till ett nytt eppendorfrör. Var mycket försiktig och 
titta noga på provet så att du inte får med några chelexkulor. Märk röret. 

9. Placera provet i isbad tills det är klart att starta PCR-körningen. (Förvara provet i 
frys om PCR-körningen inte görs vid samma laborationstillfälle.) 

10. Varje grupp om två personer ska i fortsättningen använda DNA-extrakt från två 
ärtsorter (märgärt och spritärt). De båda labbgrupperna på varje långbänk får därför 
dela på extrakten som respektive grupp gjort.  
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Amplifiering av växt-DNA

Material

• Låda med isvatten där DNA-extrakten och primers förvaras
• DNA-extrakt, totalt fyra prover per labbgrupp om två personer (Chelex-extrak-

tioner av märgärt och spritärt, samt färdigt extrakt från DNeasy Plant Mini Kit av 
märgärt och spritärt)

• Primers:
Forward primer, Ps-SBE1-F4, 5’-GAACAGCAGTGGTGTATGCC-3’ 
Reverse primer, Ps-SBE1-R4, 5’-GACTTGATTGCACTGATGCC-3’

• Vattenfast märkpenna
• PCR-apparat
• Pipetter (10 och 20 µl med vita och gula pipettspetsar)
• 0,2 ml mikrocentrifugrör med PCR-kulor (Illustra PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads)
• Destillerat vatten
• Skyddshandskar

Programmering av PCR-apparat
2 minuter i 95°C
34 cykler med 
• 94°C i 30 s
• 55°C i 45 s
• 72°C i 90 s
72°C i 5 min 

Minst 15 minuter i 4°C (för att snabbt kyla ner proverna och inte behöva passa PCR-
apparaten när programmet är avslutat). 

Amplifiering
1. Se till att de fyra DNA-extrakten och de båda primrarna hålls kalla i lådan med isvatten. 

3. Märk fyra mikrocentrifugrör (0,2 ml med PCR-kulor) med vattenfast tuschpenna, 
både på lock och rör. 

4. OBS! Byt pipettspets mellan varje DNA-extrakt. 

Pipettera till varje PCR-rör 16 µl destillerat vatten, 2 µl av vardera primrarna och 5 µl av 
ärt-DNA-extrakt. Total volym vätska 25 µl. (För negativ kontroll tas motsvarande volym 
vatten som DNA-extrakt. Vi gör inte någon sådan negativ kontroll under kursdagen.)

Tips: Vid pipettering av små volymer placeras pipettspetsen mot innerkanten av 
eppendorf röret, långt ner i röret men inte nere i vätskan. Detta ger möjlighet att se 
att även en mycket liten vätskedroppe hamnar rätt.

5. Stäng locket på rören ordentligt. 

6. Blanda innehållet genom att knäppa på röret och se till att PCR-kulan löses upp. Se 
till att märkningen fortfarande syns. Placera rören på is tills PCR-reaktionen kan starta. 

7. Om märkningen av PCR-rören skulle försvinna under amplifieringen görs för sä-
kerhets skull en skiss över hur rören placeras i PCR-apparaten. Notera på skissen var 
gruppens prover placeras.
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6. En hot-start av PCR-reaktionen görs genom att gå direkt från 0° C till 95 °C för att 
undvika att icke-önskvärt DNA amplifieras. PCR-maskinen startas enligt ovanstående 
program. När temperaturen 95°C uppnåtts sätts maskinen på paus. Mikrocentrifug-
rören flyttas snabbt från islådan och sätts på plats i maskinen. Stäng locket på PCR-
maskinen och starta programmet genom att trycka på paus igen.

7. Efter avslutat PCR-program kyls rören genom att placeras i isbad om gelelektofo-
resen ska göras omedelbart eller placeras i frys om gelektroforesen genomförs vid 
senare tillfälle. Kolla att märkningen syns! 

Gelelektrofores

Material
• 250 ml flaska med lock med agarosgel (1,2%) i TAE-buffert. För-

varas i värmeskåp 550 C och klar att använda.
• Elektroforesapparat, elaggregat, el-ledningar och kam som ger 

brunnar för drygt 10 µl
• TAE-buffert (40mM tris bas, 20mM etansyra, 1mM av EDTA)
• 4 eppendorfrör, 0,2 ml
• GelRed blandad med loading dye 
• DNA-stege, se figur till höger. (Rödmarkering anger att det finns extra 

många fragment som bildar kraftigare band.)
• Skyddshandskar, skyddsförkläde, skyddsglasögon
• Pipetter (2-20 mikroliter) med pipettspetsar
• PCR-produkterna (fyra prover per grupp)
• UV-ljusbord med kamera

Säkerhet
Vid gelektrofores används GelRed som är hälsofarligt, det är därför 
viktigt att man använder skyddshandskar, labbrock/skyddsförkläde 
och skyddsglasögon.

Använd UV-glasögon och se till att huden skyddas från UV-ljus när UV-ljusbordet används.

Metodbeskrivning
1. Förbered elektroforesapparaten genom att sätta i geltråget, montera sidostycken 
och en kamm med tänder som ger brunnar med volymen drygt 10 µl.  

2. Bruksfärdig agaroslösning (1,5 %) förvaras i värmeskåp (550 C) tills den ska använ-
das. Häll agaroslösningen i geltråget och låt stelna, vilket tar cirka 10 minuter.

3. Häll TAE-buffert i elektorforesapparaten tills agarosgelen är helt täckt, men inte mer.

4. Lyft försiktigt kammen rakt upp så att brunnarnas kanter inte skadas.

5. Märk så många 0,2 ml eppendorfrör som antalet amplifierade prover. Använd sam-
ma beteckningar som tidigare.

6. Tillsätt 2 µl GelRed med loading dye i fyra nya 0,2 ml eppendorfrör.

DNA-stege, 
baspar
10,000
8,000
6,000
5,000
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
750
500
250
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7. OBS! Byt pipettspets mellan varje prov. 

Ta ut 10 µl av respektive PCR-produkt och tillsätt i rören med GelRed/loading dye.  
(Total volym 12µl.) Blanda proverna genom att suga upp vätskan ett par gånger med 
pipetten. Förvara proverna på isbad.

Per gel ska två prover med DNA-stegar göras. Blanda 6 µl DNA-stege + 2 µl GelRed/ 
loading dye per prov.

8. Notera på ett gemensamt papper för de grupper som delar på samma gel i vilken 
ordning proverna sätts på gelen. De båda yttersta brunnarna laddas med DNA-stege. 

9. Ladda sedan gelen med proverna i den ordning som anges på papperet. I de båda 
yttersta brunnarna sätts 6 µl DNA-stege + 2 µl GelRed/loading dye. 

10. DNA-sekvenserna är negativt laddade vid det aktuella pH-värdet. Anslut därför el-
ledningarna till elektroforesapparaten så att DNA-innehållet i brunnarna kommer att 
vandra mot den positiva polen. 

Starta elaggregatet och justera spänningen till 110 V. 

11. Låt det blåfärgade bandet vandra under cirka 45 minuter, cirka 5 centimeter.

12. Stäng av elektroforesapparaten. Ta upp geltråget med gelen och placera i en stör-
re plastlåda. Placera geltråget med gelen på UV-bordet och belys med UV-ljus. Se till 
att skydda ögon och hud från farlig UV-strålning. 

Fotografera gelen med UV-kamera och spara bilden på USB-sticka.

13. Häll tillbaka TAE-bufferten i flaskan. Kasta gelen i behållare för riskavfall. 
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B2. Skiljer sig DNA-sekvensen för genen SBE1 hos runda och skrynkliga ärtor?

I denna uppgift jämför vi nukleotidsekvensen för genen SBE1 hos spritärt (runda är-
tor) och märgärt (skrynkliga ärtor) för att få en förklaring till de olika egenskaperna hos 
dessa ärtsorter.

För att jämföra gensekvenserna, gå till websidan http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
Klicka därefter på Global Align en bit ner på sidan. Se figur nedan.

Nedan finns dels nukleotidsekvensen för genen SBE1 hos spritärt, dels nukleotidsek-
vensen för samma gen hos märgärt. 

Kopiera och klistra in sekvensen för spritärt i den första rutan (Query). I den andra 
rutan (Subject) klistrar du in sekvensen från märgärt. Klicka sedan på Align.   

Programmet kommer nu att att jämföra DNA-sekvenserna och placera de båda sek-
venserna ovanför varandra så att nukleotider med bäst överensstämmelse hamnar 
ovanför varandra. Efter en liten stund syns resultatet längst ner på sidan.

Hur skiljer sig sekvenserna åt? Hur kan denna skillnad kan ha uppstått? (Ta reda på 
vad en transposon är. Hur kan det förklara skillnaden mellan ärtornas sekvenser?)
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Sekvens hos spritärt:

ccattcttca ccgtacaata catccctatc tataataaac aacaattttc ttctcatcat tatatcattt tattcaatta ttaaatagtt ttattctttc 
aagaagttaa tgcgaatcat tttttactct gtatgtcatc acacttctct tgcctccttc tactcaattt tttagattc ttcttctttg caatataaac 
cctaagctga tagaagaaga tggtttatac aatctcagga attcgatttc ccgttcttcc ttctctgcac aagtcgacct tacgctgcga tcg-
cagagct tcatctcact ctttttttct caagaacaac tcgtcatcat tctctcggac ctcactttat gcaaagtttt cccgcgattc tgaaac-
caaa tcttccacaa ttgctgaatc tgataaagta cttattcctg aagatcaaga taactctgta tccttggcag atcaacttga aaatcctgat 
ataacctcag aggatgcaca gaacttggag gatttaacca tgaaagatgg gaataagtac aatattgatg aatcaactag cagttataga 
gaggttggag atgagaaagg ttctgttacg tcatcatcac ttgtagatgt taacaccgac actcaagcca agaagacatc agttcattca 
gacaagaaag taaaagtaga taaacctaag atcattcctc cacccggtac  tgggcagaaa atatatgaga ttgatccact tttgcaagct 
caccgtcagc atcttgattt ccgttatgga caatacaaaa gaattcggga ggaaattgac aaatatgaag gtggtcttga tgcattttcg cgt-
gggtacg aaaagtttgg cttcacacgc agtgctacag gcattactta cagggagtgg gcacctggag ctaagtcagc agcattagtt gga-
gatttca acaattggaa tccaaatgca gatgtaatga ctaaggacgc ttttggtgta tgggagatct tcttgccaaa caatgccgat ggttcg-
ccac caattcctca tggttctcga gtcaagatcc acatggatac tccctctggg atcaaggact cgattcctgc ttggatcaaa ttctctgtac 
aggctcctgg tgaaattcca taacgcctcg ccggaagcca cgtcatagac ggtttacccc cgatggtctt caacgagatg ccaccatgcc 
tcatcactgt tgaaaacage cacaaagcca geccggaatat ctggcggtgc aatatcggta ctgtttgcag gcagaccggt atgaggcgga 
atataatgcg caccttcacc aataaattca ttagttcccg ccagcagatt ataaattttt atggtccgt gtgttcact cattctgaat gccaa-
tatgc aagcctcaca atatagttaa atgcaatgtt tttgacggtg ttttccgcgt tacccgcagc gttaacggtg atgtgtgtgc cgtgtgaacc 
aatactgaaa gaatgggcat gagcaccgat aacaaccgga tgctggtgcg caccaatacc aactagagcg gcatgtgcac cggcactcac 
ggctgtaccg gacaatgagt gactgtggct gccctgactg tccgttttcg ataaataagc aataccctgt gtgctggttc ctttactgtg qga-
taaactt cctgtaatgg ttgctgttcc atactgacta cagccagaac tgttcatcct taaacacttt gtgtgggcat gagcacccgc ggccc-
ctgtt gaaccgctca gactgtgagc atgagccccc gtgttattcg tcgatttggt gccgtaatcg aaactgcctg ttgtttcagt ccgataatca 
ggtgaagatg tgagtggaat gccaacattc tgccttccga cgcaagatgg tggattggc tttaactacc gcttgcatat ggctgttgca ga-
caagtgga ttgagcttct taagaaacaa gatgaagatt ggagaatggg tgatatagtc cacacactga caaacagaag gtggctcgggaa 
aaatgtgtgg tttatgctga aagtcatgac caggccttgg ttggtgataa gacactagca ttttggttga tggacaagga tatgtatgac 
ttcatcgctt tagacaggcc atctactcct ctaatagatc gtggtatagc attacacaaa atgattcggc ttattactat gggccttggt 
ggtgaagggt atttgaattt tatggggaat gaattcggac atcctgagtg gatcgatttt ccaaggggtg agcaacatct tcctaatggc 
aaaatagttc ctgggaataa caacagttat gataaatgca gacgtagatt tgacttgggt gatgcagatt atctaagata tcatggaatg 
caagaatttg atcgagctat gcagcatcta qaagagagat atggtttcat gacttctgag caccaatata tttcacggaa aaatgaaggt ga-
cagagtta taatctttga aagagacaac ctggtctttg tcttcaattt tcactggacc aacagttatt cagattacaa ggttggctgt ttaaagc-
cag ggaaatataa gattgtcttg gattcagatg ataccttgtt tggtggcttc aataggctca atcatactgc tgagtacttc acctctgaag 
ggtggtatga tgaccggcct cgatctttcc tcgtttatgc accttctaga acagcagtgg tgtatgccct tgcggatgga gttgaatcag ag-
ccaattga actagtcagat ggagtagaat cagagccaat tgagctgtca gttggagttg aatcagagcc aattgagctg tcagttgaag 
aagctgaatc agagccaatt gagcggtcag ttgaagaagt tgaatcagag acaactcaac agtcagttga agttgaatca gagacaactc 
aacagtcagt tgaagttgaa tcagagacaa ctcaatagtc agttgaagtt gaaccatgat gacaagtttt tctggaatga atatatcaat 
ttcataatgg catcagtgca atcaagtcaa aaccagccaa ccaacttaag gtgattagag caggctctga aactgcaagg cggagcc-
ctt gtgttaactt aatctttagt gcggcagcaa accaacgttg aagtgtttgt acccattgct tgctaggtca attatgtata gcacgtcaag 
ttttttgttt ttacttgggg tttaataggc acaagttgcg tggcgtgtga atgtgaaaca acaaatgtac tgtcctcaga tcctccgttt ctgt-
ggacat ataaatcctt tttacccata agtgcacaaa ccttaattaa accctggaaa gttttgcggg aggccttata tatgatttct cctttca-
gaa ttaaaagttg agtcatagca atagggccgt gctgatgaaa taattgtttt gtacacggtg aaaatagtat tgccttacta taaaatataa 
atggtggaac ctttgcctcc aattgcaaaa aaaaaaaaaaaaggaattc
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Sekvens hos märgärt:

ccattcttca ccgtacaata catccctatc tataataaac aacaattttc ttctcatcat tatatcattt tattcaatta ttaaatagtt ttattctttc 
aagaagttaa tgcgaatcat tttttactct gtatgtcatc acacttctct tgcctccttc tactcaattt tttagattc ttcttctttg caatataaac 
cctaagctga tagaagaaga tggtttatac aatctcagga attcgatttc ccgttcttcc ttctctgcac aagtcgacct tacgctgcga tcg-
cagagct tcatctcact ctttttttct caagaacaac tcgtcatcat tctctcggac ctcactttat gcaaagtttt cccgcgattc tgaaac-
caaa tcttccacaa ttgctgaatc tgataaagta cttattcctg aagatcaaga taactctgta tccttggcag atcaacttga aaatcctgat 
ataacctcag aggatgcaca gaacttggag gatttaacca tgaaagatgg gaataagtac aatattgatg aatcaactag cagttataga 
gaggttggag atgagaaagg ttctgttacg tcatcatcac ttgtagatgt taacaccgac actcaagcca agaagacatc agttcattca 
gacaagaaag taaaagtaga taaacctaag atcattcctc cacccggtac  tgggcagaaa atatatgaga ttgatccact tttgcaagct 
caccgtcagc atcttgattt ccgttatgga caatacaaaa gaattcggga ggaaattgac aaatatgaag gtggtcttga tgcattttcg 
cgtgggtacg aaaagtttgg cttcacacgc agtgctacag gcattactta cagggagtgg gcacctggag ctaagtcagc agcattagtt 
ggagatttca acaattggaa tccaaatgca gatgtaatga ctaaggacgc ttttggtgta tgggagatct tcttgccaaa caatgccgat 
ggttcgccac caattcctca tggttctcga gtcaagatcc acatggatac tccctctggg atcaaggact cgattcctgc ttggatcaaa 
ttctctgtac aggctcctgg tgaaattcca tacaatggaa tatactatga tcccccagag gaggaaaagt atgtattcaa acatacacag 
ccaaaacgac cacagtcaat tagaatatat gagtcacaca ttggaatgag tagcccggag ccaaaaatca acacatatgc gaacttta-
ga gatgatgtac tacctcgcat taaaaaactt ggctataatg ctgtccagat tatggctatc caagaacatt cttattatgc tagttttggg 
taccatgtta ctaatttctt tgcacctagc agtcggtttg gtactccaga agatctcaag tctctgatag acagagccca tgaactaggc ct-
gcttgttc tgatggatat tgtacatagc cattcctcaa ataatacatt ggatggcctg aacatgtttg atggaactga tggtcattac ttccatc-
ctg gttcacgggg ttatcattgg atgtgggatt ctcgcctttt taactatgga agctgggaag tactaaggta cctactttca aatgcaagat 
ggtggctgga tgaatataag tttgatogggt ttcgatttga tggcgtcaca tcaatgatgt acactcatca tggactgcag gtatctttta ccg-
gaaatta cagtgagtat tttggtttag caactatgt tgaggctgtg gtttacatga tgcttgttaa tgatctcatt cacgggctct tccctgaagc 
tgtttcaatt taacgcctcg ccggaagcca cgtcatagac ggtttacccc cgatggtctt caacgagatg ccaccatgcc tcatcactgt 
tgaaaacage cacaaagcca geccggaatat ctggcggtgc aatatcggta ctgtttgcag gcagaccggt atgaggcgga atataatgcg 
caccttcacc aataaattca ttagttcccg ccagcagatt ataaattttt atggtccgt gtgttcact cattctgaat gccaatatgc aagcct-
caca atatagttaa atgcaatgtt tttgacggtg ttttccgcgt tacccgcagc gttaacggtg atgtgtgtgc cgtgtgaacc aatactgaaa 
gaatgggcat gagcaccgat aacaaccgga tgctggtgcg caccaatacc aactagagcg gcatgtgcac cggcactcac ggctgtaccg 
gacaatgagt gactgtggct gccctgactg tccgttttcg ataaataagc aataccctgt gtgctggttc ctttactgtg qgataaactt cctg-
taatgg ttgctgttcc atactgacta cagccagaac tgttcatcct taaacacttt gtgtgggcat gagcacccgc ggcccctgtt gaaccg-
ctca gactgtgagc atgagccccc gtgttattcg tcgatttggt gccgtaatcg aaactgcctg ttgtttcagt ccgataatca ggtgaagatg 
tgagtggaat gccaacattc tgccttccga cgcaagatgg tggattggc tttaactacc gcttgcatat ggctgttgca gacaagtgga tt-
gagcttct taagaaacaa gatgaagatt ggagaatggg tgatatagtc cacacactga caaacagaag gtggctcgggaa aaatgtgt-
gg tttatgctga aagtcatgac caggccttgg ttggtgataa gacactagca ttttggttga tggacaagga tatgtatgac ttcatcgctt 
tagacaggcc atctactcct ctaatagatc gtggtatagc attacacaaa atgattcggc ttattactat gggccttggt ggtgaagggt 
atttgaattt tatggggaat gaattcggac atcctgagtg gatcgatttt ccaaggggtg agcaacatct tcctaatggc aaaatagttc 
ctgggaataa caacagttat gataaatgca gacgtagatt tgacttgggt gatgcagatt atctaagata tcatggaatg caagaatttg 
atcgagctat gcagcatcta qaagagagat atggtttcat gacttctgag caccaatata tttcacggaa aaatgaaggt gacagagtta 
taatctttga aagagacaac ctggtctttg tcttcaattt tcactggacc aacagttatt cagattacaa ggttggctgt ttaaagccag 
ggaaatataa gattgtcttg gattcagatg ataccttgtt tggtggcttc aataggctca atcatactgc tgagtacttc acctctgaag ggtgg-
tatga tgaccggcct cgatctttcc tcgtttatgc accttctaga acagcagtgg tgtatgccct tgcggatgga gttgaatcag agccaattga 
actagtcagat ggagtagaat cagagccaat tgagctgtca gttggagttg aatcagagcc aattgagctg tcagttgaag aagctgaatc 
agagccaatt gagcggtcag ttgaagaagt tgaatcagag acaactcaac agtcagttga agttgaatca gagacaactc aacagtcagt 
tgaagttgaa tcagagacaa ctcaatagtc agttgaagtt gaaccatgat gacaagtttt tctggaatga atatatcaat ttcataatgg 
catcagtgca atcaagtcaa aaccagccaa ccaacttaag gtgattagag caggctctga aactgcaagg cggagccctt gtgttaactt 
aatctttagt gcggcagcaa accaacgttg aagtgtttgt acccattgct tgctaggtca attatgtata gcacgtcaag ttttttgttt ttactt-
gggg tttaataggc acaagttgcg tggcgtgtga atgtgaaaca acaaatgtac tgtcctcaga tcctccgttt ctgtggacat ataaatcctt 
tttacccata agtgcacaaa ccttaattaa accctggaaa gttttgcggg aggccttata tatgatttct cctttcagaa ttaaaagttg agt-
catagca atagggccgt gctgatgaaa taattgtttt gtacacggtg aaaatagtat tgccttacta taaaatataa atggtggaac ctttgc-
ctcc aattgcaaaa aaaaaaaaaa aaggaattc
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De båda figurerna nedan visar bildning av stärkelse. Den första figuren visar att glyceral-
dehyd-3-fosfat (G3P) bildas under den del av fotosyntesen som kallas Calvincykeln. 
Detta ämne omvandlas sedan i reaktionsserien nedan till stärkelse. Två former av 
stärkelse kan bildas: amylos har raka kedjor och amylopektin har grenade kedjor.

Vad händer om starch branching enzyme (srb1) 
saknas? Förklara med hjälp av bilden nedan i rela-
tion till digrammet ovan. 
Bildreferens och info: Evo-Ed Project at Michigan State University, 
www.evo-ed.com. Sök på ”The Case of Seed Taste Evolution in Pea Plants”
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C. Biokemiska skillnader
Diagrammet nedan visar halterna av socker, stärkelse och protein i spritärt som har  ge-
notypen RR och märgärt som har genotypen rr. Beteckningarna RR och rr avser alleler 
för den gen som har betydelse för variationen i egenskaper mellan spritärt och märgärt.

 Vad visar diagrammet?
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Utvärdera resultaten

A1. Vilken sorts frön är skrynkliga och vilka är runda och släta?

A1. Vilken sorts frön tar upp mest vatten?

A2. Vilken sorts frön har små och skrumpna stärkelsekorn?

A3. Vilken sorts frön innehåller mest socker? (Detta kan vara svårt att avgöra.)

Sammanfatta: 

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

B1. Jämför PCR-produkterna från de båda ärtsorterna. Varierar banden för de båda 
ärtsorterna? 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

• märgärt

Man kan också göra en mer exakt beräkning av antalet bp för DNA-sekvenserna ge-
nom att göra en standardkurva för fragmenten i DNA-stegen. Antalet bp för de okän-
da, amplifierade fragmenten avläses därefter i standardkurvan.

• Mät vandringsträckorna för fragmenten i DNA-stegen. 
• Gör en standardkurva genom att avsätta vandringssträckorna för DNA-sekven-

serna i DNA-stegen (x-axeln) mot log för antalet bp (y-axeln) för respktive frag-
ment. Förhållandet blir linjärt med ett sådant semilogdiagram.

•  Antalet bp för de amplifierade produkterna kan därefter avläsas i diagrammet. 

Slutsater av amplifieringen:

B2. Bioinformatikövningen: Går det att se skillnad på nukleotidsekvenserna från släta och 
skrynkliga ärtor? I så fall hur skiljer de sig åt?

C. Vad visar diagrammet?

Vad händer om starch branching enzyme (srb1) saknas? Förklara med hjälp av bilden 
nedan i relation till digrammet ovan. 

Sammanfatta:
Vad har hänt som gör att spritärt och märgärt skiljer sig åt både beträffande fenotyp 
och genotyp? 

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

A1. Märgärt har skrynkliga frön och spritärt runda och släta.
A2. Vilken sorts frön tar upp mest vatten? Märgärt
A3. Vilken sorts frön har små och skrumpna stärkelsekorn? Märgärt
A4. 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.

B1. 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. 

B2. 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. 

C. Den viktigaste skillnaden som diagrammet visar är att märgärt innehåller betydligt mer 
sackaros, men märgärt innehåller även något mindre stärkelse. Proteinhalten är jämförbar.

Figuren nederst över reaktionsvägen visar att när enzymet SBR saknas bildas inte amylopektin. Det 
medför en överproduktion av ogrenat amylos och det påverkar i sin tur så att mer sackaros bildas. 

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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Resultat från amplifieringen av genen SBE1

Spritärt har endast ett band 
på ca 500 bp (Gäller om 
GelRed tillsätts i brunnarna 
annars ca 340 bp.) 
 
Märgärt saknar detta band, 
kan ha flera andra band som 
visar på att längre fragment 
amplifierats. Det bör finnas 
ett band på ca 1100-1200 bp.  
 

Genetiska skillnader 
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Kommentarer till serien med försök

Att det var en mutation som låg bakom fenotypen skrynkliga ärtor upptäckte forska-
re 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 vari-
anten 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 an-
del ogrenade stärkelsemolekyler (amylos), högre sockerhalt och skrynkliga frön. 

Att den normala varianten av SBE1-genen är dominant beror på att det räcker med en nor-
mal genkopia för att tillräcklig produktion av SBE1-enzymet ska uppnås. Alltså ger båda geno-
typerna 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 
exempelvis 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 de-
fekter 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 bas-
par. 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 
påverkat 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 där-

med mindre av grenade stärkelsemolekyler (amylopektin). Att det är fråga 
om en transposon stöds av att sekvensen har inverterade ändar som lik-
nar kända transposoner.  

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

förlorar de mycket 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 medverkar vid bildning av den röda antocyanfärgen. Genom att titta på 
pelargoner med olika mönster tydliggörs effekten av transposoner, så kall-
lade hoppande gener. Se Odla en transposon. Även Underblomma, Mirabilis 
jalapa, har blommor som varierar i färg beroende på inverkan av transposoner.

Transposoner 
påverkar för-
delningen av 
blomfärgen hos 
underblomma 
och pelargon.
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Praktiska tips. beredning av lösningar och inköp
1. Chelex

C7901-25G  Chelating resin (iminodiacetic acid) 

Sigma-Aldrich Sweden AB. Solkraftsvägen 14C, 135 70 Stockholm Tel. 08-7424200 
www.sigma-aldrich.com 

Chelex blandas till 10% med 0,050 M Tris pH 11 (ställ pH med NaOH). Förvaras i rums-
temperatur

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.sigma-aldrich.com 

Inköps i form av torkad produkt.

Bered 100 µM stamlösning med respektive primer enligt instruktion på den specifika-
tion som medföljer från företaget. 
Späd sedan denna stamlösning till 10 µM genom att till exempel blanda 10 µl av stam-
lösningen med 90 µl vatten. Detta är brukslösningen som används i vid amplifiering-
en. Placera brukslösningen i islådan.

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

5. TAE-buffert 
40mM tris bas, 20mM etansyra, 1mM av EDTA
Recept för 50x TAE (per liter):
1. Gör 0,5 M EDTA-lösning (ethylenediamine tetraacetic acid). För att göra 500 ml 0,5 
M EDTA-lösning väger man upp 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 ungefär 750 ml 
avjonat vatten.
3. Tillsätt till Tris-lösningen försiktigt 57,1 ml koncentrerad ättiksyra och 100 ml av 0,5 
M EDTA-lösning (pH 8,0) och justera till slutvolymen 1 liter. Kan förvaras i rumstempe-
ratur och bör ha pH på ungefär 8,5.

Brukslösning i gel/elbuffert 1x TAE:
Brukslösningen 1x TAE fås vid spädning av 50x TAE. Ta 20 mL 50x TAE och späd till 1 
liter med avjonat vatten.
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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 an-
vändas. 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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