Elevuppgifter

Mendel uppdateras
Mysteriet med de skrynkliga ärtorna
Den som först iakttog och beskrev ärftliga skillnader hos ärtor var Gregor Johann Mendel (1822-1884). Med utgångspunkt i korsningsförsök med ärtor som han odlade i
klostret i Brno, nuvarande Tjeckien, kunde han visa de grundläggande principerna för
nedärvning av egenskaper.
Kan vi använda Mendels försök med ärtor som utgångspunkt för att förstå mer av celloch molekylärgenetik? Och vad vet vi idag om den genetiska bakgrunden till ärtsorterna
som Mendel experimenterade med?
Laborationer och övningar visar skillnader hos två sorts ärtor och handlar om:
A. Yttre och inre skillnader
B. Genetiska skillnader
C. Biokemiska skillnader
Uppgifterna visar hur man utifrån laborativa resultat kan få ett helhetsperspektiv på sambandet egenskap – protein – DNA och ger en koppling mellan Mendels klassiska genetik
och dagens bioinformatik.
Uppgifterna bygger på laborationer och övningar som genomfördes under Bioresursdagarna för gymnasielärare 12-13 november 2018.
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1884
i Brünn,
Tjeckien.
Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan
anges
• www.bioresurs.uu.se
1

A. Skillnader i yttre och inre utseende
1. Variation i utseende
1. Jämför torkade frön av spritärt och märgärt. Hur skiljer sig det yttre utseendet?

2. Förmåga att ta upp vatten
1. Välj ut 10 spritärtor och 10 märgärtor. Väg alla ärtor av respektive sort tillsammans.
2. Placera ärtsorterna i varsin flaska. Häll på lika mycket vatten i vardera flaskorna så att
ärtorna täcks gott och väl. Sätt på locket på flaskorna. 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 och utvärdera resultatet.

3. Mikroskopstudier
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 blanda med vattnet. (Ta
inte med det yttre skalet på ärtorna.)
3. Tillsätt en droppe jod-jod-kalium-lösning till ärtsuspensionerna.
4. Studera i mikroskop på 400x förstoring.
5. Jämför amyloplaster från ärtsorterna och rita hur de ser ut nedan. Sammanfatta resultatet av mikroskopstudierna. (Amyloplaster är en typ av leukoplaster som lagrar stärkelse.)
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C. Genetiska skillnader
1. Korsningsförsök
Mendel gjorde korsningsförsök med olika sorts ärtor, bland annat med märgärt och
spritärt. Visa nedärvningen av ”skrynklighet” med hjälp av korsningsschema. Vilka slutsatser kan man dra från korsningar med märgärt och spritärt beträffande egenskaperna
hos homozygota och heterozygota frön? Kan man anta att ”skrynklighet” beror på en
eller flera gener?

2. Amplifiering och gelelektrofores
I nästa steg undersöker vi nukleotidsekvensen för den specifika
gen som avgör skillnaderna mellan spritärt och märgärt.
De båda ärtsorterna odlas upp och blad från respektive sort används. Först renas DNA fram från bladen. Den aktuella genen amplifieras sedan med PCR genom att använda specifika primers som
binder på vardera sidan om genen. Därefter görs en gelelektrofores för att separera de bildade fragmenten.
Bilden till vänster visar resultatet av gelelektroforesen. De båda
banden som är intressanta i detta sammanhang markeras med
röda pilar. (Övriga band från märgärt och spritärt är ointressanta och visar till exempel primer dimer, det vill säga primrarna har
bundit till sig själva och bildar korta fragment som vandrar snabbt.)
Hur många baspar består de markerade fragmenten av?
Spritärt:__________________Märgärt: ___________________
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3. Studera sekvensen av nukleotider med bioinformatik
I denna uppgift jämför vi nukleotidsekvensen för genen SBE1 hos spritärt och märgärt.
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 nukleotidsekvensen 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 sekvenserna 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?

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se
4

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 tcgcagagct tcatctcact ctttttttct caagaacaac tcgtcatcat tctctcggac ctcactttat gcaaagtttt cccgcgattc tgaaaccaaa 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 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 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 qgataaactt cctgtaatgg ttgctgttcc atactgacta cagccagaac tgttcatcct taaacacttt gtgtgggcat gagcacccgc ggcccctgtt gaaccgctca gactgtgagc atgagccccc gtgttattcg tcgatttggt gccgtaatcg aaactgcctg ttgtttcagt ccgataatca
ggtgaagatg tgagtggaat gccaacattc tgccttccga cgcaagatgg tggattggc tttaactacc gcttgcatat ggctgttgca gacaagtgga 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 gacagagtta taatctttga aagagacaac ctggtctttg tcttcaattt tcactggacc aacagttatt cagattacaa ggttggctgt ttaaagccag ggaaatataa gattgtcttg gattcagatg ataccttgtt tggtggcttc aataggctca atcatactgc tgagtacttc acctctgaag
ggtggtatga 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 ttacttgggg tttaataggc acaagttgcg tggcgtgtga atgtgaaaca acaaatgtac tgtcctcaga tcctccgttt ctgtggacat ataaatcctt tttacccata agtgcacaaa ccttaattaa accctggaaa gttttgcggg aggccttata tatgatttct cctttcagaa 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 tcgcagagct tcatctcact ctttttttct caagaacaac tcgtcatcat tctctcggac ctcactttat gcaaagtttt cccgcgattc tgaaaccaaa 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 gaactttaga gatgatgtac tacctcgcat taaaaaactt ggctataatg ctgtccagat tatggctatc caagaacatt cttattatgc tagttttggg
taccatgtta ctaatttctt tgcacctagc agtcggtttg gtactccaga agatctcaag tctctgatag acagagccca tgaactaggc ctgcttgttc tgatggatat tgtacatagc cattcctcaa ataatacatt ggatggcctg aacatgtttg atggaactga tggtcattac ttccatcctg gttcacgggg ttatcattgg atgtgggatt ctcgcctttt taactatgga agctgggaag tactaaggta cctactttca aatgcaagat
ggtggctgga tgaatataag tttgatogggt ttcgatttga tggcgtcaca tcaatgatgt acactcatca tggactgcag gtatctttta ccggaaatta 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 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 qgataaactt cctgtaatgg ttgctgttcc atactgacta cagccagaac tgttcatcct taaacacttt gtgtgggcat gagcacccgc ggcccctgtt gaaccgctca gactgtgagc atgagccccc gtgttattcg tcgatttggt gccgtaatcg aaactgcctg ttgtttcagt ccgataatca ggtgaagatg
tgagtggaat gccaacattc tgccttccga cgcaagatgg tggattggc tttaactacc gcttgcatat ggctgttgca gacaagtgga 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 gacagagtta
taatctttga aagagacaac ctggtctttg tcttcaattt tcactggacc aacagttatt cagattacaa ggttggctgt ttaaagccag
ggaaatataa gattgtcttg gattcagatg ataccttgtt tggtggcttc aataggctca atcatactgc tgagtacttc acctctgaag ggtggtatga 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 ttacttgggg tttaataggc acaagttgcg tggcgtgtga atgtgaaaca acaaatgtac tgtcctcaga tcctccgttt ctgtggacat ataaatcctt
tttacccata agtgcacaaa ccttaattaa accctggaaa gttttgcggg aggccttata tatgatttct cctttcagaa ttaaaagttg agtcatagca atagggccgt gctgatgaaa taattgtttt gtacacggtg aaaatagtat tgccttacta taaaatataa atggtggaac ctttgcctcc aattgcaaaa aaaaaaaaaa aaggaattc
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C. Biokemiska skillnader
Diagrammet nedan visar halterna av socker, stärkelse och protein i spritärt som har genotypen 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.
Socker

60

Stärkelse

50

Vad visar diagrammet?

Protein

40
30
20
10
0

Spritärt, RR

Märgärt, rr

Ref. Genetic Variation Controlling Wrinkled Seed Phenotypes in Pisum: How Lucky Was Mendel? Tracey Rayner m.fl. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1205; doi:10.3390/
ijms18061205. www.mdpi.com/journal/ijms

De båda figurerna till vänster visar bildning av stärkelse. Den första figuren visar att glyceraldehyd-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 relation till digrammet ovan.

Referens: Evo-Ed Project at Michigan State University, www.evo-ed.com.
Sök på ”The Case of Seed Taste Evolution in Pea Plants”

Sammanfatta resultatet av dina undersökningar och iakttagelser!
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Kommentar till resultatet
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 nukleotidsekvens. Detta beror på en transposon (insertion). Effekten av insertionen blir att genen inte fungerar normalt och bildningen av enzymet
SBE1 stoppas och därmed bildas inte heller grenade stärkelsemolekyler (amylopektin). Att det
är fråga om en transposon stöds av att sekvensen har inverterade ändar som liknar kända transposoner.
Eftersom det inte bildas amylopektin blir det överskott av amylos. Det innebär att reaktions
vägen förändras så att sackaros bildas. Märgärtor får därför en högre sockerhalt och därmed
blir även vatteninnehållet högre i färska eller blötlagda torkade ärtor. När ärtorna torkar förlorar de mycket vatten och blir skrynkliga.

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 kallade hoppande gener. (Se Odla en transposon, Bi-lagan nr 2, augusti.) Även
Underblomma,
Mirabilis jalapa, har blommor som varierar i färg beroende på
inverkan av
transposoner.

Transposoner påverkar
fördelningen av blomfärgen hos underblomma och
pelargon.
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