
Forskning pi gen‐nivi

BO STILLE&PER DOUWES

Genetisk forskning ar en viktig del av den blolo―

giska vetenskapen  Minga fOrskningsomriden

inom entomologin bygger incr cller inindre utta‐

lat pa gCnctiska problemst,1lningar. Detta ganer

exempelvis systcmatisk och annan forskning
med evolutionir anknytning. En systematiker,

som fbrsё ker reda ut rclationerna mellan olika

arter genom att studera likheter och skillnader

som rlnns i diurenS utseende,ar i grund Och
botten intresserad av vad dessa rnorfologiskt ba―

serade resultat betyder i genetiska termer. Hur

stora (eller Sma)ar de genetiska skillnaderna

mellan narstaendc artcr?Hur stor ar den gene―

tiska variationcn inonl en art?Det har iange varit

praktiskt taget omojligt att svara pa sadana fri―

gor. Undcr de allra senaste artiondena har inan

dock skaffat sig kunskaper och teknik som ma‐

liggёr ctt ganska ingiende studium av tturS(OCh

v,xters)genuppsattning. Det g,1ler a ena sidan

kunskapcn om sambandet mellan gen och pro‐
tein och i andra sidan tekniken fё r speciflk pro‐

teinぬrgning i kombination ined clektrofores.

Den genetiska koden

Generna i en individ bcstaminer underinflytande

av nliliё n hur individen kommer att se ut, hur

den beter sig ctc. Dctta har linge varit kant Och

man bё ttar nu fi en inblick i hur generna styr
denna process. Arvsmassan bestar av linga
DNA‐molckyler, som ligger par宙 s samman‐
kopplade och snodda om varandra i cn dubbel‐
spiral.Informationen i DNA― dcn gcnetiska ko‐

den ― utgё rs av ordningsfё liden av nukleotid―

baser som sitter langs DNA― molekylen.Boksta―
verna i detta gcnctiska sprak bcstar av trc cftcr
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varandra bjande baser― en triplett.Ett antal

tripletter i fojd ar cn gcn,som ar dcn minsta

fungerande enhcten i DNA‐ molekylen. Genens
styrning av individcns egenskaper sker pa ctt

mer eller inindre indirekt satt.Den priinara pr。 _

dukten fran en gen(via RNA)ar ett prOtein(pO―

lypeptid)sOm ofta ar ett enzym och som isin tur

kan medverka vid bildandct av andra amnen i
kroppen Vagcn fran gCn till p01ypeptid visas i

Fig.1.

Det direkta och mcst exakta sattet att studera

en individs genuppsattning ar att analysera
ordningsbjdcn av baser i DNA― molekylerna

Detta ar faktiska m● ligt men svart och oerhё rt

tids― och resurskravande Och da“ br intc tillimp―

bart i stё rre skala.Om man skatro detsom sagts

ovan borde man kunna fa lika exaktinformation
genom att analysera proteinerna,som ju ar ge_

nernas direkta kopior. Sa ar dock inte fallet,

vilket sammanhangcr rned det genetiska sprakets

ofullkonllighet(flera 01ika tripletter kan ninlligen

motsvara samma aminosyra).Dessutom ar det
sallan praktiskt m● ligt att sa exakt analysera

proteiner att sekvcnscn aminosyror kan fastlag_

gas. Man far istallet tilllmpa en mindrc cxakt

analysmetod, som dock ger god upplysning om
genetisk variation. Den mctod som anvinds ar

clektroforcs och efter6uande enzymぬrgning.

Enzymelektrofores

Proteiner ar i regel clcktHskt laddade,vilket be―

ror pa elektriskt laddade grupper pa aminosyror‐

na. 0■ l man utsatter en vatten16sning av pro―

tcincr fOr elektrisk str6m, kommer dessa att
vandra,dc flcsta lt dct positiva hanet och delvis
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olika langt,beroende pa hur stark negativ ladd―

ning de har Dctta ar alltsi ett shtt att separera

proteiner om an ganska ineffektivt, eftersom

oHka protcincr kan ha samlna laddning.

Manga protcincr ar cnzymer och ett enzym ar

ett amne,sOm medverkar vid en kemisk process,

exempeivis omvandlingen av ett hmne till ett an‐

nat i kroppcn. En sidan process kan paverka

宙ssa amnen att andraぬ rg(ё verga franぬ rg16st

tillstind till fargat). Saledes onl man till en 16s―

ning av ett enzynl satter det imne som enzymet

omvandlar(eX.OXiderar)och ett amne sOm and‐

rar farg vid en sadan omvandling far man ett

ぬrgomslag. Darmed har man cn speciflk rea‐
gensmetod fё r enzymer. Kombineras elektro―
fores och enzymttrgning har man ett utmarkt
verktyg fё r att undersё ka genetisk variation.

Hur man gartin vaga visas pa Fig.2.Eftersom

enzymerna latt forstё rs undersё ker inan andeles

偽rska diur ener Oftare sadana som bevarats vid

-70°C Vid denna laga temperatur fё rstё rs en―

zymerna mycket lingsamt och ett par ar ganlla
diur宙 Sar i regel fun enzymakt市 itet.Sma insek_

ter(eX.bananflugor)mOSas helt och hanet,Ine_
dan det fbr storre lnsekter ofta racker att ta en

Fig l Arvsmassan bestarav DNA― molekyler,som ari
princip mycketほ nga kettor av nukleotidbaser och som

ligger parvis ihopkopplade, sammanlankade av dessa
baser En gen ar en viss bestimd och relativt sett
mycket kort bit av DNA― molekylen.Genernas verk―
samhet bestir i att de styr produktionen av protciner
pa sa satt att de Olika generna ger upphov till olika
proteiner(p。 lypeptider)I prOduktionsfas separerar de
tva DNA― tradarna dar genen ligger och langs den ena
traden bndas en spegclvand kopia_en RNA― molekyl

(mRNA)Den sa producerade RNA― molekylen fonyt―

tar sig till ett annat stalle i cellen(utanfOr cellkarnan),

dar p。 lypeptidsyntesen sker Polypeptidens byggste―
nar― aminosyrorna―  kopplas ihop till en iang ketta

langs mRNA― molekylcn med ttalp av ett annat RNA―
tRNA Kombinationcn av baseri den korta tRNA― mo―

lekylen(totalt 4× 4× 4=64 kombinationsmoJligheter)ar
kopplad speciflkt till de ollka aminosyrorna oCh pa
samma satt sOm mRNA bildades mot DNA uppsё ker

tRNA sin spegelbild pa mRNA― molekylen Saledes
placerar sig fёrst dettRNA med vidhangande aminosy‐
ra,som har den passande spegelvanda kombinationen
pa sekvensen av de tre fё rsta baserna pa rnRNA― mole―

kylen,sedan dettRNA med passande kombination for
de tre nastfOuande baserna pa mRNA‐ molekylen etc.

Pa detta satt bildas en polypeptidke● a med en specirlk

sekvens av aminosyror,som motsvarar den speciflka
sekvensen av baseri DNA― segmentet dvs genen

viss kroppsdel Elektroforesen far pagi sa linge

som moiligt Sa att proteinerna separerar maxi‐

malt.Efter avslutad elcktrofores innchaner gelen

linga band av(osynliga)proteiner och det galler

nu att undersё ka dem ett och ett.Gelen skars i

horisontella skivor(4′ gcl), sonl偽rgas f6r olika

enzymer.Eftersom det gar at myCket sma mang―

der prov, ricker en liten insekt i regel till tre

geler, vilket inncbar att 12 ollka enzymer kan

undersё kas hos ctt och sanlma individ.

Resultatet efter enzymttrgningen ar ett rnё ns―

ter av flickar, som visar var enzymet hamnat i

elektroforesen, Detta mё nstcr kan variera at―

skilligt och nagra cxcmpel visas pa Fig.3.I Fig.3

A har vatte prOV givit upphov till en nack,sOm

alla har vandrat lika lingt.Dctta betyder att ana

individ har samma gen mcd avseende pa detta
enzym. En bctydligt mer komplicerad bild ger
Fig. 3 B, som visar att det rlnns varianter av

samma enzym med olika elektrisk laddning.Alla
prov har givit aackar pa tre nivler(markeradc

med l,2 och 3) Innebё rden av detta ar att det

rlnns tre。lika gener, som gё r(kodar fё r)detta

enzym.I generna l och 2 flnns yttcrligare varia―

tion,sonl bast visas av gen l Har rlnns 01ikhcter
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RNA
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Fig.2 Eninsckt,i detta fan en fJaril(Er′ ι′α′777ι′α),gёrs i ordning for enzymundersёkning.Eftersom detta ar ett
relat市 t stort● ur anvands endast mellankroppen,som mosas(homogeniseras)i Vatten i ett hall pl en tenonplatta.
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ansiuts till en strё mkrets via wetex‐ dukar och tva bufFertkarl. vid denna elektrofores iater man proteinerna
vandra i ett par timmar,varefter det hela avbryts och gelen skars itunna skivor(i rege1 4 skivor/gel)Vaie SkiVa

fargas for ett visst enzym Oftast vill rnan unders6ka 10-20 olika enzymer,vilkctinnebar att protein16sningen fran
ett och samma individ sugs upp pa nera papper, som placeras pa olika geler Fig 3 visar resultatet efter
elektrofores Och enzymね rgning
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menan individerna.Den langst t‖ i vanster har en

nack av den snabbare varianten(M =medium),
nasta har tvi flackar(M OCh S = slow),nasta s

osv.Denna variation kan bara tolkas pa ctt satt,

nanlligen att det rlnns tva 01lka varianter(alleler)

av samma gen.Eftersom individen har tva upp‐

sattningar av ana gener,kan den antingen ha tva

stycken av M‐ eller tva av s_anelen(hOmOzygot)

e‖er en av vardera siaget(MS, heterozygot).
Variationen i en gen kan vara mer komplicerad

an sOnl visas har,eftersom det kan flnnas fler an

tva a‖eler.I Fig.3 C visas ytterligare en variant.

Det r6r sig om tva gener_MDH-loch MDH‐ 2,

dar den senare har gatt at det negativa hanet. I

blda gencrna rlnns variation. I MDH‐ l hr ana
homozygota fё r M‐anelen utOm ett individ som

ar heterOzygot. Till skillnad fran tidigare har

denna heterozygot tre flackar i stallet fё r tvi.

Detta beror pa att de proteiner(polypeptider),

som bildas av genen,siasihop tvi och tva och pa

sa satt bildar enzymet(en dimer).Om indi宙 det

ar homozygOt kommer bada halvorna av enzy‐
met att vara ldentiska,Inen onl det ar en hetero‐

zygot(ex. MS)kOnliner det att bildas M‐  och
S‐ polypeptider, som kan sias ihop till MM‐

,

MS‐och SS‐enzym.Alltsa tre flackar.

Variation inom och menan arter

Genonl att undersё ka ctt st6rre antalindivid fran

en art ener heⅡ re population i sa manga gener
som maligt enligt ovan kan man tt ett matt pa
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Fig 3 Tre olika geiskivor som ttrgats for enzymerna

α‐GPDH(A),MPI(B)。 Ch MDH(C).16 prover(indi―
Vid)har undersё kts Slitsen dar proverna applicerats
visas av en pil Alla enzymer utom det langst ner i C
har vandrat at det positiva hanet _A.Ingen variation

bortsett fran den som uppkommit genom spanningsva‐
Hationer ёver gelen Detta visar att ana individ har
samma gen fbr detta cnzym ― B Ett komplicerat
m6nster. Det inns tre olika gener f6r detta enzym,
markerade med l,2 och 3 1 l och 2 flnns vardera tva
alleler(M oCh S),medan i3 bara flnns en anel(sOm i A
oVan).1 l ar individet langst till vanster hOmozygot 16r

M―alielen, nasta individ heterozygot(MS)。 Ch nasta
homozygot f6r S‐ anelen _c MDH-l dvs den positivt
vandrande varianten ar en dimer, vilket visas av den

tre‐ bandade heterozygoten Aven MDH‐ 2 ar en dimer

men detta syns daligt pa fotot.Ovanbr MDH-1 ligger
ett band av svaga nackar,sOm representerar ett annat
enzym― ME

hur pass variabel genetiskt sett arten ener pOpu―

lationen ar Det ar inte ovanligt hos insektpopu‐

lationer att halften eller fler av de gener som

undersё kts ar polymOrfa dvs har lner an en a‖ el

Detta ar en fё rbluffandc h6g grad av genetisk

variation och det visar att arter har en hё g genc‐

tisk beredskap att m6ta fё randringar i mij6n

Man kan ocksa med denna kansliga metod un‐

dersё ka skillnader menan pOpulationer inom
samma art och darmed battre fё rsta de differen―

tieringsprOcesser som leder till att nya arter

uppstar.Jamforelser rnellan olika arter ar ocksa

intressanta.Artema kan jambras gen br gen,
vilket kan ge ett kansligare och exaktare matt pa

skillnader rnenan arter.

Begransningar i metoden

Efter vad sonl sagts hittills kan man latt fё rledas

tro att detta ar en universalinetod f6r genetiska

undersё kningar.Sa ar dock ingalunda fanet.c)m

man ar ute efter att rnata genetiska likheter inel‐

lan populationer och arter kan detta bara g6ras i

de genersonl ar gemensamma.Sonl ett teoretiskt

exempel kan vita MDH,som ar ett enzym i den

basala metabolismen och da“ Or bё r flnnas hos

alla organismer. Genen ener generna fё r detta

enzym ar emenertid inte desamma fOr ana. Om
en art bara har ME)H‐ l och en annan bara
MDH-2 sa kan dessa arterintejambras i MDH.
sa lange arterna ar rnyCket narbesiaktade har de i

regelsamma gener och ar damor m● liga attjam‐

bra med varandra med denna metod. Saledes,
metoden lampar sig fbr unders6kningar av art‐

grupper men inte fё r slaktskapsanalyser av en

insektsordning.

En annan begransning ar det fital enzymer

som man lyckats hitta en analysteknik fё r.Det ar

s,lan mer an 15 olika enzymer som kan under―
sё kas hos en och samma art.Urvalet av enzymer

ar ocksi skevt och sadana som ingari den basala

metabolismen ar starkt ёverrepresenterade.Den

alivarligaste begransningen ar kanske att man

inte ans kommer at en myCket viktig grupp av

enzymer,namligen de som styr de andra gener‐

nas aktivitet. Den skillnad man mater ar。 1lkhe‐

ter i elektrisk laddning hos protein‐ molckyler,

vilket ar ett ganska oprecist rnatt,eftersom olika

proteiner mycket val kan ha samma laddning.

Sett ur denna synvinkel bё r rnetoden underskat‐

ta den genetiska variation som flnns.

Trots ana brister har denna nya teknik(a10‐

zymelektrofores)inneburit att vi fitt en helt ny

insikt i den genetiska variationen.
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