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Selvom hver celle i en flercellet organisme har det samme 
genom er det forskellige dele af dette genom der udtrykkes 
i forskellige celletyper og til forskellige tider. Denne forskel 
i rumligt og tidmæssigt udtryk af gener skal være stramt 
styret, for at organismens vækst og udvikling foregår 
ordentligt. 

Derudover skal denne styring også nedarves stabilt 
fra generation til generation. Mange aspekter af denne 
genregulering er styret af specifikke DNA-sekvenser, både 
inden i og udenfor generne. 

Disse regulatoriske DNA-sekvenser inkluderer 
promotorregioner, der typisk ligger ”opstrøms” for genet de 
kontrollerer og enhancer-sekvenser, der kan ligge meget 
langt fra selve genet. 

I 1940-erne opfandt genetikeren og udviklingsbiologen 
Conrad Waddington udtrykket ”epigenetik” til at beskrive 
ændringer i et gens udtryk, der ikke afhængig af DNA-
sekvensen. Forstavelsen ”epi” betyder ”på” eller ”over” og 
derfor beskriver epigenetic genetiske modifikationer der sker 
ovenpå DNA-molekylerne, frem for i DNA-molekylet. 

I dag er epigenetik et voksende forskningsområde, der 
dækker over flere forskellige mekanismer til genregulering, 
inklusiv DNA methylering, histone modifikation og
regulatoriske RNA-molekyler.

DNA methylering, hvor et methylase-enzym sætter methyl-
grupper på cytosinnukleotider, er en vigtig epigenetisk 
mekanisme i både bakterier, dyr og planter. 

Ofte er det methylering af en promoter der forhindrer binding 
af en transkriptionsfaktor, der er nødvendig for initiering af 
transskription, der er årsagen til at et gen ”lukkes ned”.

Methyleringsmønstre kan nedarves, så den korrekte ”gen-
nedlukning” gives videre fra generation til generation. 
Nedarvning af en epigenetisk effekt fra ens forældre kaldes 
”imprinting”. 

Et epigenetisk locus (epi-allel) fastholdes som regel i en 
fuldt methyleret tilstand. Begge nukleotider på begge 
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DNA-molekyler er methyleret. Når den semikonservative 
replikation finder sted, sidder der så methylgrupper på 
begge de originale strenge. En methylase vil herefter sætte 
en ny methylgruppe på den nye DNA-streng. Dette forklarer 
hvorfor methylmodifikationer (”Mærker”) er arvelige,
også selvom de ikke ændre i DNA-sekvensen.

Figur 1. fwa-1 mutant og 
vildtype Arabidopsis.
retrotransposon).

Blomstringstid er et vigtigt fænotypisk træk hos planter.
Dette forsøg viser sammenhængen mellem en epigenetisk
genotype for FWA-genet til den sentblomstrende fænotype i
modelplanten Arabidopsis thaliana.

FWA-genet koder for en homeodomæneholdig
transkriptionsfaktor1, der styrer blomstringen. Normal
blomstring kræver af begge kopier af genet er lukket ned i
vævet for vildtype planten. FWA-genet er lukket ned ved
DNA methylering af gentagende sekvenser i promotoren og i
5’-regionen af genet. (Se figur 1).

1Transkriptionsfaktorer der binder til DNA på en bestemt facon.
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Selvom fwa-1 mutanten har samme gensekvens vil 
demethylering af denne region tillade transkription af FWA
genet og derfor medføre sen blomstring.

I dette forsøg er det vildtypen Ler og mutanten fwa-1 planter
der arbejdes med. Genomisk DNA fra den normalt
blomstrede og den sent blomstrende plante ekstraheres.
Det oprensede DNA inkuberes herefter med
restriktionenzymet McrBC. I modsætning til klassiske
restriktionsenzymer er McrBC modifikationsafhængig,
hvilket vil sige at den genkender og klipper methylerede GC
og/eller AC dinukleotider. Derfor vil den methylerede
vildtype allel af FWA-genet blive klippet over af McrBC,
mens den demethylerede mutant-allel ikke vil klippes over.
(Se figur 2)

Figur 2. Skitse af McrBC’s 
fuktion

McrBC-fordøjet DNA og ufordøjet kontrol-DNA kopieres ved
PCR og produkterne analyseres ved agarosegel-
elektroforese.

Primers der går henover FWA promoter og 5’ regionen
kopierer et PCR-produkt fra det intakte DNA fra fwa-1
mutanten, men kan ikke kopiere DNA fra det fordøjede
vildtype DNA.
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Figur 3. Oversigt over 
FWA-genet for vildtype 
og mutant. Vildtype 
DNA er methyleret og 
klippes derfor i stykker af 
McrBC-enzymet.

Figur 4. PCR-produkterne 
adskilles på agarosegel. 
Der ses et tydeligt bånd 
ved 846bp
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Del 1: Udplantning og vækst af Arabidopsis
(Denne del er udført inden campen) 

1. Pottemulden fugtes. Plantepotterne opdeles i 3-delte 
sektioner. Halvdelen af sektionerne mærkes med ”ler-o” 
og resten med ”fwa-1”. Potterne fyldes ensartet med 
muld, der ikke må være for kompakt.

2. Placer plantepotterne i bakken og efterlad et område 
åbent, så der kan vandes.

3. Spred forsigtigt frøene jævnt oven på mulden. Dette 
gøres lettest som beskrevet nedenfor. Husk at der er 2 
forskellige slags.
a. Fold et stykke papir (10*10 cm) på midten.
b. Hæld frøene ud på papiret og ryst den forsigtigt ud 

på mulden.
c. Sørg for at der er plads mellem frøene (ca 2 cm) for 

at de har bedre plads til at gro og fænotypen er 
mere tydelig. Plant 2-3 frø per potte.

d. Noter datoen for udplantningen.
4. Hæld vand i bakken, så der er ca 1,5 cm vand i bunden. 

Der vandes jævnligt, så mulden er fugtig men ikke 
gennemvåd.

5. Sæt låget på plantebakken for at fremme spiring. Låget 
kan fjernes 1-2 dage efter spiring.

6. Der skal være lys på planterne døgnet rundt. Placer 
lyskilden ca. 30 cm over planterne.

7. Blomstringstiden noteres som den tid der er gået fra 
udplantning til der fremkommer støvknapper (anthers) i 
blomsterne

8. Fortsæt til næste trin, så snart den sent-blomstrende 
fænotype er tydelig i fwa-1 mutanterne



6 / 11

Undervisningsforløb “Epigenetik“ 
Vers. 06.20

Del 2: Isolering af DNA fra planter
I de følgende trin skal grupper med ulige gruppenummer
arbejde med Lervildtypen, mens grupper med lige numre
skal arbejde fwa-1mutanten. Senere skal I sammenholde
resultaterne for at kunne konkludere på forsøget.

1. Hent både vildtype Ler og mutant fwa-1 planter. 2 af de 
største blade eller en tilsvarende mængde materiale af 
de små blade, svarende til 0,5 cm2. Brug evt den store 
ende af en 1 ml mikropipettespids (blå) til at udstemple 
dette areal.

2. Findel planterne så stykker er ca 5 mm. Pas på at de 2 
prøver ikke blandes (krydskontamination)

3. Kom de findelte planter i rene 1,5 ml Eppendorf-rør, der 
er markeret med genotypen og gruppens nummer.

4. Tilsæt 100 μL Nuclei Lysis Solution til hvert Eppendorf-
rør.

5. Knus plantecellerne ved at mase en ren plastikspatel 
kraftigt mod indersiden af Eppendorf-røret i 2 minutter. 
Gentag med det andet Eppendorf-rør med en ny, ren 
plastikspatel.

6. Tilsæt yderligere 500 μL Nuclei Lysis Solution til hvert 
Eppendorf-rør.

7. Inkubér på varmeblok eller vandbad ved 65°C i 15 
minutter.

8. Tilsæt 3 μL RNAse-opløsning til hvert Eppendorf-rør. Luk 
låget og bland ved at vende Eppendorf-røret adskillige 
gange.

9. Inkubér på varmeblok eller vandbad ved 37°C i 15 
minutter. Herefter skal de stå ved stuetemperatur i 5 
minutter.

10. Tilsæt 200 μL Protein Precipitation Solution til hvert 
Eppendorf-rør. Bland ved at knips gentagende gange på 
bunden af Eppendorf-røret.

11. Blandingen afkøles på isbad i 5 minutter 
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12. Cellerester skal fjernes fra blandingen ved 
centrifugering. Placer jeres Eppendorf-rør i 
mikrocentrifugen, så der er balance. Husk at vende 
hængslet på Eppendorf-røret udad. Vent til alle grupper 
er klar. Der centrifugeres i 4 minutter på maximal 
hastighed for at samle proteiner og andre cellerester i 
en pellet.

13. 2 nye 1,5 ml Eppendorf-rør markeres med genotypen og 
gruppens nummer. Brug en ny pipettespids til at overføre 
600 μL af supernatanten til det rette Eppendorf-rør. Husk 
at skifte pipettespids mellem hver overførsel. Pas på ikke 
at ramme pellet når der udtages supernatant. De gamle 
E-rør kan nu smides ud.

14. Tilsæt 600 μL isopropanol til supernatanten i hvert at 
de 2 Eppendorf-rør. Luk låget og bland ved at vende 
Eppendorf-røret adskillige gange.

15. DNA skal nu samles ved centrifugering. Placer jeres 
Eppendorf-rør i mikrocentrifugen, så der er balance. 
Husk at vende hængslet på Eppendorf-røret udad. Vent 
til alle grupper er klar. Der centrifugeres i 1 minut på 
maximal hastighed for at samle DNA i en pellet.

16. Supernatanten kan nu forsigtigt pipetteres fra. Pas på 
ikke at ramme pellet. Tilsæt 600 μL 70% ethanol. Knips 
gentagende gange på spidsen af Eppendorf-røret for at 
vaske pellet.

17. Der centrifugeres igen 1 minutter ved maksimal 
hastighed.

18. Pipettér forsigtigt supernatanten fra, men pas på ikke at 
ramme pellet.

19. Pellet får lov til at lufttørre i 10-15 minutter for at fjerne 
den sidste ethanol. Sæt evt. Eppendorfrøret på en 37°C 
varmeblok.

20. Tilsæt 100 μL DNA Rehydration Solution til hvert 
Eppendorf-rør og opløs pellet ved at pipettere op og ned 
flere gange.

21. Inkubér DNA ved 65°C i 45-60 minutter.
22. Prøverne skal gemmes på isbad, indtil de skal benyttes 

til de videre forsøg. (Fordøjelse med McrBC)
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Del 3: Fordøjelse af DNA med McrBC

1. Markér Eppendorf-rør med gruppenummer og DNA-type: 
 
”WU” (vildtype DNA, uden fordøjelse) 
”WD” (vildtype DNA, med fordøjelse) 
”MU” (mutant DNA, uden fordøjelse) 
”MD” (mutant DNA, med fordøjelse) 

2. Brug skemaet herunder som en checkliste mens at alle 
reagens tilsættes. Læs ned gennem hver søjle og tilsæt 
samme reagens til alle relevante Eppendorf-rør. Brug en 
ny pipettespids hver gang der skal tilsættes et nyt 
reagens til et Eppendorf-rør. Alle Eppendorf-rør skal 
være på isbad imens dette foregår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tilsæt 10 μL sterilt demineraliseret vand til WU og MU og 
8 μL sterilt demineraliseret vand til WD og MD.

4. Brug en ny pipettespids til at tilsætte 3 μL Restriction 
buffer til hvert Eppendorfrør.

5. Brug en ny pipettespids til at tilsætte 2 μL McrBC til WD 
og MD.

6. Brug en ny pipettespids hver gang for at tilsætte 12 μL 
Vildtype Ler DNA til WU og WD

7. Brug en ny pipettespids hver gang for at tilsætte 12 μL 
Mutant fwa-1 DNA til MU og MD.

8. Bland ved at knipse gentagende gange på bunden af 
Eppendorf-røret. Reagenserne samles ved at banke 
spidsen af Eppendorf-røret let mod bordet.

9. Inkubér reaktionsblandingen ved 37°C (vandbad eller 
varmeblok) natten over. 
I skal nå hertil på 1. dag

10. Flyt Eppendorf-rørene til et 65°C vandbad eller 
varmeblok i 20 minutter, for at inaktivere McrBC.

11. Eppendorf-rørene opbevares på isbad, indtil næste trin 
startes (PCR)
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Del 4: PCR amplifikation af DNA
 

 
 
 
 
 

1. 1: Hent 2 PCR-rør, med Ready-To-Go PCR-perler. Markér 
med gruppenummer og DNA-type: 
 
”WU” (vildtype DNA, uden fordøjelse) 
”WD” (vildtype DNA, med fordøjelse) 
”MU” (mutant DNA, uden fordøjelse) 
”MD” (mutant DNA, med fordøjelse) 

2. Brug skemaet herunder som en checkliste mens at alle 
reagens tilsættes. Læs ned gennem hver søjle og tilsæt 
samme reagens til alle relevante Eppendorf-rør. Brug 
en ny pipettespids hver gang der skal tilsættes et nyt 
reagens til et Eppendorf-rør. Alle Eppendorf-rør skal 
være på isbad imens dette foregår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Brug en ny pipettespids til at tilføre 22,5 μL FWA Primer 
mix til hvert Eppendorfrør. Giv perlerne 1 minut til at blive 
opløst, inden I fortsætter til næste trin.

4. Brug en ny pipettespids til at tilføre 2,5 uL Vildtype 
ufordøjet DNA til WU. Sprøjt direkte ned i FWA Primer mix 
og sørg for at der ikke er noget DNA tilbage i spidsen.

5. Brug en ny pipettespids til at tilføre 2,5 uL Vildtype 
fordøjet DNA til WD. Sprøjt direkte ned i FWA Primer mix 
og sørg for at der ikke er noget DNA tilbage i spidsen.

6. Brug en ny pipettespids til at tilføre 2,5 uL Mutant 
ufordøjet DNA til MU. Sprøjt direkte ned i FWA Primer mix 
og sørg for at der ikke er noget DNA tilbage i spidsen.

7. Brug en ny pipettespids til at tilføre 2,5 uL Mutant 
fordøjet DNA til MD. Sprøjt direkte ned i FWA Primer mix 
og sørg for at der ikke er noget DNA tilbage i spidsen.
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8. Blandingerne skal opbevares på isbad, indtil hele holdet 
er klar til at starte PCRmaskinen.

9. Placér PCR-rørene i PCR-maskinen og start programmet: 
 
Denatureringstrin:  94°C  30 sekunder 
Annealingstrin:  60°C  30 sekunder 
Extentionstrin:  72°C  30 sekunder 
 
Længde:  35 cykler 
 
Herefter sænkes temperaturen til 8°C. 

10. Efter PCR, skal prøverne opbevares på isbad eller i 
fryser (-20°C) indtil næste trin (Gelelektroforese).
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Del 5: Gelelektroforese af PCR-produkter 
 
 
 

 
 
 

1. Gør et støbekar klar ved at forsegle enderne. Placer 
kammen i den ønskede position.

2.  Hæld 2% agaroseopløsning i karret, til det dækker 1/3-
1/2 af højden af tænderne på kammen. (50-60 ml)

3.  Vent 20 minutter, mens gelen størkner.
4.  Placér gelen i elektroforesekarret og tilsæt TBE buffer, til 

gelen er dækket.
5.  Kammen fjernes forsigtigt. Sørg for at der er TBE-buffer i 

alle brønde.
6.  Vend karret, så det passer med billedet herunder. Brug 

en ny pipettespids til at komme 20 uL pBR322/BstNI i 
brønden til venstre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Brug en ny pipettespids hver gang og kom så 25uL af 
hver prøve i hver sin brønd.

8.  Gelen køres i ca. 30 minutter ved 130V. DNA-båndene vil 
være tilstrækkeligt adskilt, når den røde farve er mindst 
50 mm fra brøndene.

9.  Gelen overføres forsigtigt til et plastikkar til farvning. 
Brug handsker når gelen og farveblandingen håndteres.

10.  Farveblandingen gøres klar:
 
 a. 15 uL GelGreen 10000*stamopløsning
 b. 1 ml 5M NaCl
 c. 49 ml Demin vand.
11.  Farveblandingen hældes over gelen og står 20-30 min 

på rystebord eller ryst med håndkraft.
12.  Gelen kan nu analyseres under UV-lys (430nm) eller 

anden passende lyskilde. Tag et billede af gelen til 
senere brug.


