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’Grönt’ DNA
Enkel isolering, restriktionsenzymklyvning och 
elektrofores av kloroplast-DNA

Introduktion
Kort efter återupptäckten av de Mendelska lagarna observerades 
ärftlighetsmönster som gav en antydan om att det i växter fanns 
gener som inte var knutna till kromosomer. Det var emellertid 
inte förrän 1962 som man fick definitiva bevis för att kloroplaster 
innehåller DNA. Hos de flesta arter ärvs kloroplast DNA (ctDNA) 
från moderplantan och har en låg mutationshastighet. Det har 
därför en stor betydelse för förståelsen av evolutionen.

Mellan 10-100 kloroplaster finns i varje fotosyntetiserande cell 
och varje kloroplast innehåller 50-100 kopior av ctDNA. Ungefär 
10–20% av en växts totala DNA finns i kloroplasterna. 

Liksom plasmider och mitokondrie-DNA är ctDNA cirkulärt; består 
vanligen av 120–150 kb och kodar för ungefär 80 proteiner. Många 
av de proteiner som kloroplasterna behöver för sin funktion kodas 
dock för av kärn-DNA. Hit hör bland andra de enzymer som behövs 
för replikation av ctDNA. Omkring 25 olika arters ctDNA har hittills 
fullständigt sekvenserats.

Syfte
Idag prepareras ofta orenat DNA-extrakt från olika växter fram på 
ett enkelt sätt i skolan [1]. Efter det att det blivit möjligt att köpa 
rena restriktionsenzymer, billig elektroforesutrustning och att säkra 
färgningsmetoder blivit tillgängliga, har det också blivit vanligt att 
man utför klyvning med restriktionsenzymer och gelelektrofores av 
lambda-DNA [2, 3].

När elever isolerar kärn-DNA från växter och därefter försöker att 
få tydliga band vid efterföljande gelelektrofores, blir emellertid 
resultatet ofta en besvikelse. Detta beror på att kärn-DNA är mycket 
långt och har många restriktionsställen, vilket resulterar i att många 
fragment bildas, vilket ger upphov till en ’smet’ på gelen snarare än till 
distinkta band.

Denna laboration beskriver en enkel metod att isolera relativt rent 
ctDNA. I motsats till kärn-DNA är ctDNA kort och har få ställen där 
restriktionsenzymer klyver. Det är därför möjligt att klyva detta DNA 
så att man får fram tydliga fragment efter en elektrofores. Metoden 
ger också stora möjligheter till fortsatta undersökningar - som ’öppna 
laborationer’. 

Metoden att isolera DNA, som beskrivs här, är en omarbetning 
efter Bookjans et al [4]. Den bygger på användandet av en 

extraktionsbuffert med hög saltkoncentration, som gör risken 
för kontamination av kärn-DNA mindre — detta skiljer sig från 

liknande extraktionsbuffertar som innehåller sackaros som 
osmotiskt medium för att hålla kloroplaster hela.
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Utrustning och material

Vad som behövs per person/grupp

För extraktion av kloroplast-DNA

•      20–30 g nyplockade blad (omkring en hand full). Blad från 
rättika, kålrot och ärta brukar ge bra resultat. Observera att 
spenat, salladsblad etc som man kan köpa från snabbköpet 
vanligen inte ger bra resultat; man behöver unga skott som 
inte bildat alltför mycket fibrer och stärkelsekorn. Äldre 
växter bildar stärkelsekorn, som under centrifugeringarna vid 
isoleringsproceduren river sönder kloroplastmembranen och 
därmed frisätter DNA. Detta gör att utbytet blir lägre. Fruset 
material ger också dåligt utbyte, troligen av samma orsak.

•      Tris/EDTA/Salt extraktionsbuffert, 60–90 ml för varje 
extraktion

•      Diskmedel med salt, 10 ml för varje extraktion
•      100 µl proteas (omkring 2 droppar) för varje extraktion, t. ex. 

Novozymes Neutrase®

•      Etanol, 3 ml för varje extraktion (åtminstone 80 % etanol 
behövs; den skall vara iskall — se stycket om Säkerhet)

•      Sterilt vatten, 100 µl till varje extraktion
•      Filtrertratt
•      Bägare, 100 ml
•      Gasväv, ca 200 mm x 800 mm, vikt i fyra delar
•      Centrifugrör, 15 ml, 7 för varje extraktion
•      Mikrocentrifugrör (1.5 ml), 4 för varje extraktion
•      Pateurpipetter i plast, 2 per extraktion
•      Plaststav 
•      Krossad is i en behållare
•      Pappershanddukar
•      Tillgång till en köksmixer, ett stoppur, en centrifug, en 

mikrocentrifug, två vattenbad eller inkubatorer, som håller 60ºC 
resp 37ºC

För klyvning med restriktionsenzym

•      Mikropipetter för att pipettera 20 och 100 µl.  
•      Torkade restriktionsenzymer, BamHI eller HindIII, som 

innehåller 10 units enzym eller lösta ekvivalenter i en lämplig 
buffert

•      Provrörshållare som skall användas under inkubationen (denna 
kan framställas genom att man gör hål i skumplast med en 
korkborr)

•      Tillgång till ett vattenbad eller en inkubator som håller 37 °C

För gelelektrofores

•      Gelelektroforesutrustning och spänningsaggregat
•      Mikropipetter, 2 och 25 µl 
•      Agaroslösning (0.8 % i TBE buffert)
•      ’Loading dye’, med bromfenolblått
•      TBE som elektroforesbuffert, pH 8.5
•      Azur A lösning (0.08% i 20 % etanol) för färgning av gelen
•      EXTRA: 1 kb DNA-stege 

DNA (ej i rätt skala) finns i 
kloroplasternas stroma.
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Tillvägagångssätt
Eftersom DNA häftar vid glas är det viktigt att använda 
plastpipetter, plaströr etc för mycket av arbetet i denna laboration. 
Under hela proceduren skall alla lösningar och all utrustning 
hållas på is, om ingenting annat skrivs. Detta förebygger delvis 
nedbrytning av DNA.

A   Isolering av kloroplast-DNA 

1    Lägg 20–30 g nyplockade blad i en köksmixer. Tillsätt tre gånger 
volymen av bladmassan med Tris-EDTA-Salt extraktionsbuffert 
(t. ex. sätt 90 ml buffert till 30 g blad). Blanda under 10–15 
sekunder.

2    Filtrera bladmaterialet genom fyra lager gasväv ner i en bägare 
och spara fitratet. Gasväven fitrerar bort celler och bladrester 

— endast kloroplasterna passerar genom gasväven.
3    Centrifugera filtratet vid 3 000 rpm under 5 minuter, varefter 

supernatanten hälls bort. Observera: Om pelletten inte är 
hårt packad måste försiktighet iakttas, så att du inte häller ut 
den! Pelletten innehåller intakta kloroplaster. Supernatanten 
är svagt grön, beroende på att några kloroplaster skadas och 
därmed förlorar klorofyll. Tylakoidmembranerna som frisätts när 
kloroplaster skadas bryts sönder ytterligare vid blandningen och 
en del kommer att finnas i supernatanten.

4    OM TID FINNS: Lös åter upp pelletten i 5 ml Tris-EDTA-NaCl 
extraktions- buffert och centrifugera i ytterligare 5 minuter 
vid 3 000 rpm. Häll bort supernatanten som förut. Denna 
andra centrifugering tar bort återstående cellrester/andra än 
kloroplaster/från suspensionen.

5    Lös åter upp kloroplasterna i 10 ml diskmedel-salt lösning och 
inkubera vid 60 °C under 15 minuter. Denna resuspension kan 
vara lite svår att genomföra, eftersom lösningen är viskös. Du 
måste vara försiktig, så att det inte bildas alltför mycket skum 
från diskmedlet när suspensionen blandas. Om du börjat försöket 
med mer än 30 g blad skall du tillsätta mer diskmedel-NaCl i 
proportion till massan blad.

6.   Kyl suspensionen snabbt på is, tillsätt 100 ml (omkring 2 
droppar) proteas och inkubera vid 37 °C under 10 minuter. Detta 
denaturerar nukleinsyra- nedbrytande enzym och andra proteiner, 
som kan påverka senare behandling.

Behåll
pelletten

http://www.bioscience-explained.org


4 COPYRIGHT © BIOSCIENCE EXPLAINED, 2002

bioscience | explained Vol 1 | Nr 2

www.bioscience-explained.org

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11

ctDNA

7     Kyl suspensionen på is så att dess temperatur blir lägre än 10 °C och 
centrifugera vid 3 000 rpm under 5 minuter. Du bör få en gulaktig/grön 
supernatant ovanpå den mörkt gröna fällningen av kloroplastrester.

8    Tag försiktigt upp supernatanten med hjälp av en pipett och kyl 
den därefter på is. Supernatanten innehåller ctDNA. 

9     Häll iskall etanol med hjälp av en pipett försiktigt över 
supernatanten. Se till att vätskorna inte blandas. Använd något 
mer etanol än du har kloroplastextrakt. Låt röret stå på is under 
åtminstone 10 minuter. Vita DNA-trådar framträder i gränsskiktet 
mellan de två skikten Därefter rör de sig upp mot etanolskiktet.

10   Tag med en pipett försiktigt upp det övre (etanol) skiktet med 
ctDNA och för över det till 2–4 mikrocentrifugrör. Centrifugera 
ner ctDNA vid 10 000 rpm under 5 minuter. En ljusbrun pellet skall 
framträda i rören.

11   Pipettera av supernatanten och låt röret stå upp och nervänt på 
en pappershandduk över natten för att torka. Det är viktigt att all 
etanol dunstar bort. Om DNA inte skall användas direkt, så kan 
det frysas och förvaras i fleramånader.

Häll bort
etanolen

Behåll
supernatanten
med ctDNA

Kloroplast
rester

ctDNA
fällning

Iskall
etanol
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Dry
ctDNA

100 µl

Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14

Dry
ctDNA

100 µl

Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17

2 µl

20 µl

ctDNA

B.  Restriktionsklyvning

12  Lös upp DNA i en liten volym destillerat vatten. Om man har 
börjat med 30 g blad, så är ≤100 ml tillräckligt.

13  Tillsätt 20 µl av denna lösning till ett rör, som innehåller 10 
units av BamHI eller HindIII (skall vara i lämplig buffert om du 
använder enzym i lösning). Observera: EcoRI ger alltför många 
band för att vara användbar i de fall som hitills testats, nämligen 
rättika (Raphanus sativus), kålrot (Brassica campestris ssp.rapa) 
och ärta (Pisum sativum).

14  Inkubera röret (rören) vid 37 °C under 30–45 minuter (inte 
längre) i ett vattenbad eller i en inkubator. Om man inkuberar 
alltför länge kan det hända att restriktionsenzymen börjar 
klippa även på ställen som de normalt inte gör. De kluvna proven 
kan förvaras frysta, tills de skall köras på elektrofores.

C   Gel elektrofores

15  Sätt 20 ml ’loading dye’ med bromfenollösning till varje rör med 
kluvet ctDNA. 

16  Pipettera ner 20 ml prov i vardera av brunnarna i en 
elektroforesgel. EXTRA: Du kan tillsätta en 1 kb DNA-stege till 
en eller flera av brunnarna. Du kan då uppskatta storleken av 
ctDNA fragmentan.

17  Kör elektroforesen tills ’loading dye’ når ungefär 10 mm från 
slutkanten av gelen. Om du använder NCBE’s minigel tar det 
ungefär 31⁄2 timmar vid 27 V. Med standardutrustning tar 
elektroforesen ca 30 minuter vid 80 V.

Vatten

Restriktions
enzym

’Loading dye’

DNA-
fragment
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Fig. 18 Fig. 19

Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22

B H U B H B H U

12 216

10 180 9 1628 144 7 126
6 108

5 090
4 072

3 054

2 036

1 636

1 018

506 + 517

11 198

18  Avbryt elektroforesen genom att stänga av spännings-
aggregatet och färga gelen med Azur A- lösning under exakt 4 
minuter.

19  Häll av färgen och låt de färgade DNA-banden utvecklas. 
Beroende på gelens tjocklek kan detta ta mellan 20 minuter och 
6 timmar. Efter flera timmar har färgen diffunderat genom gelen 
och ctDNA banden syns ännu tydligare.

Resultat från olika arter
Figurerna 20–22 visar klyvningsresultat från rättika (Raphanus sativus),  kålrot (Brassica campestris ssp. rapa) och 
ärta (Pisum sativum). B visar klyvning med  BamHI; H visar klyvning med HindIII och U visar okluvet DNA. 

Bästa resultaten erhölls, när man använde groende plantor som var ungefär tre veckor gamla.

Gelerna nedan var infärgade med etidiumbromid (10 µg/ml) som lösts i gelen och körda vid 80 V under 
30 minuter. För skolbruk rekommenderas inte användning av etidiumbromid — se Säkerhet. En UV-
transilluminator användes för att visualisera ctDNA och fotografierna är tagna med en digitalkamera.  

Azur A
rör sig genom 

gelen och färgar 
DNA

Ovan: Färgad gel. Det mönster du kommer att få 
överenstämmer inte med detta.
Höger: Fragment storlekar i en typisk 1 kb stege.
Dessa gör att man kan jämföra fragmentens
storlek hos ctDNA. 

http://www.bioscience-explained.org
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Säkerhet
För att åstadkomma tydliga fotografier i denna publikation 
användes etidiumbromid  att färga gelerna, som visas i figurerna 
20–22. Etidiumbromid bör inte användas i skolor om man inte 
har genomfört en ordentlig riskanalys. Dessutom måste man 
kontrollera att tillstånd att använda etidiumbromid finns. Säkrare 
färger som Azur A eller Nilblått-sulfat ger mycket bra resultat och 
kan rekommenderas för skolbruk [5, 6].

Undvik att inandas TRIS eller EDTA pulver som används för att göra 
buffert. Använd ansiktsmask vid dessa tillfällen. Båda kemikalierna 
kan verka irriterande och kan orsaka skada vid fysisk kontakt eller 
vid inandning.

Smält agaros kan skålla huden, så var försiktig vid hanterande av 
den flytande, varma gelen.

De flesta frysskåp är inte gnistsäkra. Du måste därför se till 
att etanol som sätts i en frys är ordentligt förseglad så att inte 
etanolångor kommer ut. Ett alternativ är att ställa den ordentligt 
förslutna etanolen på is under flera timmar innan försöken startas.

Inga av de övriga kemikalierna som används innebär någon speciell 
risk. Vanligt, god laboratoriehantering är tillräcklig för att undvika 
risker.

För ytterligare information angående risker vid arbete med DNA, 
kan Arbetsmiljöverket, Stockholm kontaktas.

Förarbete
Bladen måste vara nyplockade och stjälkar borttagna. Halvt vissen 
och vissen vävnad ger dåligt resultat.

Diskmedel–NaCl lösningen måste vara nyblandad.  

Alla lösningar samt utrustning skall vara kylda innan försöken startas. 
Etanolen måste vara ordentligt kyld innan användning.

Elektroforesgeler kan gjutas i förväg om man vill att spara tid. De 
kan förvaras med lite TBE buffert ovanpå och inpackade i plast i ett 
kylskåp, upp till en vecka.

Tidsåtgång
Extraktionen tar ca 90 minuter. Därefter kan DNA förvaras frusen 
tills man skall använda den. 45 minuter beräknas för inkubation 
av DNA med restriktionsenzymer (man kan eventuellt gjuta geler 
medan inkubationen pågår). Elektroforesen tar ungefär 31⁄2 timmar 
vid 27 V och 30 minuter vid 80 V. Gelerna kan färgas på ungefär 10 
minuter, men resultaten syns inte tydligt förrän tidigast efter 15 
minuter till 6 timmar senare (beroende på gelens tjocklek).

Felsökning
Många diskmedel passar inte för detta arbete. De extraherar 
lipider alltför dåligt från cellmembraner, så att DNA inte blir fritt. 
Diskmedlet ’YES’ brukar ge bra resultat. Vissa undersökningar 
tyder på att utbytet av ctDNA blir bättre om man låter växterna 
stå i mörker under 36–48 timmar innan extraktionen- då försvinner 
stärkelsen. Effekten av denna procedur beror på vilken art man 
arbetar med.

http://www.bioscience-explained.org
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B. nigra
B

B. napus
AC

B. campestris
A

B. carinata
BC

B. oleracea
C

B. juncea
AB

Ytterligare undersökningar
När man undersöker DNA från hela cellen (alltså även kärn-
DNA) kan man ibland se svaga men tydliga band i ’DNA-smeten’. 
Motsvarar dessa band sådana som kommer från ctDNA? Försök att 
köra DNA-prover från extraktioner gjorda från hela celler vid sidan 
av extraktioner gjorda från ctDNA.

Kloroplast-DNA ärvs från moderplantan. En hybrid mellan två 
arter och de två föräldraplantorna kan undersökas [7]. Kålarter är  
mycket bra (Figur 23), men tyvärr blir inte mönstret man får med 
restriktionsenzymen BamHI och HindIII alltid tillräckligt distinkt 
för att avslöja ursprunget till ctDNA.

Andra snabbväxande bladväxter som sallad, spenat eller krasse kan 
också testas.

Inköpskällor
Mycket av materialet som behövs för denna laboration, 
inklusive Novozymes Neutrase®, torkade restriktionsenzym 
och elektroforesapparat, kan köpas från National Centre for 
Biotechnology Education (NCBE), The University of Reading, 
Whieknights, Rreading RG6 6AP, UK.
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Fig. 23
Släktskap mellan olika Brassica-arter 
genom jämförelse av kärn-DNA. Från 
Erickson et al (1983).
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Blomkål
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Bryssel kål
Grönkål

Raps
Foderbeta

Kålrot

Abyssinisk
senap

Orientalisk 
+ brun
senap

Svart
senap
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Webb sidor
Nicotiana tabacum plastid, complete genome (NCBI database)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/Entrez/framik?db=Genom

e&gi=13349
This site gives a genome map of tobacco chloroplast DNA (the 

first chloroplast genome from a higher plant to be sequenced).
Photosynthesis — an introduction
      http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/

BioBookPS.html
      This site give basic information and diagrams suitable for 

students’ studies.
Photosynthesis and the Web
      http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/photoweb/

default.html
      This site leads to individual pages on different aspects of 

photosynthesis.
Botany online — The Internet Hypertextbook
      http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online

This comprehensive and authoritative site has good explanatory 
material on chloroplast DNA, although the translation from 
German makes it a little difficult to follow in places.

Tackord
Detta arbete har möjliggjorts under ett en-termins ”Schoolteacher 
Fellowship” vid Robinson College, Cambridge. Författaren framför 
sitt tack till Science and Plants for Schools (SAPS) och Robinson 
College, som har ställt medel till förfogande. SAPS får medel från 
Gatsby Charitable Foundation.

Professor John Gray, Department of Plant Sciences vid Cambridge 
University har varit till stor hjälp vid utarbetandet av manuskriptet.
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TBE (Tris-Borat-EDTA)
buffert, pH 8.5
Denna buffert används 
till agarosgeler och som 
elektroforesbuffert

Receptet ger 1 l av en 
koncentration som skall spädas 
10× innan användning
Kan förvaras under obegränsad 
tid vid rumstemperatur

1 g natriumhydroxid
108 g Tris (hydroxymetyl) 

aminometan (Tris-bas)
55 g Borsyra
7.4 g Etylendiamintetraättiksyra

(EDTA, dinatriumsalt)

Rör ner ovanstående kemikalier i 
700 ml avjoniserat eller destillerat 
vatten. Rör om så att det löses. Fyll 
därefter på med avjoniserat eller 
destillerat vatten till totalvolym 
1 l. Observera: Denna lösning är 
koncentrerad och skall spädas 
med 9 volymer vatten innan den 
används.

Tris-EDTA-NaCl extraktionsbuffert, pH 8.0

Används för att extrahera kloroplaster

Receptet ger 1 l
Kan förvaras under obegränsad tid vid rumstemperatur

 6.06 g Tris (hydroxylmetyl)aminometan (Tris bas)
 9.31 g Etylendiamintetraättiksyra (EDTA, dinatriumsaltet)
 73.05 g Natriumklorid

Rör ner ovanstående kemikalier i 700 ml avjoniserat eller destillerat 
vatten. Rör så att det löses. Tillsätt ytterligare vatten så att 
totalvolymen blir 1 l. Justera till pH 8 med utspädd HCl.

Agaros gel

Används till separation av små fragment av nukleinsyror

Receptet ger 100 ml 0.8 % agaroslösning
Kan förvaras under obegränsad tid vid rumstemperatur

0.8 g DNA elektrofores-grade agaros
100 ml TBE buffert (1×)

      Sätt agarospulvret till TBE bufferten. Värm i kokande vattenbad 
eller i mikrovågsugn så att agarosen löser sig. Mindre än 1 minut 
vid  940 W effekt är tillräckligt för att smälta 100 ml agarosgel. Det 
kärl som används för den smälta agarosen får inte vara förslutet, 
men lätt täckt av en plastfilm, som man har gjort ett eller ett par 
små hål i. Skaka försiktigt på kärlet när man värmt ungefär halva 
tiden, så att agarosen är väl blandad. Tillsätt destillerat vatten 
som ersättning för det som avdunstat. Smält agaros kan förvaras 
i detta tillstånd i ett vattenbad på 55–60 °C. Kontrollerar att 
agaroslösningen är väl blandad innan gelen gjutes.

      FÖRSIKTIGHET!
      Varm, smält agaros kan skålla huden och måste därför hanteras 

med försiktighet. Det kan vara bra att låta agarosen kylas av något, 
så att den är lätt att hantera, innan man gjuter gelerna.

Recept

Diskmedel-NaCl-lösning

Används för att spränga 
kloroplasterna

Receptet ger 100 ml
Kan förvaras under obegränsad 
tid vid rumstemperatur. Tillverkas 
alldeles innan användandet.

10 g Natriumklorid
10 ml diskmedel (’YES’ )

Sätt avjoniserat eller destillerat 
vatten till saltet och diskmedlet 
så att totalvolymen blir 100 ml. 
Rör om försiktigt så att saltet 
löses.

För att extrahera kloroplast-DNA

För gelelektroforesen

http://www.bioscience-explained.org
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’’Loading dye’ med
bromfenolblått
Används till att ”ladda”
DNA i gelbrunnar

Receptet ger 100 ml
Kan förvaras under obegränsad 
tid vid rumstemperatur

0.25 g Bromfenolblått
50 g Sakaros
1 ml 1 M Tris (pH 8)

Sätt ovanstående kemikalier till 
60 ml avjoniserat eller destillerat 
vatten. Rör om så att allt löses. Fyll 
på med avjoniserat eller destillerat 
vatten så att totalvolymen blir 100 
ml.

För gelelektroforesen

Azur A
 
Färglösning för nukleinsyror

Receptet ger 50 ml av 2× användarkoncentrationen 
Kan förvaras under obegränsad tid vid rumstemperatur

0.08 g Azur A
50 ml etanol (40% etanol i vattenlösing)

Tillsätt Azur A i fast form till 50 ml 40% etanol. Rör om så att det 
löses.

FÖRSIKTIGHET!
Den koncentrerade DNA färgen kan lätt antändas och får inte ställas 
i närheten av en öppen låga eller på annan plats där det finns risk 
för gnistbildning. Färgflaskan måste vara försluten för att förhindra 
avdunstning. När man spätt ut färglösningen till den koncentration 
som används vid färgning (dvs 0.04 % i 20 % etanol), finns det inte 
längre någon risk för antändning, men man skall givetvis vara försiktig 
så att man inte stänker färglösning i ögon eller på hud. Använd därför 
skyddshandskar och skyddsglasögon. Använd färg kan spädas ut med 
vatten och spolas ner i avloppet.

För färgning av geler
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