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Sammanfattning
Människan har 46 kromosomer. I dessa finns det DNA  som gör oss till de vi är. DNA är uppbyggda av 
makromolekyler bestående av nukleotider, som fungerar som en slags kod för bildandet av proteiner som 
fyller en särskild funktion i uppbyggnaden och uppehållet av våra kroppar. Det var inte för särskilt länge 
sen som vi först upptäckte DNA-molekylen och vi har ännu inte nyckeln till alla dess hemligheter och 
mysterier. 

Det vi vet nu är att hela 97% av vårt DNA faktiskt inte kodar till proteiner och tycks inte ha någon speciell 
funktion alls, utan bara finns där. Detta DNA kallas för nonsense-DNA. En speciell av del av det här DNA:t 
befinner sig i kromosom nr. 16, på locus PV92 och kallas därefter. Denna sekvens har som sagt inte någon 
som helst känd funktion i kroppen. Vad som är specifikt för dessa ALU-sekvenser är att de bara förekommer 
hos primater, och PV92 är vidare bara förekommande hos människan.

Det finns en teori om att det här nonsense-DNA:t är en rest från vårt ursprung, alltså att det någon gång hos 
urmänniskan kodat för proteiner och haft en funktion. Med tiden som behovet av denna funktion upphört, 
skulle den enligt teorin ha försvunnit genom evolutionens gång. Kvar skulle dock DNA:t finnas, inte längre 
kodande för någonting, men består som ett bevis för vad som kan ha varit.

En upptäckt som på ett sätt stöder denna teori är att allelfrekvensen för just sekvensen PV92 varierar mellan 
kontinenter. Det vill säga att antalet människor som har genen från båda föräldrarna/från en av 
föräldrarna/inte har den alls, varierar på olika platser på Jorden. Tydligt har varit, att allelfrekvensen är som 
lägst i Afrika respektive högst i Asien.

Människan likt alla levande varelser har dubbel uppsättning kromosomer, hälften från var förälder. Det vi 
har gjort i vår undersökning är att ta ett DNA-prov från ungefär 100 elever från Polhemsgymnasiet och 
genom PCR och gelelektrofores få reda på hur många av dessa elever som har allelen för ALU-sekvensen 
PV92 i kromosom 16. Alternativen är att de har allelen i dubbel uppsättning (homozygot +/+), enkel 
uppsättning (heterozygot +/-) eller inte alls (homozygot -/-).

Eleverna som deltar i experimentet har fyllt i en enkät om deras etniska ursprung. Vi kommer då veta 
varifrån de härstammar och jämföra det med resultatet från DNA-provet. Anledningen till detta är att vi då 
kan lägga in elevens resultat i en grupp för folk med samma ursprung och få en uppfattning om 
allelfrekvensen för PV92 för den gruppen. 

Efter insamlingen av DNA-proverna stod det klart att vi inte lyckats samla in tillräckligt många prover från 
individer av folkgrupper utanför Skandinavien. Detta medför att resultaten för alla andra folkgrupper än 
Skandinavien inte är tillförlitliga. När vi eliminerat de resultat vi inte kunde använda oss av återstod en 
försöksgrupp bestående av 73 st skandinaver. Utifrån denna försöksgrupp kunde vi sedan utläsa att 
allelfrekvensen för en existerande ALU-sekvens är 20% och på de resterande 80% av allelerna är sekvensen 
inte där. Dessa resultat stämmer bra överens med våra förväntningar och med tidigare undersökningar av 
större försöksgrupper då allelfrekvensen för sekvensen hos nordliga européer legat omkring 20%.
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Summary
The human being has 46 chromosomes. In these is the DNA that make us who we are. DNA is made up of 
macromolecules consisting of nucleotides, which function as a type of code for the making of proteins which 
all fill a specific function for the construction of and continuing care and maintenance of our bodies. It was 
not a very long time ago that we first discovered DNA and we have yet to solve all its secrets and mysteries.

What we know is that 97% percent of our DNA actually does not code for a specific protein and does not 
seem to have any function in our bodies at all, it just is there. This type of DNA is called nonsense-DNA. A 
specific part of this DNA is located in chromosome number 16 at locus PV92 and is called thereafter. This 
sequence of DNA is called an ALU-sequence and does, like I said earlier, not have any function in our 
bodies. That which is very special about these ALU-sequences is that they only exist in primates, and the 
PV92 sequence is only found in humans.

There is a theory that this nonsense-DNA is a leftover of our origin, that is that it once in the Primordial Man 
did code for proteins and did have a function. In time when the need for this function ceased it would 
according to theory have been lost through evolution. The DNA itself however stayed, no longer coding for 
anything, but remains a sort of evidence of what once may have been.

A discovery that in a way supports this theory is that the allele-frequency for the PV92 sequence varies 
between continents.That is the number of people who have the gene from both parents/from one parent/
does not have it at all varies on different places on the planet. It is clear however that the frequency is at its 
lowest in Africa and highest in Asia.

Humans have, like all other living beings on Earth, a double set of chromosomes, one from each parent. 
What we have done in our examination is take DNA-samples from 100 students at our school and through 
PCR and gel-electrophoresis investigate how many of these students have got the allele for the ALU-
sequence PV92 in chromosome 16. The alternatives are to have a double set of the allele (homozygous +/+), 
a single set of the allele (heterozygous +/-) or to not have the allele at all (homozygous -/-).

The students who have participated in the investigation have filled in a survey inquiring of their ethnic 
origin. We will then compare this information with the results from the DNA-test. The reason for this is that 
we can then put the results of the individual together with the results of a group of people with the same 
heritage and then have an idea of the allele-frequency for this group.

After the collection of the samples it was clear to us that we had been unable to collect enough samples from 
individuals originating from countries outside of Scandinavia. This entails that the results from any ethnic 
group other than the Scandinavian will not be reliable. When we had eliminated the results we could not 
use, that which remained was 73 Scandinavians. From this examination group we could then conclude that 
the allele-frequency for the existing ALU-sequence is 20% and in the remaining 80% of the samples the 
sequence was non-existent. These results are in good agreement with results from previous studies with a 
larger examination group where the allele-frequency for Northern Europeans was about 20%.
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Syfte
Att studera allelfrekvensen för ALU-sekvensen i kromosom nr 16 på locus PV92 i en försöksgrupp 
av elever på Polhemsgymnasiet med olika etniciteter. Att jämföra förekomst och allelvariation med 
individens ursprung, samt att sätta detta i ett sammanhang.

Inledning
Vårt projektarbete handlar om en viss ALU-sekvens på locus PV92 i kromosom nummer 16 av 
människans 46 (23 st x 2). Vårt mål med arbetet är att ta reda på frekvensen för denna sekvens i en 
viss försöksgrupp. Som försöksgrupp valde vi att undersöka 100 stycken elever på 
Polhemsgymnasiet. För att ta reda på frekvensen samlade vi saliv-prover i en saltlösning från 100 
frivilliga polhemselever, ALU-sekvensen ifråga kodar inte för något protein och fyller ingen 
funktion i kroppen över huvudtaget så informationen vi får fram kommer inte att avslöja något 
annat om personen än om sekvensen finns där eller inte. 

Det har utförts mycket större och utförligare undersökningar om PV92-sekvensen där prover 
samlats in från folkgrupper över hela världen. Teorin är att även om ALU-sekvensen inte fyller 
någon funktion i människokroppen nu så har den gjort det förr. Och eftersom genfrekvensen för 
sekvensen varierar tydligt mellan folkslag skulle man kunna hitta ett mönster och kunna spåra 
människans ursprung och på så sätt ge ett vetenskapligt bevis för ”Ut ut Afrika” teorin.

Vår undersökning däremot är mycket liten och vår försöksgrupp begränsad till mestadels 
Skandinaver så att de resultat vi får fram kommer inte kunna ge några relevanta bevis för en sådan 
teori, och kommer heller inte kunna fungera som representant för den svenska befolkningen i en 
sådan undersökning.

Teori

Gener och nonsense-DNA

Alla levande varelser på vår planet är DNA-baserade livsformer. Det betyder att de alla använder 
sig av ett ämne kallat DNA som grunder till vad de är, hur de fungerar och hur de ser ut. DNA är 
en dubbelhelix bestående av nukleotider bundna till varandra med vätebindningar. Det finns fyra 
olika sorters nukleotider i DNA. De kallas Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin (i RNA ersätter Uracil  
Thymin). De fungerar som motparter till varandra där Adenin står mot Thymin och Guanin mot 
Cytosin. Varje sådant par kalls för ett baspar för att nukleotiderna är negativa baser. En viss följd 
av nukleotider kodar för ett visst protein, den här följden från början till slut kallas för en sekvens. 
Det är sammansättningen av nukleotider som utgör vår genetiska kod. Denna kod är skriven i 
form av gener. Gener kan bestå av cirka 100 till 1000 baspar. Trots detta så består hela 98% av vårt 
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DNA av sekvenser som inte kodar för något protein, vilket kallas nonsens-DNA. Den 
del av DNA:t som har en påverkan på oss är den del som kodar för proteiner. DNA-
sekvenserna läses av vid proteinsyntes av en organell som kallas för ribosomer som 
tolkar nukleotidföljden till ett slags schema enligt vilket aminosyror sätts ihop och 
senare blir proteiner.

Vid studie av nonsens DNA:t har forskare upptäckt att en del DNA sekvenser 
återkommer på flera olika ställen i DNA:t. De upprepade sekvenserna kallas för ALU 
och skiljer sig alltså från övrigt nonsens DNA genom att vara en återkommande 
sekvens.. De har setts i flera olika kromosomer, på flera olika locus, det vill säga på flera 
olika platser i kromosomer.

Banden på bilden representerar olika locus.

Alu-sekvens

ALU-sekvenser finns bara hos primater, det vill säga apdjur, inklusive människan. En del ALU-
sekvenser är dessutom unika för det mänskliga genomet. I våra 46 kromosomer finns det 
sammanlagt 1000 000 ALU-sekvenser placerande på olika ställen. Varje sekvens har cirka 300 
barpar och tillsammans utgör de cirka tio procent av det mänskliga genomet. ALU-sekvenser är 
exempel på så kallade ”hoppande gener” vid namn transposoner. De kan kopieras och sättas in på 
nya ställen i kromosomerna (värt att veta: transposoner upptäcktes först av nobelpristagaren 
Barabara McClintock när hon genomförde sin forskning på majs). ALU-sekvenserna har ingen 
egen funktion men det har hänt att ALU-sekvenser ibland integreras i vanliga gener så att de 
skadar denna gens funktion. Det är därför värt att nämna att ALU inte själv orsakar någon 
sjukdom men kan genom att störa geners funktioner vilket kan orsaka problem i våra kroppar.

På bilden visas de tre versionerna en individ kan ha ALU-sekvensen.
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PV92

ALU-sekvensen Det är i kromosom nummer 16 på locus PV92 som vi är intresserade av ALU-
sekvensen.  Denna sekvens är 300 baspar lång och blir tillsammans resten av PV92 locus blir den 
941 baspar lång, vilket betyder att utan ALU-sekvensen är PV92 641 baspar lång.

Det har några få år tidigare utförts mer omfattande studier kring ALU-sekvensen på locus PV92 
med flera undersökningsgrupper från varje kontinent, dock inga skandinaver. Resultat fån dessa 
studier antyder att vi i nordligare länder bör ha en allelfrekvens omkring 20%.

För att kunna analysera ALU-sekvensen behöver sekvensen 
isoleras från resten av det erhållna DNA:t.

PCR

1983 uppfann Kary Mullis, en forskare på Cetus Corporation 
inom molekylärbiologi, en teknik som revolutionerade allt arbete 
inom genforskningen. Denna teknik kallas för PCR, polymerase 
chain reaction. Det denna teknik innebär är att man kan isolera en 
specifik sekvens och replikera den exponentiellt. Just detta hade 
gjorts förut, men med en lång, intensiv, jobbig och tekniskt 
krävande process. Dessutom var det mycket svårt att få fram 
resultat när man arbetade med ytterst små mängder av DNA 
(inom arbetsfält såsom patologi, botanik, zoologi etcetera). Kary 
Mullins uppfinning använder sig i teorin av en enda sträng 
dubbelhelix DNA, deoxynukleotid, trifosfater (adenin, guanin, 
thymin och cytosin), DNA-polymeras och två stycken DNA-
primers för att replikera den eftersökta DNA-sekvensen. För att 
de reaktioner som krävs för att replikationen ska inträffa behövs 
olika specifika temperaturer. Detta brukade, innan Kary Mullis, 
åstadkommas genom användandet av en serie vattenbad med 
olika temperaturer. Nuförtiden har processen förenklats betydligt 
genom att hela processen sker i en enda maskin som är byggd för 
att tåla varierande temperaturer i stor skala och kan skifta mellan 
extrema temperaturer på kort tid.

(bilden till vänster) Allelfrekvens för olika folkslag från tidigare studier

Using an Alu Insertion Polymorphism to Study Human Populations 35

Copyright © 2006, Dolan DNA Learning Center, Cold Spring Harbor Laboratory. All rights reserved.

9. h. Suggest a hypothesis about the origin and dispersal of the Alu allele
that accounts for your observation. Most students conclude that
this pattern is consistent with the PV92 Alu insertion arising in
Asia and then being diluted by gene flow to the west. Well-
studied students, especially after doing exercise 10 (below),
may understand that the pattern could also be the product of
migration and genetic drift.

9. i. Calculations suggest that the PV92 insertion occurred about
200,000 years ago. If this is so, in what sort of hominid did the jump
occur, and what implications does this have for your hypothesis
from h. above? The PV92 insertion would have occurred in a
population of Homo erectus, which then survived to give rise to
modern humans (us). If this jump occurred in Asia, then Homo
erectus must have survived in Asia to give rise to modern
populations there. This would be consistent with the regional
development hypothesis. The accepted replacement
hypothesis—also called “Out of Africa”—supports the PV92
insertion occurring in a Homo erectus population in Africa. The
worldwide frequencies of approximately 20% suggest that the
+ allele drifted to approximately this frequency in Africa prior
to the migrations that gave rise to European, Asian, and
Australian populations. The frequency then drifted much higher
among the migrants that founded Asian populations, several of
which may have carried a high + allele frequency when they
migrated across the Bering Strait to found American Indian
populations.

10. d. How did hominids live 200,000 years ago, and what size population
group would be supported? Our hominid ancestors existed only
by hunting and gathering, so that would limit the size of each
group to around 50 individuals.

10. e. What would be the allele frequency if a new Alu jump occurred in a
group of this size? For example, 50 people in the hunter-gatherer
group would have 100 alleles, with one having the new Alu
insertion – for an allele frequency of 1%. 

10. m. What happens to the new Alu insertion in the 100 populations? The
+ allele frequency decreases from 1 percent to 0 percent in most
of the populations within about 10 generations. The new Alu mutation is lost from these
populations. Typically, the + allele is maintained in several populations at the end of 100
generations. Occasionally, the + allele will be fixed in a population, when the frequency rises to
100%.

10. n. Follow the allele frequency in one population over 100 generations. What happens to the allele
frequency, and what causes this? The + allele frequency changes dramatically within one
population. This random fluctuation in allele frequency is termed genetic drift.

11. i. What do you notice about the allele frequency in those populations that maintain the + allele over
200 generations? The + allele frequency drifts during the first 100 generations, but stabilizes in
the expanded population. The larger population is nearing Hardy-Weinberg equilibrium.

PV92 “+” Allele Frequencies

Kung 20
African American 20
Alaska Native 29
Australia Aborigine 15
Breton 27
Cajun 21
Chinese 86
Euro-American 18
Filipino 80
French 23
German 10
Greek, Cyprus 18
Hispanic American 51
Hungarian 12
India Christian 48
India Hindu 52
Indian Muslim 30
Italian 24
Java 84
Malay 72
Maya 70
Moluccas 69
Mvsoke 53
Nguni 24
Nigerian 9
Pakistani 30
Papua New Guinea 14
Papua New Guinea (Coastal) 19
Pushtoon 33
Pygmy (Central Africa) 26
Pygmy (Zaire, now Congo) 35
Sardinian (Aritzo) 17
Sardinian (Marrubiu) 00
Sardinian (Ollolai) 00
Sardinian (San Teodoro) 27
Sotho 29
South India 56
Swiss 20
Syrian 18
Taiwanese 90
Turkish, Cyprus 58
United Arab Emirates 30
Yanomamo 96
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Instagene Matrix

Instagene matrix är en lösning av negativt laddade mikroskopiskt små pärlor som binder dipolära 
molekyler som magnesium exempelvis. Det är viktigt att inga dipolära molekyler finns i  DNA-
proverna eftersom de bidrar till särskilda enzymer som bryter ner DNA:t. När kindcellerna kokar 
och lyserar tillsammans med instagene matrix blir de dipolära molekylerna frigjorda från cellerna 
och binds istället till pärlorna, och värmen inaktiverar de enzymer som bryter ner DNA:t. 

Pärlorna binder till Mg2+ som behövs för att TaqPolymerasen ska kunna replikera sekvensen och 
får därför inte överföras till PCR, då det skulle förhindra replikering.

Mastermix och Primers

Mastermixen är en blandning av nukleotider, så kallat dMTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) vilket är 
syntetiskt tillverkade nukleotider som tillsats som extra byggstenar för att det ska kunna bildas så 
många kopierade sekvenser som möjligt, saltbufferlösning och TaqDNA polymeras. Med detta 
blandas sedan primers, så kort tid innan PCR processen påbörjas som möjligt. Primers är två 
stycken enkelsidiga DNA molekyler som är 23 baser långa. Den ena primern komplementerar en 
del av den ena strängen av DNA-mallen och den andra primern komplementerar den motsatta 
delen av den andra strängen av DNA-mallen. Primrarna binder sig till de separerade DNA 
strängarna och fungerar som startpunkter för DNA-polymeraserts replikation.

TaqDNA-polymeras

TaqDNA-polymeras placeras vid 
respektive primer och förlänger den 
genom att läsa av mallsträngen och 
syntetiserar den komplementerande 
sekvensen. Det är på detta sättet 
Taqpolymeraset replikerar de två DNA-
strängarna. Detta polymeras isolerades 
från en thermofil bakterie vid namn 
Thermus Aquaticus som vanligen lever i 
vattenkällor med ytterst höga 
temperaturer. Det är på grund av de 
rådande temperaturförhållandena i dess 
naturliga habitat som enzymet har 
evolverats så att det kan utstå extremt 
höga temperaturer (94° C) och kan 
användas i PCR-reaktionen.

På bilden till höger: DNA separeras i PCR och TaqDNA-polymeras replikerar det.
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Fig. 4. A complete cycle of PCR.

Usually, thermal cycling continues for about 40 cycles. After each thermal cycle, the number

of template strands doubles, resulting in an exponential increase in the number of template

DNA strands. After 40 cycles there will be 1.1 x 1012 more copies of the original number of 

template DNA molecules.

PCR generates DNA of a precise length and sequence. On the first cycle, the two primers

anneal to the original genomic template DNA strands at opposite ends and on opposite

strands. After the first complete temperature cycle, two new strands are generated that are

shorter than the original template strands but still longer than the length of the DNA that the

researcher wants to amplify. It isn’t until the third thermal cycle that fragments of the precise

length are generated (Figure 5).
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PV92 XC90 loading dye

Detta är en laddningsfärg som placeras i DNA proverna innan gelelektrofores. Det görs därför att 
en bedömning om hur långt DNA-proverna vandrat ska kunna ske (se underrubrik 
gelelekrofores).

Ursprungsteorin

En teori om människans ursprung är att alla nu levande människor har ett gemensamt ursprung i 
en grupp människor som lämnade Afrika 100 000 år sedan och som sedan spridit sig över jorden. 
Denna teori kallas för ”Ut ur Afrika teorin”. Det denna teori hypotiserar om är att ALU-sekvensen 
hamnade i PV92 först hos en grupp Homo Erectus som bodde i Afrika. Medianvärdet på 
frekvensen för (+)-allelen är omkring 20% vilket antyder att frekvensen för allelen var ungefär 20% 
hos den afrikanska populationen innan de migrerade och bildade det som nu är européer, asiater 
och australiensare. Frekvensen blev senare mycket högre hos de emigranter som bildade de 
asiatiska populationerna som sedan kan ha burit med sig denna höga (+)-frekvens när de 
migrerade över Berings Sund och grundade Amerikanska Indianska populationer. Det kan påvisas 
att analyserna av undersökningar kring ALU-sekvenser ger stöd för denna teori. Det vi vill 
undersöka är om samma sak kan påvisas i en mer begränsad försöksgrupp som 100 elever på 
Polhemsgymnasiet.

Gener ärvs från generation till generation, men ibland sker mutationer. Detta gäller även för ALU-
sekvenserna. Det kan påvisas att ju äldre en ALU-sekvens är, desto fler mutationer har inträffat. På 
så sätt kan man få en uppfattning om hur länge denna ALU-sekvens funnits i genomet genom att 
studera de ärftliga förändringarna. För de flesta ALU-sekvenser är individer oftast homozygot 
positiva, men för ett litet antal ALU-sekvenser finns det individer som är heterozygota, och några 
som helt saknar sekvensen. Dessa ALU-sekvenser har fått sin plats i kromosomerna för ungefär en 
miljon år sedan. Genotypfrekvenser för dessa ALU-sekvensen varierar därför mellan olika nutida 
folkgrupper. Dessa få ALU-sekvenser kan användas för att följa människans evolution och 
emigration. Analyser av den specifika ALU-sekvensen PV92 har visat att man kan dela in 
befolkningsgrupper i fyra lika som nu lever i Afrika, Asien/Amerika, Australien/Nya Guinea och 
Europa.

Gelelektrofores

Analys av DNA-proverna visualiseras genom gelelektrofores. DNA är en negativt laddad molekyl 
och kommer därför att när utsatt för en elektrisk ström dra sig mot den positiva polen. DNA:t 
vandrar genom ett visst medium, en gel, som har en sådan struktur att större molekyler vandrar 
långsammare än små. Strukturen består i att gelen är porös, med hålor stora nog att DNA-
molekyler av olika storlekar kan passera genom den under påverkan av ström. De mindre bitarna, 
alltså de som innehåller 641 baspar, kommer att ta sig igenom gelen snabbare, medan de större 
som består av 941 baspar inte kommer hinna lika långt under samma period av tid.
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Gelen placeras i en genomskinlig låda av plast med en positiv respektive negativ pol i varje ända, 
och en buffertlösning hälls täckande över hela gelen. DNA-proverna placeras tillsammans med en 
speciell färg i ett antal ytliga hålor, som är betydligt större än de som utgör porösiteten hos gelen 
och benämns brunnar. Brunnarna har gjutits i gelen med hjälp av formar, så kallade kammar. När 
strömmen leds igenom lösningen börjar DNA:t vandra.

Färgning

För att förtydliga hur långt DNA:t rört sig över gelen färgas hela gelplattan med en starkt 
koncentrerad färg, fast blast staining. DNA:t kommer då att synas som tydliga mörklila streck mitt 
på gelen,(de är streck då det är formen på brunnarna i vilka proverna laddas). För att sedan öka 
kontrasten mellan gelmassa och DNA-prov tvättas gelen av, varpå färgen stannar i DNA:t.

Proverna som nu är fullt synliga (med reservation för att strecken blir än mer ”markanta” efter ett 
par dagar) och har färdats olika långt beroende av förekomsten respektive avsaknaden av ALU-
sekvensen.

Tolkning av resultat

Vid tolkning av resultat finns tre möjligheter. På gelen kommer det antingen synas två streck, eller 
ett vilket då har åkt olika långt beroende på om det är positivt eller negativt. Vid förekomst av två 
streck betyder det att individen är heterozygot.

Eftersom DNA:t färdas olika långt beroende på hur stor massa det har, betyder det att de negativa 
proverna kommer färdas längre. Detta eftersom de negativa proverna med 641 baspar är mindre 
än de positiva proverna med 941 baspar. Då större bitar DNA färdas långsammare genom gelen än 
små, kommer de streck med kortare färdsträcka betyda positiv allel, medan de med en längre be-
tyder negativ allel.

Metod

Förberedelser

200 µl av instagene matrix pipetteras ner i 100 st numrerade rör med skruvlock, varpå rören sätts 
in i kylskåp. 100 st. 1,5 ml eppendorfrör och 112 st PCR-rör (12 st är för kontroller benämns 
Kontroll 1,2,3) numreras likaså, tillsammans med 100 st plastmuggar. 0,9 % saltlösning förbereds, 
elektroforesgel blandas ihop genom att agarospulver blandades ihop med vatten under värme. Låt 
stå i rumstemperatur i förseglad E-kolv. En buffertlösning, TAE buffert, blandas ihop (50x100 ml). 
Förvaras i rumstemperatur. Skrev en informationslapp1, samt 100 st blanketter inför klassbesök. På 
blanketterna bads eleverna fylla i skolklass, morföräldrar och farföräldrars etniska härkomst och 
numret på den mugg de tilldelats. Inför klassbesök fylldes plastmuggarna (25 st per omgång) med 
10 ml saltlösning. 
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Insamlande av prover

De hundra plastmuggarna delades in i fyra grupper, efter fyra naturvetenskapligt inriktade 
tredjeklassare. På lämplig tid besökte vi klasserna i fyra omgångar. På plast lästes 
informationslappen upp, plastmuggar och blanketter delades ut och eleverna instruerades att 
gurgla med saltlösningen i 30 sekunder innan de spottade tillbaka, samt att fylla i blanketten. 
Muggarna förvarades i kylskåp tills nästa laborationstillfälle.

Utvinning av DNA

1 ml av salivproverna pipetteras upp från pastmuggarna till respektive eppendorfrör (var 
noggrann med att varje salivprov hamnar i rätt rör med rätt nummer). Sedan placeras varje rör i en 
centrifug på 10000xg i två min. Efteråt kontrolleras att en DNA-pellet med ungefär samma storlek 
som ett tändstickshuvud har samlats ihop i botten av varje eppendorfrör. Om en pellet inte finns 
centrifugeras proverna igen tills dess pelleten är befintlig.

Det är nu dags att försiktigt hälla av den överflödiga saliven utan att hälla ut pelleten. Det är okej 
ifall en liten mängd saliv (ungefär lika stor som pelleten) lämnas kvar i röret.  Proverna skakas om 
i en vortex för att återsuspendera pelleten. Därefter överförs 10 µl av de återsuspenderade cellerna 
till respektive skruvlocksrör medinstagene (återigen, var noggrann med att ha rätt rör till rätt 
prov). Skruva på locket noggrant och placera i en vortex för att blanda innehållet. Därefter placeras 
alla rör i vattenbad, temp. 56° C i tio minuter. Halvvägs igenom (efter fem min.) skakas rören om i 
en vortex och placeras tillbaka i vattenbadet för de resterande fem minuterna. Sedan placeras 
proverna på nytt i vortex varpå de placeras  i ett vattenbad med en temperatur på 100° C i fem 
minuter. Därefter skakas proverna om i en vortex igen för att resuspendera cellerna. Det är nu dags 
att placera rören i centrifugen igen för att samla matrixen i botten av röret (pellettera), centrifugen 
ställs på 6000 x g i fem minuter  och förvaras sedan i kylskåp fram till nästa tillfälle.
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PCR Amplifikation

Proverna tas ut ur kylen och centrifugeras i två minuter med 6000 x g. 10 µl av DNA proverna 
överförs till respektive PCR-rör. Under denna procedur är det ytterst viktigt att endast DNA 
överförs och all Instagene Matrix stannar kvar i botten. Master Mix, Primer Mix och de tre 
kontrollerna tinas upp och Master och Primer Mix blandas ihop i ett mindre genomskinligt 
eppendorfrör. 10 µl av de tre kontrollerna överförs till respektive PCR-rör varpå 10 µl av den 
färdigblandade mixen överförs till PCR-rören, inklusive kontrollrören, blandas i vortex och sedan 
centrifugeras i minicentrifugen en kort stund för att samla all vätska i botten. Proverna placeras 
därpå i PCR-maskinen (thermal cycler) i nummerordning (notera ordningen på separat papper) 
och procecceras enligt förprogrammerat PV92 program.2

Gelektrofores och färgning

Provrören tas ut ur PCR thermal cycler och centrifugeras i minicentrifug en kort stund. Sedan 
tillförs PV92 XC loading dye i varje rör varpå de blandas lätt i vortex och centrifugeras igen i 
minicentrifugen. Agaros-gelen tinas upp i mikrovågsugn i ca 2 min. Eltejp placeras på 3 st 
gjutningsformers kortsidor och ett vattenpass används för att kontrollera att formerna är vågräta. 
Två stycken gelbrunnkammar placeras i varje form och den flytande gelen hälls i och låts stå tills 
den stelnat. När gelen stelnat tas tejpen bort, brunnkammarna plockas ut och gelen placeras i 
varsin elektroforeskammare och TAE 
buffertlösning hälls i så att den täcker gelen 
helt. När buffertlösningen fyllt kammaren 
är det dags att överföra 10 µl av DNA-
proverna inklusive kontrollerna till 
brunnarna i gelen med en mikropipett 
(använd en ren spets för varje prov). När 
varje prov överförts sätts locket på och 
kopplas till ett batteri. Batteriet ställs in på 
100 V och en timer på 20 minuter. Låt stå. 
Bilden till höger visar en gel i ett elektroforeskärl 
med ifyllda brunnar och täckt av buffertlösning.
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Efter att DNA-proverna vandrat tiden ut stängs batteriet av och locket tas bort. Gelen flyttas från 
formen till färgningsbrickor. (Observera vilka geler som 
har vilka prover, notera på separat papper). Varje 
färgningsbricka med gel i fylls med fast blast DNA stain 
(100 ml), varpå färgen får verka i två minuter. Därefter 
hälls färgen tillbaka i behållare för återanvändning med 
hjälp av en tratt (färgen kan användas åtta ggr). Gelerna 
överförs till plastlådor som fylls med varmt vatten där de 
låts stå i tio minuter sammanlagt. Efter halva tiden byts 
vattnet ut. Vid hantering av denna färg rekommenderas 
skyddshandskar och skyddsrock då färgen lämnar fläckar 
som är svåra att få bort. De färgade och tvättade gelerna 
flyttas till varsin genomskinlig plastficka som märks efter 
vilka prover de innehåller. Förvaras i kyl. Bilden till höger 
visar en gel efter elektrofores och innan färgning.

Avläsning av resultat

Efter ett dygn har resultaten blivit tillräckligt synliga för att avläsas och tas ut ur kylskåpet. De 
avläses med hjälp av ljusbord och resultaten överförs till resultatkolumnen på blanketterna. 

Avläsningen sker genom att se hur strecken är belägna och om de är en eller två. Om det är två 
streck visar provet på en heterozygot individ som har både en positiv och en negativ allel. Om 
strecket, det vill säga DNA-provet, vandrat längre visar det på ett negativt prov respektive en 
kortare färdväg tyder på positivt prov. Som referens används kontroller för alla tre alternativ, 
alternativt används en stege (som på bilden nedan) i stället. Stegen har kända punkter för de 
eftersökta banden. Bilden nedan visar från vänster en stege, sedan ett homozygot positivt rersultat följt av 
nummer tre som är homozygot  negativt och nummer fyra som är heterozygot.
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Blanketterna läses av och alla resultat sammanställs. Alla resultat delas in i grupper efter etniskt 
ursprung och genfrekvens och allelfrekvens räknas ut för samtliga grupper enligt följande formel:

För att räkna ut genfrekvensen: 

För (+/-): (antal heterozygota individer)/(Totalt antal individer)

För (+/+): (antal homozygot positiva individer)/(Totalt antal individer)

För (-/-): (antal homozygot negativa individer)/(Totalt antal individer)

För att räkna ut allelfrekvensen:

För den positiva allelen: (2x(antal (+/+) individer) + (antal (+/-) individer))/(2 x Totalt antal 
individer)

För den negativa allelen: (2x(antal (-/-) individer) + (antal (+/-) individer))/(2 x Totalt antal 
individer)

Resultat
Totalt resultat (100 st):

ANTAL GENFREKVENS ALLELFREKVENS

(+/+) 5 st 0,05 0,24

(+/-) 38 st 0,38

(-/-) 57 st 0,57 0,76

AFRIKA (1  ST) ANTAL GENFREKVENS ALLELFREKVENS

(+/+)

(+/-)

(-/-) 1 st 1 1
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ARABLÄNDER (10ST) ANTAL GENFREKVENS ALLELFREKVENS

(+/+) 0,4

(+/-) 8 st 0,8

(-/-) 2 st 0,2 0,6

ASIEN (1  ST) ANTAL GENFREKVENS ALLELFREKVENS

(+/+) 1 1 1

(+/-)

(-/-)

EUROPÉER (6  ST) ANTAL GENFREKVENS ALLELFREKVENS

(+/+) 0,25

(+/-) 3 st 0,5

(-/-) 3 st 0,5 0,75

SKANDINAVIEN (73  ST) ANTAL GENFREKVENS ALLELFREKVENS

(+/+) 1 st 0,01 0,2

(+/-) 27 st 0,37

(-/-) 45 st 0,62 0,8

SLAVER (6  ST) ANTAL GENFREKVENS ALLELFREKVENS

(+/+) 1 st 0,17 0,25

(+/-) 1 st 0,17

(-/-) 4 st 0,67 0,75
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SYDAMERIKA (3  ST) ANTAL GENFREKVENS ALLELFREKVENS

(+/+) 2 st 2/3 2/3

(+/-)

(-/-) 1 st 1/3 1/3

Här är en färdig gel. Den ljusblåa färgen kommer ifrån färgningen med FastBlast. Resultaten syns tydligt 
som de små mörka strecken på gelen och är färdiga att 
avläsas.

P r o j e k t a r b e t e A L U - s e k v e n s  P V 9 2

14



Diskussion
I och med att vår undersökning hade vissa begränsningar, vår försöksgrupp bestod av endast 100 
personer och det var inte tillräckligt många individer av de olika folkslagen (förutom möjligtvis 
Skandinaver) för att ge ett användbart och tillförlitligt resultat kan vi inte dra några slutsatser 
angående förekomsten eller avsaknaden av ALU-sekvensen hos individer från folkgrupperna 
Afrikaner, Sydamerikaner, Slaver, Araber, Asiater och Européer. Detta leder till att vi för att få en 
tillförlitlig diskussionsgrund från de resultat vi fått endast har en tillräckligt stor genpool från den 
skandinaviska folkgruppen. Resultatet från en enskild och så begränsad grupp kan dock inte ge 
tillräckligt mycket information för att vi ska kunna göra ett rimligt antagande baserat på fakta 
angående resten av den mänskliga befolkningens ursprung. Med andra ord, vi har inte kunnat 
samla in tillräckligt med information för att ens komma i närheten av att bevisa ”Ut ur Afrika 
teorin”. Det vi kan göra däremot är att spekulera över vad den information vi har kan säga oss om 
skandinaver och den genetiska mångfalden på Polhemsgymnasiet. Som vi nämner i teorin fick 
tidigare undersökningar oss att förvänta oss en allelfrekvens på omkring 20% vilket stämmer bra 
överens med det erhållna resultatet på 20%. Vi bedömde att siffran 20% var rimlig eftersom 
folkgrupper i det geografiska närområdet (Nordeuropa) hade frekvenser med ett medelvärde på 
omkring 20% (se listan på sida 5). Antagandet att frekvenserna bör vara relativt lika varann bygger 
på tidigare nämnda ”Ut ur Afrika”-teorin vilken säger oss att skandinaver är en del av den 
folkgrupp som migrerade ut ur Afrika för väldigt många år sedan och blev dagens européer.

 Då sekvensen förekommer hos en individ är det vanligast att personen är heterozygot, för vilken 
det är en relativt hög frekvens. Detta kan förklaras med att frekvensen för allelen är under 50 och 
den bör alltså inte förekomma i dubbel uppsättning särskilt ofta. Frekvensen för en homozygot 
förekomst av allelen däremot är ytterst låg hos skandinaver, under vår undersökning har vi endast 
stött på en homozygot skandinav. Vi har heller inte lyckats hitta någon koppling mellan tanken att 
de individer vars ursprung inte var helt skandinaviskt, alltså personer med släktingar från andra 
länder, både i och utanför Europa, skulle ha en högre eller lägre allelfrekvens utan dessa resultat 
överensstämmer med resultaten från resten av skandinaverna. Detta kan återigen bero på 
storleksbegränsningen hos vår undersökningsgrupp eftersom det kan vara en stor allelvariation i 
de länder släktingarna kom ifrån har vi inte fått in tillräckligt många prover för att säga oss något 
annat. Om vi hade fler prover och ursprunget kom ifrån ungefär samma område hade vi kunnat 
dra en säker slutsats.

De resultat vi fått från den sydamerikanska folkgruppen följer tidigare undersökningar som vi 
tagit del av genom den officiella rapporten vid namn ”Using an Insertion Polymorphism to Study 
Human Populations” genomfört av Carolina Biological Supply Company. De resultat vi fått är 
visserligen endast baserade på tre individers resultat och vi fick en allelfrekvens på 2/3 medan de 
större undersökningar har en frekvens mellan 70%-90%. Vårt resultat är ungefär så likt det kan 
vara med tanke på den lilla undersökningsgruppen.
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Undersökningen var enkel att genomföra, rent mekaniskt och metodmässigt, och gav eller kan 
potentiellt ge stor utdelning jämfört med den enkelt och snabbt genomförda proceduren. Med 
detta menas att det utifrån resultaten kan dras slutsatser i ett större perspektiv. Det går utifrån 
denna forskning att undersöka sannolikheten hos utvandringsteorier, samt att studera den troliga 
utvandringsvägen. 

ALU-sekvenserna har ju ingen känd påverkan på människan och har därför ingen påverkan på det 
naturliga urvalet och är därför mycket passande för en studie som på sikt skulle kunna bevisa ”Ut 
ur Afrika”-teorin. Det är viktigt att den sekvens man väljer för sådana här undersökningar inte har 
någon påverkan på människan. Om sekvensen hade någon funktion skulle den påverka 
människans chans att överleva och därigenom påverka sekvensens utspridningsmönster. Eftersom 
ALU-sekvenserna inte gör detta kommer de att föras över från förälder till nästa generation i ett 
mönster som går att spåra utan att forskare behöver ta hänsyn till individuella personers 
överlevnadschanser eller liknande faktorer som bara skulle påverkat en enskild individ. 

Ett förslag på framtida forskning är att de kommande treorna på Polhemsgymnasiet kan fortsätta 
våran undersökning. De kan då utföra samma arbete, på nya försökspersoner, och med hjälp av 
våra resultat utöka sin totala genpool till 200 individer. Detta dubblerade antal skulle ge ett mer 
statistiskt pålitligt resultat som passar bättre för analys och jämförelse mellan etniska grupper. Ur 
ett större perspektiv är vi positiva till och hoppas på att fler undersökningar av mycket större 
utsträckning kommer att genomföras och ge material till ett eventuellt framtida bevis för 
människans ursprung.

Vi hade gärna sett att våra resultat hade bidragit till den större bilden, och hjälpt att föra vidare 
forskningen kring människans ursprung och ökat vår förståelse för betydelsen av ALU-sekvenser i 
människans genom (även primater).

Utöver att vi återigen skulle behöva en större undersökningsgrupp för att kunna se en tydligare 
koppling till tidigare forskning, skulle vi även önska en mer varierad sådan. Vi skulle önska en 
mer utspridd undersökningsgrupp, med utökad variation av biologiskt ursprung, också med fler 
individer från hela det geografiska Sverige. Med resultaten från dessa prover hade vi med största 
sannolikhet sett ett tydligare samband mellan vårt arbete och tidigare forskning.

Vi stötte inte på några problem med själva undersökningen, utan arbetet gick på det stora hela bra 
hela vägen. Däremot hade vi under laborationerna på ett fåtal mindre problem rörande numrering 
av prover. Det hände att siffror var svårtolkade eller förekom två gånger. Detta var dock inget som 
inte gick att rätta till så att vi med största säkerhet återupprättade ordningen och vår statistik blev 
opåverkad av dessa svårigheter. Vidare uppstod ett fåtal matematiska felberäkningar vid 
kalkyleringen av tänkt mängd mastermix och primermix till proverna. Dessa hade inte heller 
någon påverkan på utgången av arbetet utan var bara ett tillfälligt störningsmoment som drog ut 
något på arbetstiden. Ytterligare problem uppstod under insamlandet av prover, då det för det 
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första ibland visade sig svårt att hitta klasserna vi valt som undersökningsgrupper. För det andra 
lämnade försökspersonerna ibland svårtolkade eller felaktiga uppgifter på informationslappen, till 
exempel att någon fyllde i fel siffra för vilket prov som var deras eller inte fyllde i någon siffra alls. 
Oftast gick det att lösa genom uteslutningsmetoder.

I kort kan vi säga att vi har tyckt att det varit ytterst lärorikt och intressant att arbeta med detta och 
vi har haft roligare än vi trodde var möjligt under ett skolarbete. Vi tycker att denna uppgift är 
mycket passande som ett projektarbete och hoppas verkligen att nästa grupp treor använder sig av 
våra resultat och fortsätter där vi slutat.

Vi fick alltså ett resultat på 25 % som stämmer över med våra förväntningar och tidigare 
undersökningar. På grund av begränsningar av vår undersökning kommer vi tyvärr inte kunna 
bidra till tidigare nämnda undersökningar. Men om man säga att målet för idén med ett 
projektarbete är att vi ska lära oss någonting om ämnet och dessutom om vetenskapliga 
arbetsprocesser så kan man definitivt säga att vi fyllt detta mål med råge och är nöjda med våra 
arbetsinsatser. 

Av Camilla Eriksson och Emelie Berggren
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Bilaga 1-PCR-program
PCR Step by Step 
PCR involves a repetitive series of cycles, each of which consists of template denaturation, 
primer annealing, and extension of the annealed primer by TaqDNA polymerase. Before 
beginning DNA amplification, genomic DNA is prepared from students' cells. 
Following sample preparation, the template DNA, oligonucleotide primers, thermostable 
DNA polymerase (Taq), the four deoxynucleotides (A, T, G, C), and reaction buffer are 
mixed in a single micro test tube. The tube is placed into the Gene Cycler™ or MyCycler™ 
thermal cycler. These thermal cyclerscontain an aluminum block that holds the samples and 
can be rapidly heated and cooled across extreme temperature differences. The rapid heating 
and cooling of this thermal block is called temperature cyclingor thermal cycling. 
The first step of the PCR temperature cycling procedure involves heating the sample to 
94°C. At this high temperature, the template strands separate (denature). This is called the 
denaturation step. 
The thermal cycler then rapidly cools to 60°C to allow the primers to anneal to the sepa- 
rated template strands. This is called the annealing step. The two original template 
strands may reanneal to each other or compete with the primers for the primers comple- 
mentary binding sites. However, the primers are added in excess such that the primers 
actually out-compete the original DNA strands for the primersʼ complementary binding 
sites. 
Lastly, the thermal cycler heats the sample to 72°C for TaqDNA polymerase to extend 
the primers and make complete copies of each template DNA strand. This is called the 
extension step. Taqpolymerase works most efficiently at this temperature. Two new 
copies of each complementary strand are created. There are now two sets of double-stranded 
DNA (dsDNA). These two sets of dsDNA can now be used for another cycle and 
subsequent strand synthesis. 
At this stage, a complete temperature cycle (thermal cycle) has been completed 
(Figure 4). 
Temperature cycle = denaturation step + annealing step + extension step 
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Fig. 4. A complete cycle of PCR.

Usually, thermal cycling continues for about 40 cycles. After each thermal cycle, the number

of template strands doubles, resulting in an exponential increase in the number of template

DNA strands. After 40 cycles there will be 1.1 x 1012 more copies of the original number of 

template DNA molecules.

PCR generates DNA of a precise length and sequence. On the first cycle, the two primers

anneal to the original genomic template DNA strands at opposite ends and on opposite

strands. After the first complete temperature cycle, two new strands are generated that are

shorter than the original template strands but still longer than the length of the DNA that the

researcher wants to amplify. It isn’t until the third thermal cycle that fragments of the precise

length are generated (Figure 5).

8

Denature strands at 94°C

Anneal primers at 60°C
(Taq polymerase recognizes 3' ends

of primers)

Extend at 72°C
(Synthesize new strand)

Repeat cycle 40 times

5'

5'

5'

5'

5'

5'

5'

5'

5'

5'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

3'

5'

5'
3'

3'

Primer
Taq polymerase

Primer

Fig. 4. A complete cycle of PCR. 
Usually, thermal cycling continues for about 40 cycles. After each thermal cycle, the number 
of template strands doubles, resulting in an exponential increase in the number of template 
DNA strands. After 40 cycles there will be 1.1 x 1012more copies of the original number of 
template DNA molecules. 
PCR generates DNA of a precise length and sequence. On the first cycle, the two primers 
anneal to the original genomic template DNA strands at opposite ends and on opposite 
strands. After the first complete temperature cycle, two new strands are generated that are 
shorter than the original template strands but still longer than the length of the DNA that the 
researcher wants to amplify. It isnʼt until the third thermal cycle that fragments of the precise 
length are generated (Figure 5). 
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Fig. 5. Generation of precise-length fragments.

It is the template strands of the precise length that are amplified exponentially (Xn, where

X = the number of original template strands and n = the number of cycles). There is always

one set of original long-template DNA molecules which is never fully duplicated. After each

thermal cycle, two intermediate-length strands are produced, but because they can only be

generated from the original template strands, the intermediate strands are not exponentially

amplified. It is the precise-length strands generated from the intermediate strands that amplify

exponentially at each cycle. Therefore, if 20 thermal cycles were conducted from one 

double-stranded DNA molecule, there would be 1 set of original genomic template DNA

strands, 20 sets of intermediate template strands, and 1,048,576 sets of precise-length 

template strands. After 40 cycles, there would be 1 set of original genomic template DNA

strands, 40 sets of intermediate template strands, and 1.1 x 1012 sets of precise-length 

template strands (Figure 6).
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Fig. 5. Generation of precise-length fragments. 
It is the template strands of the precise length that are amplified exponentially (Xn, where 
X = the number of original template strands and n = the number of cycles). There is always 
one set of original long-template DNA molecules which is never fully duplicated. After each 
thermal cycle, two intermediate-length strands are produced, but because they can only be 
generated from the original template strands, the intermediate strands are not exponentially 
amplified. It is the precise-length strands generated from the intermediate strands that amplify 
exponentially at each cycle. Therefore, if 20 thermal cycles were conducted from one 
double-stranded DNA molecule, there would be 1 set of original genomic template DNA 
strands, 20 sets of intermediate template strands, and 1,048,576 sets of precise-length 
template strands. After 40 cycles, there would be 1 set of original genomic template DNA 
strands, 40 sets of intermediate template strands, and 1.1 x 1012 sets of precise-length 
templatestrands (Figure 6). 

P r o j e k t a r b e t e A L U - s e k v e n s  P V 9 2

21



Fig. 6.  Schematic of PCR amplification of DNA fragments.

The Relevance of Alu to Hardy-Weinberg Theory

The value of this Alu insert residing in a noncoding region of PV92 is that it does not

code for any protein sequence and is not related to a particular disease. Because Alu

repeats have inserted randomly in humans, the Alu insert in the PV92 locus can be very

useful in studies of allele and genotype frequencies in the human population. In the lab

exercise (Lesson 4), the principles of the Hardy-Weinberg theory can be applied to analyze

genotypic and allelic frequencies of the Alu insert in populations. By determining the 

genotypic frequencies of the Alu genotype within your student population, the corresponding

allelic frequencies can also be calculated. Additionally, the genotypic frequencies of your

class population can be compared to published results of larger population sizes. This

activity opens the door to teaching the principles of the Hardy-Weinberg theory. Use the

student data generated in Tables 1 and 2 (pages 70–71) to discuss whether human 

populations are in Hardy-Weinberg equilibrium.

Analysis of Classroom Data Using Bioinformatics 

Bioinformatics is a discipline that integrates mathematical, statistical, and computer

tools to collect and process biological data. Bioinformatics has become an important tool in

recent years for analyzing the extraordinarily large amount of biological information that is

being generated by researchers around the world. In Lesson 5, students will perform a

bioinformatics exercise to investigate the genotypic frequencies for the Alu polymorphism in

their class population and compare them with the genotypic frequencies of other 

populations.
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Bilaga 2-Informationslapp
Projektarbete om PV92 

Av Camilla Eriksson och Emelie Berggren 

Lite kort om vårt projektarbete: 

Människan har 46 kromosomer. I dessa finns de gener som gör oss till de vi är. Gener är 

uppbyggda av DNA som fungerar som ett slags kod för bildandet av proteiner som fyller 
en särskild funktion i uppbyggnaden och uppehållet av våra kroppar. Det var inte för 
särskilt länge sen som vi först upptäckte DNA-molekylen och vi har ännu inte nyckeln till 
alla dess hemligheter och mysterier. Det vi vet nu är att hela 98 % av vårt DNA faktiskt 
inte kodar till proteiner och tycks inte ha någon speciell funktion alls, de bara finns där. 
Detta DNA kallas lite på skoj ”nonsense-DNA”. En av del av det här DNA:t befinner sig i 
kromosom nr. 16 och kallas PV92. Den har som sagt ingen som helst funktion i kroppen 
som vi känner till. Det finns en teori om att det här ”nonsense-DNA:t” är en rest från vårt 
ursprung, ur-människan eller vad man ska kalla det och att det en gång i tiden hade en 
funktion men som nu inte längre behövs och har försvunnit i evolutionens gång, fast 
DNA-sekvensken finns kvar som ett bevis. En upptäckt som på ett sätt stöder denna teori 
är att allelfrekvensen för sekvensen varierar mellan kontinenter. Det vill säga att antalet 
människor som har genen från båda föräldrarna/från en av föräldrarna/inte har den 
varierar på olika platser på Jorden och man har märkt än så länge att antalet är som störst 
någonstans i Afrika där man ju tror att de första ur-människorna levde. Som ni vet har ju 
en ”normal” människa en dubbel uppsättning av kromosomer, 23 från mamma och 23 från 
pappa. Det vi ska göra är att ta ett DNA-prov från ung. 100 elever och undersöka 
kromosom nr. 16 och PV92 och mha PCR och gelelektrofores få reda på hur många av 
dessa elever som har genen i dubbel uppsättning (homozygot ++) enkel uppsättning 
(heterozygot +-) eller inte alls (homozygot --). Eleverna som deltar i experimentet kommer 
också få fylla i en enkät om deras etniska ursprung så att vi får en idé om varifrån de (på 
ett ungefär) härstammar ifrån. Anledningen till detta är att vi då kan lägga in elevens 
resultat i en grupp för folk med samma ursprung och få en uppfattning om 
allelfrekvensen för PV92 för den gruppen. Det är sannolikt att vi sedan lägger in resultatet 
av försök på en internationell databas för andra liknande försök med PV92 över hela 
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världen och detta kommer förhoppningsvis hjälpa oss i kartläggandet av människans 
ursprung och evolution.

Deltagandet i försöket är helt frivilligt. Resultatet från försöket kommer inte på något sätt 
kunna identifiera deltagaren eller någon av deltagarens genetiska egenskaper, vi är bara 
intresserade av PV92 och just den sekvensen har som sagt ingen funktion som på något 
annat sätt ger information om deltagare.

Var snäll och fyll inte i ert namn på enkäten, tack.

Av Emelie Berggren
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