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Sammanfattning 
Malaria är en farlig tropiksjukdom orsakad av parasiten Plasmodium som vållar många 

dödsfall varje år. Sedan några år tillbaka rekommenderar Världshälsoorganisationen 

(WHO) användandet av artemisinin och dess derivat för behandlandet av malaria. 

Artemisinin syntetiseras normalt i växten Artemisia annua i lågt utbyte. På grund av det 

låga utbytet är läkemedlet väldigt dyrt. Då parasiten blivit resistent mot de flesta 

malarialäkemedel är artemisinin ett viktigt preparat i kampen mot malaria. Forskning 

pågår för att hitta nya eller effektivare metoder för framställning av substansen då en 

oro finns att produktionen från A. annua inte kommer kunna möta kraven från 

läkemedelsindustrin. En av teorierna är ifall andra växter inom Artemisia-släktet kan 

syntetisera artemisinin då flera växter uppvisat helande effekter vid andra sjukdomar. I 

denna studie undersöktes det ifall växterna A. vulgaris och A. absinthium från 

Artemisia-släktet skulle kunna syntetisera artemisinin. Med hjälp av 

molekylärbiologiska tekniker isolerades genetiskt material ifrån växterna. Materialet 

granskades efter ribonukleinsyra (RNA)- och deoxiribonukleinsyra (DNA) -sekvenser 

för funktionella enzym som katalyserar reaktioner i artemisinins biosyntes. Ifall generna 

uttrycks för dessa enzym kan eventuellt artemisinin bildas. Växterna hämtades från 

Revsudden, Sverige och genetiskt material isolerades. Förekomsten av genuttryck för 

fem viktiga enzym i artemisinins biosyntes undersöktes med Polymerase Chain 

Reaction (PCR). Resultatet blev att växterna hade genuttryck för två respektive tre av de 

fem enzymen. Detta pekar mot att varken A. vulgaris eller A. absinthium kan syntetisera 

artemisinin då de saknade några viktiga nyckelenzym i syntesen. Trots att en tidigare 

studie indikerar närvaro av artemisinin i dessa växter kan slutsatsen dras att A. vulgaris 

och A. absinthium inte kan bilda artemisinin.  

 

Nyckelord 
Artemisinin, Artemisia vulgaris, Artemisia absinthium, ADS, FDS, HMGR, DBR2, 

CYP71AV1, PCR 

 

 



  
 

 

 

Abstract 
Malaria is a tropical disease that accounts for the death of many people annually and is 

caused by a parasite called Plasmodium. The World Health Organization (WHO) 

recommends artemisinin and its derivates for malaria treatment. Artemisinin is 

synthesized generally in Artemisia annua in small amounts. The artemisinin-treatment 

is very expensive due to the small amounts produced in the plant. Since the parasite has 

developed resistance towards many antimalarial drugs, artemisinin is an important drug 

against malaria. Research to find alternative methods for artemisinin-production has 

begun because there is a great concern that artemisinin-production at current rate will 

not meet the demand from the pharmaceutical industry. Some speculate if artemisinin 

can be synthesized in other plants from the Artemisia-genus since many plants have 

shown healing properties towards other diseases. In this study, we investigated if A. 

vulgaris and A. absinthium could produce artemisinin. Using molecular biology 

techniques, genetic material was isolated from the plants. Ribonucleotide (RNA)- and 

deoxyribonucleotide (DNA)- sequences which encode important enzymes in the 

artemisinin biosynthesis were examined. In case all the genes were expressed, 

artemisinin may be synthesized. The plants were picked on Revsudden, Sweden and 

genetic material was isolated. The presence of gene expression of five important 

enzymes in the artemisinin biosynthesis was investigated by Polymerase Chain 

Reaction (PCR). The results showed that the plants had gene expression of two 

respectively three of the five enzymes. Due to the fact that the plants need all five 

enzymes to synthesize artemisinin, even though a recent study has shown presence of 

artemisinin in these plants, this study concludes that artemisinin cannot be synthesized 

in A. vulgaris and A. absinthium.  

 



  
 

 
 

Förkortningar 

 
ACT Artemisinin based combination therapy 

 

ADS Amorfa-4,11-diensyntas 

 

ALDH1 Aldehyddehydrogenas 1 

 

cDNA Komplementärt deoxiribonukleinsyra 

 

CTAB Cetyltrimetyl ammoniumbromid 

 

CYP71AV1 Amorfadienhydroxylas 

 

DBR2 Artemisinaldehyd-Δ11(13)-reduktas 

 

DNA Deoxiribonukleinsyra 

 

EDTA Etylendiamintetraättiksyra 

 

FDP Farnesyldifosfat 

 

FDS Farnesyldifosfatsyntas 

 

GST Glandulära sekretoriska trikomer 

 

HMGR 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl-CoA-reduktas 

 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

 

LC-MS Liquid Chromatography - Mass Spectrometry 

 

mRNA Messenger ribonukleinsyra 

 

PCR Polymerase Chain Reaction 

 

qPCR Quantitative  PCR 

 

RNA Ribonukleinsyra 

 

WHO Världshälsoorganisationen 
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Introduktion 

Malaria 
Malaria är en av de mest utbredda tropiksjukdomarna i världen där åtminstone 300 

miljoner nya fall rapporteras och ca 1-3 miljoner människor dör av varje år (1, 2). 

Malaria orsakas utav fyra arter encelliga organismer, så kallade protozoer av släktet 

Plasmodium (3). 

 

Den vanligaste och farligaste arten av Plasmodium är P. falciparum som står för 85%  

av sjukdomsspridningen och dödligheten hos människor (2). Protozoerna sprids via 

myggor utav släktet Anopheles, som även finns i Sverige (3). Sjukdomen finns utbredd 

över nästan halva jordklotet (se Figur 1) men det är områdena söder om Saharaöknen i 

Afrika som drabbas hårdast (2, 4).  

 

 
Figur 1. Utbredningen av malaria i världen år 2003 (4).  

 
Parasitens livscykel 

Då en Anopheles-mygga biter en malariasmittad individ intas gametocyter (sexuellt 

stadium) från blodet, se Figur 2. Gametocyterna befruktas i myggans tarm och 

omvandlas till spirozoiter (aktivt stadium) i myggans spottkörtlar. Då myggan biter en 

ny individ överförs spirozoiterna från myggans saliv till små blodkärl hos individen. 

Spirozoiterna påbörjar därefter sin vandring i blodet till levern, där de går in i 

levercellerna och förökas till formen merozoiter. Efter 5-7 dagar brister levercellerna 

och merozoiterna släpps ut i blodbanan och infekterar erytrocyter (2). Inuti 

erytrocyterna reproduceras merozoiterna snabbt och mängder av slaggprodukter och 

toxiska substanser som exempelvis hemozoin (malaria pigment) bildas. Då 

erytrocyterna brister redan 48 timmar efter infektionen släpps merozoiterna ut i 

blodbanan där de invaderar fler röda blodkroppar. Hemozoinet stimulerar makrofager 

och andra celler att producera cytokiner som senare skapar de typiska febertopparna och 

symtom för malaria (5). Vissa av parasiterna i erytrocyterna kan omvandlas från 

asexuellt stadium till gametocyter igen. Gametocyterna förstör inte erytrocyterna, utan 

de kan sedan tas upp av nästa blodsugande mygga och cirkeln är sluten (2). 
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Figur 2. Malariaparasitens livscykel. Från infektion och symtomutbrott till smittspridning (6). 

 

Artemisinin 
Sedan några år tillbaka har Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderat 

substansen artemisinin för behandlandet av malaria (7, 8). Artemisinin tillhör 

seskviterpener som är kolföreningar med femton kolatomer (9). Den isolerades först av 

kinesiska forskare från växten Artemisia annua, även känd som sommarmalört (Figur 3) 

år 1972. Plantan växer naturligt på stäppen i norra delarna av Kina, och har använts som 

medicin i te för att bota feber i över 2000 år (2). Artemisinin innehåller en funktionell 

peroxidgrupp som reagerar med hemozoin (malaria pigment), en reaktion som resulterar 

i produktion av fria syreradikaler som attackerar och inhiberar sarko/endoplasmatiskt 

retikulums Ca
2+

- ATPas- pump hos Plasmodium (9, 10). 

 

Fram till 1960-talet kontrollerades och behandlades malaria effektivt av kinin-derivat 

tills resistenta stammar av P. falciparum uppkom. Artemisinin har visat sig vara det 

självklara och mest effektiva valet av medicin för att bota smittade från dessa resistenta 

stammar, framförallt på grund av dess snabba terapeutiska effekt och låga toxicitet (10, 

11). Vissa artemisinin-derivat är fettlösliga så substansen kan utan svårighet absorberas 

till centrala nervsystemet. Chansen finns att artemisinin även kan bota cerebral malaria 

(9). Förutom malarialäkemedel har artemisinin även anti-virus- och anti-cancereffekter 

där den exempelvis kan användas för behandling av Hepatit B och olika typer av cancer, 

som bröstcancer, tarmcancer och leukemi (7, 10). 

 

 

 
Figur 3. Artemisia annua, även känd som sommarmalört, växten som producerar den aktiva substansen 

artemisinin (12).  
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Problemet är att utbytet artemisinin per växt är väldigt litet, endast 0,01-0,8 % av 

torrvikten. Detta har lett till intensiv forskning för att försöka öka utbytet artemisinin 

eller hitta alternativa vägar för tillverkning. Artemisinin har visat sig vara mycket 

komplicerat att framställa syntetiskt, då konstruktionen av molekylen är väldigt 

komplex (se Figur 4). På grund av detta utvinns substansen med mest ekonomiska 

fördelar ur växten A. annua där den produceras och ackumuleras i de glandulära 

sekretoriska trikomerna (GST).  På grund av det låga utbytet av artemisinin leder detta 

olyckligtvis till dyra priser på medicinen så många har inte råd att behandlas (2, 13).  

 
ACT- Artemisinin based combination therapy 

WHO rekommenderar behandlingen av malaria med artemisinin och dess derivat enligt 

ACT. Det innebär att artemisinin eller dess derivat skall kombineras med ett 

malarialäkemedel av en annan klass som har annan verkningsmekanism än artemisinin. 

Det finns flera anledningar till varför malaria ska kombinationsbehandlas, dels för att 

artemisinin har en kort halveringstid (45-60 min) vilket resulterar i snabb elimination ur 

kroppen så tillräcklig verkan inte hinner ges. En annan anledning till kombinationsterapi 

är att undvika resistensutveckling hos parasiten. Resistens mot läkemedel ökar ständigt 

på grund av genetiska mutationer hos parasiten som genererar nedsatt känslighet. På 

grund av sin korta halveringstid är risken för resistensutveckling lägre för artemisinin. 

På grund av den utbredda och godtyckliga behandlingen av malaria har parasiten 

utvecklat resistens mot många malarialäkemedel, vilket är ett stort hot för kontrollen av 

sjukdomen (8).  

 
Biosyntesen av artemisinin 

Artemisinins biosyntes har studerats i många år men hela processen är inte helt klarlagd 

ännu. Man vet idag att artemisinin inte bildas i ett enda steg, utan processen involverar 

många olika steg där flera gener och enzymer medverkar (2, 10). Sedan 1995 har minst 

tolv artemisinin-relaterade gener klonats och dess messenger ribonukleinsyra (mRNA)-

sekvenser finns idag lätt tillgängligt via GenBank (10). Enzymen som katalyserar 

reaktionerna som leder fram till produkten farnesyldifosfat (FDP) finns konserverat hos 

kärlväxter, medan enzymen vid artemisinins biosyntes kan variera i förekomst från art 

till art (14). I Figur 4 visas den biosyntetiska vägen fram till produktion av artemisinin i 

A. annua. 

 

 
Figur 4. En schematisk presentation av artemisinins biosyntes (Brodelius, 2014) 

 

Reaktionen startar med farnesyldifosfatsyntas (FDS), ett viktigt syntas vars centrala roll 

är att omvandla två slutprodukter från "Mevalonate pathway" till FDP. FDP är en viktig 

byggsten i biosyntesen av olika terpener och steroler hos organismer (2). 

 

Artemisinins biosyntes inleds med att FDP omvandlas till amorfa-4,11-dien utav amorfa 

-4,11-diensyntas (ADS), ett nyckelenzym i biosyntesen. I nästa steg hydroxyleras 

amorfa-4,11-dien till artemisinalkohol av ett hydroxylas kallat CYP71AV1. Detta 

enzym kan oxidera alkoholen till artemisinaldehyd. Från artemisinaldehyd produceras 

dihydroartemisinsyra i två steg där reduktionen katalyseras av artemisinaldehyd-
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Δ11(13)-reduktas (DBR2) och oxidationen till syra katalyseras av aldehyddehydrogenas 

1 (ALDH1). Omvandlingen av dihydroartemisinsyra till artemisinin anses vara en 

spontan reaktion som sker med hjälp av UV-ljus och syrgas (2, 13).  

 

Viktiga enzym i biosyntesen 
Enligt många forskare är en uppreglering av viktiga enzym i artemisinins biosyntes 

nyckeln till att öka utbytet av läkemedlet. Idag finns generna som kodar för enzymen 

nämnda ovan klonade. Tidigare studier visar att en uppreglering av enzymen ADS, 

FDS, 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl-CoA-reduktas (HMGR) och CYP71AV1 gett ökade 

nivåer syntetiserat artemisinin i växten A. annua (15). 

 

ADS är ett nyckelenzym i biosyntesen. Det påstås att uppreglering av ADS är en möjlig 

strategi för att öka utbytet artemisinin. Ifall en art inte innehåller ADS är det tekniskt 

omöjligt att syntetisera artemisinin (11). Även enzymet DBR2 är ett viktigt reglerande 

enzym i specifikt artemisinins biosyntes. FDS kodas från en" housekeeping gene" och 

förekommer generellt i växter. FDS finns i två isotyper; FDS1 och FDS2. FDS1 

uttrycks genom hela växtens utveckling medan FDS2 uttrycks endast i vissa stadier av 

växtens liv. HMGR är ett enzym som förekommer hos kärlväxter och deltar i 

"Melavonate pathway". Dess uttryck påverkar artemisinin-syntesen och ackumuleringen 

i A. annua. CYP71AV1 är ett multifunktionellt enzym som förekommer i de flesta 

växter där de katalyserar oxidation av organiska substanser (1). 

 

Eftersom många enzym deltar i artemisinins biosyntes är förmodligen en simultan 

uppreglering av samtliga enzym den mest effektiva metoden för ökning av utbytet 

artemisinin (15). 

 

Artemisia-släktet och artemisinin 
Artemisia-släktet omfattar över 400 arter och sägs vara döpt efter den grekiska gudinnan 

Artemis, som bokstavligen innebär "hon som helar sjukdom" (16). Flera Artemisia-arter 

har visat sig ha effekt mot olika parasiter som förutom malaria-parasiten även 

Scistosoma, Toxoplasma och Trypanomosa (7). Förr i tiden användes förmodligen A. 

absinthium för att kontrollera smärta vid barnafödande och för att inducera abort, och A. 

vulgaris har bland annat effekt på trikinos (16, 17). Forskning pågår efter nya och 

effektivare metoder för artemisinin-produktion, då en oro finns att produktionen från A. 

annua inte kommer möta de ökande kraven från läkemedelsindustrin. Ett fåtal andra 

underarter av Artemisia har enligt en studie kunnat producera artemisinin som påvisats 

med High Performance Liquid Chromatography (HPLC), såsom A. bushriences, A. 

dracunculus, A. vulgaris och A. absinthium i små mängder (7). I en annan studie har 

genen för ADS påvisats i arterna A. aucheri och A. chamaemelifolia (11). 

 
Molekylärbiologiska tekniker 
Vid denna studie undersöktes växterna A. vulgaris och A. absinthium utav släktet 

Artemisia med molekylärbiologiska tekniker. Såväl ribonukleinsyra (RNA) och 

genomiskt deoxiribonukleinsyra (DNA) isolerades från växterna. Förekomsten av 

genuttryck för enzymen ADS, FDS, HMGR, DBR2 och CYP71AV1 undersöktes med 

hjälp av Polymerase Chain Reaction (PCR). Enzymen deltar och leder fram till syntesen 

av artemisinin. Ifall dessa enzym skulle förekomma finns chansen för artemisinin-syntes 

i växterna. Eftersom artemisinin har påträffats i dessa växter förut finns möjligheten till 

detektion av enzymen (7).  
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Innan 1970-talet visste vi väldigt lite om DNA. När möjligheten att klona DNA 

utvecklades förändrades hela synen och forskningen kring genetik. Då cellbaserad 

DNA-kloning uppkom blev det möjligt att studera och rena upp DNA-sekvenser 

obegränsat från vävnader (18). 

 
RNA-extraktion och cDNA-syntes 

Att erhålla RNA från vävnader är ofta det första steget för utförandet av många 

molekylärbiologiska tekniker. Vid isolering av RNA är det viktigt att arbeta sterilt för 

att undvika kontamination av RNaser som bryter ner RNA (19).  

 

RNA isoleras genom att växtmaterial pulvriseras för att slå sönder cellväggarna och en 

RNA Reagent tillsätts för att lysera vävnaden. Vid tillsatts av NaCl och kloroform 

separeras faserna vid centrifugering. RNA:t fälls ut vid adderande av isopropylalkohol 

och tvättas med etanol för att ta bort kontaminanter. För att mäta RNA-koncentrationen 

korrekt måste materialet DNas-behandlas för att avlägsna allt genomiskt DNA (19).  

 

Då RNA är svårt att arbeta med på grund av RNas-kontaminering omvandlas extraherat 

RNA till komplementärt DNA (cDNA) genom användandet av ett omvänt transkriptas. 

Vid närvaro av bland annat primer och dNTP kan transkriptaset syntetisera 

komplementärt cDNA ifrån enkelsträngat RNA. Proceduren avslutas med RNas-

behandling av syntetiserat cDNA där kvarvarande RNA avlägsnas för att minska 

inhibitionsrisk vid PCR-analys (19).  

 
DNA-extraktion enligt CTAB-metoden 

Då gener ska studeras närmare, isoleras genomiskt DNA från vävnader. CTAB står för 

cetyltrimetyl ammoniumbromid och är en detergent vid renandet av DNA. Metoden är 

väldigt enkel, snabb och billig och kan tillämpas på ett brett urval växter. Användandet 

av CTAB-buffert vid extraktioner har visats ge mindre enzyminhibitioner än vid andra 

metoder. Trots lågt DNA-utbyte, kan fortfarande tillräckligt extraheras för tillämpandet 

av de flesta molekylärbiologiska tekniker som exempelvis PCR-amplifiering (20).  

 

Växtens cellväggar slås sönder så att cellinnehållet frigörs. CTAB-buffert tillsätts så 

cellmembranen förstörs och DNA:t frisätts i bufferten. För att skydda DNA:t från 

endogena nukleaser tillsätts etylendiamintetraättiksyra (EDTA) som binder upp 

magnesiumjoner, en vanlig cofaktor hos nukleaser. Kloroform tillsätts vävnaden för att 

denaturera och separera proteiner från DNA:t. CTAB-bufferten avlägsnas genom 

tillförandet av salt vid höga koncentrationer och DNA:t isoleras helt med 70 % etanol 

som tar bort överflödigt salt, CTAB-buffert och andra kontaminanter (20).  

 
Klyvning av genomiskt DNA med restriktionsenzym 

Då DNA-molekyler är extremt stora och komplexa kan de vara svåra att klona. För att 

åtgärda detta tillsätts ett restriktions-endonukleas, även kallat restriktionsenzym. De 

isoleras från bakterier där de verkar för att skydda bakterien från patogena angrepp. 

Restriktionsenzymets funktion är att klyva dubbelsträngat DNA vid specifika korta 

sekvenser som igenkänns. Resultatet blir DNA i olika stora fragment som är mer 

lättarbetat vid kloning (18).  

 
Bestämning av nukleinsyra-koncentration med spektrofotometer 

Då RNA eller DNA isoleras är det viktigt att kontrollera dess renhetsgrad och 

koncentration. Nukleotider, RNA och DNA absorberar ljus vid 260 nm. Kvoten 

260/280 nm mäts ofta för att granska renheten. Ett resultat över 1,8 accepteras för DNA 
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och över 2,0 för RNA. Ifall förhållandet skulle vara mindre så indikerar det närvaro av 

protein eller andra kontaminanter i prov som absorberar ljus vid 280 nm (21). 

 

Kvoten 260/230 mäts också för att kontrollera renheten i ett prov. För ett godkänt prov 

ska förhållandet ligga kring 2,0-2,2. Ifall det ligger lägre kan det betyda närvaro av 

kontaminanter som absorberar ljus vid 230 nm (21).  

 
PCR och gelelektrofores 

PCR är en metod som används för att amplifiera upp ett DNA-segment som ligger 

mellan två kända sekvensregioner. Primers syntetiseras från oligonukleotider som 

komplementärt binder in till motsatt sträng på DNA-templatet. Poängen är att endast 

replikera den sekvens som ligger mellan primerparen (18, 22).  

 

Processen inleds med att DNA-templatet denatureras vid höga temperaturer så att 

strängarna separeras, se Figur 5. Då temperaturen sänks kan primers binda in till 

(annealing) sin targetsekvens. I nästa steg kan ett värmetåligt DNA-polymeras binda in 

till primers fria 3´-ändar och bygga in nukleotider för att syntetisera nya DNA-strängar 

(extension). Denna procedur repeteras i flera cykler för att generera miljontals kopior av 

target-sekvensen. Eftersom bildad produkt efter varje cykel agerar templat för nästa, 

kommer eftertraktad DNA-produkt fördubblas för varje cykel (18, 22).  

 

 
Figur 5. En PCR-cykels olika steg. Denaturering (1) inleds vid höga temperaturer där DNA-templatets 

strängar separeras. Då temperaturen sänks kan primers binda in till sitt komplementära site på templatet 

(2). Ett DNA-polymeras binder till primers och syntetiserar nya strängar genom att bygga på nukleotider 

(3). Då strängarna syntetiserats fungerar dessa som templat för nästkommande cykel (4). Efter ett antal 

cykler har miljontals kopior skapats av target-site (23). 

 

För att undersöka ifall targetsekvensen har amplifierats upp utförs traditionellt en 

gelelektrofores. En gelelektrofores kan separera DNA-fragment utefter stora 

storleksvariationer och är en mycket effektiv metod. Tekniken bygger på att PCR-

material laddas i brunnar i en agarosgel som placeras i en buffert. Eftersom DNA-

molekyler är negativt laddade kommer dessa att vandra i gelen mot den positiva anoden 

då ett elektriskt fält genereras. De minsta fragmenten kommer att vandra längst i gelen 

och de största vandrar kortast. På detta vis kan specifika sekvenser identifieras som 

amplifierats upp med hjälp av PCR (24).  
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För att vara säker på att fragmentet som vandrat i gelen är rätt storleksmässigt adderas 

markörer i brunnar intill PCR-materialet. Markörerna är så kallade DNA-stegar som 

består av kromatografi-renade individuella DNA-fragment i olika kända storlekar (25). 

 

Syfte 
Syftet var att undersöka eventuell förekomst av genuttryck för enzymen ADS, FDS, 

HMGR, DBR2 och CYP71AV1 hos växterna A. vulgaris och A. absinthium med 

molekylärbiologiska tekniker. Samtliga enzym deltar i biosyntesen som leder fram till 

malarialäkemedlet artemisinin i A. annua. 

 

Försöket genomfördes i syfte med att hitta alternativa metoder till framställning av 

artemisinin då läkemedlet i dagsläget produceras i litet utbyte i A. annua. 

 

Material och metod 

Provmaterial 
Unga blad ifrån Artemisia vulgaris (Gråbo) och Artemisia absinthium (Malört) från 

Revsudden i Rockneby, Sverige användes för framställning av templat, se Figur 6. 

 

 
Figur 6. Artemisia vulgaris (t.v.) och Artemisia absinthium (t.h.) hämtade ifrån Revsudden, Sverige. 

 

Förarbete 
För att undvika kontamination av RNaser användes handskar som byttes ut 

kontinuerligt, pipetter med filterspetsar och autoklaverade provrör. Proverna och 

lösningarna förvarades på is och all laboration utfördes i dragskåp.  

 

RNA-extraktion 
Ifrån respektive växt plockades små friska blad som mortlades till ett fint pulver 

tillsammans med flytande kväve. Av pulvret som malts från växtmaterial överfördes 

0,06 g A. vulgaris respektive 0,07 g A. absinthium till förkylda centrifugrör. Till rören 

adderades 0,5 ml kall (+4° C) PureLink™ Plant RNA Reagent (Invitrogen™) för att 

lysera växtcellerna. Pulvret suspenderades i lösningen och inkuberades horisontellt i 5 

min vid rumstemperatur. Provmaterialet centrifugerades i 2 min, 13200 rpm (AH 

Diagnostics, mini spin plus, Eppendorf) och supernatanten överfördes till nya rör. Till 

supernatanten tillsattes 0,1 ml 5 M NaCl (RNas-fritt) som blandades ner, följt av 0,3 ml 
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kloroform som blandades genom att rören vändes försiktigt. Rören centrifugerades i 10 

min, 13200 rpm vid +4° C. Den övre vattenfasen överfördes till nya rör och en 

ekvivalent mängd (400 µl till A. absinthium och 500 µl till A. vulgaris) isopropyl-

alkohol (Sigma-Aldrich, USA) tillfördes och blandades för utfällning av RNA. Rören 

fick stå i rumstemperatur i10 min och centrifugerades i 10 min vid 13200 rpm, +4° C. 

Supernatanten dekanterades och 1 ml 75 % etanol tillsattes pelletten. Rören 

centrifugerades i 1 min vid 13200 rpm, rumstemperatur. Supernatanten dekanterades 

och pelletten fick torka i 30 min. Pelletten slammades upp i 30 µl RNas-fritt Ultrapure 

dH2O. 

 

DNas-behandling av RNA 
Från rör med extraherat RNA överfördes 25,5 µl prov till nytt rör tillsammans med 3,0 

µl 10x ReactionBuffer (med MgCl2) och 1,5 µl DNas I (RNas-fritt) (Thermo Scientific, 

USA). Rören inkuberades i BIORAD S1000™ Thermal Cyclervid 37° C i 30 min, 

varefter rören togs ut och 3,0 µl 50 mM EDTA tillsattes. Rören inkuberades på nytt i 15 

min vid 65° C för att inaktivera DNaset. 

 

Bestämning av RNA-koncentration 
RNA-koncentrationen från DNas-behandlat RNA mättes med Nanodrop® 

Spectrophotometer ND-1000 där instrumentet först nollställdes med vatten. Kvoten 

260/280 nm mättes av respektive prov och total-RNA-koncentrationen avlästes.  

 

cDNA-syntes 
Till PCR-rör tillsattes 0,5 µl totalRNA (1 µg), 1 µl Oligo(dT)18 primer (Thermo 

Scientific, USA) och 9,5 µl RNas-fritt UltraPure dH2O. Rören inkuberades i 5 min vid 

65° C. Därefter adderades (i följande ordning); 4 µl 5x Reaction Buffer, 1 µl Ribolock 

RNase inhibitor, 2 µl 10 mM dNTP-mix samt 2 µl M-MuLV Reverse Transcriptase 20 

U/µl (Thermo Scientific, USA). Rören inkuberades i 37° C i 60 min följt av 5 minuter 

inkubering vid 70° C. 

 

RNas-behandling av cDNA 
Till PCR-rör med cDNA tillsattes 1,5 µl Ultrapure dH2O, 2,5 µl 10x Buffer och 1 µl 

RNase H (Thermo Scientific, USA). Rören inkuberades i 60 min vid 37° C följt av 10 

min vid 65° C.  

 

Provberedning och PCR-analys av cDNA 
PCR-mix framställdes med slutvolym 25 µl där samtliga komponenter förvarades på is 

under beredningen. Totalt konstruerades fem olika PCR-mixer med fem olika primerpar 

(se Tabell I) för respektive cDNA-templat A. vulgaris och A. absinthium. Positiva 

kontroller med cDNA från A. annua som templat bereddes där samtliga fem primerpar 

kontrollerades, samt en negativ kontroll med FDS primer.  
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Tabell I. Sekvenser och fragmentlängd av PCR-produkt för fem primerpar som amplifierar enzymen 

ADS, FDS, HMGR, DBR2 och CYP71AV1. 

Primer Sekvens Forward Sekvens Reverse Fragmentlängd 

av PCR-produkt 

från cDNA (bp) 

ADS 5’-GGG AGA TCA GTT 

TCT CAT CTA TGA A-3’ 

5’-CTT TTA GTA GTT GCC 

GCA CTT CTT-3’ 
95 

FDS 5’-ATC TGC CCT TGG 

TTG GTG TAT TGA-3’ 
5’-GTT GCC CTC TGC GTG 

TAT GAG A-3’ 
92 

HMGR 5’-GGG CGT GGA AAA 

TCT GTT GTG TTC-3’ 
5’-GAA CCA GCA ATA GCA 

GAA CCA GTA A-3’ 
136 

DBR2 5’-GCG GTG GTT ACA 

CTA GAG AAC TT-3’ 
5’-ATA ATC AAA ACT AGA 

GGA GTG ACC C-3’ 
228 

CYP71AV1 5’-CGA GAC TTT AAC 

TGG TGA GAT TGT-3’ 
5’-CGA AGC GAC TGA AAT 

GAC TTT ACT-3’ 
144 

 

Till rör med Beads (PCR-mix illustra™ puReTaq Ready-To-Go PCR Beads (GE 

Healthcare, United Kingdom), innehållande 2,5 U puReTaq DNA polymeras, 200µM 

dNTP-mix, 10 mM KCl och 1,5 mM MgCl2 (26)) adderades 1 µl forward och reverse 

primer, 1 µl templat (exklusive negativ kontroll) och UltraPure dH2O till slutvolym 25 

µl.  

 

Proverna centrifugerades i 10 sek, 13200 rpm och placerades i BIORAD S1000™ 

Thermal Cycler. Ett PCR-program startades med denaturering vid 95° C i 3 min följt av 

25 cykler med repeterande denaturering vid 95° C i 30 sek, annealing vid 60° C i 30 sek 

och extension vid 72° C i 30 sek. Programmet avslutades med extension vid 72° C i 8 

min och nerkylning vid 4° C i ∞.  

 

Gelelektrofores av cDNA som PCR-produkt 
Gel med 2,4 % agaros tillverkades där 1,2 g agarospulver (Electran, Lutterworth) 

vägdes upp i en E-kolv. TBE-buffert 0,5x (5x lösning innehållande 450 mM TRIS-bas, 

450 mM borsyra, 10 mM EDTA) tillsattes upp till 50 g. E-kolven upphettades i mikro 

på 360 W tills lösningen började koka. Proceduren upprepades tills lösningen blivit helt 

klar och allt agarospulver lösts upp. E-kolven vägdes på nytt och dH2O tillsattes upp till 

50 g. Då lösningen svalnat hälldes den i en gjutform med kam och fick stelna.  

 

Av PCR-produkterna pipetterades 10 µl utav varje prov till ett nytt rör tillsammans med 

2 µl 6x Loading Buffer (30 % sukros och 0,35 % Orange G, Thermo Scientific) och 

centrifugerades i 13200 rpm, 10 sek.  

 

Gelen placerades i en gelelektrofores (ADVANCE, Mupid-exu, Submarine 

electrophoresis system) och täcktes med 0,5x TBE-buffert. Till brunnarna pipetterades 

prov och två markörer; GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder och FastRuler™ DNA 

Ladder Ultra Low Range (Thermo Scientific, USA) (se figurer i resultat för 

distribution).  

 

Gelelektroforesen startades med inställningarna 100 V i 30 min. Då fronten vandrat ner 

avslutades elektroforesen och gelen överfördes till en behållare innehållande GelRed™ 

Nucleic Acid Gel Stain (Biotum, USA) som placerades mörkt i 1 h. Gelen 

fotograferades med BIO-RAD ChemiDoc™ MP Imaging System. 
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Extraktion av genomiskt DNA med CTAB-metoden 
Till centrifugrör tillsattes 600 µl CTAB-buffert (2% w/v CTAB i 100 mM Tris-HCl (pH 

8,0), 20 mM EDTA (pH 8,0), 1,4 M NaCl) och 12 µl mercaptoetanol (14,3 M) (Sigma-

Aldrich, USA). Rören förvärmdes i värmeblock (TECHNE DRI-BLOCK DB.2A) till 

70° C. Växtmaterial plockades från A. vulgaris respektive A. absinthium som 

pulvriserades tillsammans med flytande kväve. Pulvret överfördes till förvärmda rör 

med CTAB-buffert och mercaptoetanol (slutkoncentration 0,02 %) för lysering av 

cellmembranen. Innehållet blandades och inkuberades i värmeblock i 45 min vid 65° C. 

Proverna fick stå i 5 min i rumstemperatur och centrifugerades i 10 min vid 13200 rpm, 

rumstemperatur. 

 

Av supernatanten pipetterades 500 µl till nya centrifugrör och 500 µl 24:1 

kloroform:isoamylalkohol tillsattes för att avlägsna proteiner. Innehållet blandades. 

Rören fick stå i 5 minuter och centrifugerades i 10 min vid 13200 rpm, rumstemperatur. 

Av supernatanten pipetterades 400 µl till nya centrifugrör och 400 µl iskall (-20° C) 

isopropanol tillsattes, samt en droppe 3 M NaOAc för att fälla DNA:t. Innehållet 

blandades och inkuberades i 30 min vid -20° C. Samtliga prover centrifugerades i 10 

min vid 13200 rpm i rumstemperatur.  

 

Supernatanten dekanterades och pelletten tvättades med 70 % etanol. Rören 

centrifugerades vid 13200 rpm i 10 min och supernatanten dekanterades på nytt. Den 

återstående supernatanten pipetterades bort och pelletten fick torka 30 min. Pelletten 

innehållande genomiskt DNA löstes upp i 80 µl UltraPure dH2O (A. Lundgren personal 

communication).  

 

Bestämning av DNA-koncentration 
DNA-koncentrationen av genomiskt DNA mättes med Nanodrop® Spectrophotometer 

ND-1000 där instrumentet först nollställdes med vatten. Kvoten 260/280 nm och 

260/230 nm mättes av respektive prov och total-DNA-koncentration avlästes.  

 

Klyvning av genomiskt DNA med restriktionsenzym 
Buffert till restriktionsenzymet EcoRI (Thermo Scientific, 10x Buffer EcoRI (med 

BSA), innehållande 10 mM kaliumfosfat, 300 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 

mg/ml BSA, 0,15 Triton X-100 och 50% glycerol (25)) tinades upp. Prov med 

genomiskt DNA från A. vulgaris och A. absinthium späddes 10 gånger med Ultrapure 

dH2O och 1 µl (≤ 1 µg/µl) överfördes till centrifugrör. Till rören tillsattes 16 µl 

Ultrapure dH2O, 2 µl 10 x Buffer EcoRI och 1 µl EcoRI. Rören inkuberades i 6 h vid 

37° C i vattenbad och placerades därefter i värmeblock i 10 min vid 80° C.  

 

Provberedning och PCR-analys av genomiskt DNA 
Se tidigare rubrik "Provberedning och PCR-analys av cDNA". Som templat användes 

genomiskt DNA från A. vulgaris och A. absinthium som klyvts med EcoRI. En negativ 

kontroll utan templat inkluderades, samt fem positiva kontroller där genomiskt DNA 

från A. annua användes som templat. En PCR-mix framställdes där UltraPure dH2O, 

forward och reverse primer och templat tillsattes, totalt 25 µl. Fem olika primerpar 

användes (se Tabell I). PCR-rören placerades i PCR-instrumentet och programmet 

startades med inställningarna denaturering vid 95° C i 3 min följt av 25 cykler med 

repeterande denaturering vid 95° C i 30 sek, annealing vid 60° C i 30 sek och extension 

vid 72° C i 30 sek. Programmet avslutades med extension vid 72° C i 8 min och 

nerkylning vid 4° C i ∞.  
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Gelelektrofores av genomiskt DNA som PCR-produkt 
Gel med 2,4 % agaros tillverkades med totalvolym 50 ml. I en E-kolv uppmättes 1,2 g 

agarospulver och 0,5 x TBE-buffert tillsattes upp till 50 ml. Se rubrik "Gelelektrofores 

av cDNA som PCR-produkt" för fortsatt utförande.  

 

Etik 
Peter Brodelius forskarlaboratorium på institutionen för kemi och biomedicin har 

tillåtelse från Jordbruksverket att arbeta och odla fram genmodifierade växter.  

 

Resultat 

Bestämning av RNA-koncentration 
Resultatet för avläsningen från Nanodrop presenteras i Tabell II. RNA-koncentrationen 

för A. vulgaris och A. absinthium blev 2,6-2,8 µg/µl. Kvoten för 260/280 blev 2,1 hos 

båda växterna.  

 
Tabell II. Bestämning av totalRNA-koncentration och kvoten 260/280 i extraherat RNA från A. vulgaris 

och A. absinthium. 

Växt TotalRNA (µg/µl) Kvot 260/280 

A. vulgaris 2,8 2,1 

A. absinthium 2,6 2,1 

 

Analys av cDNA 
I Figur 7 presenteras resultat för PCR med fem primerpar (ADS, FDS, HMGR, DBR2 

och CYP71AV1) där cDNA från A. vulgaris användes som templat. Amplifiering har 

skett i brunn med FDS (brunn 3) och CYP71AV1 (brunn 6). Fragmentet för FDS var 

längre än 92 bp (Tabell I). De positiva kontrollernas PCR-produkt med cDNA från A. 

annua (brunn 8-12) amplifierades likt fragmentlängd i Tabell I. I negativ kontroll med 

FDS-primer (brunn 13) har ingen amplifiering skett. Längst ner i bild hittas "vita 

skuggor" av primeröverskott. För orientering i bild finns baspar angett hos markörers 

fragment (brunn 1, 7 och 14).  

 

 
Figur 7."Gel 1 templat A. vulgaris cDNA". Agarosgel med två markörer, fem PCR-prov med cDNA från 

A. vulgaris, fem positiva och en negativ kontroll. Brunn 1: Markör GeneRuler™ Express DNA Ladder 

100-5000 bp. Brunn 2: ADS. Brunn 3: FDS. Brunn 4: HMGR. Brunn 5: DBR2. Brunn 6: CYP71AV1. 

Brunn 7: Markör FastRuler™ DNA Ladder Ultra Low Range 10-200 bp. Brunn 8: ADS positiv. Brunn 9: 

FDS positiv. Brunn 10: HMGR positiv. Brunn 11: DBR2 positiv. Brunn 12: CYP71AV1 positiv. Brunn 

13: FDS negativ. Brunn 14:Markör GeneRuler™ Express DNA Ladder 100-5000 bp. 
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I Figur 8 har cDNA från A. absinthium använts som templat med fem primerpar. 

Amplifiering har skett i brunnar med FDS (brunn 3), HMGR (brunn 4) och CYP71AV1 

(brunn 6). Fragmentet för FDS var längre än 92 bp (Tabell I). Samtliga positiva 

kontroller som testades mot cDNA från A. annua (brunn 8-12) hade PCR-produkter 

med fragmentlängd beskrivet i Tabell I. I brunn med negativ kontroll (brunn 13) skedde 

ingen amplifiering. Längst ner i gel fanns primeröverskott. 

 

 
Figur 8. "Gel 2 templat A. absinthium cDNA". Agarosgel med två markörer, fem PCR-prov med cDNA 

från A. absinthium , fem positiva och en negativ kontroll. Brunn 1: Markör GeneRuler™ Express DNA 

Ladder 100-5000 bp. Brunn 2: ADS. Brunn 3: FDS. Brunn 4: HMGR. Brunn 5: DBR2. Brunn 6: 

CYP71AV1. Brunn 7: Markör FastRuler™ DNA Ladder Ultra Low Range 10-200 bp. Brunn 8: ADS 

positiv. Brunn 9: FDS positiv. Brunn 10: HMGR positiv. Brunn 11: DBR2 positiv. Brunn 12: 

CYP71AV1 positiv. Brunn 13: FDS negativ. Brunn 14. Markör GeneRuler™ Express DNA Ladder 100-

5000 bp. 

 

Bestämning av DNA-koncentration 
TotalDNA-koncentration hos A. vulgaris bestämdes till 1,5 µg/µl och 1,0 µg/µl för A. 

absinthium. Kvoten 260/280 och 260/230 blev kring 2 för båda växterna (Tabell III). 

 
Tabell III. Bestämning av totalDNA-koncentration och kvot 260/280, samt 260/230 i genomiskt DNA 

från A. vulgaris och A. absinthium. 

Växt TotalDNA (µg/µl) Kvot 260/280 Kvot 260/230 

A. vulgaris 1,5 2,13 2,06 

A. absinthium 1,0 2,09 1,98 

 

Analys av genomiskt DNA 
Resultatet från PCR med genomiskt DNA för A. vulgaris visas i Figur 9. Amplifiering 

har skett i brunnar med FDS (brunn 3) och CYP71AV1 (brunn 6). I brunn med ADS 

(brunn 2) finns spår från markör GeneRuler™.  

 

Positiva kontroller amplifierades med genomiskt DNA från A. annua. Brunn med ADS-

primer (brunn 8) visar ett fragment kring 209 bp och brunn med FDS (brunn 9) kring 

190 bp. Resterande positiva kontroller hade PCR-produkt likt Tabell I. I brunn med 

FDS syns även ett extra band kring 700-800 bp. Längst ner i gelen hittas 

primeröverskott. 

 



  
 

13 

 

 
Figur 9. "Gel 1 templat A. vulgaris genomiskt DNA". Agarosgel med två markörer, fem PCR-prov med 

genomiskt DNA från A. vulgaris , fem positiva och en negativ kontroll. Brunn 1: Markör GeneRuler™ 

Express DNA Ladder 100-5000 bp. Brunn 2: ADS. Brunn 3: FDS. Brunn 4: HMGR. Brunn 5: DBR2. 

Brunn 6: CYP71AV1. Brunn 7: Markör FastRuler™ DNA Ladder Ultra Low Range 10-200 bp. Brunn 8: 

ADS positiv. Brunn 9: FDS positiv. Brunn 10: HMGR positiv. Brunn 11: DBR2 positiv. Brunn 12: 

CYP71AV1 positiv. Brunn 13: FDS negativ. Brunn 14:Markör GeneRuler™ Express DNA Ladder 100-

5000 bp. 

 

I Figur 10 visas resultatet för PCR-analys med genomiskt DNA från A. absinthium. 

Amplifiering har skett i brunn med FDS (brunn 3), HMGR (brunn 4) och CYP71AV1 

(brunn 6). Två band hittas i brunn med FDS kring 350 bp och 190 bp. Positiva 

kontroller testades med genomiskt DNA från A. annua. Fragmentlängd för ADS (brunn 

8) och FDS (brunn 9) var kring 209 och 190 bp, och extra band hittas i brunn med FDS. 

Positiv kontroll med HMGR, DBR2 och CYP71AV1 hade PCR-produkt likt Tabell I. 

Ingen amplifiering skedde i negativ kontroll och längst ner i gel hittas primeröverskott. 

 

 
Figur 10. "Gel 2 templat A. absinthium genomiskt DNA". Agarosgel med två markörer, fem PCR-prov 

med genomiskt DNA från A. absinthium , fem positiva och en negativ kontroll. Brunn 1: Markör 

GeneRuler™ Express DNA Ladder 100-5000 bp. Brunn 2: ADS. Brunn 3: FDS. Brunn 4: HMGR. Brunn 

5: DBR2. Brunn 6: CYP71AV1. Brunn 7: Markör FastRuler™ DNA Ladder Ultra Low Range 10-200 bp. 

Brunn 8: ADS positiv. Brunn 9: FDS positiv. Brunn 10: HMGR positiv. Brunn 11: DBR2 positiv. Brunn 

12: CYP71AV1 positiv. Brunn 13: FDS negativ. Brunn 14:Markör GeneRuler™ Express DNA Ladder 

100-5000 bp. 
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Diskussion 
Syftet var att undersöka eventuell förekomst av genuttryck för enzymen ADS, FDS, 

HMGR, DBR2 och CYP71AV1 hos växterna A. vulgaris och A. absinthium med 

molekylärbiologiska tekniker. Samtliga enzym deltar i biosyntesen som leder fram till 

malarialäkemedlet artemisinin i A. annua.  

 

Försöket genomfördes för att hitta alternativa metoder till framställning av artemisinin 

då läkemedlet i dagsläget produceras i litet utbyte i A. annua. 

 

Resultatet vid bestämning av RNA/DNA-koncentration och renhet visar att samtliga 

extraherade prover från A. vulgaris och A. absinthium var fria från protein och 

kontaminanter eftersom kvoterna 260/280 och 260/230 hamnade kring 2 (21). 

Totalkoncentrationerna varierade runt 1,0-2,8 µg/µl vilket indikerar bra utbyte 

nukleinsyra eftersom koncentration 1 µg/µl rekommenderas till PCR-reaktion (25).  

 

Vid analys av cDNA från A. vulgaris (Figur 7) amplifierades endast FDS och 

CYP71AV1 utav de fem enzymen. Fragmentet för FDS var cirka 100 baspar längre än 

förväntat (92 bp). Ett försök till sekvensering av FDS-fragmentet utfördes för att 

identifiera basparen men lyckades tyvärr inte. Anledningen till varför FDS 

amplifierades till ca 190 bp är därför okänd. Kanske är genomet annorlunda uppbyggt 

för FDS hos A. vulgaris med extra baspar mellan inbundna primers. 

 

Vid analys av cDNA från A. absinthium (Figur 8) hade PCR-produkt bildats i brunnar 

med FDS, HMGR och CYP71AV1. Dessa tre enzym finns naturligt i de flesta växter 

och borde amplifieras (1). En trolig anledning till varför HMGR inte amplifierats med 

cDNA från A. vulgaris kan vara att sekvensen för HMGR varierar vid targetsite hos A. 

vulgaris. Om inte targetsite är komplementär till primersekvens kan dessa inte binda in. 

Detta resulterar i utebliven PCR-produkt. Även här var PCR-produkten för FDS 100 

baspar längre än förväntat. Okänd orsak.  

 

Eftersom varken ADS eller DBR2 hade amplifierats kan artemisinin inte syntetiseras i 

dessa växter. ADS är ett nyckelenzym i biosyntesen och vid frånvaro av detta enzym 

kan artemisinin inte bildas (11). DBR2 är också ett reglerande enzym i artemisinin-

syntesen (1). 

 

Samtliga kontroller med cDNA från A. annua amplifierades som förväntat. Varje 

fragmentband i positiva kontroller hade korrekt längd för sitt enzym (se Tabell I). I den 

negativa kontrollen skedde ingen amplifiering så kontaminering är utesluten.  

 

Eftersom tidigare studier antydde att artemisinin förekom i små mängder i såväl A. 

vulgaris som A. absinthium var resultatet för cDNA en aning oväntat (7). Varken ADS 

eller DBR2 amplifierades i någon av växterna så artemisinin kan inte syntetiseras. En 

teori uppkom ifall växterna kanske inte uttryckte proteinerna i detta skede av växtens 

utveckling, men att genen ändå förekom. Därför extraherades även genomiskt DNA från 

växterna med CTAB-metoden.  

 

Resultatet vid analys av genomiskt DNA från A. vulgaris (Figur 9) visade amplifiering i 

brunnar med FDS och CYP71AV1. Resterande enzym hade inte amplifierats. 

Fragmentlängden för FDS var längre jämfört med förväntad PCR-produkt för cDNA. 

Det kan finnas intron i genomet för FDS som förlänger sekvensen. Då sekvensen för 

FDS inte är kartlagd finns möjligheten till intron. Varför HMGR inte amplifierades är 
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troligtvis av samma anledning som för cDNA; att sekvensen för HMGR targetsite 

skiljer sig hos A. vulgaris så primers inte kan binda in.  

 

Vid analys av genomiskt DNA från A. absinthium (Figur 10) hade PCR-produkt bildats 

i brunnar med FDS, HMGR och CYP71AV1. Fragmentet för FDS var längre än 92 bp, 

troligtvis på grund av intron. Ett extra band i brunn med FDS hittades också. Dessa 

extraband är förmodligen andra isotyper av FDS. Exempelvis uttrycks genen FDS2 i 

vissa stadier av växtens liv så det är troligtvis ett fragment av denna isotyp som har 

amplifierats (1). FDS1 och FDS2 har 96,6 % överensstämmelse i nukleotidsekvenser 

(13). 

 

Positiva kontroller i Figur 9 och 10 hade genomiskt DNA från A. annua som templat. I 

båda gelerna blev fragmenten för ADS och FDS längre än 95 och 92 bp. Hos sekvensen 

för ADS finns ett intron i genomiskt DNA enligt GenBank FJ432667, vilket resulterar i 

ett fragment på 209 bp (27). Eventuellt finns det ett intron i genomiskt DNA för FDS-

sekvensen också. Samtliga primers som användes var endast testade mot cDNA i 

tidigare försök så intron hade inte tagits med i beräkningen. Resterande positiva 

kontroller hade band av förväntad längd (utan intron) och negativ kontroll amplifierades 

ej. Kontamination är utesluten.  

 

Längst ner i gelerna hittades olika grad av primeröverskott. För att undvika detta kunde 

primers spätts ut eller tillsatts i mindre mängd. I brunnar med HMGR syns även 

bildning av primer-dimers. 

 

Eftersom genuttryck varken fanns för ADS eller DBR2 kan artemisinin inte syntetiseras 

i A. vulgaris och A. absinthium. Studien som gjordes med HPLC där artemisinin 

påträffades i dessa växter var inte särskilt specifik, utan borde utförts med exempelvis 

Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS) för mer specifik detektion av 

artemisinin (7). 

 

PCR är en väldigt specifik analys och mycket kan gå fel ifall metoden inte optimeras. 

Rätt temperatur och tider i PCR-inställningarna spelar stor roll för resultatet, samt 

koncentrationerna på beståndsdelarna i PCR-mixen. Ifall optimala förhållanden inte 

råder kan multipla oönskade produkter skapas, och även fall där önskad produkt utesluts 

(28). Inför denna studie hade optimering skett i stor grad för erhållna resultat. Olika 

temperaturer, tider och koncentrationer modifierades gradvis för att finna de bästa 

förhållandena. Även arbetsplatsen byttes eftersom det dåvarande laboratoriet var 

kontaminerat med ADS.  

 

Likt HMGR skulle targetsite kunna variera även för ADS och DBR2 i A. vulgaris och 

A. absinthium så att ingen PCR-produkt bildas. Om det stämmer är det en stor felkälla i 

denna studie. Eftersom varken A. vulgaris eller A. absinthium genom är sekvenserat är 

det svårt att veta med säkerhet ifall resultatet går att lita på. Då primers var designade 

för specifikt A. annua's genom skulle alltså genuttryck för ADS och DBR2 eventuellt 

kunna finnas i växterna, men att primers inte binder in till targetsite. Eftersom en 

tidigare studie med HPLC påvisade artemisinin i dessa växter är detta en möjlig 

förklaring. Dock är det mera troligt att studien med HPLC gav ett falskt positivt svar då 

metoden inte är lika specifik som exempelvis LC-MS och även PCR (7). 

 

Primers som användes i denna studie var designade för amplifiering av korta DNA-

sekvenser. Anledningen till att primers inte designades för amplifiering av hela genomet 

var för att det helt enkelt är lättare att amplifiera en kort sekvens av genomet. I ett 
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genom kan det nämligen finnas många intron som stör analysen. Olyckligtvis fanns det 

ändå intron i det genomiska DNA:t för ADS och förmodligen även för FDS.  

 

För fortsatt forskning kan quantitative PCR (qPCR) utföras. I jämförelse med en 

traditionell PCR (i denna studie) som är en kvalitativ analys, undersöker en qPCR 

kvantitativt. En qPCR kan detektera mängden genuttryck istället för närvaron av den då 

det är av intresse att undersöka den relativa mängden genuttryck i olika växtvävnader 

och även uttryck under olika utvecklingsstadier av växtens liv.  

 

I en tidigare studie hittades genuttryck för nyckelenzymet ADS i A. aucheri och A. 

chamaemelifolia från Artemisia-släktet (11). Dessa växter är definitivt föremål för 

fortsatt forskning och karaktärisering. Ifall studien även hade undersökt genuttryck för 

HMGR, DBR2, FDS och CYP71AV1 hade kanske dessa växter varit starka kandidater 

för artemisinin-produktion. Vidare studier för enzymen i artemisinins syntes bör även 

göras där simultan uppreglering prövas för att försöka öka utbytet artemisinin. I 

framtiden kanske forskningen lyckas hitta metoder för effektivare produktion av 

artemisinin så att priserna kan regleras och flera kan botas från malaria.  

 

En forskargrupp i Iran som samarbetar med Professor Peter Brodelius hade påvisat 

artemisinin i bland annat A. vulgaris och A. absinthium (opublicerat material) och 

eftersom dessa växter förekommer naturligt i Sverige valdes de till denna studie.  

 

Peter Brodelius forskarlaboratorium på institutionen för kemi och biomedicin tillämpar 

hållbar utveckling där plast, papper och metall sopsorteras. Allt växtmaterial som är 

transformerat (genmodifierat) sänds till förbränning i tillförslutna lådor. Giftigt 

kemikalieavfall sänds för destruktion/återvinning till Stena metall. Materialet används 

sparsamt för ekonomisk aspekt, men steriltekniken hålls hårt. Specifik data för 

kostnaden på denna studie saknas.  

 

Slutsats 
Vid analys av genetiskt material från A. vulgaris och A. absinthium hittades inget 

genuttryck för nyckelenzymen ADS och DBR2. Trots att en tidigare studie har funnit 

artemisinin i växterna kan slutsatsen dras att artemisinin inte kan syntetiseras i A. 

vulgaris och A. absinthium. Vidare forskning kan utföras där simultan uppreglering 

prövas på A. annua för att öka utbytet av artemisinin.  
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