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”Umami” är det japanska ordet för delikat 
från vilket ord denna smakreceptor tagit 
sitt namn. 

C. Pilen visar en smakpor genom vilken smaken 
går in i smaklöken. 

 

Med tillstånd från: Chandrashekar, J. et al, Nature, 444, 
288–294. 

 

 

         

 

A. Smaklökar på människans tunga. 
”Circumvallate” betyder ”kringgärdat 
torn (bild t.v. överst), ”foliate” betyder 
”bladliknande”(bild t.v. i mitten) och 
”fungiform” betyder ”svampliknande” 
(bild t.v. nederst).  

B. En enkel smaklök består av 50 – 150 
smakreceptorceller. Man tror att varje 
bunt innehåller receptorceller från alla 
fem huvudsmakerna.  

Anne Fischer1) och Dean Madden2) 
1)Tidigare vid Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology, Leipzig 

2)NCBE Univ. Reading 

 

DNA till Darwin - Guide för elever 

En fråga om smak 

Del 1: Introduktion  

De fem grundsmakerna  

Smaken är ett av våra fem sinnen. Människan kan urskilja fem 
olika grundsmaker: sött, surt, salt, beskt och umami (en angenäm 
smak som man associerar till kött och soyasås). Dessa smaker 
upptäcks när molekyler binder till receptorer i smaklökarna, som 
är sinnesorgan på tungans yta och i munnen. Dessa sinnesorgan 
gör att vi kan upptäcka och skilja på näringsrik och giftig mat, 
något som är en viktig förmåga, som påverkar vårt välbefinnande 
och också vår överlevnad. 

Du kanske har sett bilder som visar att olika områden på tungan är 
känsliga för olika smaker, men detta vet man nu är fel. De flesta 
delar av tungan är känsliga för alla de olika smakerna, eftersom 
varje smaklök innehåller receptorer för alla fem grundsmakerna. 
Smaklökar finns också på översidan av munnen och i halsen. 

 

A 
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Transmembrana domäner 
(totalt sju stycken) 

 

 

Smakreceptorfamiljerna 

Det finns flera familjer av smakreceptorer. De bäst kända är 
familjerna för beska substanser (uppbyggda av T2R proteiner och 
kodade av TAS2R gener) och för söta och välsmakande substanser 
(uppbyggda av T1R proteiner och kodade av TAS1R gener). Det 
finns också andra receptorer för andra smaker. 

Receptorer för beska smaker 

Besk smak är otrevlig och när den är stark kan den också vara 
kväljande. Föda som smakar beskt kan vara osötad kokos, 
citrusskal, oliver och kinin. Smaklökarna för besk smak anses spela 
en viktig roll när det gäller att undvika potentiellt skadliga och 
toxiska substanser, de är viktiga överlevnadsfaktorer. Det finns 
många sorters receptorer för besk smak, varav var och en är 
känslig för en sorts besk substans. 

Strukturen av receptorerna för besk smak 

Receptorerna för den beska smaken är transmembran receptorer.  
Receptorerna finns i cellernas yttre membran och korsar över 
membranen, från utsidan av cellen till cellens insida. Varje 
receptor består av tre delar eller domäner: 

• extracellulära domäner, som binder till smakmolekyler; 
• transmembrana domäner, som fäster proteinet i 

cellmembranen (alla receptorer för besk smak har sju olika 
av dessa); och 

• intracellulära domäner, som samverkar med andra 
proteiner och transporterar signalen till de nerver som  

• för signalen till hjärnan. 
 
 
 
 

 
 

Stryknin kommer från strykninträdet 
(Strychnos nux-vomica). Det är mycket 
giftigt och är ett av de beskaste ämnen som 
finns. Nästan alla växter producerar små 
mängder toxiner och nästan alla växter 
smakar beskt för människan om de inte 
behandlas på något sätt. 

Bild från: Franz Eugen Kohler, Wikimedia Commons. 

 

Extracellulära domäner 

 

Intracellulära domäner 

Cellmembran 

Bild av transmembranreceptor som 
upptäcker ämnen med besk smak. 
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Transmembrana domäner 
(totalt sju stycken) 

Receptorer för söt smak 

Innan upptäckten på 1990-talet tvivlade en del personer på om 
det verkligen fanns en receptor för söt smak. 2001 visade 
experiment med laboratoriemöss, att möss med olika versioner av 
genen TAS1R3 föredrar söt mat i olika utsträckning. Senare 
forskning har visat att T1R3 proteinet bildar ett komplex med ett 
besläktat protein som kallas T1R2, och bildar en tvådelad receptor 
för sött hos mammalier.  

 

 

 

 

 

Receptorer för söt smak hos människan reagerar på många olika 
sorters socker, som sackaros, fruktos och glukos. Receptorerna 
kan bli ”lurade” av andra ämnen som vissa aminosyror och 
sötningsmedel som sackarin, aspartam och acesulfam-K. 
Förmågan att känna söt smak kan skilja sig signifikant mellan olika 
arter. Även hos nära besläktade djur som primater varierar 
förmågan att känna söt smak. Nya Världens apor uppfattar t.ex. 
inte aspartam som sött, medan Gamla Världens apor (inklusive 
människan) gör detta. Katter har helt och hållet förlorat förmågan 
att uppfatta söta substanser. 

Umami receptorer 

Smakreceptorer unami (aromatiska smaker) liknar receptorerna 
för söt smak, utom att T1R2 proteinet ersätts av T1R1 proteinet. 
Umami receptorn kan upptäcka nästan alla 20 aminosyrorna som 
finns i naturen, så den är därför huvudsakligen en 
proteinupptäckande receptor.  

 

Lågkalori-sötningsmedel  som aspartam, 
lurar ”Gamla Världens” primaters 
receptorer för söt smak, men inte ”Nya 
Världens” primater. 

Bild av en receptor för söt smak, som 
har två extracellulära domäner, T1R2 
och T1R3. 

Extracellulära domäner 

Intracellulära domäner 
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Frågor 

a. Mammalier kan urskilja fem grundsmaker: sött, surt, beskt, 
salt och umami. Vad tror du att det finns för evolutionära 
(överlevnadsstrategier) fördelar som var och en av dessa 
förmågor kan ge?   

b. Kopiera följande sumeriska tabell. En del svar har redan 
fyllts i för dig. 
 
Smak Involverade gener Kodade proteiner 
Umami TAS1R1 + ? ? + T1R3 
Sött ? + TAS1R3 ? + ?  
Beskt     ?    ? 
 

T1R sekvensanalys 

Syftet med denna övning är att studera likheterna mellan 
aminosyrasekvenserna hos T1R (sött och umami) 
receptorproteinerna för smak. Detta gör att du kan undersöka hur 
nya smakreceptorer utvecklas. 

De data som du får är aminosyrasekvenserna för 17 
smakreceptorer samt ett på långt avstånd besläktat 
receptorprotein som skall användas som ”outgroup”. Sekvenserna 
kommer från två fiskar (pufferfish och fugu), en fågel (kyckling), 
ett pungdjur (opossum) och två däggdjur (hund och människa). 
Proteinsekvensen för en ”outgroup” kommer från en liten fisk som 
heter Medaka (en japansk fisk). Det finns tre sorters 
smakreceptorer: T1R1, T1R2 och T1R3. Datafilen kallas: 
T1Rproteiner.geneious 

Analysen använder ett program som kallas Geneious. Först måste 
du ”aligna” (lägga aminosyrasekvenserna intill varandra) 
aminosyrasekvenserna. Från ”alignment” skall du använda 
mjukvaran för att bygga ett fylogenetiskt träd. Detta kommer att 
visa vilka proteiner som är närmast besläktade. 

1. Dubbelklicka på dokumentet TR1proteins.geneious. (TR1receptors.geneious →protein). 
Detta startar Geneious mjukvara och laddar ner datafilen för proteinsekvensen till 
programmet. Tips: om en ruta kommer upp över ”Genious start-up” skärmen, som säger 
att försöksversionen av ”Pro” är slut, klicka på ”Use Geneious Basic”. 
 

Att namnge gener 
Av bekvämlighetsskäl namnges gener 
med gensymboler. Dessa liknar ofta 
namnen på de proteiner de kodar för. 
Vanligen skrivs gensymbolerna med 
kursiv stil. 
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2. De 18 aminosyrasekvenserna öppnas nu i Geneious: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Använd tangenten med förstoringsglaset för att zooma in sekvensdata och 
kontrollera att sekvenserna verkligen är proteiner som är uppbyggda av 
aminosyror (en-bokstavskoden för aminosyror används i detta program): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekvensernas namn och organismerna de 

kommer från visas här. 
Aminosyrasekvenserna visas i detta centrala fönster. 
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Asp D  Aspartinsyra  Ala A  Alanin 
Glu E Glutaminsyra  Gly G  Glycin 
Arg R Arginin  Val V  Valin 
Lys K Lysin  Leu L Leucin 
His H Histidin  Ile I Isoleucin 
Asn N Asparagin  Pro P Prolin 
Gln Q         Glutamin  Phe F Fenylalanin 
Ser S          Serin  Met M Methionin 
Thr T         Threonin  Trp W Tryptofan 

 Tyr Y Tyrosin  Cys C Cystein  
 

4. Välj alla 18 sekvenserna samtidigt genom att klicka på 
filnamnet i det översta fönstret så att det framträder. 
Därefter klickar du på Alignment knappen: 

 

 

 

 

 

5. En box kommer upp som frågar vilken alignment metod du 
vill använda. Endast en metod kan användas med Geneious 
bas-mjukvara, så välj Geneious Alignment och klicka på OK. 
”Alignment” tar några minuter att bli klar (lite längre på en 
långsam dator): 

 

Aminosyrakoder 
En- och tre-bokstavskoderna som står 
för de 20 aminosyrorna som finns i 
proteiner. Geneious använder en-
bokstavskoderna för de olika 
aminosyrorna. 
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6. När ”alignment” processen är klar skall du välja de 
”alignade” proteinsekvenserna (”Alignment of 18 
sequences”) i översta fönstret. 
 

De ”alignade” proteinsekvenserna syns då i det centrala 
Geneious fönstret: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Du kan zooma in och se att det kommit in tankstreck i 
proteinsekvenserna, när ”alignment” skett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ”alignade” aminosyrasekvenserna finns i detta centrala fönster. 
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8. När den ”alignade” sekvensen fortfarande finns vald i övre 
fönstret skall du klicka på Tree tangenten för att skapa ett 
fylogenetiskt träd (evolutionsträd). 
 
En box kommer upp med alternativ för trädbyggandet. Välj 
de alternativ som visas nedan och klicka OK. 
 

 
 
 
9. Ett träd visas i det nedre mittfönstret. Dra ner de andra 

fönstren i storlek så att du kan studera trädet. 
Mjukvaran grupperar liknande sekvenser (d.v.s. liknande 
proteiner) nära varandra i trädet. 

 

 

 

 

Viktigt 

Du måste välja ”Jukes-Cantor” som 
Genetic Distance Model, ”Neighbor-
Joining” som Tree build Method och 
”Medaka V2R” som Outgroup                      

 

Tekniska anmärkningar 

Jukes-Cantor avståndsmodell tar för 
givet att alla aminosyrasubstitutioner 
(mutationer) sker med samma takt (1 
på 20 eller 5 %). Andra matematiska 
modeller antar att olika aminosyror 
muterar med olika takt. 

Neighbor-Joining metoden är en snabb 
och populär matematisk modell att 
beräkna olika genetiska avstånd och 
att rita träd. Andra metoder ger något 
andra resultat (och tar längre tid). 
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Frågor 

 Innan du försöker att analyserar evolutionsträdet och svara på 
nedanstående frågor, kan det vara bra att trycka ut en kopia av 
träddiagrammet. 

c. Det skall finnas tre proteingrupper i ditt träd samt en 
”outgroup”. Vilka gener finns i varje grupp? 

d. Alla proteinerna i trädet (utom de från ”outgroup”) är 
mycket lika varandra (du kan kontrollera detta genom att 
titta tillbaka på deras aminosyrasekvenser). 
Evolutionsbiologerna drar den slutsatsen att detta beror på 
att proteinerna kommer från en gemensam förfader. Var i 
ditt träd bör den gemensamma förfadern till alla 
smakreceptorenas proteiner befinna sig? 

e.  Vilka proteiner är mest besläktade med varandra: T1R1 
och T1R2; T1R1 och T1R3; eller T1R2 och T1R3? Varför? 

f. Vilka smakreceptorer utvecklades först och vilka kom därefter? 
Vilka är de senaste smakreceptorerna som utvecklats? 

Organism T1R1 T1R2 T1R3 

Pufferfish X   
Fugu    
Hund    

Människa  X  
Opposum    
Kyckling    

Lägg märke till 

Beroende på vilka val du gör i ”Formatting 
panel” kan ditt träd se något annorlunda ut 
än det som visas här. 

Släktskapen mellan trädets gener skall 
emellertid vara identiska. 
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g. Med utgångspunkt från ditt träd; vilken smak kom först, 
förmågan att smaka sött eller den aromatiska smaken? 

h. Komplettera tabellen ovan, som visar vilka gener djuren 
har (ett par är redan utmärkta). Vilket djur som finns i 
trädet kan förmodligen inte känna söt smak? Förklara! 

i. Varför kan ditt svar i fråga h, vara fel? 

 

Jättepandans diet 

I januari 2010 publicerades jättepandans (Ailuropoda 
melanoleuca) genom.  

Pandans diet är huvudsakligen bambu, som liksom alla växter 
innehåller cellulosa. Forskare fann emellertid inte några gener för 
nedbrytning av cellulosa i pandans genom, vilket visar att djuret 
förmodligen måste ha tarmbakterier, som kan bryta ner den 
cellulosa, som finns i bambun. Till skillnad från kor och andra 
idisslare saknar pandan ett matsmältningssystem som är lämpat 
för detta ändamål. Den har t.ex. ingen rumen (hos kon är detta 
första magen) och dess tänder liknar sådana som köttätande 
björnar har. 

Jättepandan är faktiskt en björn och klassificeras tillsammans med 
andra björnar i släkten Carnivora*, trots att den huvudsakligen är 
vegetarian – en herbivor. Om jättepandan hade designats, så hade 
den ansetts som en dålig design. 

I pandans genom är TAS1R2 och TAS1R3 generna intakta, vilket 
innebär att djuret kan känna söt smak. TAS1T1 genen har 
emellertid fått mutationer och blivit en pseudogen, så pandorna 
kan troligen inte känna umami smak (smaken av kött och 
proteinrik föda). Detta kan delvis förklara deras förkärlek för 
bambu framför kött. 

 

 

Strukturen av umami (proteinsmak) receptorn TAS1R1 genen hos människor, 
jättepandor och hundar. Genen utgörs av sex exoner (kodande sekvenser), som 
bryts av fem introner (icke kodande sekvenser). Hos jättepandan har två av 
exonerna (visas i rött) genomgått mutationer. Den tredje exonen har en två 
baspar insertion och den sjätte exonen har en fyra baspar deletion.  

ADAPTED WITH PERMISSION FROM: Ruiquiang, L., et alNature, 463, 311–317. 

En vuxen jättepanda äter omkring 
14 kg bambu per dag. Denna 
växten utgör omkring 99 % av 
dieten.   
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Diskussionsfrågor 

a. Vad tror du kom först: jättepandans bambu-diet eller 
förlusten av umami-receptorn? 

b. Om jättepandans förmåga att känna smaken av proteinrik 
kost återskapades, vilken effekt skulle detta antagligen få 
på djurets diet, ekologi och överlevnadschanser? 
 
 
*Den så kallade röda pandan, som man tidigare trodde var 
nära besläktad med jättepandan är, vet man nu, endast en 
avlägsen släkting. Den är så speciell att den nu har sin egen 
familj, Ailuridae. 
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Del 2: Introduktion  

Nya och ”fossila” gener 

En nyckelmekanism inom evolutionen, som ger upphov till nya 
gener är genduplikation. Det finns flera sätt på vilka gener kan 
dupliceras: alla är komplexa och det är oklart exakt hur processen 
sker. Omkring 40 % av generna i människans genom har emellertid 
uppstått på detta sätt. 

När en gen dupliceras, är DNA sekvensen först lika hos de båda 
kopiorna. Så småningom ackumulerar de båda kopiorna 
förändringar (mutationer) och blir alltmer olika. Men även efter en 
lång tid är delar av generna identiska och denna likhet kan 
användas för att identifiera gener som duplicerats och är del i 
samma ”multigena familj”.  

Omedelbart efter duplikationen har båda generna samma 
funktion. En av kopiorna behövs emellertid inte: den är överflödig 
och kan tas bort. Denna nya kopia av genen kan efter flera 
generationer gå ett av flera olika öden till mötes. Ibland är den nya 
kopian fördelaktig: när den muterat kan den få en ny funktion och 
bli en ”ny” gen. Den kan också dela en del av sin funktion med den 
ursprungliga genen. Men vanligen är inte gen-duplikationen till 
någon fördel. Många duplicerade gener ackumulerar farliga 
mutationer och slutar att fungera. Dessa icke funktionella 
kopiorna blir ofta kvar som ”fossil” i genomet; den tekniska 
termen för detta är pseudogener.  

Smakreceptorer: multigenfamiljer 

Smakreceptorer, som du studerat i föregående övning, tillhör 
multigenfamiljer. 

I människans genom har man identifierat 25 gener som kodar för 
receptorer för besk smak (kallas TAS2Rs). Man har också hittat 10 
besläktade pseudogener. Som jämförelse kan nämnas att musens 
genom innehåller 33 gener för besk smak, men endast tre 
pseudogener. Närvaron av flera gener för smakreceptorer, som är 
tydligt besläktade, visar att flera gen-duplikationer har ägt rum. 

 Olika djur lever i mycket olika omgivningar och deras dieter är 
dramatiskt olika. Vi kan därför förvänta oss att se skillnader i 
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antalet aktiva smakreceptorer. För anpassning till flera olika 
omgivningar har vissa receptorer duplicerats i en art, men inte i en 
annan. En jämförelse av proteinsekvenserna hos smakreceptorer 
för olika arter ger oss insikt i hur denna genfamilj har utvecklats. Vi 
kan också räkna fram i vilken ordning duplikationer eller 
inaktivering (pseudogener) har skett.  

 

Receptorer för besk smak hos primater 

Tidigare har sagts att nya gener kan uppstå genom duplikation av 
existerande gener och därefter följande mutationer. Efter en gen-
duplikation kommer en av kopiorna att vara överflödig för 
organismen. Den kommer att vara under mindre selektiv press och 
kan ackumulera mutationer, vilket gör att den kan utveckla en ny 
funktion eller den kopierade genen kan inaktiveras genom 
ackumulation av mutationer, som splittrar genen (sådana som 
”stopp”- mutationer). Detta skapar en pseudogen (en icke-
fungerande, ”fossil” gen). 

Om vi därför jämför antalet mutationer i DNA-sekvensen hos en 
gen med dess kopia, så kan vi förvänta oss fler mutationer i 
kopian. 

 

Skadliga mutationer 

Betrakta denna DNA sekvens: 

DNA:  ATG CCA TAC GCA CCA 
Aminosyra:  Met  Pro  Tyr  Ala  Pro 

Om den röda C muterar till ett A, uppkommer en ”Stop” mutation 
och proteinsekvensen avkortas.  Proteinet kan inte arbeta 
eftersom det är ofullständigt: 

DNA:  ATG CCA TAA GCA CCA 
Aminosyra:  Met  Pro  Stop 

Beroende på var ”Stop” mutationen sker i proteinet kan delar av 
proteinets funktion finnas kvar. Om mutationen till exempel sker i 
slutet av proteinets aminosyrakedja, kan eventuellt funktionen 
finnas kvar, fastän kanske med reducerad effekt.  

Uppifrån och ned: 
 

Bonobo 
Schimpans 
Gorilla 
Orangutang 
Rhesus macaque 
Baboon 
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Vanligen ”tvättas” skadliga mutationer snabbt bort genom den 
naturliga selektionen: ofta är sådana mutationer dödliga och 
försvinner därför snabbt. Även om en skadlig mutation inte 
omedelbart är dödlig, kan individer som har denna mutation vara 
mindre funktionsdugliga och lämna färre avkomma och efter flera 
generationer kommer den skadliga mutationen att vara eliminerad 
från populationen. Den tekniska termen för detta är selective 
constraint. När en gen har duplicerats, är emellertid sådan 
selective constraint reducerad eller relaxed. Detta beror på att 
även om en kopia av genen får skadliga mutationer, kommer den 
andra kopian att fungera korrekt.  

I denna övning skall du studera förändringar i DNA sekvenserna 
hos två olika sorters smakreceptorer från sju olika primatarter: 
dvärgschimpans, schimpans, människa, gorilla, orangutang, 
rhesusapa och babian. 

Sekvensanalys 

1. Dubbelklicka på dokument  Bittertastereceptors.geneious. 
Detta startar Geneious mjukvara och laddar ner filen med 
DNA sekvensdata till programmet.  
Tips: om en ruta kommer upp framför Genious start-up 
bilden, som säger att din gratis test av ”pro” versionen är 
slut, klicka bara på ”Use Geneious Basic”. 
 

2. De 14 färdig–”alignade” DNA sekvenserna öppnas nu i 
Geneious: 
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3. Du kan använda zoom tangenten för att förstora 
sekvenserna i Genious fönstret och bekräfta att 
sekvenserna verkligen är DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. När du zoomar in ser du att DNA data består av fyra 
nukleotidbaser: A (adenin), T (tymin), G (guanin) och C 
(cytosin). Antalet baser visas högst upp i varje rad (se 
skärmbilden nedan). 
Du ser också att det finns två uppsättningar av gener: en 
uppsättning av T2R16 gener och en uppsättning av Ps1 
gener. De två generna tror man är kopior av varandra som 
har bildats genom gen-duplikation.  
 
Lägg märke till att början på varje sekvens är ”ATG” – 
Startkodon för DNA och slutet av varje sekvens är ”TAG” – 
ett Stopp-kodon för DNA. 
 

Zoom tangenter 

Om du väljer WRAP tangenten, 
kommer sekvenserna att 
ordnas i flera uppsättningar av 
rader, en ovanför den andra, 
med varje sekvensuppsättning i 
raden under där de sista 
slutade. 

Dessa tankestreck visar var 
sekvenserna har ”alignats”. 



 bioscienceexplained  Vol 8  No 1     
 
 

Copyright c Anne Fischer and Dean Madden, 2011      16          www.dnadarwin.org 
 

 
 

5. När du zoomat in DNA sekvenserna, så skall du snabbt 
scanna data med hjälp av ögonen. Jämför DNA 
sekvenserna av de två generna från sju olika primater, först 
T2R16 och därefter Ps1 gener. 

6. Jämför därefter (endast med hjälp av ögonen) sekvenserna 
från de två olika receptorgenerna från samma art. För att 
kunna göra detta skall du lägga märke till att du kan flytta 
olika sekvenser längs varandra genom att klicka och dra på 
sekvensnamnen till vänster (se skärmbilden ovan). 

 

Frågor 

a. När du granskar sekvenserna med hjälp av ögonen, tycker 
du då att smakreceptorernas gensekvenser är lika hos de 
sju primaterna? 

b. Hur många baser har DNA sekvenserna hos vardera bitter-
smak receptorgen? (Tips: Klicka på en sekvens och titta i 
statistikpanelen, se sidan 18.) 

c. Hur kan du räkna ut sannolikheten för att två gener delade 
sekvenser av en slump? 

Dessa siffror visar 
positionerna av baserna i 
sekvenserna. 

Klicka på ett artnamn och 
dra det så att man får två 
sekvenser intill varandra. 

Klicka på % tangenten för att se 
Geneious statistiska panel. 
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Du kan föra sekvenser intill varandra 
genom att klicka och dra. 

Märk: För att kunna jämföra DNA 
sekvenserna med ögats hjälp, måste du 
zooma in bilden. 

Du kan välja olika sekvenser samtidigt 
genom att hålla nere xx eller yy 
tangenten på en Mac eller Ctr tangenten 
på en PC när du klickar. 
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Frågor 

d. Kan du med ögats hjälp avgöra om de två receptorgenerna 
(T2R16 och ps1) kan ha härstammat från varandra? 

e. Vilka verktyg finns det i Geneious mjukvara som kan 
användas för att jämföra gensekvenser?   

 

Att teckna ett evolutionsträd 

I föregående övning framställde du ett fylogenetiskt träd för att 
undersöka släktskapen mellan olika smakreceptorer. Du kan göra 
samma sak för de två receptorgenerna (T2R16 och Ps1) från de sju 
primaterna, som ger besk smak. 

Nu skall vi emellertid använda DNA sekvens data för att rita trädet. 

1. Välj DNA sekvenser i översta fönstret och klicka på Tree 
tangenten, som finns överst på skärmen. Ett fönster med 
flera valmöjligheter öppnas. Kontrollera att Genetic Distant 
Model är Jikes-Cantor och att Tree build Method är 
Neighbor-Joining, klicka därefter på OK. 

Statistikpanelen ner till höger på Genious 
skärmen gör att du kan jämföra data från 
två eller utvalda DNA sekvenser. 
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2. Ett träd liknande det som visas nedan kommer upp i Genious 
huvudfönster: 

 

 

Tekniska data 

Jukes-Cantor avståndsmodell antar att 
alla 
nukleotidsubstitutioner(mutationer) 
sker med samma hastighet (1 på 4 
eller 25 %). Andra matematiska 
modeller antar att olika baser muterar 
med olika hastighet. 

Neighbor-Joining metoden är en snabb 
och populär matematisk modell för att 
beräkna genetiska avstånd och för att 
dra evolutionsträd. Andra metoder ger 
något annorlunda resultat (och tar 
längre tid att genomföra). 

 

Notera 

Beroende på vilka val du gör i 
formatterings (”Formatting”) 
panelen, kommer ditt träd 
kanske inte att se exakt ut 
som det som visas här. 

Släktskapen mellan generna i 
trädet skall emellertid bli 
identisk. 



 bioscienceexplained  Vol 8  No 1     
 
 

Copyright c Anne Fischer and Dean Madden, 2011      20          www.dnadarwin.org 
 

Frågor 

f. Hur är de två smakreceptorgenerna arrangerade i trädet? 
g. Vad säger detta om det evolutionära släktskapet? 
h. Varför tror du att de två delarna i evolutionsträdet som bildats av 

de två generna visar olika släktskapsförhållande? 

 

Vilken gen är under minst selektionstryck? 

Du skall nu försöka komma underfund med vilken av de två 
generna (T2R16 och Ps1) som är under minst selektionstryck och 
därför utvecklas snabbast. För att göra detta måste du söka efter 
mutationer i generna. 

En vanlig sorts mutation är en STOP mutation, som uppträder i 
DNA som ATC, ATT eller ACT (motsvarande RNA kodon UAG, UAA 
och UGA). Det är ett mycket långsamt arbete att söka igenom alla 
DNA sekvenser efter dessa mutationer, men lyckligtvis kan 
mjukvaran göra detta. 

Det första steget är att översätta DNA sekvenserna till 
motsvarande aminosyrasekvenser. 

3. Kontrollera att du väljer de DNA sekvenser som du 
importerat i översta fönstret. Klicka sedan på Translate. En 
dialogbox kommer fram, som frågar vilken version av den 
genetiska koden du vill använda: 

Försäkra dig först om att du valt DNA 
sekvensdata i det översta fönstret. 

Ett fönster kommer upp som frågar 
vilken version av den genetiska koden 
du vill använda för att översätta DNA 
sekvensdata till motsvarande 

 

 Välj ´Translate entire sequences´, 
´Standard´, Translation frame ´1´ och  
´Treat first codon as start of coding 
region´.  

Klicka sedan på ”Translate” 
knappen. 
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4. Även om du skall använda genetiska koden ´Standard´, kan 
du kanske vilja se de andra något annorlunda versionerna 
som finns tillgängliga från drop-down menyn. 

5. När du sett de olika tillgängliga möjligheterna, skall du välja 
´Standard´ koden och klicka OK. Proteinsekvens data skall då 
synas i huvudfönstret för Genious och också det övre 
fönstret: 

 

6. Om du scrollar till slutet av aminosyrasekvenserna, kan du 
lägga märke till att alla slutar med en asterisk: denna 
representerar ett `Stop´ kodon, som signalerar slutet på 
proteinet. Du kan också lägga märke till att babianens ps1 
protein har en aminosyra mindre än de andra sekvenserna: 

 

 

 

 

Detta innebär för att aminosyrasekvenserna skall kunna 
jämföras ordentligt, så är det nödvändigt att ”aligna” dem på 
ett liknande sätt som aminosyrasekvenserna ”alignades” i 
föregående övning. 

Asterisker i sekvenserna 
representerar ´STOP` kodon. 

Babianens ps1 protein är en 
aminosyra kortare än de andra ps1 
sekvenserna. 
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7. Välj de utvalda sekvenserna i det övre fönstret, klicka 
därefter på ”Alignment” tangenten: 

 

 

8. Du kan nu identifiera splittrande mutationer, d.v.s. 
förändringar som producerar ´Stop´ mutationer. Genom att 
titta igenom sekvenserna kan du identifiera vilken av de två 
kopiorna som var inaktiverad (kom ihåg `Stop´ mutationer 
visas som asterisker i proteinsekvenserna). 

 
9. Märk ut `Stop´ mutationerna på en kopia av nedanstående 

släkt-träd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ett annat sätt att leta efter mutationer är att jämföra genpar 
och att se hur mycket de skiljer sig från varandra. 
 
Du skall nu jämföra varje gen med människans och se vilken 
som har flest mutationer. 

Rhesusapa 

Babian 

Orangutang 

Gorilla 

Människa 

Bonobo 

Schimpans 

Välj den utvalda sekvensen i översta 
fönstret, klicka därefter på 
”Alignment” tangenten. 
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10. Gå tillbaka till DNA sekvenserna för receptorerna, genom att 

klicka på passande linje i översta fönstret: 

 

DNA sekvenserna syns nu i Genious huvudfönster. 

 

11. I Genious huvudfönster skall du välja T2R16 genen genom att 
klicka på sekvensnamnet till vänster. Håll ner – eller - 
tangenten (på en Mac) eller Ctrl tangenten (på en PC) när du 
klickar och samtidigt väljer du schimpans T2R16 genen (du 
kanske vill klicka och dra så att de två gensekvenserna ligger 
intill varandra – se sida 15):  
 

 
12. När du valt de två generna, skall du titta i fönstret på 

statistikpanelens nedre högra sidan. Här kan du se hur lång 
DNA sekvensen är (945 baser) och hur många ställen (baser) 
som delas av människan och schimpansen (”Identical sites” = 
941).  

13. Anteckna antalet delade baser (”Identical sites”) i tabellen 
nedan och räkna ut skillnaderna (de första i tabellen finns 
uträknade). Räkna också ut procentskillnaderna och anteckna 
i en annan tabell. 

Klicka på % tangenten för att få upp 
Genious statistik panel. 
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Antal sites (baser) 

 

Gen par 
ReceptorT2R16 Receptor ps1 

% Lika % Olika % Lika % Olika 

Människa-
Schimpans 99,6 0,4   

Människa - 
Dvärgschimpans     

Människa - Gorilla     

Människa - 
Orangutang     

Människa – Rhesus 
apa     

Människa - Babian     

 
 

14. Repetera processen i tur och ordning för varje par av T2R16 
gener, så att tabellen blir fullständig. 
 

Gen par 
ReceptorT2R16 Receptor ps1 

Lika Olika Lika Olika 

Människa-
Schimpans 941 4   

Människa - 
Dvärgschimpans     

Människa - Gorilla     

Människa - 
Orangutang     

Människa – Rhesus 
apa     

Människa - Babian     

De procenttal du behöver visas 
i Genious statistikpanel. 
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15. Gör samma sak för Ps1 generna. 

 

Frågor 

j. Vilken gen (T2R16 eller ps1) har ackumulerat flest antal 
mutationer? 

k. Vilken gen (T2R16 eller ps1) verkar vara under minst 
selektionstryck? 

l. Om du skall framställa ett evolutionsträd baserat på data 
enbart från en av dessa smakreceptorer, vilken gen tror du 
då är bäst att välja? Förklara varför du tycker så. 
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Shi, P. and Zhang, J. (2006) Contrasting modes of evolution 
between vertebrate sweet/umami receptor genes. Molecular 
Biology and Evolution, 23 (2) 292-300. doi: 
10.1093/molbev/msj028. This is the paper on which the first 
activity is based. 

Breelin, P. and Spector, S. (2008) Mammalian taste perception. 
Current Biology, 18 (4) R148-R155. doi:10.1016/j.cub.2007.12.017. 
A primer on how mammals perceive taste. 

 

 Notera 

Dessa skrifter kan du hämta gratis från nätet. 

Ytterligare referenser finns listade i häftet för lärare.  


