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Resumé 
Stivelse produceret i nogle helt nye kartoffellinjer med gener fra kartoffel vildarten 
Solanum sandemanii, der nu forædles ved KMC, er blevet nøje karakteriseret 
ved udbytte, stivelsesindhold og sukkerindhold. Stivelsens molekylære struktur, 
amyloseindhold, mikroskopiske struktur og stivelsens flydeegenskaber og 
smelteegenskaber er også blevet analyseret. Kapaciteten for stivelsessyntese i 
knoldene er blevet undersøgt ved enzymbestemmelser og gelelektroforese, og 
specifikke proteiner bundet til stivelseskornene er blevet identificeret ved 
sekvensering. Den genetiske markør for disse mutanter er blevet sekvenseret. 
Resultaterne af denne undersøgelse viser særdeles interessante egenskaber for 
mutanterne. Stivelsens egenskaber er væsentligt ændret og har blandt andet højt 
amyloseindhold med sundhedsfremmende resistent stivelse og knoldene har et 
højt sukkerindhold. Funktionen af det påvirkede gen i disse linjer er endnu ikke 
helt klarlagt. 
 
Projektets faglige forløb 
Fænotype og udbytte 
Mutantplanterne viste interessant fænotype med stoloner, der voksede over 
jorden, samt knolde der var mindre end knoldene fra Kuras og i nogle tilfælde 
aflange (Fig. 1). AFLP markørens PCR fragment er blevet sekvenseret (Fig. 2). 
Sekvensen kan ikke direkte forefindes i de åbne databaser, men koder for at 
protein, der har lighed med mange proteiner, der er involveret i cellevæggens 
metabolisme. Dette kan forklare kartoffelmutanternes tydelige fænotype med 
lange stoloner, som vokser over jorden, og knoldenes specielle facon. Det viste 
sig at udbyttet af knolde per plante var reduceret til 26-82% af udbyttet i Kuras 
kontrollen. Samtidig var antallet af knolde per plante 1,2-7 gange større. Det 
betød at der var op til 80 små knolde i gennemsnit på mutanterne (Fig. 3). Den 
gennemsnitlige knoldvægt for mutanterne var derfor lav: 6-45g mod 99 g for 
Kuras (Fig. 4).  
Stivelseskaraktæristik: molekylær- og kornstruktur 



Ved iodfarvningsanalyse viste det sig at mutanterne havde 25-58% højere 
amylose-indhold end Kuras (Fig. 5). Desuden viste analyse af amylopektinen at 
kædefordelingen var forandret, idet der var flere korte kæder og færre lange 
kæder i mutanterne. Alle mutanter viste i øvrigt ensartet og specielt mønster i 
ændringerne i kædelængdefordelingen (Fig. 6). Elektron mikroskopi-analyse af 
kornene fra mutanterne viste, at disse, i modsætning til Kuras kontrol, havde 
uensartet form, ru overflade og porer, hvilket er usædvanligt for kartoffelstivelse 
(Fig. 7). Det kunne også ses vha. lysmikroskopi-analyse, at stivelseskorn fra 
mutanterne havde revner og sprækker. Desuden havde kornene fra mutanterne 
lavere tendens til at vise malteserkors under polariseret lys, hvilket tyder på 
mindre grad af organisering af amylopektin-kæderne i kornene (Fig. 8). Ved både 
mikroskopi og partikelstørrelsesanalyse (Fig. 9) viste det sig, at stivelseskorn fra 
mutanterne var langt mindre (gennemsnitligt 20µm) end i Kuras kontrollen 
(gennemsnitligt 50 µm). Glucose-6-P og glucose-3-P indholdet i stivelsen var 
øget med henholdsvis 26-82% og 4-11% i mutanterne i forhold til Kuras (Fig. 10).  
Fysiske egenskaber. Smelteentalpien af stivelse fra mutanterne, målt ved 
differentiel scanning calorimetry (DSC), viste sig at være mindre end kontrollen 
(62-90% af Kuras), mens smeltetemperaturen var 4-6°C højere i mutanterne end 
kontrollen (Fig. 11). Dette kan dels afspejle den højere amyloseprocent og dels 
bekræfte den lavere grad af organisering, som blev observeret i mikroskopet. 
Den højere amyloseprocent ses ligeledes i RVA-analysen af flydeegenskaberne 
(Fig. 12), hvor mutanterne alle viser en meget lav ”peak-viskositet” og en høj 
”final-viskositet” relativt til ”peak-viskositeten”. Dette er i tråd med det høje 
amyloseindhold. 
Knoldkomposition. Stivelsesudbyttet i knoldene var kraftigt reduceret fra 12,5% i 
Kuras til 1,9-5,6% i mutanterne. Stivelsesudbyttet var desuden en anelse lavere 
efter ekstraktion foretaget på pilotplant sammenholdt med ekstraktion i 
laboratorieskala (Fig. 13). Knoldene blev undersøgt for frie sukre, og det viste 
sig, at alle mutanterne indeholdt store mængder sukker i forhold til Kuras (Fig. 
14). Glukose og sakkarose var til stede i de største mængder (40-225x indholdet 
i Kuras), men også maltose, arabinose og fruktose var til stede i langt højere 
grad end i Kuras (3-17x indholdet i Kuras).  
Proteom og enzymanalyse. Analyse af de stivelsesbunde proteiner viste, at der 
var relativt mindre stivelsessyntase II tilstede i stivelse fra mutanterne. Udover de 
proteiner, som umiddelbart kunne identificeres vha. deres molekylvægt, fandtes i 
alle mutanterne et ekstra meget tydeligt bånd, som ikke var til stede i Kuras. Ved 
sekvensering blev dette protein identificeret til at være en fosforylase (Fig. 15). 
Tilstedeværelsen og aktiviteten af opløselige stivelsessyntaser og 
phosphorylaser i knoldene blev analyseret ved hjælp af aktivitets-geler. 
Undersøgelse af stivelsessyntaserne viste, at der var sket nogle små skift i 



mobiliteten af både SSI og SSII/SSIII syntaserne i M1 og M5. Analysen viste, at 
SSII/SSIII aktiviteten var markant svagere i disse mutanter (Fig. 16). 
Undersøgelse af fosforylase-aktivitet i knoldene viste dels, at der fandtes to 
phosphorylaser, som var til stede i både Kuras og M5. Derudover fandtes en 
svag phosphorylase aktivitet i form af et ekstra bånd i M5, som ikke fandtes i 
Kuras (Fig. 17). Disse resultater tyder på, at stivelsessyntesen sker via 
fosforylase og i mindre grad stivelsesyntase, hvilket kan forklare det høje 
amyloseindhold og stivelseskornenes forandrede mikroskopiske struktur. 
 
Mindre ændring af forskningsplanen. 
På grund af de særdeles interessante sekvensdata fra både proteiner og 
markøren er planen blevet modificeret i forhold til den oprindelige plan. Der er 
blevet fokuseret mere på at generere robuste genetiske data end på at 
undersøge stivelsens nedbrydelighed, som alligevel er direkte relateret til 
amyloseinholdet, og enzymatisk behandling, som tidligere er udført med andre 
typer af højamylosestivelser. 
 
Konklusion 
Projektet har identificeret detaljeret struktur og fysiske egenskaber, samt vigtigt 
genetisk grundlag for de nye kartoflers karakteristik. Stivelsesbiosyntesen i 
kartoflerne sker i høj grad via en alternativ hovedsyntesevej baseret på 
fosforylase i stedet for stivelsessyntase. Dette resulterer i højere indhold af 
amylose og mere sukker. Det høje amyloseindhold og den høje 
smeltetemperatur giver forventede sunde egenskaber i form af resistent stivelse. 
Det muterede gen koder sandsynligvis for et protein der er lokaliseret i 
cellevæggen, hvilket kan forklare den ekstreme fænotype, men ikke den 
forandrede metabolisme i stivelsessyntesen. Dette bør imidlertid bekræftes ved 
yderligere studier. 
 
Offentliggørelse 
Resultaterne er allerede blevet præsenteret på interne seminarer og vil blive 
publiceret i form af en artikel i et anerkendt international tidskrift med titlen: 
”Phosphorylase-dependent starch biosynthesis in potato tubers results in a high-
amylose chemotype”. Resultaterne vil også blive præsenteret på vores 
hjemmeside og på internationale konferencer i 2013. 
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Figur 1. A) Eksempel på mutant plantes fænotype (M5), med stoloner der vokser over 
jorden sammenholdt med Kuras (K). B) Eksempler på udseende af knoldene fra Kuras 
(K) og 3 mutanter (M1, M2, og M5). 
 

 

 

 
Figur 2. Aminosyre-sekvensen af den længste ORF i AFLP markøren. Sekvensen 
indeholder mange prolin-enheder (P), hvilket er typisk for specifikke cellevægsproteiner. 
Der findes usædvanligt mange positive aminosyrer (K, R). Desuden findes et interessant 
motif (RSCCSR), som sandsynligvis er en disulfid-bro, der kan være redox-reguleret. 
 
 



 
Figur 3. Udbyttet af knolde per plante af Kuras (Kontrol) og de fem mutanter (M1-M5) i 
henholdsvis kg og antal af knolde.  
 
 

 
Figur 4. A) Gennemsnitsvægt af knoldene i 5 planter af hhv. Kuras (Kontrol) og de fem 
mutanter (M1-M5). 
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Figure 5. Amyloseindhold bestemt ved iodbindingsanalyse i henholdsvis Kuras (kontrol) 
og de fem mutanter (M1-M5).  
 

 
Figur 6. Procentvis fordeling af amylopektinkæderne i Kuras kontrol (Control) og 
mutanterne (M1-M5) (nederst), samt differencen mellem de enkelte mutanter og 
kontrollen (øverst til højre).  
 



 
Figur 7. Scanning elektron mikroskopi af Kuras (K) og de fem mutanter (M1-M5). 
Målestokken viser 20 um.  

 
Figur 8. Mikroskopi af Kuras (K) og de fem mutanter (M1-M5) under hhv. almindeligt 
og polariseret lys. Målestokken viser 25 um.  
 



 
Figur 9. Partikelstørrelsefordeling på hhv. antal og volumen af Kuras (Kontrol) og de 
fem mutanter (M1-M5). 
 

 
Figur 10. Indhold af henholdsvis glucose-6-phospahte (A) og glucose-3-phosphate (B) i 
stivelsen fra Kuras (kontrol) og de fem mutanter (M1-M5). 
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Figur 11. Smelteentalpi (A) og smeltetemperatur (B) af stivelser fra Kuras (kontrol) og 
de fem mutanter (M1-M5). 
 

 
Figur 12. RVA-analyse af Kuras (K) og de 5 mutanter (M1-M5). 

 



 
Figur 13. Udbytte af stivelse af Kuras kontrol og de fem mutanter (M1-M5) efter 
ekstraktion på hhv. laboratorieskala (KU) og pilot plant skala (KMC). 
 

 

 



 
Figur 14. Neutrale sukre detekteret i de fem mutanter (M1-M5) her rapporteret som 
mængden tilstede i forhold til mængden i Kuras (stiplet linie, K). 
 
 
 



 
Figur 15. Kvalitativ SDS-PAGE/sølvfarvningsanalyse af proteiner bundet til 
stivelseskornene i Kuras (K) og de fem mutanter (M1-M5). De blå pile viser proteiner 
identificeret ud fra deres molekylvægt. Den røde pil viser phosphorylase identificeret 
vha. sekventering. 
 



 
Figur 16. Aktivitetsgel, som viser stivelsessyntaseaktivitet i knoldene af Kuras (K) og tre 
mutanter (M1, M2 og M5).  
 
 

 
Figur 17. Aktivitetsgel, som viser phosphorylase aktiviteten af Kuras (K) og en mutant 

M5. 

 

 

 

 

 


