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Resumé 
Projektets centrale mål, er at generere bæredygtige kartoffellinier med helt nye 
stivelseskvaliteter med forøget industriel og sundhedsmæssig værdi. Helt nye 
kartoffellinier vil produceres med vigtige kvalitetsegenskaber omfattende høj-
amylopektin og høj-amylose stivelse samt lav fosfat stivelse/lav sukker kartofler. For at 
løse denne opgave kræves nye metoder og vi etablerer derfor Præcis Genom-Editering 
(PGE) for kartofler i Danmark med formålet at opretholde et højt internationalt og 
bæredygtigt udviklingsniveau for nye kartofler med specialkvalitet. De fleste af disse 
kvaliteter forefindes kun som transgent (GMO) materiale som ikke kan bruges til 
produktion. Kvaliteterne omfatter fortrinsvis, processtabilitet, resistent stivelse (RS) og 
knolde med lavt sukkerindhold og lagringsstabilitet. Kartoffellinier genereret i det 
foreslående projekt kan betragtes som ikke-GMO og kan direkte bruges i det almindelige 
forædlingsarbejde. 
 
Projektets faglige forløb 
De centrale delmål for etablering af ikke-GMO Præcis Genom-Editering i kartoffel er 
nået i projektperioden. Det udførte arbejde er skitseret i Figur 1. Arbejdet er fokuseret på 
sorterne Desiree og Wotan. Desiree er en veletableret sort, også mht. vævskultur og 
PGE. Wotan er en vigtig sort for Danmark og denne teknik bør derfor etableres for 
denne sort. Sorterne Oleva og Folva er også inkluderet. I projektperioden er der lagt 
fokus på ikke-GMO strategien for at sikre, at de kartofler, der bliver genereret, kan 
bruges direkte for kartoffelproduktion. Da teknikken er helt ny for Dansk 
kartoffelforædling er der lagt meget fokus på at fast forankre de specifikke delopgaver i 
teknikken. Etablering af vævskulturer er rutine. Derimod, er opbygning af 
genkonstrukter, funktionen af disse til PGE i protoplaster, effektiv screening af PGE 
effektivitet, og regenerering af kallus og planter fra disse, mere udfordrende. Vi har i 
projektperioden opnået alle de specificerede delmål: 
 
Sterile vævskulturer af sorterne Desiree, Kuras, Oleva, Wotan og Folva er etableret. 
Et gen-konstrukt til ekspression af grønt fluorescerende reporter-protein (GFP) er 

konstrueret. Et gen-konstrukt til ekspression af hhv SpCas9 nuklease og indsættelse 
af den variable målsekvens (sgRNA) er blevet konstrueret, således at sgRNA nemt 
kan udskiftes. Dette er vigtigt for at have et etableret robust system for forskellige 
gener der måtte blive identificeret i fremtiden. 

For GBSS (processtabil højamylopektinkartoffel) har fire målsekvenser blevet 
identificeret i GBSSI genet, (figur A). og indsat i Cas9/gRNA vektorer. 

GBSSI Cas9/gRNA vektorer er oprenset i høj koncentration til protoplast transfektion. 
En protokol til kartoffel protoplast fremstilling og isolering for kultivar Desiree og Wotan 

er etableret, (figur B). 



En videre protokol til transformation af kartoffel protoplaster (PEG) medieret 
transformation) er etableret. 

Strategier til i) estimering af editerings effektivitets analyse og ii) til videre kultivering og 
regenerering af transformerede protoplaster, er fastlagt. 

GFP reporter gen-konstruktet er succesfuldt blevet transfekteret i protoplaster af Desiree 
og Wotan (figur C). 

De fire GBSS1 målsekvenser er blevet testet og PGE blev fundet mest effektiv ved en 
specifik målsekvens, (B i figur A). Der er etableret en reproducerbar og robust PCR 
analyse for PGE ved denne målsekvens (figur D). 

PGE er blevet påvist ved sekvensanalyse i både Desirée og Wotan (figur E). Kallus er 
blevet regenereret for begge disse sorter. 

For tetraploid kartoffel kræves meget effektiv ekspression af Cas9/gRNAet. Til dette 
formål er fire nye kartoffel U6 promotorer er blevet klonet, og skal bruges til at drive 
guide RNA ekspressionen mere effektivt. To uafhængige artikler har vist at dette 
fordobler PGE effektiviteten. 

 



 



Parallelt med vores arbejde har vores kinesiske partner Prof. Jinsong Bao iværksat 
klassisk mutagenese i en række sorter og desuden færdiggjort genetiske Cas9/gRNA 
konstrukter til transgen mutagenese rettet mod GBSS1 genet. Begge strategier er altså 
fokuseret på at generere amylopektinkartofler, og resultaterne kan derfor sammenlignes, 
og viden om resulterende kartofler fuldt udnyttes. Alle kartoffel-linier genereret på 
Københavns Universitet vil blive isoleret ved protoplast-strategien og være ikke-
transgene og blive betragtes som ikke-GMO, mens vores kinesiske arbejdspartner vil 
genere GMO-linier. Der er endvidere etableret et formelt samarbejde med Professor Erik 
Andreasson, Alnarp Sverige, som har etableret PGE i kartoffel (Nicola et al., 2015) og 
Copenhagen Center for Glycomics. Udveksling af information og know-how foregår 
løbende, en fælles ansøgning er indsendt og specifikke laboratoriebesøg på Alnarp er 
forestående. 
	

Ændring af forskningsplanen 
Arbejdspakke 2, “Stabil transformation, callus fra internodier”. Denne strategi har til 
formål at sikre at CRISPR/Cas9 metoden fungerer ved at generere kartoffellinier med 
integreret DNA. Da dette er en GMO approach, er den ikke i sig selv nødvending for de 
Danske forædlere, avlere og konsumenter. Ved at væsentligt øge aktiviteter i AP3, har vi 
har allerede påvist, at metoden fungerer. AP2 er helt blevet overtaget af vores kinesiske 
partner Jinsong Bao, Yangzhu University som har genereret transgen kallus rettet mod 
GBSS1 med denne metode, men de har ikke endnu påvist mutationer. Vi følger dette 
arbejde nøje og afventer mere data i den næste projektperiode. 
Vi har i vores laboratorium i stedet øget vores aktiviteter betydeligt indenfor ikke-GMO 
strategien i AP3, da denne strategi er nødvendig for forbrugeraccept og videre 
forædling. Vi har yderligere inkluderet den vigtige sort Wotan, en sort som vist sig noget 
mere problematisk for in vitro kultivering end forventet. Herudover har især ’behandling 
og dyrkning af protoplaster’ i Ikke-GMO strategien vist sig at være udfordrende. Disse 
specifikke problemer er nu løst, ved bl.a. at inkludere forskere ved SLU, Alnarp, Sverige, 
som er specialister i protoplast-håndtering. For at kunne løse forventede fremtidige 
udfordringer med screening af PGE-kartoffellinier, er vores netværk endvidere blevet 
udvidet ved samarbejde med Copenhagen Center for Glycomics 
(CCG, http://glycomics.ku.dk/). Her vil vi implementere og optimere så kaldt ”Indel 
Detection by Amplicon Analysis” teknologien hvilket vil muliggøre meget mere effektiv 
screening af mutationer i tetraploid kartoffelvæv. 
 
 

Konklusion 
Det er i projektperioden lykkes os at etablere ikke integreret (ikke-GMO) PGE i GBSS1 
genet (processtabil høj-amylopektin) i kartofler for to vigtige sorter, Desiree og Wotan. 
PGE mutationer er blevet påvist, og kallus er blevet regenereret for begge disse sorter. 
 
Offentliggørelse 
Resultaterne er allerede blevet præsenteret på interne seminarer og vil også blive 
publiceret i form af en videnskabelig artikel i 2017. 
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