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Resumé
Denne rapport omfatter det afsluttende år af et 2 år og 9 måneder samlet projekt.
Projektets centrale mål, er at udvikle bæredygtige kartoffellinier med helt nye
stivelseskvaliteter med øget industriel og sundhedsmæssig værdi. Blandt de vigtigste
egenskaber er processtabil amylopektinstivelse, sundhedsfremmende høj-amylose
stivelser samt lav fosfat stivelse/lav sukker kartofler. Dette projekt har udviklet og
etableret Crispr/Cas Præcis Genom-Editering (PGE) for kartofler i Danmark. Til dette
formål har vi brugt Danske kartoffel Wotan. Vi har introduceret mutationer i genet for
Granule Bound Starch Synthase (GBSS1) i denne sort og produceret planter på jord som
ophober ren-amylopektin stivelse. Umiddelbart har planterne ikke anden fænotypisk
ændring end den ønskede rene amylopektin. Resultatet er blevet muliggjort ved
omfattende effektivisering af Crispr/Cas teknologien. Arbejdet med høj-amylose stivelse
og lav fosfat stivelse/lav sukker kartofler er igangsat og undervejs. Metoden er generelt
internationalt undtaget fra GMO klassificering og kan derfor gøre den gængse GMOstrategi overflødig. For at helt sikre at kartoflerne ikke indeholder fremmet DNA har vi, ud
over projektplanen, afprøvet så kald ”DNA fri editering” ved at bruge et ribonucleoprotein
komplex (RNP) med en syntetisk guideRNA. Vi har vist at denne metode er lige så
effektiv som at bruge den klassiske Crispr/Cas metode.

Figur 1. Regenererede ren-amylopektin kartofler
Til venstre: Regenerede planter, som er fuldt editeret i GBSS. Til højre: Knolde fra planter,
som er editeret i GBSS.

Figur 2. Lugol farvede stivelseskorn der påviser mangel af amylose.
Til venstre: Stivelseskorn fra transformerede kartofler uden editering i GBSS (Midten:
med editering i alle fire alleler af GBSS Til højre: Wotan, som ikke er blevet
transformeret. Amylose farver blåt (tc og th). Ren amylopektin farver lilla/rødt (midten).

Projektets faglige forløb
I projektperioden januar-december 2018 er der blevet etableret planter af sorten Wotan med
editering i alle fire alleler af GBSS-genet (figur 1tv). Knolde fra disse (figur 1, th) har stivelse
uden amylose (figur 2). Dyrknings egenskaberne af de stivelses modificerede linjer vil blive
undersøgt i 2019. For at sikre, at editeringen er helt uden risiko for indsættelse af transgent
DNA, har vi testet DNA-fri transformation af protoplaster ved hjælp af oprenset Cas9 og
syntetisk gRNA. Effektiviteten af DNA-fri transformation er på højde med DNA medieret
transformation og DNA-fri transformation har vist sig at være robust og reproducerbar. Kalli fra
DNA-fri transformation med editering i GBSS genet er etablerede og vil blive regenereret til
planter i 2019. Disse planter vil ikke kunne skelnes fra planter, som udvælges gennem
traditionel forædling. Sorten Saturna er blevet editeret i GWD genet, og vi arbejder på at finde
de mest effektive gRNA, som vil blive brugt til DNA-fri transformation. Derudover har vi
arbejdet på at forbedre editerings analysen med en variant af ”high resolution fragment
analysis”, som kaldes IDAA. IDAA er hurtigt, reproducerbart og giver detaljeret information om
editeringen, som er uafhængig af tilstedeværelsen af restriktions sites i det editerede område.
IDAA giver derfor langt større frihed ved valg af målsekvens.
DNA fri editering af GBSS i Wotan
Transformation med plasmid DNA, som udtrykker Cas9 proteinet og guideRNA medfører at
stykker af plasmid DNA’et kan indsættes på det sted, hvor Cas9 skærer. I vores forsøg var
over halvdelen af de editerede planter med disse inserts, som er uønskede da planterne må
anses for at være transgene selvom at disse inserts er små. Vi afprøvede derfor editering med
et ribonucleoprotein komplex (RNP) bestående af Cas9 protein (TrueCut V2 fra Invitrogen) og
en syntetisk guideRNA (ThermoFisher). Analysen af editeringen 24 timer efter transformation
viste, at RNP-editering har samme effektivitet, som editering med plasmid (figur 3). Figur 3
viser kalli fra RNP editerede protoplaster.

Figur 3. PCR-RE. Til venstre. PCR-RE på protoplaster høstet 24 timer efter transformation.
Bane 1 og 7: DNA markør. Bane 2: ikke editeret kontrol. Bane 3-4: editering med plasmid. Bane
5: RNP editering. Bane 6: uskåret PCR-produkt. Til Højre. Regenerede kalli. Kalli i flydende
medium umiddelbart før overførsel til fast medium og inducering af skud.

Figur 4. High resolution
fragment analysis på GBSS. A.
Genkort af GBSS med exons og
introns øverst, og herunder
området
som
er
blevet
analyseret, med sekvensen af
guideRNA
vist
over
og
polymorfier mellem de fire alleler
under genudsnittet. PCR primere
er vist som trekanter, hvor det
sorte
primerpar
inkluderer
størrelses polymorfierne CAC og
tctt. B. HRFA PCR med
fluorescerende primere kan laves
enten med tre primere, hvor man
bruger den samme FAM-primer
til alle PCR eller med to primere,
hvor FAM-primeren er specifik
for genet.

Kvantificering af editeringen viste 14.7% editering med RNP og hhv 12,9% og 6,3% i de to
plasmid-prøver. Efterfølgende forsøg har også vist effektiv editering med RNP. Protoplaster
fra RNP-editeringen har nu dannet kalli og planter forventes at blive regenereret til planter i
2019. Disse planter skal analyseres for editering og editerede planter etableres på jord, så der
kan dannes knolde til stivelses analyse.

Påvisning af editering med HRFA
Analyse af editering med PCR-RE forudsætter, at der ligger en genkendelsessekvens for et
restriktionsenzym præcis der, hvor Cas9 skærer. For at komme ud over den begrænsning, har
vi afprøvet HRFA, som kan detektere størrelsesforskelle på et nukleotid, når PCR-produktet
laves med en fluorescent FAM-mærket primer og analyseres på en sekvenator. Disse
analyser er lavet i samarbejde med Eric Paul Bennett på Odontologisk Institut. For GBSS
genet har det også givet os mulighed for at skelne tre af de fire alleler pga små størrelses
polymorfier, hvis der bruges et primerpar, som inkluderer disse. Primer placering i GBSS kan
ses i figur 4. Resultater af HRFA er vist i figur 5.
Vi har testet HFRA på protoplaster høstet 24 timer efter transformation med de ydre primere,
som inkluderer størrelses polymorfierne (figur 6 tv) og de indre primere, som giver mulighed
for at kvantificere editeringen (figur 5 th). HRFA bruges også til at analysere de regenerede
planter, som vist i figur 6.

Figur 5. HRFA på protoplaster. Til venstre med ydre primere med polymorfier, til højre indre
primere uden polymorfier. Øverst ikke editeret kontrol, i midten editering med gRNA
ekspression fra AtU6 promoter, nederst editering med gRNA ekspression fra StU6 promoter.

Figure 6. HRFA på editerede planter. Til venstre med ydre primere med polymorfier, til højre
indre primere uden polymorfier. Øverst ikke editeret kontrol, som til venstre viser de fire alleler.
Et allel -3 med 3 nt deletion, to alleler toppen in midten, og et allel +4 med 4 nt inserstion. I
midten en plante med et allel med et stor insert, som ses ved pilen gå gelen, og tre alleler med
3 nt deletion. Nederst en plante med forskellig editering i hvert af de fire alleler.
Lav-sukker kartofler ved editering af GWD i Saturna
En stor del af dette arbejde er udført af MSc studerende Ying Lui
Første trin er sekventering af området med det konserverede H og CFATC motiv, som er valgt
til editing, for at identificere polymorfier, og sikre at guide RNA’s ikke rammer polymorfier.
Dernæst testede vi analysiske primere til HRFA analyse. På basis af software programmerne
SSC og CHOPCHOP udvalgtes 8 guide RNA, som blev klonet ind i plasmid, som udtrykker
Cas9 og guide RNA fra kartoffel U6 promoter 2. De første tre guides er testede, men ingen af
dem viste overbevisende resultater. Kvantificering pegede på en editering på ca 4%. Til
gengæld ser kombination af to guide RNA ud til at virke bedre med op til 20% editiering. Når
den bedste guideRNA kombination er fundet, vil vi bestille syntetiske guide-RNA til at editere
Saturna GWD med RNP for undgå uønskede insert af plasmid DNA.

Ændring af forskningsplanen
Alle de centrale mål er opfyldt i projektperioden. Der er lagt særdeles vægt ved at
etablere effektive og generiske protokoller sikre at metoden virker i flere kartoffelsorter
og for mange mål-gener. Ren-amylopektin kartofler er blevet udført helt som planlagt.
Arbejdet med de andre to gener, SBEII og GWD1 er i gang og vil beregnes at blive
færdiggjort efter dette projekt ved master studerende og PhD studerende der
finansieres fra anden side.
Konklusion
Projektet har genereret et antal linjer af sorten Wotan som ophober ren amylopektinstivelse. Produktion af høj-amylose og lav sukker-kartofler er iværksat. Vi har etableret
DNA-fri editering og vist at denne metode er lige så effektiv.
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