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1 Sammanfattning 

Vete, Triticum aestivum är en mycket viktig matgröda. Under historiens gång 

har arten fått anpassa sig till många vitt skilda miljöer. I Nordeuropa har frost-

resistens varit extra viktigt. En viktig gen för frostresistensen är VRN1som 

kontrollerar vernaliseringen d.v.s. övergången från vegetativt till aktivt tillstånd 

som sker på våren. Olika varianter av denna gen leder till skillnader 

frostresistens under våren. I detta arbete undersöktes hur variationer i promotorn 

till VRN1A i accessioner från norra Europa påverkar frostresistensen. Alla sorter 

som kunde sekvenseras visade sig ha samma promotor trots varierande frost-

resistens. Detta kan bero på att promotorn till VRN1 inte är det enda som 

påverkar genens utryck. Även variationer i intron1 är betydelsefulla och det är 

därför rimligt att variationen mellan sorterna ligger där istället. En annan 

förklaring kan även vara att variationen ligger på ett annat genom då T. aestivum 

är hexaploid. Att alla sorter har samma promotorsekvens kan också tyda på ett 

selektivt svep. Detta selektiva svep har i så fall förekommit innan vete kom till 

Nordeuropa då även de franska och tyska sorterna har samma promotor som de 

finska och svenska. 

2 Introduktion 

Triticum aestivum även kallat brödvete är en viktig matgröda med stort 

spridningsområde. Brödvete odlas i stora delar av världen huvudsakligen dock i 

Europa och Afrika. Många länders ekonomi och matbehov är helt beroende av 

vete och den årliga världsproduktionen uppgår till 18 miljoner ton/skörd/år 

(FAO 1993). Vete tros ha domesticerats i den fertila halvmånen (Egypten, 

Palestina och Mesopotamien) runt 9600 f. kr. (EOL 2013). Det ursprungliga 

vetet var det diploida enkornsvetet (Triticum monococum). Enkornsvete odlades 

länge och var det första vetet som kom till Sverige under stenåldern. Framåt 

slutet av stenåldern övergav enkornsvete i förmån för emmer (T. dicocum) som 

även det senare undanträngdes av brödvete under bronsåldern (Olsson 1997). 

Brödvete är hexa-ploidt vilket försvårar genetiskt arbete då man måste vara 

försiktig med primrar så att de inte binder till alla genomen (Yan et al. 2004). 

Polyploidi har föredragits inom vete då polyploida organismer har större celler 

vilket leder till större frön och högre avkastning.  

Allt eftersom jordbruk spridit sig norrut har vete tagits med och fått anpassa sig 

till nya miljöer vitt skilda från ursprunget i mellanöstern. För att hantera kylan i 

norr har vete utvecklat flera skydd mot frost och förfrysning. De två viktigaste 

egenskaperna för att vete ska klara vintern i norr är acklimatisering och 

http://eol.org/pages/1115240/overview


4 
 

vernalisering. Acklimatisering är den process som sker på hösten när en växt 

förbereder sig för vintern. För att acklimatiseringen ska påbörjas krävs först en 

tid av låga men ej frysande temperaturer. Efter denna period börjar växten bygga 

upp försvaret inför vintern. Det växten behöver försvara sig mot under vintern är 

bl.a. syrebrist, isbildning, torka, infektioner m.m. (Galiba et al 2008). Detta 

försvar är mycket komplicerat men involverar bl.a. ökning av glukoshalten i 

cytosolen, produktion av antifrysproteiner m.m (Galiba et al 2008). 

Vernalisering är den tid av låga men ej frysande temperaturer som växten kräver 

efter vintern innan den kan börja blomma. Under vintern ligger cellerna i ett 

vegetativt tillstånd och för att kunna blomma måste de aktiveras. Anledningen 

till varför växten behöver en period av låga temperaturer innan den kan börja 

blomma beror på att aktiva celler är känsliga för frost så växten måste vara helt 

säker på att våren har börjat innan den kan börja blomma (Galiba et al 2008). 

Ett lokus som är viktigt för frostresistensen är Fr1. Fr1 kallas även VRN1 och är, 

tillsammans med VRN2 och VRN3 en del av ett regulatoriskt nätverk som styr 

vernaliseringen (Figur 1). VRN3 regleras ner och hålls inaktiv av VRN2 som i sin 

tur regleras ner av VRN1 och upp av långa dagar. VRN1 regleras i sin tur upp av 

VRN3, långa dagar och låga (dock ej frysande) temperaturer. När VRN1 når en 

viss nivå till följd av att det varit vår ett tag blir den nedreglerande effekten på 

VRN2 så stark att VRN3 frigörs och växten går då in i en irreversibel positiv 

feedback loop och blir aktiv (Galiba et al 2008).  

 

Figur 1: Hur VRN1, VRN2 och VRN3 påverkar varandra. Samt hur temperatur 

och dagslängd påverkar VRN1 och VRN2. 
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Till följd av olika behov av frosttolerans har många vetesorter från mer sydliga 

regioner sämre frosttolerans än de nordliga sorterna (Olsson 1997). Dessa veten 

har även en så kallad vårtillväxtslivscykel och kräver ingen eller mycket lite 

vernalisering. Utöver det faktum att sydliga veten inte behöver frosttolerans för 

att överleva så finns det även kommersiella fördelar med avsaknaden av 

vernaliseringskrav i sydliga vetesorter. Vernaliseringsprocessen fördröjer 

blomningen och i sorter där vernaliseringskravet avlats bort har man fått ett mer 

snabbväxande vete som kan odlas i två omgångar per år och ge dubbel skörd 

(Golovnina et al. 2010). 

Då VRN1 är den gen som är avgörande för att vernaliseringen ska avslutas är 

den överutryckt i sorter utan vernaliseringskrav. Denna egenskap är dominant 

och det räcker med att vete har en vårallel (allel som leder till överuttryck av 

VRN1) för att tappa vernaliseringskravet. Det behöver heller inte vara VRN1A 

(genom A) som är överutryckt. VRN1B och –D har liknande effekt även om 

dominansen är inte lika stark (Golovnina et al. 2010). Tidigare studier har visat 

att detta överuttryck kan ha olika orsaker beroende på sort. De vanligaste 

anledningarna är sekvensvariationer i promotorn (Galiba et al 2008, Golovnina 

et al. 2010), deletioner i intron 1 eller i promotorn (Fu et al. 2005) och 

insertioner i intron 1 eller i promotorn (Yan et al. 2004, Golovnina et al. 2010).   

Nordiska lantveten är kända för mycket god frostresistens och har länge använts 

i växtförädlingssyfte. Tyvärr så har dessa veten och relativt dålig avkastning i 

förhållande till veten från England och Centraleuropa så för att skapa ett 

högavkastande vete med god frostresistens har man i Sverige länge korsat 

vetesorter som t.ex. ’Squarehead’ från England med lokala sorter (Olsson 1997). 

Dessa försök har dock bara haft begränsad framgång tillföljd av att frost utsätter 

växten för många typer av stress (förfrysning, torka m.m.). Detta kombinerat 

med varierande vintrar gör selektion i fält opålitlig (Galiba et al 2008). För att 

bättre kunna förädla vete är det därför viktigt att förstå den genetiska 

bakgrunden för frostresistens hos nordiska veten. I detta syfte undersöks här hur 

nordiska lantveten varierar inom VRN1 lokuset. Vad är det egentligen som gör 

att nordiska lantveten har så god frostresistens? För att undersöka detta 

amplifierades ett 500 bp långt fragment inom VRN1As promotorregion i 

vetesorter från i första hand Norden, i hopp om att identifiera genetisk variation 

korrelerad med skillnader i frostresistens. 
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3 Material och metod 

Frön erhölls från NordGen (http://www.nordgen.org/). Sammanlagt 23 sorter 

studerades, 18 från Norden och tre från Tyskland och en vardera från Frankrike 

respektive Italien (Tabell 1). Frostresistensdata erhölls från en studie av Triticum 

aestivum (The Nordic Gene Bank 2000). I denna studie hade vete studerats i fält 

på våren och graden av frostskada bedömts på en skala från 0-100 (0 = helt 

ihjälfrusen, 100 = helt opåverkad planta). Mina plantor odlades i växthus i 

krukor med vanlig blomjord och vattnades tre gånger i veckan i två veckor innan 

de skördades. Vid skörd togs ett ca fem cm långt blad från varje planta och 

stoppades i var sitt 2 ml provrör. Från skörd fram till extraktion förvarades 

materialet i en −80 
o
C frys. DNA extraherades sedan med Qiagen DNeasy plant 

mini kit (http://www.qiagen.com/). Extraktion utfördes i fyra omgångar med en 

extraktionskontroll inkluderad i varje omgång. Efter extraktion bestämdes DNA-

koncentrationen med nanodrop och proverna förvarades sedan i -20 
o 
C.  

Sedan kördes PCR för att amplifiera upp det eftersökta DNA-fragmentet. De 

primrar som användes var: VRN1AF, GAAAGGAAAAATTCTGCTCG 

(forward) och VRN1R, TGCACCTTCCCCCGCCCCAT (reverse). Detta 

primerpar amplifierar upp ett 500 bp långt fragment lokaliserat 1000 bp 

uppströms från VRN1s startkodon på kromosom 5A där VRN1s promotor ligger 

(Yan et al. 2004). Annealing för primrarna var 55 
o
C och resultatet av varje PCR 

fastställdes med agarosgelelektrofores. Samtliga PCRer använde en Biorad 

S1000 Thermal Cycler. Den mastermix som användes till PCR-reaktionerna 

bestod av 2 μl 10x Dreamtaq buffer, 0,4 μl dNTP, 0,2 μl revers-primer 

(VRN1R) (10 μM), 0,2 μl forward-primer (VRN1AF) (10 μM), 0,2 μl Dreamtaq 

DNApolymeras och 1 μl templat samt ddH2O till 20 μl.    

Tillverkare av buffrar, dNTP och DNA-polymeras var Thermo Scientific 

(http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/home?storeId=11152). 

Det ursprungliga PCR-programmet som sedan optimerades var: 94 
o 
C 2:30 min, 

(94 
o 

C 30 sek, 55 
o 

C 30 sek, 72 
o 

C 30 sek)*35, 72 
o 

C 10 min, 4 
o 

C ∞. Detta 

PCR-program utfördes på 7 prover + NTC (no template control) och gav inget 

resultat. Modifikationer som gjordes till detta program för att få en produkt var: 

Först öka alla 30 sek tider till 40 sek och sänka annelingen till 52 
o
C. Detta gav 

en viss mängd produkt av rätt storlek, men även ospecifik produkt. För att få 

mer produkt och minska mängden ospecifik produkt ökades antalet cykler till 40 

och annealingen höjdes till 53 
o
C. Detta gav mer produkt och ingen ospecifik 

produkt. Programet fungerade dock inte på visa prover och produktmängden  

http://www.nordgen.org/
http://www.qiagen.com/
http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/home?storeId=11152
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Tabell 1: Vetesorter inkluderade i studien, ursprungsland, namn, arbetsresultat, 

frostresistensmedelvärde (fr) och standardavvikelse (SD). 

 

 

 

Accessions-

nummer 

Ursprungs

land 

Namn PCR-

produkt 

Sekvens-

data 

fr SD 

NGB1 Sverige Iduna nej  80 33,7 

NGB5 Sverige Saxo ja ja 97,5 5 

NGB7 Sverige Äring ja nej 52,5 33 

NGB16 Sverige Banco ja ja 95 10 

NGB344 Finland Vakka nej  100 0 

NGB348 Finland Jyvä ja nej 95 4 

NGB4773 Frankrike France Nord-

Hvede 

ja ja 45 52 

NGB4782 Tyskland Strubes Dickkopf ja ja 50 42 

NGB4783 Finland Storvik Sjundeå ja ja 100 0 

NGB4798 Sverige  Lantvete från 

Öland 

nej  12,5 25 

NGB5147 Sverige Squarehead II ja ja 47,5 12,6 

NGB5156 Tyskland Calif nej  70 34,6 

NGB6397 Tyskland Kranich; Petkus ja ja 90 11,6 

NGB6692 Sverige Lantvete från 

Uppsala 

nej  92,5 9,6 

NGB6699 Sverige Renodlat 

sammetsvete 

ja ja 95 5,8 

NGB7192 Tyskland Strubes 

Squarhead 

nej  35 44,9 

NGB7200 Sverige Sv 1960/866-91 nej  25 50 

NGB8198 Sverige Lantvete från 

Värmland 

ja ja 82,5 28,4 

NGB8199 Sverige Gammalt svenskt 

lantvete 

nej  100 0 

NGB9057 Sverige Hallandsvete nej  92,5 15 

NGB9062 Sverige Mendel II ja ja 42,5 17 

NGB9066 okänt Kubb nej  100 0 

NGB9095 Italien Funo nej  0 0 
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var otillräcklig så inför nästa försök ökades mängden templat till två μl. Detta 

gav bättre resultat men produkten var fortsatt för liten och vissa prover 

fungerade fortfarande inte. För att åtgärda detta ökades mängden templat 

ytterligare till 3,5 μl och antalet cykler höjdes till 43. Detta gav gott resultat med 

mycket produkt och inga ospecifika band. När programmet därefter testades på 

alla prover fungerade det dock inte. Ett till försök gjordes utifall något hade gått 

fel men då även detta misslyckades övergavs programmet.  

För att undvika ospecifik produkt användes ett touchdown-PCR-program: 94 
o
C 

2:30 min, (94 
o
C 30 sek, 58 

o
C -0.8 

o
C/cykel 30 sek, 72 

o
C 35 sek)(1)*7, (94 

o
C 

30 sek, 52 
o
C 30 sek, 72 

o
C 35 sek)(2)*28, 72 

o
C 10 min, 4 

o
C ∞. För detta 

program användes 2 μl templat, men inget resultat erhölls. Inför nästa försök 

ökades antalet cykler i första steget till 8 och 32 i steg 2. Utöver det sänktes 

också slutannealingen till 51 
o
C. Detta gav produkt i ett prov men inget i de 

andra. För att få bättre resultat sänktes slutannealingen härnäst till 48 
o
C, antalet 

cykler i steg 1 ökades till tio och sänktes till 30 i steg 2. Temperatursänknigen 

per cykel ökades också till 1 
o
C/cykel. Detta gav inte heller något resultat så 

härnäst sänktes temperatursänkningen till 0.8 
o
C/cykel och slutannealingen till 

46 
o
C samt att öka antalet cykler i steg 1 till 15 och sänka till 25 i steg 2. Detta 

gav produkt i majoriteten av proverna men inte av tillräckligt mängd för att 

kunna användas för sekvensering. Ett sista program baserat på det föregående 

användes slutligen: 94 
o
C 2:30 min, (94 

o
C 30 sek, 58 

o
C -1.0 

o
C/cykel 40 sek, 

72 
o
C 40 sek)*14, (94 

o
C 30 sek, 44 

o
C 40 sek, 72 

o
C 40 sek)*28, 72 

o
C 10 min, 

4 
o
C ∞. Detta gav inget resultat. De två sista PCR-omgångarna kördes i en 

PEQstar 2x gradient maskin. 

På grund av de många problem jag hade med PCR-reaktionen rekommenderar 

jag att kommande arbete på samma område designar nya primrar. 

Efter PCR renades de prover som gett produkt (sammanlagt 12 av 23 

accessioner) med exotap-mix. Exotap-mix bestående av 0,3 µl Exonuclease I (20 

U/µl) och 3 µl Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µl) samt ddH2O upp 

till 120 µl tillredes och användes för att rena PCR-produkten från kvarvarande 

primer och dNTP. Varje PCR-produkt krävde exotap-mix ekvivalent till 40 % av 

dess volym. Tillverkaren av exotap-enzymerna var Thermo Scientific 

(http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/home?storeId=11152).  

 

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/home?storeId=11152
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De renade PCR-produkterna pipetterades sedan över till en sekvenseringsplatta i 

portioner av 5 μl, 2 brunnar per accession. 5 μl primer (5 pM) sattes till varje 

brunn, revers (VRN1R) i ena och forward (VRN1AF) i andra. Platan skickades 

därefter till Macrogen (http://www.macrogen.com/eng/) för sekvensering. 

Erhållna sekvensdata analyserades med Genious 6.1 

(http://www.geneious.com/). Genious användes till att trimma bort lågkvalitets-

sekvens, aligna revers- och forward-sekvenser för manuell städning av 

sekvenserna, använda blast på de städade sekvenserna för att verifiera att de var 

rätt sekvens och slutligen aligna alla städade sekvenser inför export till DNAsp 

(http://www.ub.edu/dnasp/). Med DNAsp beräknades sedan diversiteteten med 

DNA-polymophism funktionen. 

4 Resultat 

Utifrån länderna varierade frostresistensen. De finska vetesorterna hade bäst 

frostresistens (medel 98), de svenska hade varierande frostresistans men överlag 

god (medel 70) och de tyska hade något sämre (medel 60) (Figur 2). 

Frostresistensen för de individuella accessionerna varierade (Tabell 1, Figur 3).

 

Figur 2: Frostresistens utifrån ursprungsland. Medelvärde och 

standardavvikelse. Det italienska vetet saknar frostresistens och har därför 

ingen stapel. 
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Figur 3: Frostresistens för de 23 studerade vetesorterna. Y-axeln visar frostresistensmedelvärde med standardavvikelse och 

x-axeln visar accession, 0 = ihjälfrusen, 100 = frisk planta. ( The Nordic Gene Bank 2000). Orangea accessioner är de som 

sekvenserades.
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Tio av tolv amplifierade fragment sekvenserades framgångsrikt (Tabell 1). De 

två som inte användes var till 95 % lågkvalitetssekvens och deras forward och 

reverse sekvenser hade 0 % sekvenslikhet. De tio sekvenserna städades med 

Genious och sekvenser på ungefär 460 bp erhölls. Korrekt sekvensursprung 

bekräftades med BLAST mot NCBIs databas.                  

De erhållna sekvenserna var identiska med accessionsnummer AY616455, 

promotorsekvensen för VRN1As vinterallel (Yan et al. 2004).  

Visuell analys av alignment av de tio sekvenserna visade att sekvenserna var 

nästan identiska. De enda skillnaderna som fanns mellan sekvenserna var i 

ändarna där vissa av sekvenserna saknade fem till sex baspar i jämförelse till de 

andra. Vissa hade också varierande sekvens i detta område. Från och med baspar 

tio fram till tio från slutet var dock samtliga sekvenser identiska. Variationerna i 

ändarna bedömdes oviktiga eftersom det ansågs mer troligt att de orsakats av 

sekvenseringsfel snarare än faktiska skillnader i vetesorternas 

promotorsekvenser. 

Diversitet beräknades med DNAsp, π = 0.00115 och η = 0.00076. Detta skiljer 

sig endast från noll tillföljd av variationerna i ändarna (Figur 4). 

 

 

Figur 4: Sliding window över den genetiska diversiteten (pi) i 

promotorregionen för VRN1 hos de tio studerade accessionerna. 

Fönsterstorlek på 100bp och en steglängd på 25bp användes. 
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5 Diskussion 

Utifrån resistensdata förväntades att det skulle finnas skillnader i VRN1s 

promotor. De nordiska vetesorterna skulle antagligen likna varandra och ha 

någon specifik skillnad i jämförelse till vetesorterna från Tyskland och 

Frankrike. Det förväntades även viss variation inom sorterna från Sverige där de 

med sämre frostresistens skulle skilja sig från de med bättre. Att vissa svenska 

sorter har sämre frostresistens har i vissa fall att göra med att de inte är svenska 

ursprungligen, utan har te.ex. inkorsningar av ’Squarehead II’ som importerades 

från England på 1800-talet (Olsson 1997).  Att alla tio promotorsekvenser som 

sekvenserades var identiska var därför något oväntat. Att detta dock var 

vinterallelen var mindre oväntat. Alla frostresistenta vetesorter måste ha 

vinterallelen eftersom vårallelen är dominant (Golovnina et al. 2010). Därför 

måste alla om de ska ha samma allel ha vinterallelen AY616455. 

Vetesorterna som studerades hade vida spridd frostresistens och varierade både 

inom och mellan länder (Figur 2 och 3). Att frostresistansen varierar inom 

vetesorter från samma land är inte konstigt. Tyskland och Sverige är trots allt 

väldigt stora länder med varierande klimat. Alla vetesorterna från Finland har 

mycket god frostresistens vilket är i enlighet med att Finland har ett kallare 

klimat än Sverige. Vetesortern från Italien är specifikt vald för att den helt 

saknar frostresistens och var tänkt att vara en utgrupp till de andra vetesorterna. 

Italienska vetesorter kräver ingen frostresistens då Italien sällan har frostnätter 

ens på vintern. Tyvärr erhölls ingen sekvens från den Italienska accessionen. 

Många av sorterna kommer från Norden och borde vara närbesläktade. Att de 

från Tyskland och Frankrike dock också har samma promotor som de nordiska 

är dock oväntat. Enligt frostresistensdata varierar frostresistensen inom denna 

grupp av tio. NGB5, NGB16, NGB4783, NGB6397 och NGB6699 har god 

frostresistens men de andra varierar: NGB4773, NGB4782, NGB5147 och 

NGB9062 har alla dålig frostresistens och NGB8198 varierar inom sorten 

(Tabell 1). Att frostresistensen varierar trots att promotorn är identisk tyder på 

att skillnader mellan dessa sorter inte är lokaliserad till promotorn. Tidigare 

studier har visat att variationer i vernaliseringskrav kan ha många orsaker (Yan 

et al. 2004, Fu et al. 2005, Golovnina et al. 2010). Det är därför rimligt att anta 

att skillnader mellan dessa accessioner antingen beror på variation i VRN1s 

intron 1 (Fu et al. 2005). Det är också möjligt att dessa sorter istället skiljer sig 

åt på genom B eller D då de också har VRN1-genen (Yan et al. 2004, Fu et al. 

2005). Detta kan också förklara varför vetesorterna har så varierande 
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frostresistens. Dominansen från vårallelerna för VRN1-B och –D är inte lika 

stark som från VRN1As så lite vernaliseringskrav blir kvar (Golovnina et al. 

2010).   

Identiska sekvenser kan också vara resultatet av kontamination under PCRen. 

Då en NTC inkluderades vid varje PCR och aldrig gav positiv amplifiering är 

det dock inte sannolikt att detta är orsaken till att identisk sekvens erhölls från 

samtliga sekvenserade accessioner. 

Att så många vetesorter har exakt samma promotor kan vara ett tecken på att ett 

selektivt svep har inträffat. Det är också möjligt att promotorn till följd av att 

den är så viktig för genens funktion är välkonserverad. Tidigare studier (Yan et 

al. 2004, Golovnina et al. 2010) har som tidigare nämnt visat att många 

skillnader finns i promotorn mellan sorter så detta är osannolikt.  

Ett selektivt svep är följden av stark selektion för en viss egenskap. Den starka 

selektionen på en viss allel gör att dess frekvens ökar i populationen men det är 

inte endast allelen som ökar i frekvens. Hela området runt genen selekteras 

också och detta minskar den genetiska variationen runt den selekterade genen. 

Selektiva sveps går ofta att se genom att söka efter områden med ovanligt lite 

variation i genom. Tidigare studier har sett tecken på att ett selektivt svep har 

skett i området runt VRN1A och VRN1B i Tr. aestivum (Cavangh et al. 2013). 

Detta selektiva svep fanns både i lantsorter och också förädladesorter vilket 

tyder på att det inte skett nyligen. Selektiva sveps har också detekterats runt 

klimattoleransgener i Arabidopsis thaliana (Hancock et al. 2011). Arabidopsis 

thaliana är inte en domesticerad växt vilket tyder på att selektiva sveps runt 

klimattoleransgener är en fullt naturlig process. 

Om ett selektivt svep har skett här är det är troligt att det skedde innan vete 

börjades odlas i Nordeuropa då även den franska sorten har samma promotor 

som de nordiska. Det hade varit intressant att se om detta även gällde vetesorten 

från Italien. I så fall hade sweepet skett redan innan vete kom till Europa. En 

annan möjlig orsak skulle vara om alla dessa vetesorter har en relativt nylig 

gemensam förfader så att sorterna inte hunnit differentiera sig så mycket från 

varandra än. För att vidare undersöka detta borde vidare studier kombineras med 

spridningsdata för vete.  

För att reda ut vad variationen i frostresistens faktiskt beror på inom dessa sorter 

vore det önskvärt att göra om denna studie. För att reda ut detta rekommenderar 

jag att man använder primrar inte bara för att kolla på VRN1A utan även på 
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VRN1B och –D. För att undersöka promotorvariationerna bör man eventuellt 

designa egna primers men det kan var värt att försöka med primrarna från (Yan 

et al. 2004). För insertioner och deletioner kan primrar från (Fu et al. 2005) 

användas. 
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