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Skillnader i blomdoft och -färg mellan mjölkört med normalt 
och dubblerat antal kromosomuppsättningar 

Björn Palmqvist 
 
En duplicering av antalet kromosomer är något som uppstår relativt sällan, som en 
konsekvens av att den celldelningsprocess där könscellerna hos växten bildas går fel. 
Duplicering av antalet kromosomer, eller polyploidisering, har spelat en stor roll inom 
kärlväxternas evolution. När kromosomerna dupliceras skapas extra kopior av varje gen, 
kopior som inte egentligen behövs för att generna ska kunna utföra de funktioner de har. 
Dessa kopior kan därför, över långa tidsperioder, utvecklas i nya riktningar och komma att 
fylla nya funktioner i växten. Detta kan leda till att en växt med dubblerad 
kromosomuppsättning skiljer sig från en med normalt antal kromosomuppsättningar med 
avseende på till exempel torktålighet, blomningstid, utseende, eller andra egenskaper.  
 
De första individerna med ett dubblerat kromosomantal står inför ett problem. De är 
omgivna av individer med normalt kromosomantal, och avkomman de får om de pollineras 
av dessa kommer att vara relativt steril, vilket gör att de riskerar att dö ut. Individer med 
dubblerat kromosomantal som på något sätt lyckas med att bara pollineras av andra 
individer med dubblerat kromosomantal kommer att ha en fördel, då deras avkomma inte 
kommer att vara steril. För att lyckas med detta måste växten få insekterna som pollinerar 
den att bara flyga till plantor med samma antal kromosomer som den själv. Detta gynnar 
utvecklingen av skillnader i blomform, -doft eller -färg, som kan göra det möjligt 
pollinerare att skilja mellan plantor med olika kromosomantal.  
 
I den här studien undersökte vi skillnader i blomdoft och -färg hos mjölkört med normal 
och dubblerad kromosomuppsättning. De med dubblerad kromosomuppsättning har i 
genomsnitt aningen större blommor och blommar något senare på säsongen än de med 
normalt antal kromosomer. I tidigare studier har man också sett att pollinerare visar en 
tendens att flyga mer mellan plantor med samma kromosomantal än mellan plantor med 
olika kromosomantal. Vi odlade nordamerikansk mjölkört av båda sorterna i ett växthus. 
Vi samlade in blomdoft genom att trä plastpåsar över blomställningarna. En batteridriven 
pump sög sedan luft igenom påsen. Luften filtrerades genom ett kolfilter som fångade upp 
doftämnen ifrån växten. Doftämnen analyserades sedan med en gaskromatograf kopplad 
till en masspektrometer. I gaskromatografen isoleras olika doftämnen från varandra genom 
att de rör sig i olika fart genom maskinen. I masspektrometern bryts doftämnenas 
molekyler isär, och de fragment som uppstår vägs. Beroende på sammansättningen av 
fragment med olika vikt kan man sluta sig till vilket ämne som finns i doften, och i vilken 
mängd det förekommer. Blomfärgen mättes med hjälp av en spektrometer, en apparat som 
mäter hur mycket ljus av olika våglängder ett föremål reflekterar.  
 
Vi fann 25 olika doftämnen i doften av mjölkört. Mängden av tio av dess skiljde sig åt 
mellan mjölkört med normal och dubbel kromosomuppsättning. I vår studie hade mjölkört 
med dubbel kromosomuppsättning en mer intensiv blomfärg, då de reflekterade mer ljus, 
än de med normal kromosomuppsättning, även om färgens nyans var densamma. 
Förmodligen använder pollinerande insekter en del av dessa skillnader för att skilja på de 
olika typerna av mjölkört. Det är troligt att olika egenskaper hos blomman, både färg, form 
och doft, samverkar för att influera pollinerare. 


