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Bakgrund 
Vid Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet, utförs genetiska analyser av DNA-prover från 
järv och lo. DNA extraheras framför allt från spillningsprover levererade i fryst form, men även andra 
typer av prover kan förekomma. Syftet med analyserna, som består av genotypning med mikrosatelliter 
och genetiska könsmarkörer, är i första hand att fastställa individidentitet för proven och också att 
utreda genetisk populationsstruktur hos de två arterna. 

Just nu pågår en betydande utveckling av nya tekniska metoder inom molekylär genetik. Mot bakgrund 
av detta har det föreslagits att genotypningen av rovdjursprover antagligen kan effektiviseras inom en 
snar framtid. I vårt uppdrag ligger bland annat att utvärdera möjligheten att övergå till SNP (single 
nucleotide polymorphisms) baserad övervakning. För att kunna identifiera ett stort antal SNPar har vi nu 
påbörjat arbetet med sekvensering av järvens genom. 

I denna rapport sammanställs aktiviteten inom ramen för denna del av projektet för år 2011. 

 

Redovisning av arbete under 2011 
Det första steget för att kunna identifiera ett stort antal SNP markörer hos järv är en storskalig 
sekvensering av hela artens genom. Under 2011 har högkvalitativt DNA från totalt 11 individer (se 
Tabell 1) skickats för sekvensering (Illumina, Hiseq-2000) vid Uppsala SNP&SEQ Technology 
Platform. Sekvensdata för samtliga dessa prover har också levererats tillbaka därifrån under året. Ett av 
proverna sekvenserades till mycket hög täckningsgrad (76X) för att göra det möjligt att sätta ihop 
genomsekvensen. De andra tio individerna sekvenserades till mindre hög täckningsgrad (ca 10X var). 
Data från dessa individer kommer framför allt att användas för att hitta variabla nukleotider (SNPs) i 
genomet. Totalt har 12 Illumina ”lanes” sekvenserats och över 500 Gigabaspar (Gbp) sekvensdata 
erhållits. Arbetet med att trimma datat och sätta ihop genomsekvensen har påbörjats. 

 

Tabell 1. Sammanställning av de järvprover som sekvenserats under 2011 

Individnr. Kön Ursprung Sekvensmängd X 
täckningsgrad 

Insert-storlek 

Ind743 F Jämtland 134,7 Gbp 
92,2 Gbp 

45 
31 

180-500 bp 
3000-4500 bp 

Ind0788 M Jämtland/Dalarna 29,5 Gbp 10 400 bp 

Ind0924 M Jämtland/Dalarna 29,1 Gbp 10 400 bp 

Ind-V510 M Nord-Trønderlag 25,1 Gbp 8 400 bp 

Ind0592 M Nord-Trønderlag 30,0 Gbp 10 400 bp 

Ind0595 M Nord-Trønderlag 27,0 Gbp 9 400 bp 

Ind0030 M Southern Norway 32,5 Gbp 11 400 bp 

Ind0316 M Southern Norway 29,4 Gbp 10 400 bp 

Ind0317 M Southern Norway 26,0 Gbp 9 400 bp 

Ind1059 M Västerbotten/Norrbotten 22,6 Gbp 8 400 bp 

Ind1199 M Västerbotten/Norrbotten 30,7 Gbp 10 400 bp 
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I oktober 2011 anställdes Robert Ekblom som forskare på projektet med huvudsaklig uppgift att leda 
arbetet med genomsekvenseringen och SNP metodutvecklingen. Parallellt med arbetet med 
genomsekvenseringen har vi också börjat undersöka vilka metoder som kan vara lämpliga för storskalig 
SNP-genotypning av DNA från degraderade och kontaminerade spillningsprover. 

 

Plan för 2012 
Under 2012 kommer arbetet med genomsekvenseringen att fortsätta. Vi räknar med att kunna sätta 
samman hela järvens genom med hjälp av de sekvensdata vi genererat under 2011. Vi kommer också att 
identifiera genetisk variation (SNPar) i hela genomet med hjälp av sekvenserna från de extra tio 
individer som sekvenserats och prova att genotypa ett urval av dessa i ett antal prover av varierande 
kvalitet. 

 


