
Bevarandebiologisk genetik för rödlistade medicinalväxter i västra Ghats, Indien.
Sofia Hemmilä

Tropikskog ger oss människor inte bara virke och bränsle, utan även en mängd andra produkter,
t.ex. läkemedel och mat. I tropikerna är många småskaliga industrier och mindre samhällen helt
beroende av skörden av dessa produkter. Området västra Ghats i Indien är en hotspot för
biodiversitet men skogarna, som står för huvuddelen av biodiversiteten, är under stor press. De
främsta hoten är skogsavverkningen som sker för att ge plats åt åkermark och skörden av
skogsprodukter i form av exempelvis frukter och frön. Till de rödlistade trädarterna i området hör
medicinväxterna Dysoxylum malabaricum och Myristica malabarica, som båda skördas för flera
ändamål. För att kunna utarbeta en bevarandeplan för de hotade medicinalväxtrena i västra Ghats
har Dr. Uma Shaanker från University of Agricultural Sciences i Bangalore inlett en omfattande
studie av arterna och hur de används av människorna i området.

Min studie har två mål. Jag utgår från den litteratur som finns för att ge en överblick över
biodiversiteten och olika strategier för bevarandearbete i tropikerna, och då speciellt i västra Ghats.
Det andra målet med min studie är att utveckla mikrosatellitmarkörer för de två arterna Dysoxylum
malabaricum och Myristica malabarica. Mikrosatelliter är repetetivt DNA i genomet, där 1-4 baser
upprepas ett antal gånger, exempelvis (CA)n.Ofta varierar antalet upprepningar från individ till
individ eftersom mutationstakten för mikrosatelliter är relativt hög. Om man då känner till ett antal
variabla mikrosatellitlocihos en art kan man använda dessa som ett slags genetiskt fingeravtryck.
Det ger möjlighet att identifiera en specifik individ men också att avgöra hur nära släktskapet är
med andra individer. I den här studien är tanken att mikrosatellitmarkörerna ska användas i en
framtida studie av bl.a. genetisk diversitet i olika populationer och för att kunna spåra effekterna av
tidigare bottlenecks. Den sistnämnda metoden är ett användbart verktyg för att uppskatta hur
långvariga och hur allvarliga bottlenecks orsakade av skogsavverkning har varit. En sådan
uppskattning kan hjälpa oss att förutsäga vilken effekt framtida nedgångar i populationsstorlek kan
ha. Ytterligare en tillämpning som mikrosatellitmarkörer kan ha i bevarandesyfte är att man kan
spåra det genetiska ursprunget för växtmaterial som finns på marknaden och därigenom förhindra
illegal handel med växtdelar från skyddade populationer.

Jag drar slutsatsen att populationer av medicinalväxter i västra Ghats är små och minskande.
Samtidigt tyder litteraturen på att försök att utföra integrerade utvecklings- och bevarandeprogram
ofta misslyckas. Vikten av att studera både arten och samhället ingående innan ett
bevarandeprogram inleds är stor.

Jag använde färskt bladmaterial från trädarterna Dysoxylum malabaricum och Myristica malabarica
för att  utveckla mikrosatellitmarkörer för dessa två arter. Ur detta bladmaterial isolerade jag DNA
som jag sedan genomsökte efter mikrosatellitsekvenser. Jag använde en internetbaserad mjukvara
för att designa primersekvenser för de mikrosatelliter jag hittade, för att göra det möjligt att hitta
motsvarande sekvens i andra individer. Jag designade primersekvenser för 16 mikrosatelliter hos
Dysoxylum malabaricum och för de 70 längsta mikrosatelliterna hos  Myristica malabarica. Jag
lämnade över dem till Dr. Uma Shaanker,  University of Agricultural Sciences i Bangalore, för att
testa vilka mikrosatelliter som är variabla. De som visar sig vara variabla kan komma att användas i
framtida studier.
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