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DNA återfinns på två ställen i alla djurceller, dels i cellkärnan (kärn-DNA) och dels 
i mitokondrien (mtDNA). Trots att antalet gener i mtDNA är mindre än en tusendel 
av de i kärn-DNA så spelar mtDNA en betydelsefull roll i cellen. Detta beror på att 
mitokondrier är cellens kraftstationer och följaktligen är mtDNA:s kondition högst 
avgörande för hur väl cellen kan tillgodose sig energi. Den speciella nedärvning som 
återfinns hos mtDNA ger dock upphov till en del frågor. Mitokondrier ärvs 
nämligen endast från modern, vilket resulterar i att dess DNA inte kan föras vidare 
från fadern till dess avkomma. Något som skulle kunna begränsa hanars 
anpassningsförmåga, och särskilt anpassningsförmågan hos deras spermier. 

DNA kan ses som cellens handlingsplan innehållandes information och instruktioner. 
Från sina föräldrar ärver individen denna ”manual”, som har utstått prövningar (dvs 
konkurrens) under otaliga generationer. Den ständigt pågående konkurrensen leder till ett 
urval av endast de bästa generna. Denna fortlöpande anpassning får dock ett abrupt slut i 
och med mtDNA hos hanar, då oavsett hur bra egenskaper som än finns nedkodade där så 
kommer de inte att föras vidare till avkomman och därmed gå förlorade. 

Den evolutionära återvändsgränd som mtDNA orsakar blir än svårare att förstå när 
man ser till djurarter med en hög grad av spermiekonkurrens. I dessa fall så konkurrera 
hanar inte enbart med varandra före parning, utan deras spermier fortsätter konkurrensen 
även efter parning. En uppblandning av spermier från olika hanar sker inne i honan, 
vilket ställer höga krav på vissa egenskaper hos spermier, så att de kan befrukta så många 
ägg som möjligt i förhållande till rivaliserande spermier från andra hanar. Det är därför 
lätt att förvänta sig att viktiga egenskaper, såsom spermiens längd, simhastighet och 
livslängd, måste vara så anpassningsbara som möjligt för att hävda sig väl i denna 
intensiva konkurrens. Följaktligen bör mtDNA inte koda för dessa egenskaper, då 
eventuella konkurrens-fördelaktiga gener inte kommer att föras vidare vid befruktningen. 

I denna studie så undersöktes spermielängden hos en art av bönvivel, Callosobruchus 
maculatus, från olika artificiellt avlade populationer, i syfte för att se huruvida mtDNA 
hade någon inverkan på denna egenskap. Resultatet visade på att kärn-DNA har en stor 
effekt på spermiens längd, men det fanns även en effekt av mtDNA. Vidare framgick att 
det fanns indikationer på ett samspel mellan mtDNA och kärn-DNA vad gäller 
spermielängd, vilket betyder att en viss typ av mtDNA kan ge långa spermie vid 
kombinationer med en typ av kärn-DNA, men korta spermier vid kombinationer med en 
annan typ av kärn-DNA. 

Slutsatsen som kan dras från resultaten är att det existerar ett utrymme för 
anpassningsbar evolution av spermielängd, men att denna är till viss del begränsad. Det 
senare går stick i stäv med den allmänna uppfattningen bland många forskare, om att 
spermier som utsätts för spermiekonkurrens evolverar så anpassningsbart som möjligt. 
Nästa steg blir nu att försöka förstå varför viktiga egenskaper återfinns i evolutionära 
återvändsgränder. 
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