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Nederlandse samenvatting 

 

Lolium perenne is een belangrijk voedergewas, waarbij een huidig veredelingsdoelwit een 
hogere verteerbaarheid is. De voorbije decennia werden vooral rassen geselecteerd met een 
hoge concentratie aan water oplosbare koolhydraten (WOK). Een bijkomende verhoging aan 
WOK zou tot pensverzuring bij herkauwers leiden, daarom verschuift nu de aandacht naar 
de verhoging van de beschikbaarheid van koolhydraten uit de celwand of m.a.w. de 
celwandverteerbaarheid. Het uiteindelijke doel van het onderzoeksproject waarin deze 
thesis kadert is het verbeteren van de celwandverteerbaarheid in L. perenne via 
merkergestuurde veredeling. 

Lignine zorgt voor een bescherming tegen bacteriële afbraak van de celwand maar 
verhindert ook de afbraak van polysacchariden in de pens, daarom wordt onderzoek naar 
celwandverteerbaarheid gericht op genen die de lignine-inhoud beïnvloeden. De 
kandidaatgenen uit de ligninebiosyntheseroute zijn gekend. In deze studie wordt specifiek 
gewerkt op CCR genen. Momenteel ontbreekt kennis over de allelische variatie in CCR genen 
in L. perenne en de associatie tussen bepaalde CCR-allelen en celwandverteerbaarheid. Het 
doel van deze masterproef was de identificatie van CCR genen in L. perenne, identificatie van 
allelische diversiteit, de ontwikkeling en validatie van SNP-assays en het uitvoeren van deze 
assays op een associatiemapping populatie. 

CCR genen van L. perenne werden geïdentificeerd via een fylogenetische studie met behulp 
van de ILVO transcriptoomdatabank. Op basis van RNA-seq data van 14 L. perenne 
genotypes werd de allelische diversiteit voor LpCCR1 en LpCCR2 geanalyseerd en werden 
KASP genotyperingsassays ontwikkeld. Met behulp van polymorfe SNP’s werden LpCCR1 en 
LpCCR2 eveneens in een referentiekarteringspopulatie van ILVO (de AO populatie) 
gekarteerd. KASP-assays werden uitgevoerd op de associatiemapping populatie, waarna 
haplotypes werden bepaald binnen subpopulaties om de LD decay tussen de verschillende 
SNP’s te bepalen. Met de KASP genotyperingsdata voor de associatiemapping populatie 
werd een verkennende studie uitgevoerd naar associaties tussen SNP’s en fenotypische data 
van celwandverteerbaarheid. 

In deze studie werden er 5 bonafide LpCCR genen geïdentificeerd, waarvan twee reeds 
beschreven werden in de literatuur. De allelische diversiteit van de transcripten LpCCR1 en 
LpCCR2 werden bestudeerd in 14 genotypes. In LpCCR1 werden in totaal 78 SNP’s (5,7 
SNP’s/100 bp) en 5 indels geïdentificeerd. In LpCCR2 werden 21 SNP’s geïdentificeerd (1,8 
SNP’s/100 bp). Van de 24 ontwikkelde KASP-assays werden er 19 gevalideerd in de 
associatiemapping-populatie. Dit komt overeen met een validatie-efficiëntie van 75% voor 
LpCCR1 en 87,5% voor LpCCR2. LpCCR1 kon gekarteerd worden in koppelingsgroep 7 en 
LpCCR2 in koppelingsgroep 5 de referentie L. perenne koppelinkskaart. Het onderzoek van de 
LD decay tussen intragenische SNP’s leverde hoge waarden binnen LpCCR1 en LpCCR2 op, 
maar dient nog uitgebreider onderzocht te worden. In een verkennende associatiestudie 
werden geen associaties gedetecteerd tussen polymorfismen binnen LpCCR1 en LpCCR2 en 
de fenotypische data (ADL/NDF). 
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English summary 

 

Lolium perenne is an important forage grass, in which a current breeding goal is a higher 
digestibility. The past decates rasses with a higher concentration of water soluble 
carbohydrates (WOK) were primarily selected. An additional increase of WOK would lead to 
acidification of the rumen in ruminants, therefore the interest now moves to a increase of 
the carbohydrates from the cell wall or with other words the cell wall digestibility. The final 
goal of the research project which this thesis is a part of is improving the cell wall 
digestibility of L. perenne by way of marker assisted breeding. 

Lignin provides protection against bacterial degradation of the cell wall, but this also 
prevents the degradation of carbohydrates in the rumen, therefore the investigation about 
cell wall digestibility is focused on genes which influence the lignin content. The candidate 
genes from the lignin pathway are known. In this study specific the CCR genes were 
investigated. 

At present the knowledge about the allelic variation in CCR genes and the association 
between certain CCR alleles and cell wall digestibility is missing. The goal of this thesis was 
the identification of CCR genes in L. perenne, the identification of allelic diversity, the 
development and validation of SNP assays and the execution of these assays on an 
association mapping population. 

CCR genes from L. perenne where identified by a phylogenetic study with the aid of the ILVO 
transcriptome database. With RNA-seq data of 14 L. perenne genotypes the allelic diversity 
of LpCCR1 and LpCCR2 was analyzed and KASP assays were developed. Using polymofic SNPs 
LpCCR1 and LpCCR2 were mapped. KASP assays were executed on the association mapping 
population, after which haplotypes where determined within subpopulations as to 
determine LD decay between different SNPs. With the data of the KASP assays from the 
association mapping population a exploring association study between SNPs and phenotypic 
data from cell wall digestibility was performed. 

In this study 5 bonafide LpCCR genes were identified, of which two were already described in 
the literature. The allelic diversity of the transcripts LpCCR1 and LpCCR2 were studied in 14 
genotypes. In LpCCR1 a total of 78 SNPs (5,7 SNPs/100 bp) and 5 indels were identified. In 
LpCCR2 21 SNPs (1,8 SNPs/100 bp) were identified. Of the 24 developed KASP assays 19 
were validated in the association mapping population. This corresponds with a validation 
efficiency of 75% for LpCCR1 and 87,5% for LpCCR2. LpCCR1 could be mapped in linkage 
group 7 from L. perenne and LpCCR2 in linkage group 5 of the reference L. perenne linkage 
map. The LD decay of intragenic SNPs revealed high values within LpCCR1 and LpCCR2, but 
will have to be investigated more elaborately. In the exploring association study no 
associations were found between the polymorphisms within LpCCR1 and LpCCR2 and the 
phenotypic data (ADL/NDF). 
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Deel 1: Inleiding 

1.1 Lolium perenne 

De soort en zijn eigenschappen 

Lolium perenne, of Engels raaigras, is een inheemse grassoort in Europa, Noord-Afrika en een 
deel van Azië met een gematigd klimaat. Het is tegenwoordig wereldwijd verspreid, inclusief 
Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië (Hannaway et al, 1999). L. perenne behoort tot de 
Poaceae familie (Figuur 1), welke eveneens belangrijke graangewassen zoals rijst (Oryza 

sativa), tarwe (Triticum aestivum), gerst (Hordeum vulgare), sorghum (Sorghum bicolor) en 
maïs (Zea mays) bevat. Brachypodium distachyon is de dichtst verwante soort met L. 

perenne waarvan de volledige genoomsequentie gekend is (Draper et al, 2001). 

Het haploïde chromosomenaantal van L. perenne is zeven. De soort is van nature uit diploïd 
en kruisbestuivend; loci S en Z zorgen ervoor dat L. perenne een hoge graad van zelf-
incompatibiliteit heeft (Boller et al, 2009). Zelfbevruchting resulteert in inteeltdepressie, wat 
het maken van homozygote lijnen praktisch onmogelijk maakt. Commerciële variëteiten zijn 
dus populaties van verwante planten, genetisch zeer heterogeen. 

Figuur 1: Taxonomie Lolium perenne Een schematische representatie van de fylogenetische relaties 

binnen de grassenfamilie (Poaceae). Figuur overgenomen en aangepast uit(Draper et al, 2001). 

 

Landbouwkundige waarde 

Lolium perenne is een belangrijk voedergewas in Europa en Vlaanderen. Het is een 
belangrijke bron van bedrijfseigen voeder in de melk- en rundveehouderij. In Europa staat 
het Lolium species in voor 23% van de 52 miljoen hectare grasland, met L. perenne als het 
meest voorkomende voedergras (Boller et al, 2009). In mei 2012 waren er in de Europese 
variëteitencatalogus 1102 voederrasvariëteiten van L. perenne opgenomen. 
(http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm?event
=homepage). Deze zijn allen zaadvermeerderbaar. Naast de diploïde variëteiten, bestaan er 
ook tetraploïde variëteiten.  



2 
 

In vergelijking met andere voedergrassen, is Engels raaigras een heel geschikt voedergras 
enerzijds door zijn hoge opbrengst, de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van L. perenne 

bedraagt 15 t/ha droog gewicht (Humphreys, 2005), en anderzijds de hogere 
verteerbaarheid in vergelijking met andere grassoorten die in gematigde gebieden groeien. 
Andere belangrijke troeven van L. perenne zijn een hoge zodedensiteit en relatief hoge 
tolerantie tegen abiotische en biotische stressfactoren (Boller et al, 2009). L. perenne heeft 
een lang groeiseizoen (maart tot november in West-Europa) en behoudt een hoge opbrengst 
als het begraasd of gemaaid wordt.  

De belangrijkste huidige veredelingsdoelwitten voor Lolium perenne zijn opbrengst, 
nutritionele kwaliteit (hogere verteerbaarheid), abiotische en biotische stresstolerantie 
(pathogenen, insecten) en zaadopbrengst (Boller et al, 2009).  

 

1.2 Voederkwaliteit 

Voederkwaliteit wordt in hoge mate bepaald door het eiwitgehalte, het energiegehalte van 
het voeder en de ratio eiwit/energie. Het energiegehalte wordt bepaald enerzijds door het 
gehalte aan wateroplosbare koolhydraten en anderzijds de afbreekbaarheid van de celwand 
door de cellulolytische bacteriën in de pens. De ratio eiwit/energie bij Engels raaigras is te 
hoog, waardoor het overschot aan eiwit die niet gemetaboliseerd wordt, terug afgescheiden 
wordt in de urine en leidt tot hoge N-verliezen. Het is aangetoond dat een hoger 
suikergehalte bij L. perenne er voor zorgt dat eiwitten efficiënter worden gebruikt door 
herkauwers, met een hogere en efficiëntere melk- of vleesproductie tot gevolg (Miller et al, 
2001). Bovendien, door het efficiënter eiwitgebruik komt minder stikstof vrij via de urine in 
het milieu (Lee et al, 2003).  

Domesticatie van voedergrassen begon in het begin van de 20ste eeuw en is dus nog redelijk 
recent. Sindsdien is door veredeling van raaigras het gehalte wateroplosbare koolhydraten 
gestegen met 4% per decennium (Humphreys, 2005). Het gehalte wateroplosbare 
koolhydraten heeft een limiet bereikt; een bijkomende verhoging leidt tot pensverzuring bij 
herkauwers. De aandacht verschuift nu naar de verhoging van de beschikbaarheid van 
koolhydraten uit de celwand of m.a.w. de celwandverteerbaarheid.  

De afbreekbaarheid van de celwand en zijn structurele polysacchariden door micro-
organismen in de pens is bepalend voor de energie die het vee uit gras kan halen. In een 
tweejarige rassenproef op ILVO varieerde de celwandverteerbaarheid van de volledige plant 
(verteerbare NDF) tussen 44% en 78%, afhankelijk van ras en tijdstip van oogsten. 
Significante variatie in celwandverteerbaarheid werd aangetoond tussen genotypes alsook 
een significante negatieve correlatie tussen lignine-inhoud en celwandverteerbaarheid (r=-
0,72) (Muylle et al, 2012). De celwandsamenstelling en de relatie met 
celwandverteerbaarheid biedt dus perspectieven in de veredeling naar variëteiten met een 
hogere voederwaarde.  
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1.3 Opbouw van de celwand 

Om gericht te kunnen selecteren naar een hogere celwandverteerbaarheid is een goede 
kennis van de celwandopbouw in de grassen noodzakelijk. De celwand is opgebouwd uit een 
primaire en een secundaire celwand (Figuur 2). 

De primaire celwand wordt aangemaakt tijdens de celdeling en laat nog celexpansie toe. 
Tijdens de differentiatiefase kunnen cellen binnen de primaire celwand een secundaire 
celwand vormen. De secundaire celwand is opgebouwd uit cellulose, hemicellulose, lignine 
en proteïnen (Figuur 2). Cellulose is een polymeer opgebouwd uit β-1,4-glucaanketens, die 
via waterstofbruggen onderling verbonden zijn en zo microfibrillen vormen. Hemicellulose is 
een groep van polysachariden die waterstofbruggen kunnen vormen met 
cellulosemicrofibrillen en deze zo kunnen verbinden tot een netwerk. De samenstelling van 
de hemicellulose bij de grassen verschilt van deze van dicotyle gewassen (Carpita, 1989).  

Figuur 2: De celwand van de plant  De plantencelwand is opgebouwd uit een primaire en een 

secundaire celwand (S1-3). De secundaire celwand is opgebouwd uit cellulose, hemicellulose, lignine en 

proteïnen. Figuur overgenomen van http://www.ccrc.uga.edu/~mao/intro/ouline.htm. 

 

Lignine komt voornamelijk voor in secundair verdikte celwanden. Het is belangrijk voor de 
structurele integriteit van de celwand en maakt deze waterdicht waardoor het transport van 
water en opgeloste stoffen door het vasculair systeem mogelijk wordt (Boerjan et al, 2003). 
Lignine wordt hoofdzakelijk aangemaakt tijdens bepaalde fases van de plantontwikkeling, 
maar wordt eveneens aangemaakt als reactie op biotische en abiotische stress (Xu et al, 
2009). Lignine zorgt voor een bescherming tegen bacteriële afbraak van de celwand, wat 
gunstig is als verdedigingsmechanisme tegen pathogenen, maar evengoed de afbraak van 
polysacchariden in de pens verhindert. Daarom is het verminderen van de lignine-inhoud 
een belangrijk doelwit voor veredeling in verschillende voedergrassen, waaronder Lolium. 
Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met mogelijke negatieve gevolgen op 
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gunstige landbouwkundige eigenschappen zoals watergeleiding onder droogtecondities, 
ziekteresistentie en legervastheid (Barrière et al, 2009). 

 

1.4 Biosynthese van lignine 

Lignine (Figuur 3) is een heterogene biopolymeer, die ontstaat door de oxidatieve koppeling 
van hydroxycinnamylalcoholen (monolignolen). De ligninebiosynthese wordt reeds decennia 
onderzocht en is sterk geconserveerd binnen het plantenrijk (Anterola & Lewis, 2002). De 
ligninebiosyntheseroute bestaat uit twee delen, namelijk de monolignolbiosynthese (Figuur 
4) en de daaropvolgende crosslinking van ligninemonomeren tot polymeren. Monolignolen 
worden gesynthetiseerd vertrekkend vanuit fenylalanine via de fenylpropanoïde pathway 
gevolgd door de monolignol specifieke pathways (Figuur 4). 

 

Figuur 3: Structuur lignine polymeer Lignine is een complexe heterogene biopolymeer die opgebouwd is 

uit monolignolsubeenheden. Figuur overgenomen van 

http://butane.chem.uiuc.edu/pshapley/GenChem2/B10/3.html. 

 

Na de biosynthese van de monolignolen in het cytosol worden ze getransporteerd naar de 
celwand door een nog onbekend mechanisme (Liu, 2012; Vanholme et al, 2010). 
Polymerisatie van lignine gebeurt door middel van oxidatieve radicalisatie van de 
monolignolen waarna een koppeling van de radicalen plaatsvindt met als resultaat de 
vorming van een dimeer. Het dimeer kan op zijn beurt gedehydrogeneerd worden en een 
radicaal vormen, waarna koppeling met een volgend monolignol gebeurt. De koppeling vindt 
bij voorkeur plaats op de β-positie van de radicalen (Vanholme et al, 2010). 

De meest voorkomende monolignolen zijn guaiacyl- (G), syringyl- (S), en p-
hydroxyphenyleenheden (H). De ligninesamenstelling verschilt naargelang het species, het 
orgaan en het celtype (Boudet et al, 2004). In grassen bevat lignine vergelijkbare 
hoeveelheden S- en G-eenheden. H-eenheden zijn minder abundant, maar wel hoger ten 
opzichte van dicotylen (Boerjan et al, 2003). Ook specifiek voor grassen is dat lignine 
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covalent gebonden wordt aan hemicellulose via ferulaten waardoor de celwand versterkt 
wordt (Hatfield et al, 1999; Ralph et al, 1995). 

 

Figuur 4: Monolignolbiosynthesepathway  De belangrijkste route naar de drie meestvoorkomende 

monolignolen in angiospermen. CCR is betrokken bij de aanmaak van alle drie de monolignolen. Figuur 

overgenomen en aangepast uit(Liu, 2012). 

Afkortingen in figuur: CM, chorismate mutase; TYRA, arogenage dehydrogenase; ADT, arogenate dehydratase; 
PAT, prephenate aminotransferase; PAL, phenylalanine ammonia lyase; TAL, tyrosine ammonia lyase; C4H, 
cinnamic acid 4-hydroxylase; 4CL, 4-hydroxycinnamoyl CoA ligase; HCT, hydroxycinnamoyl; CoA, 
shikimate/quinate hydroxycinnamoyltransferase; C3′H, p-coumaroylshikimate 3′-hydroxylase; CCoAOMT, 
caffeoyl CoA O-methyltransferase; CCR, cinnamoyl CoA reductase; Cald5H/F5H, coniferaldehyde/ferulate 5-
hydroxylase; COMT, caffeic acid/5-hydroxyferulic acid O-methyltransferase; CAD, (hydroxy)cinnamyl alcohol 
dehydrogenase; POX, peroxidase; LAC, laccase. 

 

De laatste decennia werden veel studies uitgevoerd die de expressie van genen van de 
monolignolpathway manipuleren met als doel de lignine-inhoud en/of samenstelling te 
beïnvloeden in een plant (Anterola & Lewis, 2002; Vanholme et al, 2008).  

In tegenstelling tot de lignine-inhoud, heeft de ligninesamenstelling waarschijnlijk geen 
direct effect op de degradeerbaarheid van de celwand door micro-organismen in de pens of 
door pathogenen (Grabber et al, 1997). Voor onderzoek naar celwandverteerbaarheid wordt 
dus een voorkeur gegeven aan genen die de lignine-inhoud beïnvloeden (bv. CCR) en minder 
aan genen die de lignine samenstelling (bv. COMT) beïnvloeden (Tabel1). Het is aangetoond 
dat de neerregulatie van CCR in populieren leidt tot een reductie van lignine 
(gewichtspercentage op het gewicht van het droge celwandmateriaal) van 20,65 ± 0,22 bij 
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wild-type naar 16,64 ± 0,18 (Leplé et al, 2007). Terwijl de neerregulatie van COMT in tabak, 
populier en klaver zorgde voor en drastische vermindering van de S/G ratio binnen lignine 
(Baucher et al, 2003), maar niet leidde tot een reductie van het lignine-gehalte. 

 

Tabel 1: Effect van mutanten en transgene planten in monolignolbiosynthesegenen op de lignine-inhoud    

Het effect van mutaties in bepaalde genen van de monolignolbiosynthesepathway op de lignine-inhoud en de 

ligninesamenstelling. Dit voor verschillende planten waaronder Arabidopsis thaliana, Medicago sativa, 

Nicotiana tabacum, Populus kitkamiensis, Pinus taeda, p. tremuloides, Sorghum bicolor en Zea mays. Tabel 

overgenomen uit(Vanholme et al, 2008). 

 

Het enzym CCR katalyseert de eerste monolignol-specifieke stap in de 
monolignolbiosynthese, namelijk de omzetting van hydroxycinnamoyl-CoA thioesters naar 
cinnamaldehyden (McInnes et al, 2002). Dit maakt het gen dat codeert voor het enzym CCR 
een interessant kandidaatgen voor moleculaire veredeling (transgene of merker gestuurde 
aanpak). Tu et al. (2010) toonden via een transgene aanpak aan dat neerregulatie van 
LpCCR1 in L. perenne leidt tot een verlaging van de lignine-inhoud met 30-60%. In dit 
onderzoek selecteren we daarom CCR als een kandidaatgen voor de associatiestudie naar 
celwandverteerbaarheid in L. perenne. 

 

1.5 Cinnamoyl-CoA reductase (CCR) 

CCR enzymen kunnen verschillende cinnamoyl-CoA-esters (p-coumaryl-CoA, caffeoyl-CoA, 
feruloyl-CoA, 5-hydroxyferuloyl-CoA en sinapoyl-CoA) als substraat gebruiken. Sommige CCR 
enymen hebben een substraatspecificiteit, welke verschillend is tussen CCR genen van 
verschillende species, maar ook tussen iso-enzymen binnen éénzelfde species. Bijvoorbeeld, 
tarwe Ta-CCR1 heeft een voorkeur voor feruloyl-CoA als substraat, terwijl Ta-CCR2 zowel 
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feruloyl-CoA, 5-hydroxyferuloyl-CoA, sinapoyl-CoA als caffeoyl-CoA met een even hoge 
efficiëntie zal gebruiken (Barakat et al, 2011). 

CCR genen (bijlage I) spelen een rol bij zowel de plantenontwikkeling als de verdediging 
tegen pathogenen. Zo komt in Arabidopsis thaliana AtCCR1 constitutief tot expressie, terwijl 
AtCCR2 enkel tot expressie komt ten gevolge van een pathogeen-aanval (Boudet et al, 2004). 

CCR en CCR-achtige genen zijn opgedeeld in drie grote fylogenetische klassen (Barakat et al, 
2011). Uit fylogenetische analyse blijkt dat LpCCR en CCR genen van andere monocotylen 
één groep vormen die duidelijk afgescheiden is van de CCR genen van dicotylen (Larsen, 
2004). Alle leden van deze genfamilies delen een gemeenschappelijk katalytisch mechanisme 
en behoren tot één superfamilie. NWYCY is een geconserveerd motief in de katalytische site 
(Larsen, 2004). Alle CCR en CCR-achtige proteïnen bevatten dit motief. CCR genen bevatten 
een tweede geconserveerd domein in hun N-terminale sequentie, dit komt overeen met de 
βαβ-dinucleotidebindingsplooi van NAD/NADP(H)-afhankelijke reductasen en 
dehydrogenasen en is betrokken bij de binding van NAD+(Larsen, 2004; McInnes et al, 2002). 
DFR (dihydroflavonol reductase), een enzym die tot de flavonoïdepathway behoort en die 
betrokken is bij de biosynthese van anthocyaninepigmenten, heeft een hoge 
sequentiesimilariteit met CCR en CCR-achtige proteïnen, maar bevat deze geconserveerde 
motieven niet. CCR genen zijn ook verwant met CAD1-genen die de tweede specifieke stap in 
de monolignolbiosynthese katalyseren. Ze vertonen 70% similariteit op aminozuurniveau, 
(Boudet et al, 2004), maar ze delen geen functionele domeinen. 

In Lolium perenne zijn reeds twee CCR genen beschreven in de literatuur: LpCCR1 (McInnes 
et al, 2002) en LpCCR (Larsen, 2004). 

LpCCR1 bestaat uit vijf exonen en vier intronen. Het LpCCR1 transcript is 1395 bp lang, 
waarvan 1086 bp coderen voor een eiwit van 362 aminozuren. Het geconserveerde 
NWYCYGK motief start op residu 173. LpCCR1 transcripten zijn in alle onderzochte weefsels 
en ontwikkelingsstadia detecteerbaar, maar het expressieniveau varieert tussen de 
verschillende weefsels. Het LpCCR1 transcript is abundanter in de wortels en de stengel dan 
in de bladeren en wordt tevens opgereguleerd bij het verwonden van de plant (McInnes et 
al, 2002). 

LpCCR bestaat evenals LpCCR1 uit vijf exonen en vier intronen. Het LpCCR transcript is 1235 
bp lang, waarvan 1035 bp coderen voor een eiwit van 344 aminozuren. Het NWYCYGK 
motief begint op residu 165. Het LpCCR transcript komt enkel tot expressie in de stengel 
(Larsen, 2004). De aminozuuridentiteit tussen LpCCR1 en LpCCR bedraagt 68% (Larsen, 
2004). 

 

1.6 Associatiemapping 

Koppelingsanalyse werd reeds met succes uitgevoerd in L. perenne en genetische 
koppelingskaarten zijn aangelegd (Cogan et al, 2005; Jensen et al, 2005a; Jones et al, 2002; 
Muylle et al, 2005; Studer et al, 2010). Koppelingsanalyse (Figuur 5a) is gebaseerd op 
recombinaties die gebeuren binnen families met een gekende afkomst en meestal afgeleid 
van een paarkruising tussen twee genotypes. In L. perenne zijn Quantitative Trait Loci (QTL’s) 
voor voederkwaliteit reeds geïdentificeerd, waaronder proteine-inhoud, geschatte in vivo 
droge stof verteerbaarheid, neutral detergent fiber (NDF) inhoud, geschatte 
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metaboliseerbare energie en wateroplosbare koolhydraten (WSC) inhoud (Cogan et al, 2005; 
Turner et al, 2006). Het kandidaatgen voor associatie mapping in deze masterstudie LpCCR1, 
werd door Cogan et al. (2005) gekarteerd op koppelingsgroep (LG) 7 in de nabijheid van 
QTL’s voor verteerbaarheid. 

In koppelingsanalyse worden er echter maar maximaal vier allelen bestudeerd en is de 
mappingsresolutie beperkt. Daarom wordt er beslist om associatiemapping (Figuur 5b) uit te 
voeren aangezien dit toelaat om de natuurlijke diversiteit te bestuderen en gebaseerd is op 
historische recombinaties. Associatiemapping (AM) heeft sinds zijn introductie in planten 
aan populariteit gewonnen door verbeterde high throughput genotypering technologieën en 
verbeterde statistische methoden voor de identificatie van allelen die significant associëren 
met het specifieke fenotypische kenmerk. 

Figuur 5: koppelingsanalyse versus associatiemapping  Een schematisch overzicht van 

koppelingsanalyse (a) ten opzichte van associatiemapping (b). Koppelingsanalyse is gebaseerd op 

recombinaties die gebeuren binnen families met een gekende afkomst, waar associatiemapping gebaseerd is 

op historische recombinaties. Associatiemapping heeft een hogere mappingsresolutie dan koppelingsanalyse. 

Figuur overgenomen en aangepast uit (Zhu et al, 2008) 

 

Linkage disequilibrium (LD) verwijst naar de niet-willekeurige associatie tussen twee 
merkers/genen/QTL’s. AM zoekt naar de significante associatie tussen moleculaire merkers 
en een fenotypische eigenschap. Hiermee is AM een toepassing van linkage disequilibrium, 
aangezien de moleculaire merker verondersteld wordt gekoppeld te zijn met de causale QTL. 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van publicaties die nucleotide diversiteit, LD decay 
en AM in Lolium perennne beschrijven.. L. perenne heeft een hoge LD decay, de LD wordt 
dus al verbroken over een kleine genomische afstand; r²<0,2 over 500-3000 bp (Ponting et 
al., 2007;Skot et al., 2011, Fill et al., 2001; Auzanneau et al., 2011) Dit is aannemelijk gezien 
bij obligate kruisbestuivers LD snel afneemt met toegenomen genomische afstand (Flint-
Garcia et al, 2003; Ponting et al, 2007). 
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Tabel 2: Publicaties nucleotidediversiteit in L. perenne Een overzicht van welke fenotype, gen, aantal genotypes en sequentielengte werden bestudeerd in de 
publicatie. Het gevonden aantal haplotypes, aantal SNP’s, de gevonden nucleotidediversiteit en LD decay worden weergegeven. Indien associatiemapping werd uitgevoerd 
wordt dit aangeduid (*).   

Fenotype Referentie Gen Aantal genotypes in de 

studie opgenome 

Sequentie- lengte aantal 

haplotypes  

Aantal  

SNP’s  

LD decay 

(Afstand R²<0.2)  

Doorschiet-

datum (HD)  

 

(Skøt et  al,  2005)* 3 AFLP merkers 
gekoppeld met 
HD QTL 

26 wilde of  semi-natuur l i jke 
populaties  
3 rassen 
(832 genotypes)  

   Heel  snel le 
decay over cM 
gerapporteerd.  

(Skøt et  al,  2007)* lpHD1 7 wilde/semi-natuurl i jke 
populaties  
2 rassen 
 
18 genotypes  voor  SNP 
ontdekking  
864 genotypes  voor  AM 

5604 bp 17 9 van 
de 12 
SNP’s 

 

(Skøt et  al,  2011)* LpFT3 9 populaties  (864 genotypes)  3668 bp 7   

(F i i l  et  al ,  2011)  LpCO 10-20 genotypes  977 bp van ±1kb 5 16  

LpTFL1  952 bp van ±1kb 9 29  

LpSTF 955 bp van ±1kb 5 88  

LpMADS01 396 bp van 1327 bp 9 21 < 850bp 

LpMADS04 977 bp van 989bp 8 22  

LpMADS05 940 bp van ±1kb 4 35  

LpMADS06 1007 bp van ±1kb 6 5  

LpMADS07 989 bp van ±1kb 5 4  

LpMADS10 940 bp van ±1kb 12 90 <850bp 

Nutrit ionele 

kwal iteit  

(Pont ing et  al,  
2007)  

LpCCR1 Heterozygote ouders en F1 
nakomelingen voor SNP 
ontdeking  
6 populaties  (480 genotypes) 
voor AM 

12,1 kb 31 198 500-1500 bp 

LpCAD2 7.2 kb 23 69 500-2000 bp 

LpFT1 9.98 kb 38 667 500 bp 

Lp1-SST 4.63 kb 26 191  

WSC, N-

gehalte, DMD 

(Skøt et  al,  2007)* lpca i  19 genotypes  voor  SNP 
ontdekking  
864 genotyopes voor AM 

2796 bp 
1 s t e  fragment(61-1263bp)  

2d e  f ragment (1927-2730bp)  
3d e  f ragment (4635-5465bp)  

37 15 van 
de 92 
SNP’s 

Binnen 1-2 kb 

Shoot 

morphology 

(Brazauskas et  a l,  
2010)  

lpIAA1 20 genotypes  1073 bp 9   

lpRUB1 1045 bp 16   

lpBRI1  1228 bp 15   

Lpshoot1  1141 bp 14   

lpTB1 1617 bp 16   

bladlengte (Auzanneau et al,  
2011)* 

GAI 190 gerelateerde p lanten 
van de var iëteit  Herbie  

370 bp bestudeerd 39 20/370
bp 

150bp 
(R2 <0.1)  
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In Figuur 6 worden de verschillende stappen van associatiemapping weergegeven. In 
associatiemapping wordt fenotypische variatie (Y) verklaard aan de hand van genotypische 
variatie (polymorfismes) (G) rekening houdend met de effecten van de populatiestructuur 
(Q/K) en effecten van de omgeving (E). In vier van de studies uit tabel 2werden AM 
uitgevoerd, nl. voor bladlengte. Doorschietdatum en voederkwaliteit. De belangrijkste In de 
volgende paragraaf worden deze verschillende aspecten toegelicht. 

 

Figuur 6: Overzicht Associatiemapping In associatiemapping wordt het fenotype (Y) verklaard aan de hand 

van polymorfismes (G) rekening houdend met de effecten van de populatiestructuur (Q/K) en effecten van de 

omgeving (E). Het verwerven van genotypische data kan gebeuren aan de hand van twee verschillende 

aanpakken, namelijk kandidaatgen associatiemapping en genoomwijde associatiemapping. Figuur 

overgenomen uit (Zhu et al, 2008). 

 

Opstellen van een AM Populatie 

In de praktijk bestaat de populatie vaak uit ten minste 100-500 individuen (Rafalski, 2010). 
Het is noodzakelijk dat er variatie is voor het beoogde kenmerk binnen de populatie. De 
grootte van de populatie is belangrijk voor de resolutie van de associatiemapping: het aantal 
valsnegatieven zal dalen met een stijgende populatiegrootte.  

Associatiemapping in L. perenne werd tot nu toe uitgevoerd op materiaal met een beperkte 
diversiteit: in 190 gerelateerde planten van de variëteit Herbie (auzanneau et al. 2011) of in 
9 populaties van 96 planten die binnen de populaties een beperkte diversiteit hebben (skot 
et al. 2005, 2007, 2011). Associatiemapping is nog nooit uitgevoerd op een populatie die is 
opgebouwd uit een groot aantal zeer diverse individuen. 

Op het ILVO wordt gekozen voor een AM populatie van 602 genotypes van verschillende 
geografische oorsprong die opgebouwd is uit zowel wild materiaal, veredelingsmateriaal als 
bestaande rassen. 

Fenotypische data 

De overerfbaarheid van een kenmerk en de mogelijke variatie van een kenmerk zijn 
belangrijke factoren bij het ontwerpen van een associatiemapping studie. De kwaliteit van 
de fenotypische data heeft een enorme invloed op de power van de associatiemapping. Het 
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verkrijgen van robuuste fenotypische data, geschikt om de genetische variatie te 
onderscheiden van variate te wijten aan milieu-invloeden of genotype-milieu interactie, blijft 
een obstakel in associatiemappingstudies op grote schaal, omdat dit moet gebeuren met 
voldoende replicaten en op meerdere locaties of onder verschillende condities.  

Associatiemapping werd reeds uitgevoerd in L. perenne voor sterk overerfbare kenmerken 
zoals bloeitijdstip, bladlengte en hoeveelheid wateroplosbare koolhydraten. De heritabiliteit 
(h²) voor bladlengte is 0,55 bestudeerd voor lente en herfst (Auzanneau et al, 2011). De AM 
populatie van ILVO wordt momenteel gefenotypeerd gedurende twee jaar voor 
voederkwaliteit waaronder intrensieke kwaliteitsparameters gemeten worden alsook een 
aantal ontwikkelingsparameters die de kwaliteit beïnvloeden (doorschietdatum, 
blad/stengelverhouding).  

Genotypische data 

Single nucleotide polymorfismes (SNP’s) zijn tegenwoordig de meest gebruikte merkers voor 
genetische studies in gewassen omwille van hun hoge genoomdensiteit, lage 
mutatiesnelheid en betere geschiktheid voor high throughput detectiesystemen (Zhu et al, 
2008).  

Het verwerven van genotypische data kan op twee manieren, namelijk door genoomwijd te 
werken of zich te richten op kandidaatgenen. Bij een genoomwijde aanpak worden SNP’s 
verspreid over het ganse genoom gescreend voor associatie met een fenotypisch kenmerk. 
Het is hierbij essentieel om een goede genoomdekking te realiseren. Het aantal merkers 
vereist om een genoomwijde associatiemapping studie uit te voeren hangt af van de 
genoomgrootte, en de gemiddelde LD afstand in de te bestuderen soort. In kruisbestuivende 
gewassen met een korte LD afstand zoals Lolium (Tabel 2) is dit momenteel nog niet 
haalbaar gezien de grote hoeveelheid SNP’s die nodig zijn, maar nog niet beschikbaar zijn of 
nog te duur om te genereren. Naarmate de genomische technologieën evolueren en 
goedkoper worden zal deze aanpak ook mogelijk zijn voor Lolium. Skøt et al (2005) volgde 
een genoomwijde associatiemapping aanpak voor doorschietdatum, maar het aantal 
gebruikte AFLP-merkers (589) was beperkt. Hij vond dan ook de beste associatie met AFLPs 
die karteren in een QTL voor doorschietdatum.  

Kandidaatgen-associatiemapping is gebaseerd op a priori kennis van genen die betrokken 
zijn in de genetische controle van de bestudeerde eigenschap. Er worden dan selectief in 
deze kandidaatgenen SNP’s opgespoord en gezocht naar allel-fenotype associaties in deze 
kandidaatgenen. Het nadeel van een kandidaatgenbenadering is dat veel mogelijks relevante 
genen niet onderzocht worden. Met uitzondering van de studie van Skøt et al (2005), 
gebruikten alle gepubliceerde studies in L. perenne een kandidaatgenbenadering (Tabel 2). 
Gezien Ponting et al. (2005) een CCR gen karteerde in Lolium in de buurt van een QTL voor 
verteerbaarheid en Tu et al. (2010) aantoonden dat een verlaging van CCR expresssie leidt 
tot een hogere verteerbaarheid is CCR een kandidaatgen in deze masterproef. 

Associatiemapping heeft als limitatie dat van zeldzame allelen geen associatie gedetecteerd 
kan worden, behalve als hun effect op het fenotypisch kenmerk heel groot is (Rafalski, 
2010). De detectiekracht van associatiemapping wordt gelimiteerd door de grootte van het 
fenotypisch effect dat een allel kan veroorzaken in vergelijking met andere allelen die zich in 
de populatie bevinden. 
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Populatiestructuur 

Een potentiële bron van vals positieven in een associatiemapping studie is het bestaan van 
populatiestructuur binnen de populatie, dit wil zeggen dat er subgroepen binnen de 
populatie bestaan waarbinnen de individuen onderling meer met elkaar verwant zijn dan 
met de andere individuen in de populatie (Rafalski, 2010). Indien een kenmerk slechts zou 
voorkomen in één subpopulatie, zullen alle merkers met een significant onevenwichtige 
verdeling tussen de subgroepen positief scoren in de associatietest onafhankelijk van hun 
genomische locatie. Een populatie wordt het best zo gekozen dat de populatiestructuur 
minimaal blijft (Rafalski, 2010). Een set van neutrale merkers die over het volledige genoom 
verspreid zijn, kunnen gebruikt worden om de aanwezigheid van populatiestructuur te 
detecteren, en om eventueel te corrigeren voor populatiestructuur. Er zijn SSR-merkers 
beschikbaar in L. perenne die gebruikt kunnen worden om populatiestructuur na te gaan 
(Studer et al, 2010).  

Associatie analyse 

De identificatie van associaties tussen merker allelen en eigenschappen kan gebeuren aan de 
hand van verschillende statistische methoden. De meest simpele benadering is een 
enkelvoudige meervoudige vergelijkingsanalyse van orthogonale lineaire contrasten. Hierbij 
wordt geen rekening gehouden met populatiestructuur. Als geen correctie voor 
populatiestructuur ingebouwd wordt in de analyse is er een kans dat de gevonden 
significante associates geen echte associaties zijn. De verschillende subpopulaties verschillen 
in hun mogelijkheid om associaties te identificeren, mogelijks door lage minor allel 
frequenties binnen populaties (Skøt et al, 2007).  

Meervoudige lineaire regressie-analyse is een stapsgewijze methode, die de data in een 
lineair model van de vorm: Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βnXn + εi past. Yi is de fenotypische 
variabel (afhankelijke variabel), X1, X2, …, Xn zijn de SNP’s (onafhankelijke variabelen), β0, 
β1, …, βn zijn de regressiecoëfficienten en εi is de residuele foutterm (SAS Institute, 2004). 

In Skøt et al (2007) werd AM uitgevoerd voor doorschietdatum in L. perenne op vier 
verschillende manieren: (1) zonder correctie voor populatie structuur (one-way ANOVA), (2) 
binnen de subpopulaties (one-way ANOVA) en (3) lineair mixed model analyse waar de 
subpopulaties als random effecten opgenomen worden. Met alle drie deze methoden werd 
één SNP (4443) geïdentificeerd die significant geassocieerd is met doorschietdatum. 
Methode 1 en 2 identificeerden nog twee andere SNP’s deze associaties kunnen echter 
veroorzaakt zijn door de populatiestructuur. 

Auzanneau et al (2011) gebruikten (1) Scheffé’s meervoudige vergelijkingsanalyse van 
orthogonale lineaire contrasten, waarbij het effect van de aanwezigheid of afwezigheid van 
elk niet-zeldzaam haplotype getest wordt en (2) meervoudige lineaire regressieanalyse 
tussen de fenotypische parameters en de SNP’s. Het maximaal aantal associaties werd 
gedetecteerd met regressieanalyse, een mogelijke verklaring hiervoor is dat haplotypes 
SNP’s bevatten die tegenovergestelde effecten hebben waardoor de verschillen tussen de 
haplotypes afnemen (Auzanneau et al, 2011). 
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1.7 SNP detectietechnologie 

Het opzet van deze masterproef is het ontwikkelen van SNP-assays voor CCR genen, die op 
een populatie van 400-600 individuen kunnen worden uitgevoerd, met een lage kostprijs per 
staal (zie doelstellingen). 

De keuze welke assay te gebruiken voor SNP-detectie hangt af van verschillende factoren, 
waaronder kostprijs, doorvoer capaciteit, noodzakelijke toestellen en moeilijkheid om de 
assay te ontwikkelen. Er bestaan verschillende mogelijke methoden, maar er is geen assay 
die boven alle andere uitspringt (Rafalski, 2002). Sequentie-specifieke methoden om allelen 
mee te kunnen discrimineren die geen gebruik maken van gelelektroforese, zijn gebaseerd 
op één van vier mogelijke principes: allel-specifieke hybridisatie, allel-specifieke primer 
extensie, allel-specifieke oligonucleotideligatie of allel-specifieke verknipping van een flap-
probe (Kwok, 2001).  

Voor de hybridisatie-aanpak worden twee allel-specifieke probes ontwikkeld zodat ze enkel 
hybridiseren met de targetsequentie als ze een perfecte match hebben. De primerextensie-

aanpak kan in twee categorieën worden onderverdeeld: (1) een allel-specifieke nucleotide-
incorporatie waar de identiteit van de polymorfische base in de doelsequentie wordt 
bepaald en (2) een allel-specifieke PCR, waarbij een DNA-regio geamplificeerd wordt als de 
PCR primers perfect complementair zijn met de doelsequentie. Bij allel-specifieke 

oligonucleotideligatie wordt een specifiek DNA-ligase gebruikt dat breuken in het DNA kan 
herstellen. Als twee oligonucleotiden een perfecte match hebben met de template op de 
breuk vindt ligatie plaats. De methode van allel-specifieke verknipping van een flap-probe 
gebeurt met behulp van een endonuclease dat een structuur herkent. Twee 
oligonucleotiden worden ontwikkeld, welke hybridiseren met hun complementaire 
doelsequentie, deze oligonucleotiden overlappen op de plaats van het polymorfisme. Enkel 
de allel-specifieke oligonucleotiden zonder mismatch vormen de correcte structuur die 
wordt herkend (Kwok, 2001). Wij zullen gebruik maken van de KASP-assay, die gebruik 
maakt van de primerextensiemethode door middel van allel-specifieke PCR. 

KBioscience Competitieve Allel-Specifieke PCR genotyperingssysteem (KASP) is een 
gepatenteerd SNP-genotyperingssysteem, dat gebaseerd is op FRET detectie (Fluorescent 
Resonance Energy Transfer). Een KASP-assay bevat twee componenten, namelijk de SNP-
specifieke primermix en de universele reactiemix. De SNP-specifieke primermix bevat een 
combinatie van drie ongelabelde primers, nl. 2 SNP specifieke primers (aangegeven met A of 
G in fig. 7) en een gemeenschappelijke primer (groen in fig. 7). De universele reactiemix 
bevat alle andere vereiste componenten, waaronder het universele fluorescente 
reportersysteem, een Taq-polymerase, een buffer en dNTP’s 
(http://www.kbioscience.co.uk/reagents/KASP_manual.pdf).  
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Figuur 7: KASP-assay Een FRET-probe bestaat uit twee complementaire oligonucleotidesequenties, 

waarvan één verbonden is met een fluorescente reporter en de andere verbonden is met een quencher. De 

SNP-specifieke primer (blauw) bindt met zijn complementaire regio nabij de SNP. Er zijn twee mogelijke SNP-

specifieke primers per SNP-positie. Het 5’ uiteinde van de SNP-specifieke primer bevat een unieke ongelabelde 

sequentie. De gemeenschappelijke primer (groen) bindt ook, waarna het gewense fragment geamplificeerd kan 

worden. Na drie PCR-cycli wordt een fluorescentgelabelde oligonucleotidesequentie, die identiek is met het 5’ 

uiteinde van de SNP-specifieke primer, geïncorporeerd in de template. Als het genotype homozygoot is voor de 

SNP zal slechts één fluorescent signaal worden gegenereerd, namelijk rood of blauw. Als het genotype 

heterozygoot is voor de SNP, zal dit tot een gemixt fluorescent signaal leiden, namelijk groen. Figuur is 

overgenomen en aangepast uit http://www.kbioscience.co.uk/download/KASP.swf. 

 

Het universele fluorescente reportersysteem bestaat uit twee FRET-probes, die ieder 
opgebouwd zijn uit twee oligonucleotidesequenties waarvan de ene verbonden is met een 
reporter F (VIC of FAM) aan zijn 5’ uiteinde en de andere met een dover Q (quencher) aan 
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zijn 3’ uiteinde. De dover Q dooft het fluorescente signaal dat de reporter F (VIC of FAM) 
uitzendt zolang ze in elkaars nabijheid zijn. De reporter-oligo van de FRET-probe is identiek 
aan de 5’-staart van één van beide SNP-specifieke primers. Na succesvolle amplificatie 
verschijnt het complementaire van de staart in het reactiemengsel, waardoor de reporter-
oligo hiermee zal binden i.p.v. met de dover. De reporter wordt dus niet langer gedoofd en 
stuurt een fluorescent signaal uit bij excitatie.  

Gedurende de eerste cyclus van PCR gaat de SNP-specifieke primer binden met zijn 
complementaire regio direct nabij de SNP, zodat het 3’-uiteinde van de primer bindt met het 
SNP-nucleotide. De gemeenschappelijke primer bindt ook in tegengestelde richting, 
waardoor amplificatie kan doorgaan (Figuur 7). De SNP-specifieke primer is nu 
geïncorporeerd in de template. Bij het verdere verloop van de PCR wordt één van de 
fluorescentgelabelde oligonucleotidesequenties geïncorporeerd in de template, afhankelijk 
van welke van beide SNP-specifieke primers kon binden. Deze oligonucleotidesequentie 
genereert een fluorescent signaal en treedt ook zelf op als.primer Het fluorescent signaal 
wordt gemeten bij 37°C omdat bij hogere temperaturen de FRET probe gedenatureerd is en 
alle reporter-oligo’s een fluorescent signaal zullen uitzenden onafhankelijk van incorporatie. 
Als het genotype homozygoot is voor de SNP zal slechts één fluorescent signaal worden 
gegenereerd. Als het genotype heterozygoot is voor de SNP, zal dit tot een gemixt 
fluorescent signaal leiden. 
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Deel 2: Doelstelling 

 

Het uiteindelijke doel van het onderzoeksproject waarin deze thesis kadert is het verbeteren 
van de celwandverteerbaarheid in L. perenne via merkergestuurde veredeling. Het is bekend 
dat lignine-inhoud negatief gecorreleerd is met celwandverteerbaarheid. De kandidaatgenen 
uit de ligninebiosyntheseroute zijn eveneens gekend. In deze studie wordt specifiek gewerkt 
op CCR genen. Er wordt uitgegaan van twee hypotheses: (1) De allelische diversiteit binnen 
de kandidaatgenen leidt tot variatie in lignine-inhoud, wat aanleiding zal geven tot variatie in 
celwandverteerbaarheid; (2) Selectie van specifieke allelen zal aanleiding geven tot een 
verlaagde lignine-inhoud in de celwanden van L. perenne en dus een verbeterde 
celwandverteerbaarheid. Momenteel ontbreekt kennis over de allelische variatie in CCR 
genen in L. perenne en de associatie tussen bepaalde CCR-allelen en 
celwandverteerbaarheid. Het doel van deze masterproef is de identificatie van CCR genen in 
L. perenne, identificatie van allelische diversiteit en de ontwikkeling en validatie van SNP-
assays en het screennen van een AM populatie. 

Deze doelstelling kan opgedeeld worden in verschillende deeldoelstellingen:  

• Via fylogenetische studie zullen CCR-orthologen van L. perenne geïdentificeerd 
worden in de ILVO transcriptoomdatabank van L. perenne.  

• Voor verschillende CCR-paralogen zal de allelische diversiteit (SNP’s en SNP 
dichtheid) geanalyseerd worden op basis van RNA-seq data van de 14 genotypes die 
werden gebruikt om de transcriptoomdatabank te bouwen (NXT genotypes). Deze 
zullen worden gebruikt voor het ontwerpen van KASP genotyperingsassays in 2 CCR-
paralogen.  

• De SNP detectiemethode KASP zal geëvalueerd worden in L. perenne. De 
optimalisatie van de KASP-assays zal gebeuren met de 14 NXT genotypes, en de 
validatie van de methode in een associatiemapping populatie. Hierbij zal het 
slagingspercentage van de assays onderzocht worden.  

• Met behulp van polymorfe SNP’s in de ouders van één van de 
referentiekarteringspopulaties van ILVO (de AO populatie) zullen 2 CCR paralogen 
gekarteerd worden. Dit zal toelaten meer informatie te verwerven over de 
genoompositie van de twee weerhouden CCR genen en hun ligging ten opzichte van 
bekende QTL’s voor celwandverteerbaarheid.  

• De werkende KASP-assays worden in de associatiemapping populatie toegepast om 
de LD decay in de twee CCR genen te bepalen en de haplotype diversiteit te bepalen.   

• Met de KASP genotyperings data voor de AM populatie zal een initiële test worden 
uitgevoerd om de associatie tussen SNP’s/haplotypes en fenotypische data van 
celwandverteerbaarheid te onderzoeken. 

  



18 
 

Bijdragen door derden: 

 
• Fenotypische data (ADL/NDF en doorschietdatum) van de associatiemapping 

populatie: Hilde Muylle, Tom Ruttink (ILVO) 
• SSR data van associatiemapping populatie: Hilde Muylle (ILVO) 
• Genoom sequentie data: Susanne Barth en Dan Milbourne (TEAGASC) 
• Transcriptoom sequentie data: Tom Ruttink (ILVO) 
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Deel 3: Resultaten 

3.1 in silico opsporen van SNP’s in paralogen van CCR 

3.1.1 Opsporen paralogen van CCR in L. perenne  

Fylogenetische analyse werd gebruikt om CCR-orthologen op te sporen aan de hand van de 
ILVO transcriptoomdatabank. 

Een fylogenetische analyse van gekende en publiek beschikbare CCR en CCR–like 
eiwitsequenties in 9 monocot species toonde aan dat er 30 CCR of CCR-like genen zijn in 
Brachypodium distachyon, het modelspecies het dichtst verwant met L. perenne met een 
gekende genoomsequentie (bijlage II). Omdat het onderscheid tussen bonafide CCR genen 
en CCR-like genen enkel goed gedefinieerd is bij A. thaliana (Raes et al, 2003), werden ook 
alle CCR-like Arabidopsis sequenties opgenomen in de fylogenetische analyse om zo de 
bonafide CCR genen en CCR-like-genen van Brachypodium van elkaar te kunnen 
onderscheiden. De bonafide CCR-cluster bevat zeven genen van Brachypodium (Bd) aan de 
hand waarvan acht orthologen uit de L. perenne (Lp) transcriptoomdatabank konden 
opgespoord worden. Zeven LpCCR genen bevinden zich in de bonafide CCR-cluster, maar 
LpCCR8 clustert samen met de CCR-like genen in de fylogenetische boom. 

LpCCR1, LpCCR2, LpCCR3, LpCCR5, LpCCR6 en LpCCR8 bestaan elk uit 1 CAP3-contig. LpCCR4 

bestaat uit twee CAP3-contigs van 624 en 264 basen. Deze CAP3-contigs werden gefuseerd 
met behulp van 88 basen van de genomische sequentie tot het transcript van LpCCR4. 
LpCCR7 bestaat uit zes kleinere CAP3-contigs welke door onderlinge overlap bij elkaar 
gevoegd werden zonder gebruik te maken van de genomische sequentie. LpCCR7 en LpCCR8 

zijn slechts partiële transcripten. In de genomische data werden overeenkomstige 
sequenties van LpCCR7 en LpCCR8 teruggevonden, maar aan de hand van deze data konden 
geen full-length transcripten correct geïdentificeerd worden.  

In Figuur 8 wordt de bonafide CCR-tak van de fylogenetische boom weergegeven, inclusief 
de in deze studie geïdentificeerde LpCCR genen. Om de bonafide LpCCR genen te kunnen 
aanduiden, werd de aanwezigheid van drie geconserveerde domeinen nagegaan: de actieve 
site (NWYCY motief), het NAD+-bindingsdomein en de glycosylatiesite (Larsen, 2004; 
McInnes et al, 2002). Elk LpCCR paraloog bevat deze sites, behalve LpCCR7 en LpCCR8 van 
welke slechts partiële transcripten beschikbaar zijn en LpCCR6 dat geen NAD+-bindingssite 
bevat. 

Er zijn dus vijf bonafide LpCCR genen geïdentificeerd. De transcriptlengte van de 5 bonafide 
LpCCR-paralogen varieert van 976 tot 1377 bp.  

 



20 
 

 

Figuur 8 : Fylogenetische boom LpCCR genen Links: Fylogenetische boom van CCR genen (bonafide tak), op basis van eiwitsequenties van Lolium perenne (Lp), 

Brachypodium distachyon (Bd), Zea mays (Zm), Sorghum bicolor (Sb), Oryza sativa ssp. japonica (Os), Arabidopsis thaliana (At), Triticum aestivum (Ta), Hordeum vulgare 

(Hv), Panicum virgatum (Pv) en Saccharum officinarum (So). Rechts: De corresponderende eiwitsequenties, gealigneerd en geannoteerd met de NAD
+
-bindingssite (blauw), 

de actieve site (groen) en de glycosylatiesite en het aantal aminozuren.  

7 

 

8 
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Twee hiervan werden reeds beschreven in de literatuur: LpCCR1 (McInnes et al, 2002) en 
LpCCR2 (Larsen, 2004). In Larsen, 2004 werd LpCCR2 benoemd als LpCCR. Deze twee CCR 
genen werden in deze studie geïdentificeerd als co-orthologen van één brachypodium gen, 
nl. Bd3g36887. De genomische sequentie van LpCCR1 en LpCCR2 (Figuur 9) toont een 
gelijkaardige lengte voor de exonen, maar de lengte van de intronen varieert: bij LpCCR1 is 
het eerste intron 4 bp langer dan bij LpCCR2, het tweede 32 bp, het derde 724 bp en het 
vierde 1279 bp . Dit bevestigt dat deze twee contigs in de transcriptoomdatabank paralogen 
zijn. In de fylogenetische analyse groeperen LpCCR1 en LpCCR2 bovendien in verschillende 
orthologe groepen (Figuur.8). De onderlinge aminozuuridentiteit tussen LpCCR1 en LpCCR2 
bedraagt 79,34% (Tabel 3). Dit was de hoogste aminozuuridentiteit tussen alle LpCCR-
paralogen, maar nog voldoende laag om ze te beschouwen als paralogen in plaats van 
allelen.  

 

Tabel 3:Aminozuuridentiteit LpCCR genen   Aminozuuridentiteit tussen CCR eiwitten van L. perenne 

onderling en tussen CCR eiwitten van L. perenne en B. distachyon .LpCCR7 en LpCCR8 worden niet 

weergegeven aangezien de volledige sequenties niet bekend zijn. De onderlijnde aminozuuridentiteiten zijn 

deze tussen de meest waarschijnlijke (co-)orthologen. 
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LpCCR1 79.34 66.03 58.42 58.9 48.36 88.43 69.32 55.83 60.49 51.37 

LpCCR2  68.82 60.72 60.28 52.23 80.39 68.45 58.77 61.33 55.87 

LpCCR3   60.11 55.77 49.03 66.3 81.27 58.76 57.5 54.02 

LpCCR4    56.58 49.17 58.15 60.74 76.72 61.94 51.93 

LpCCR5     53.06 57.53 58.59 59.44 78.89 57.78 

LpCCR6       47.95 48.21 47.7 52.3 78.84 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Genomische structuur van LpCCR1 en LpCCR2 Boven: genomische structuur van LpCCR1; Onder: 
genomische structuur van LpCCR2. De grijze blokken geven de UTR (untranslated region) weer. De witte 
blokken geven de posities van de exonen aan. 
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3.1.2 Readmapping van de 5 bonafide LpCCR-paralogen  

Om de allelische diversiteit (SNP’s en SNP-dichtheid) van CCR-paralogen te kunnen 
analyseren, werd een readmapping uitgevoerd gebruikmakende van de reads van de 14 NXT-
genotypes in de RNA-seq databank. De reads werden gemapt op alle L. perenne CAP3-contigs 
voor alle 14 NXT-genotypes samen en voor elk genotype afzonderlijk. 

In Tabel 4 worden de sequentiedieptes en coverage weergegeven voor elk gen en elk 
genotype. De sequentiediepte geeft aan hoeveel reads er gemiddeld tegen een bepaalde 
positie van het transcript gemapt werden en is het hoogst bij LpCCR1 (563,4 reads/positie) 
en het laagst bij LpCCR3 (86,5 reads/positie). Genotypes NXT11, NXT12 en NXT14 vertonen 
de laagste diepte (resp. 8,1; 10,6 en 10,1 over alle paralogen) omdat hun RNA-seq datasets 
relatief klein zijn.  

Coverage geeft aan tegen hoeveel percent van de transcriptlengte er reads werden gemapt. 
De coverage per genotype is meestal niet compleet, maar dit is wel zo als de reads van alle 
genotypes samen gemapt worden, met uitzondering van LpCCR4. De coverage was nooit 
lager dan 87%. 

De bonafide LpCCR genen met voldoende diepte zijn relevant om te onderzoeken, dit zijn 
LpCCR1, LpCCR2, LpCCR4 en LpCCR5. In deze masterproef zal polymorfisme-identificatie 
gebeuren op LpCCR1 en LpCCR2 aangezien beide reeds beschreven zijn in de literatuur. 
LpCCR2 had over het algemeen een lagere sequentiediepte dan LpCCR1 (Tabel 4), maar nog 
voldoende om SNP’s te kunnen identificeren. 
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Tabel 4: Gemiddelde diepte en coverage readmappings  Tabel met de sequentiedieptes (reads/positie) van de readmappings van de 5 bonafide CCR genen en hun 
coverage. Het transcript werd als referentie gebruikt om readmapping uit te voeren. 

  LpCCR1 LpCCR2 LpCCR3 LpCCR4 LpCCR5   

Transcript-

lengte 

1377 1167 1113 976 1053   

  Diepte Coverage  Diepte Coverage Diepte Coverage Diepte Coverage Diepte Coverage   

Alle 

Genotypes 

563,4  100% 282,2 100% 86,6 100% 243,9 99% 361,8 100%   

Per 

genotype 

                    Gemiddelde 

diepte 

NXT03 28 98% 5,6 92% 5 92% 17,7 98% 21,4 100% 15,5 

NXT07 42,8 97% 21,5 98% 5,6 98% 18,2 99% 37,2 100% 25,1 

NXT09 38,3 93% 16,1 97% 6,2 99% 28,5 99% 55,7 100% 29 

NXT10 39,4 99% 5,1 96% 4 95% 13,3 98% 8 95% 14 

NXT11 14,9 98% 3 87% 3,1 94% 8,7 97% 10,7 98% 8,1 

NXT12 16 96% 4,9 97% 1,8 78% 9 94% 21,2 100% 10,6 

NXT13 42,4 90% 27,4 98% 10 98% 6,3 93% 14,9 100% 20,2 

NXT14 22,3 98% 6,1 96% 6,5 96% 7,7 94% 7,9 98% 10,1 

NXT16 46,4 95% 23,2 98% 16,1 100% 22,8 98% 41 100% 29,9 

NXT19 47,6 100% 35,6 100% 5 92% 18,7 99% 25 100% 26,4 

NXT20 54,8 98% 33,9 98% 8,6 97% 26 99% 28,2 100% 30,3 

NXT23 56,9 94% 28,2 98% 7,6 98% 26,8 99% 33,9 100% 30,7 

NXT25 62,8 100% 35,1 99% 2,1 81% 14,4 99% 32,4 100% 29,4 

NXT27 50,8 100% 36,6 100% 5,1 93% 25,9 99% 24,4 100% 28,6 

Gemiddelde 

diepte 

40,2   20,2   6,2   17,4   25,9     
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3.1.3 Polymorfisme-identificatie in LpCCR1 en LpCCR2 

In een volgende stap werd per positie in het transcript van LpCCR1 en LpCCR2 gezocht naar 
polymorfismen in de 14 NXT-genotypes. Specifiek werden bi-allelische SNP’s en INDEL’s 
(deleties/inserties) opgespoord; complexe SNP’s met bv. 3 alternatieve basen werden niet 
weerhouden. Gunstige parameters voor polymorfisme-identificatie zijn nog onbekend en 
werden eerst geoptimaliseerd. 

Enerzijds werden de reads van alle genotypes samen geanalyseerd (Methode 1) en werd een 
polymorfisme aangeduid indien er op een positie een variante base gedetecteerd werd t.o.v. 
de referentiesequentie (CAP3-contig). Anderzijds werd polymorfisme-identificatie ook op de 
reads per genotype uitgevoerd omdat de sequentiediepte van LpCCR1 en LpCCR2 per 
genotype hiervoor voldoende hoog is (Methode 2). Dan is een positie polymorf indien in één 
of meerdere genotypes een variante base gedetecteerd werd t.o.v. de referentiesequentie 
(CAP3-contig).  

De criteria die gecombineerd werden om polymorfismen te detecteren, zijn: 

1) De variantfrequentie: de minimale frequentie van het minor allel op een bepaalde positie. 
De minimale variantfrequentie werd op 1% gezet. 

2) De variantdiepte: minimale sequentiediepte van het minor allel op een bepaalde positie. 
Deze parameter is voornamelijk belangrijk bij posities met een lage sequentiediepte (vnl. bij 
methode 2 per genotype). Daar is de variantfrequentie niet meer limiterend en dient een 
andere maat gehanteerd te worden om valspositieven te vermijden. Hiervoor gebruikten we 
de variantdiepte. 

Bij het variëren van de 2 parameters werd gezocht naar een range waarbij het aantal 
gedeteceerde polymorfismes stabiel bleef. Hierbij werd er verondersteld dat de 
meerderheid van de valspositieven als eerste wegvallen bij het stringenter maken van de 
parameters. Er werd eerst in silico een tabel opgesteld die alle data bevat (variantfrequentie: 
1% en variantdiepte: 1), waarna er gradueel gefilterd werd voor variantfrequentie van 1% 
tot 50%, in stappen van 1% voor verschillende variantdieptes. 

Bij methode 1 werd de variantfrequentie minimaal op 1% ingesteld. Bij de meest tolerante 

parameters (variantfrequentie 1%, variantdiepte 2) werden maximale hoeveelheden 

polymorfismen gedetecteerd: 67 bij LpCCR1 en 21 bij LpCCR2. Bij het stringenter maken van 

de parameters worden steeds minder polymorfismen gedetecteerd, wat stabiliseert bij 

variantfrequentie 20% (Figuur 10 en 11); hierbij werden voor LpCCR1 15-13 polymorfismen 

en bij LpCCR2 13 polymorfismen gedetecteerd.  
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Figuur 10: Polymorfisme-identificatie voor LpCCR1 (methode1)         Het aantal polymorfismen gedetecteerd 

bij LpCCR1 in functie van de minimale variantfrequentie (minimale frequentie van de minor base op een 

bepaalde positie) bij 4 verschillende minimale sequentiedieptes van de variante base (variantdiepte 2, 5, 10 en 

20). 

 

Figuur 11: Polymorfisme-identificatie voor LpCCR2 (methode1)        Het aantal polymorfismen gedetecteerd bij 

LpCCR2 in functie van de minimale variantfrequentie (minimale frequentie van de minor base op een bepaalde 

positie) bij 4 verschillende minimale sequentiedieptes van de variante base (variantdiepte 2, 5, 10 en 20). 

 

Gezien de hoge sequentiediepte per genotype werd ook methode 2 geëxploreerd. 

Polymorfisme-identificatie op basis van de 14 genotypes afzonderlijk (methode 2) laat toe 

om: 1) alsnog polymorfismen te detecteren op posities met hoge sequentiediepte en lage 

frequentie (bv. 5 reads van de variant op 600 reads is in methode 1 geen polymorfisme, 

maar indien gedetecteerd in een genotype als 5 op 100 wel weerhouden als polymorfisme), 

en 2) de abundantie van de polymorfismen over de 14 genotypes te schatten.  
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Bij LpCCR2 stabiliseerde het totaal aantal polymorfismen bij een minimum aantal reads 
tussen 4 en 8 (Figuur 13). De polymorfisme-identificatie bij LpCCR1 vertoonde een 
vergelijkbare trend, maar het aantal gedetecteerde SNP’s varieerde nog licht (Figuur 12). De 
variantfrequentie heeft vanaf een minimum aantal reads van 2 nog nauwelijks een invloed 
op het aantal geïdentificeerde polymorfismen. 

 

Figuur 12: Polymorfisme-identificatie voor LpCCR1 (methode2) Het aantal polymorfismen gedetecteerd 

bij LpCCR1 in functie van de minimale variantfrequentie (minimale frequentie van de minor base op een 

bepaalde positie) bij 4 verschillende minimale sequentiedieptes van de variante base (variantdiepte 1, 2, 4 en 

8).  

Figuur 13: Polymorfisme-identificatie voor LpCCR2 (methode2) Het aantal polymorfismen gedetecteerd 

bij LpCCR2 in functie van de minimale variantfrequentie (minimale frequentie van de minor base op een 

bepaalde positie) bij 4 verschillende minimale sequentiedieptes van de variante base (variantdiepte 1, 2, 4 en 

8). Het aantal geïdentificeerde polymorfismen is identiek als de variantdiepte 4 of 8 is. 
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Finaal wordt er voor de identificatie van polymorfismen die we verder willen gebruiken in 

AM mapping gekozen voor variantfrequentie 30% en variantdiepte 4 binnen methode2 

(Polymorfisme-identificatie op basis van de 14 genotypes afzonderlijk). Er werd geopteerd 

voor een minimum aantal reads van 4 per positie. Dit laat toe om ook in genotypes met een 

lage mappingsdiepte polymorfismen te identificeren. Om valspositieve polymorfismen te 

voorkomen, werd gekozen voor een eerder stringente variantfrequentie van 30%, dit had 

echter weinig invloed op het aantal polymorfismen. Aangezien er maar één polymorfisme is 

bij LpCCR1 met een variantfrequentie lager dan 30% bij een minimum aantal reads van 4 en 

bij LpCCR2 zelfs geen. 

De abundantie van de polymorfismen over de 14 genotypes werd in dit werk als volgt 
geclassificeerd:  

- unieke polymorfismen: minor allel in slechts één van de 14 genotypes gedetecteerd 

- zeldzame polymorfismen: minor allel in twee of drie van de 14 genotypes 
gedetecteerd 

- vaak voorkomende polymorfismen: minor allel in vier of meer van de 14 genotypes 
gedetecteerd. 

 

Gebruikmakende van de finaal gekozen parameters werden bij LpCCR1 in totaal 78 SNP’s en 
5 indels gedetecteerd in een transcript van 1377 bp (5,7 SNP’s/100 bp). Het aantal niet-
synonieme SNP’s is 32 en het aantal synonieme SNP’s 46. 47 polymorfismen waren uniek, 19 
zeldzaam en 17 vaak voorkomend. De polymorfismen zijn gelijkmatig verspreid over de 
transcriptsequentie van LpCCR1; enkel bij de eerste 150 basen van het transcript zijn geen 
polymorfismen geïdentificeerd, omwille van een te lage sequentiediepte (Figuur 14). In de 
coderende sequentie (1089 bp) werden 71 SNP’s en 5 indels geïdentificeerd (6,5 SNP’s/100 
bp).  

Bij LpCCR2 werden in totaal 21 SNP’s geïdentificeerd in een transcript van 1167 bp (1,8 
SNP’s/100 bp), waarvan 6 unieke SNP’s, 2 zeldzame SNP’s en 13 vaak voorkomende SNP’s. 
Het aantal niet-synonieme SNP’s is 10 en het aantal synonieme SNP’s 11. In de tweede helft 
van de transcriptsequentie (exonen 4 en 5) werden minder SNP’s geïdentificeerd (Figuur 15). 
In de coderende sequentie (1035 bp) werden 19 SNP’s geïdentificeerd (1,8 SNP’s/100bp).  
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Figuur 14: polymorfisme-identificatie in LpCCR1  Een weergave van de positie van niet-synonieme SNP’s, 
synonieme SNP’s en indels gevonden in de reads van LpCCR1 onder de finaal gekozen parameters (methode 2): 
variantfrequentie: 30% en minimum aantal reads: 4. Het aantal genotypes die de variante base bevatten 
binnen de 14 NXT-genotypes op de polymorfisme-posities werd weergegeven op de linker-y-as. De gemiddelde 
diepte (rechter-y-as) geeft de gemiddelde sequentiediepte (aantal reads per positie) weer over de 14 NXT-
genotypes.De verticale zwarte lijnen representeren exon-exon juncties. De verticale groene lijn geeft de grens 
tussen de 5’UTR (5’ untranslated region) en het eerste exon aan. 

 

Figuur 15: polymorfisme-identificatie in LpCCR2  Een weergave van de positie van niet-synonieme SNP’s, 
synonieme SNP’s en indels gevonden in de reads van LpCCR2 onder de finaal gekozen parameters (methode 2): 
variantfrequentie: 30% en minimum aantal reads: 4. Het aantal genotypes die de variante base bevatten 
binnen de 14 NXT-genotypes op de polymorfisme-posities werd weergegeven op de linker-y-as. De gemiddelde 
diepte (rechter-y-as) geeft de gemiddelde sequentiediepte (aantal reads per positie) weer over de 14 NXT-
genotypes.De verticale zwarte lijnen representeren exon-exon juncties. De verticale groene lijn geeft de grens 
tussen de 5’UTR (5’ untranslated region) en het eerste exon aan. 
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In een laatste stap werd nog een polymorfisme-identificatie uitgevoerd met tolerante 
parameters, wat enkel gebruikt wordt voor primerontwikkeling en niet voor genotypering:  

• identificatie niet-unieke polymorfismen: 1% variantfrequentie en vanaf 4 
reads van de variante base wordt het polymorfisme altijd geïdentificeerd. 

• identificatie unieke polymorfismen: 20% variantfrequentie, vanaf 4 reads van 
de variante base wordt de SNP altijd geïdentificeerd. 

Een tolerantere parameterset laat detectie van meer polymorfismen toe: 131 
polymorfismen in LpCCR1 en 51 in LpCCR2. Een groot deel hiervan zullen valspositieve SNP’s 
zijn, maar deze worden wel in rekening gebracht bij de primer ontwikkeling van de KASP 
assays, voor zover de primers niet te gedegenereerd worden.  

 

3.2 Genotyperen van de AM populatie voor LpCCR1 en LpCCR2 d.m.v. KASP 

assays 

Na de identificatie van de beschikbare polymorfismen in LpCCR1 en LpCCR2, worden SNP-
assays ontwikkeld op een selectie van SNP-posities. We maakten gebruik van het 
KBioscience Competitieve Allel-Specifieke PCR genotyperingssysteem (KASP). In een eerste 
fase werden SNP-posities geselecteerd waarvoor het technisch mogelijk was om KASP assays 
te ontwikkelen, in een tweede fase gebeurt er een optimalisatie en validatie van de 
ontwikkelde assays op de 14 NXT-genotypes. Finaal worden de goedwerkende assays 
gebruikt om een selectie van 398 genotypes uit de ILVO associatie mapping populatie te 
genotyperen.  

 

3.2.1 Selectie van polymorfismen  

Om LpCCR1 en LpCCR2 te kunnen bestuderen in de AM populatie werd met een interval van 
ongeveer 100 basen in het transcript een SNP-positie geselecteerd waarvoor een KASP-assay 
kon ontwikkeld worden. Gezien we geen SNP informatie hebben in de intronen van LpCCR1 
en LpCCR2, is de spreiding op genomisch niveau niet egaal. Deze hangt af van de positie en 
lengte van de intronen. De lengte van de intronen is 84, 134, 1645 en 2371 bp in LpCCR1 en 
80, 102, 921 en 1092 bp in LpCCR2 (Figuur 9). In LpCCR1 kon geen SNP geselecteerd worden 
in de eerste 200 bp (Figuur 14), vnl. door de lage sequentiediepte. Om toch een SNP te 
hebben in deze regio werd de stringentie voor SNP selectie verlaagd en werd LpCCR1_106 
weerhouden om te testen op de ganse AM populatie. In Tabel 5 staan de 24 polymorfisme-
posities waarvoor KASP-assays ontwikkeld werden: 15 in LpCCR1 en 9 in LpCCR2.  

Er werd voor één indel een KASP-assay ontwikkeld (LpCCR1_197d).  

Omdat nog nooit eerder KASP-assays werden uitgevoerd voor L. perenne op ILVO, en omdat 
problemen kunnen ontstaan bij de SNP-analyse van een heel heterozygote, genetisch 
diverse soort zoals L. perenne, werden een aantal technische aspecten getest. 
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Tabel 5: Technische kenmerken van de 24 ontwikkelde KASP-assays 1) Het aantal gedegenereerde basen in 
de primer, 2) het aantal mismatches (MM) met de beste aspecifieke binding van een primercombinatie (som 
van het aantal mismatches van beide primers) en 3) het aantal basen van de primerbindingssites die zich op 
een intron bevinden, 4) frequentie van voorkomen van de variante SNP in de 14 genotypes in de 
transcriptoomdatabank : uniek (U), zeldzaam (Z), vaak voorkomend (V) en niet (N). De inconsistenties tussen de 
readmappingvoorspellingen t.o.v. de KASP-voorspellingen voor de NXT genotypes worden weergegeven.  

Assay Primer karaktersitieken Abundantie

-klasse 

# inconsistenties tussen de 

readmapping-voorspellingen en 

de KASP-voorspellingen op de 

controle set van NXT-genotypes 

# gedegenereerde basen  

# MM 
#basen op 

intron 
Gemeen-

schappelijke 

primer 

Allel 

specifieke 

primer 1 

Allel 

specifieke 

primer 2 

Assays zonder degeneratie en paraloogspecifiek  

LpCCR1_106 0 0 0 >6 
 

N 0/3 

LpCCR1_197d 0 0 0 >6 
 

Z 5/14 

LpCCR1_216 0 0 0 >6 
 

V 
2/11  

(slechte clustering) 

LpCCR1_440 0 0 0 >6 
 

V 0/14 

LpCCR1_675 0 0 0 >6 
 

Z  0/14 

LpCCR1_1050 0 0 0 >6 
 

Z 0/11 

LpCCR2_46 0 0 0 >6 
 

V  1/12  

LpCCR2_237 0 0 0 >6 
 

V 0/11 

LpCCR2_324 0 0 0 >6 
 

U 0/11 

LpCCR2_699 0 0 0 >6 
 

U detecteert slechts één allel 

LpCCR2_1075 0 0 0 >6 
 

V 0/11 

Assays met degeneratie 

LpCCR1_221 0 1 1 >6   V 2/11 

LpCCR1_253 1 1 1 >6   Z 1/11 

LpCCR2_396 1 0 0 >6   V detecteert slechts één allel. 

LpCCR1_783 1 0 0 >6   U  0/14 

LpCCR2_943 1 0 0 >6   V 0/11  

LpCCR1_1231 1 1 1 >6   V  2/14  

LpCCR2_162 1 0 0 >6   Z 0/12 

Assays met degeneratie en mogelijk aspecifieke binding 

LpCCR1_338 1 2 2 5   V 1/11 

LpCCR1_485 1 0 0 3   V 0/11 

Assays met primerbindingssite deels in intron 

LpCCR1_600 0 1 1 >6 15 V 
3/14  

(slechte clustering) 

LpCCR1_1155 0 0 0 >6 2 V 
3/14  

(slechte clustering) 

LpCCR1_1171 1 1 1 >6 9 V  2/14  

LpCCR2_417 0 0 1 >6 17 V  4/11  
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Gebruikmakende van de ILVO transcriptoomdatabank, werden de primers in silico 
gecontroleerd op hun paraloogspecificiteit. Indien een primercombinatie bij een beste 
aspecifieke binding meer dan 6 mismatches (MM) gesommeerd over beide primers had met 
een ander CCR-transcript dan werd de assay als paraloogspecifiek beschouwd. Er werden 2 
assays ontwikkeld met minder dan 6 MM. 

KASP laat ook toe om bij de aanwezigheid van SNP’s in een primerbindingssite, 
gedegenereerde primers te gebruiken. Dit is wenselijk in een genetisch diverse soort als 
Lolium. Negen van de 24 assays bevatten gedegenereerde basen.  

Van de intronen was maar beperkte sequentieinformatie beschikbaar van één genotype en 
geen informatie over SNP-posities of -dichtheden. Toch was het noodzakelijk, om voldoende 
SNP’s te kunnen genotyperen om KASP-assays te ontwikkelen die met een 
primerbindingssite gedeeltelijk in een intron (4 assays) lagen. Het ging hier steeds over het 3’ 
uiteinde en zou minder mogen interfereren als daar toch mismatches zijn.  

Om de transfereerbaarheid van abundantie in de 14NXT genotypes naar de AM populatie 
na te gaan, werden 3 unieke SNP’s (LpCCR1_783, LpCCR2_699 en LpCCR2_324) getest. 

 

3.2.2 Optimalisatie van KASP-assays  

De performantie van de ontwikkelde assays werd eerst gecheckt op een testset van 31 
genotypes, waaronder de 14 NXT-genotypes uit de transcriptoomdatabank, 15 prototypes 
(fenotypisch verschillende genotypes) en de twee ouders van de AO karteringspopulatie, 
vooraleer deze op de AM populatie werd uitgevoerd. De 24 assays werden uitgevoerd op de 
testset, met NucleoSpin® Plant Kit opgezuiverd DNA (7,5 ng/µl), verder benoemd als Nucleo-
DNA. De NXT-genotypes werden gebruikt als positieve controles. 

De optimalisatie zal besproken worden voor LpCCR2_237 en LpCCR1_338 ter illustratie, 
optimalisatie gebeurde voor de andere assays op een analoge manier. 

In een eerste stap werd het detectiepunt geoptimaliseerd. Dit is het aantal cycli waarbij er 
voldoende fluorescent signaal was om de genotypes te benoemen. Voor LpCCR2_237 was de 
benoeming bij de drie standaard detectiepunten identiek. LpCCR1_338 (Figuur 16) was een 
trage assay en vereiste meer cycli om de clusters van elkaar te kunnen scheiden; bij het 
derde detectiepunt kregen we een goede clustering.  

In een tweede stap, werd de correctheid van de KASP-assays geëvalueerd aan de hand van 
de positieve controles. De readmapping-voorspelling van de positieve controles (NXT-
genotypes) werden vergeleken met de KASP-voorspelling. Bij LpCCR2_237 kwamen de KASP-
voorspelingen 100% overeen met de readmapping-voorspellingen. Bij LpCCR1_338 was er 
één van de elf NXT-genotypes waarvoor de readmapping-voorspelling niet gelijk is aan de 
KASP-voorspelling. Deze fouten kunnen liggen aan foute readmapping-voorspellingen, 
gecontamineerd DNA of een slecht werkende assay.  

Na optimalisatie werden 19 van de 24 assays weerhouden. Assay LpCCR1_216, LpCCR1_600 
en LpCCR1_1155 werd niet weerhouden omdat bij alle detectiepunten de clustering slecht 
was voornamelijk omdat het allel C slecht amplificeerde. LpCCR2_396 en LpCCR2_699 
werden ook niet weerhouden omdat slechts één allel gedetecteerd werd. De inconsistenties 
tussen de KASP assays en de readmapping voorspelling was gemiddeld 7% voor de 19 
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weerhouden assays. Gezien de inconsistenties zowel te wijten kunnen zijn aan fouten in de 
in silico SNP-identificatie als aan fouten in de KASP assay, is 7% aanvaardbaar en worden alle 
19 assays weerhouden voor het genotyperen van de AM populatie. 

In een laatste optimalisatiestap, werd de invloed van de DNA-extractiemethode getest. Om 
de kostprijs van DNA extracties te verlagen werd een snelle, goedkope manier van DNA 
extractie (Xin et al, 2003) getest op compatibiliteit met de KASP technologie. Assay 
LpCCR2_237 werd uitgevoerd op 27 stalen van 10x, 20x en 40x verdund geëxtraheerd DNA. 
De positieve controles waren bij de 10x en 20x verdunning allemaal correct, bij de 40x 
verdunning was voor één van de tien NXT-genotypes de readmapping-voorspelling 
verschillend van de KASP-voorspelling en voor één genotype kon geen call gemaakt worden 
met de KASP-assay. Daarom werd verder gewerkt met de 20x verdunning. Ook voor negen 
andere assays werd de vergelijking gemaakt tussen resultaten bekomen met Nucleo-DNA en 
20x verdund DNA bekomen met het protocol afgeleid van Xin et al. (2003). De resultaten 
waren steeds identiek en de snelle en goedkope DNA extractie methode werd weerhouden 
voor KASP genotypering op de AM populatie. 
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Figuur 16: KASP assay LpCCR1_338 op Nucleo-DNA van de testset:  De relatieve intensiteiten van FAM en VIC 
worden ten opzichte van elkaar uitgezet voor de detectiepunten na 1, 2 en 3 detectiecycli. (NTC = no template 
control, TT = homozygoot voor T, CT = heterozygoot, CC = homozygoot voor C.)  
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3.2.3 SNP-genotypering van de associatiemapping populatie 

De associatiemapping populatie werd gegenotypeerd met de 19 weerhouden assays.  De AM 
populatie bestaat uit 398 genotypes en bevat naast zeer divers materiaal ook de prototypes, 
de 14 NXT genotypes, de karteringsouders en een tweetal F1 planten van de 
karteringspopulatie.  

De resultaten van de KASP-genotypering voor de 19 weerhouden assays worden 
weergegeven in tabel 6. Het slagingspercentage, zijnde het percentage van de stalen waarbij 
een KASP-genotypering lukte, varieerde tussen de 84 en 99%, met een gemiddeld 
slagingspercentage van 93%. Een te laag slagingspercentage kan reden zijn om een assay 
niet te weerhouden, maar dit werd hier niet toegepast. 

Voor twee SNP’s was de minor allel frequentie (MAF) kleiner dan 10% : LpCCR1_675 en 
LpCCR1_783. Over de 19 polymorfismen was de MAF gemiddeld 22%. De twee unieke SNP’s 
(LpCCR1_783 en LpCCR2_324) hadden een lage MAF van 9 en 11%. Er is echter geen direct 
verband tussen de abundantie in de transcriptoomdatabank en in de AM populatie. Zo 
varieerde de MAF bij zeldzame polymorfismen tussen 6% en 40%. 

Uiteindelijk werden alle 19 polymorfismen weerhouden voor verdere analyse: 12 voor 
LpCCR1 en 7 voor LpCCR2. 

 

Tabel 6: Resultaten van KASP-assays op associatiemappingspopulatie Van het polymorfisme wordt zijn 
genomische positie, het slagingspercentage (het percentage van de stalen dat een KASP-voorspelling krijgt 
toegewezen), de verdeling en de minor allel frequentie (MAF) weergegeven. De abundantie-klasse vanbij de 
polymorfisme-identificatie: uniek (U), zeldzaam (Z), vaak voorkomend (V) en niet (N).wordt eveneens 
weergegeven  

Assay 
Genomische 

positie 
polymorfisme 

Slagings-

percentage 

assay (%) 

AM genotypering MAF AM 

populatie 

(%) 

Abundantie-

klasse  

XX XY YY 

LpCCR1_106 
275 A/G 94 56 155 150 37 

N 

LpCCR1_197d 
366 C/- 91 71 141 139 40 

Z 

LpCCR1_221 
390 C/T 92 63 100 191 32 

V 

LpCCR1_253 
422 A/G 85 251 44 33 17 

Z 

LpCCR1_338 
510 C/T 85 37 86 203 25 

V 

LpCCR1_440 
612 A/G 97 285 75 13 14 

V 

LpCCR1_485 
741 A/G 95 21 104 239 20 

V 

LpCCR1_675 
1065 C/G 97 333 40 1 6 

Z 

LpCCR1_783 
1173 A/C 97 310 61 3 9 

U 

LpCCR1_1050 
3085 A/G 93 5 67 287 11 

Z 

LpCCR1_1171 
5577 A/G 97 94 149 128 45 

V 
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LpCCR1_1231 
5637 A/G 95 146 152 67 39 

V 

LpCCR2_46 
46 C/G 95 245 103 15 18 

V 

LpCCR2_162 
162 A/G 92 257 77 21 17 

Z 

LpCCR2_237 
237 C/G 84 13 109 199 21 

V 

LpCCR2_324 
404 C/T 99 4 74 301 11 

U 

LpCCR2_417 
497 C/T 92 15 112 225 20 

V 

LpCCR2_943 
2046 A/G 92 13 118 224 20 

V 

LpCCR2_1075 
3270 C/T 89 234 95 12 17 

V 

 

3.3 LD decay in LpCCR1 en LpCCR2  

Gebruikmakende van de SNP data in de AM populatie voor LpCCR1 en LpCCR2, kunnen voor 
beide genen de haplotypediversiteit en de LD decay tussen de verschillende SNP’s bepaald 
worden We verwachten echter dat de AM populatie gestructureerd is of m.a.w. dat er 
subpopulaties te onderscheiden zijn, met specifieke haplotypes aanwezig in bepaalde 
subpopulaties. Om haplotypes en LD te bepalen, wordt er hardy-weinberg equilibruim 
(HWE) verondersteld. Daarom zal aan de hand van SSR-data de AM populatie opgedeeld 
worden in subpopulaties die elk afzonderlijk in HWE zijn. In een tweede fase kan dan per 
subpopulatie de haplotypes bepaald worden, alsook de LD en LD-decay.  

 

3.3.1 Bepaling populatiestructuur 

De samenstelling van de in deze masterstudie gebruikte AM populatie is weergegeven in 
tabel 7 en bestaat uit de 14 NXT-genotypes, de 15 prototypes en de 2 ouders van de AO 
karteringspopulatie en verder 367 diverse individuen. Hiervan zijn 221 genotypes afkomstig 
van veredelingsmateriaal (diverse rassen en elite genotypes uit de veredelingsprogramma’s 
van Eurograss, Barenburg en ILVO) en 177 genotypes afkomstig van wild materiaal. Dit zijn 
allemaal diploïde genotypes.  

De resultaten van STRUCTURE2.3.3 gaven aan dat er populatiestructuur is. Met behulp van 
19 SSR-merkers, verdeeld over de 7 chromosomen van Lolium, konden 3 subpopulaties 
geïdentificeerd worden. ΔK vertoonde een maximum bij K = 3 (Figuur 17), waardoor K=3 
gekozen werd als het aantal subpopulaties. De individuele toewijzingspatronen (Q-matrix) 
aan de drie subpopulaties zijn asymmetrisch, wat wijst op een echte populatiestructuur. Als 
de toewijzing hoger dan 50% was voor één subpopulatie, werd het individu aan die 
subpopulatie toegewezen. 
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Figuur 17: Populatiestructuurbepaling in de AM populatie Merkerdata van 19 SSR merkers verdeeld over de 

7 chromosomen werd gebruikt om via Structure2.3.3 het aantal subpopulaties binnen de AM populatie te 

bepalen. K is het aantal gedetecteerde subpopulaties en ΔK is het gemiddelde van de absolute waarden van 

L”(K) gedeeld door de standaardafwijking van L(K). L(K) wordt berekend als het gemiddelde van de log 

likelihood van elke MCMC stap min de helft van zijn variantie. 

 

Tabel 7: Oorsprong van AM populatie en toewijzing aan de subpopulaties met behulp van Structure2.3.3. De 

oorsprong van het plantenmateriaal wordt weergegeven. Barenburg, Eurograss_2009 en ILVO bevat 

veredelingsmateriaal. De QTL populatie bevat de twee ouders van de karteringspopulatie en twee F1 

nakomelingen. Het wilde materiaal is afkomstig uit 12 verschillende Europese landen, waarvan 121 planten uit 

Frankrijk.  

Oorsprong materiaal subpopulaties 

 1 2 3 Totaal 

Barenbrug 9 84  93 

Eurograss_2009 21  47 68 

ILVO  51 1 6 58 

QTLpop   4 4 

wild 157 13 7 177 

Totaal 238 98 64 400 

 

De drie subpopulaties bevatten genotypes afkomstig van verschillende oorsprong (Tabel 7). 
In subpopulatie 1 bevinden zich 238 genotypes, waarvan de meerderheid (66%) wild 
materiaal is. ILVO veredelingsmateriaal werd ook aan deze groep toegewezen. De tweede 
subpopulatie bevat 98 individuen, de meeste zijn afkomstig van het veredelingsmateriaal 
van Barenbrug. Populatie drie bevat 64 individuen en is voornamelijk afkomstig van het 
veredelingsmateriaal van Eurograss. Een groot deel van het materiaal van Eurograss is ook 
toegekend aan subpopulatie 1. 
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3.3.2 LD-analyse 

In een volgende stap werden op basis van 12 SNP-assays voor LpCCR1 en 7 SNP-assays voor 
LpCCR2 de haplotypes van LpCCR1 en LpCCR2 in de AM populatie gereconstrueerd met 
behulp van PHASE2.1 en dat per subpopulatie. SNP’s met een MAF lager dan 10% werden 
niet meegenomen voor haplotype-constructie in die welbepaalde subpopulatie (Tabel 8). 
SNP’s met lage MAF waarden verstoren immers de haplotypereconstructie.  

 

Tabel 8: Minor allel frequentie van de 19 weerhouden SNP’s in de 3 subpopulaties van de AM populatie. Bij 

een MAF <10% (aangeduid in rood) zal de SNP niet gebruikt worden voor haplotype-reconstructie. 

  subpopulaties 

SNP's 1  2  3  

LpCCR1_106 27,0% 18,4% 47,1% 

LpCCR1_197d 28,6% 19,3% 47,1% 

LpCCR1_221 21,8% 16,7% 32,4% 

LpCCR1_253 11,3% 4,4% 35,3% 

LpCCR1_338 12,5% 8,8% 36,8% 

LpCCR1_440 8,9% 8,8% 7,4% 

LpCCR1_485 14,9% 9,6% 27,9% 

LpCCR1_675 2,8% 1,8% 5,9% 

LpCCR1_783 6,9% 2,6% 22,1% 

LpCCR1_1050 6,9% 9,6% 14,7% 

LpCCR1_1171 37,5% 30,7% 44,1% 

LpCCR1_1231 32,7% 24,6% 29,4% 

LpCCR2_46 18,2% 16,4% 12,8% 

LpCCR2_162 16,6% 2,3% 32,6% 

LpCCR2_237 20,1% 20,3% 15,1% 

LpCCR2_324 14,6% 0,0% 4,7% 

LpCCR2_417 19,7% 18,0% 12,8% 

LpCCR2_943 18,8% 19,5% 11,6% 

LpCCR2_1075 17,5% 15,6% 11,6% 

 

De meeste SNP’s vertonen over de 3 subpopulaties heen gelijkaardige MAF waarden. SNP 
LpCCR2_324 komt hoofdzakelijk voor in subpopulatie 1 en in beperkte mate in subpopulatie 
3. Vooral in subpopulatie 2 vallen een groot deel SNP’s weg door de lage MAF. Twee SNP’s 
vallen in alle drie de subpopulaties weg. 

Dit maakt dat in subpopulatie 1 de exonen 3 en 4 niet meer gegenotypeerd worden en exon 
5 nog door 2 SNP’s, waardoor LD-decay moeilijker te schatten zal zijn. Voor subpopulatie 1 
werden in LpCCR1 en LpCCR2 respectievelijk 18 en 14 verschillende haplotypes 
gedetecteerd.  

Aan de hand van de haplotypes werd vervolgens linkage disequilibrium (LD) geschat tussen 
alle paren van SNP’s. Linkage disequilibrium tussen twee loci reflecteert het verschil tussen 
de verwachte haplotypefrequentie bij onafhankelijke segregatie van allelen (of compleet 
linkage equilibrium), en de waargenomen haplotypefrequenties.  
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Binnen een bepaald gen kan de variatie in LD tussen 2 SNP’s gevisualiseerd worden met 
behulp van r², dit is de correlatiecoëfficiënt tussen twee SNP’s (Tabel 8 en 9). Om LD-
decayplots te maken werd r² uitgezet t.o.v. genomische afstand (bp) (Figuur 18 en 19). Enkel 
de LD-decayplots van de eerste subpopulatie worden weergegeven aangezien dit de 
grootste subpopulatie was. De LD lijkt redelijk constant te blijven, zelfs over 5000 bp binnen 
LpCCR1 en LpCCR2. 

 

Figuur 18 LD-decayplot LpCCR1 A, Plot van linkage disequilibrium decay gevisualiseerd door r² tegen de 

genomische afstand tussen SNP loci (bp) in het gen LpCCR1 te plotten voor subpopulatie 1. De curve geeft de 

logaritmische trendlijn weer van r² ten opzichte van afstand (bp). B, De genomische structuur van LpCCR1: de 

grijze blok geeft de UTR (untranslated region) weer. De witte blokken geven de posities van de exonen aan. De 

NAD
+
-bindingssite (blauw), de actieve site (groen), de glycosylatiesite (rood) en de SNP’s (blauwe ruiten) 

gebruikt voor het genereren van de LD-decayplot worden weergegeven. 
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Figuur 19: LD-decayplot LpCCR2 A, Plot van linkage disequilibrium decay gemeten door r² tegen de 

genomische afstand tussen SNP loci (bp) in het gen LpCCR2 te plotten voor subpopulatie 1. B, De genomische 

structuur van LpCCR2: de grijze blok geeft de UTR (untranslated region) weer. De witte blokken geven de 

posities van de exonen aan. De NAD
+
-bindingssite (blauw), de actieve site (groen), de glycosylatiesites (rood) en 

de SNP’s (blauwe ruiten) gebruikt voor het genereren van de LD-decayplot worden weergegeven. 
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Tabel 8: Linkage disequilibrium tussen SNP’s in LpCCR1 Per subpopulatie werd r² tussen de SNP’s bepaald als de SNP minimaal een MAF van 10% heeft en r² significant 

is volgens de two-tailed Fisher exact test (p-waarde <0,001) en een Bonferroni-correctie (α’=0,05). De kleur geeft de gradatie van r² weer (hoe hoger r,² hoe donkerder).  

subpopulatie 1 LpCCR1_0106 LpCCR1_0197d LpCCR1_0221 LpCCR1_0253 LpCCR1_0338 LpCCR1_0485 LpCCR1_1171 

LpCCR1_0197d 0,89 

LpCCR1_0221 0,57 0,68 

LpCCR1_0253 0,36 0,36 0,05 

LpCCR1_0338 0,28 0,29 0,03 0,85 

LpCCR1_0485 0,32 0,43 0,16 0,33 0,29 

LpCCR1_1171 0,57 0,64 0,45 0,24 0,18 0,29 

LpCCR1_1231 0,38 0,44 0,27 0,20 0,17 0,31 0,81 

 

subpopulatie 2 LpCCR1_0106 LpCCR1_0197d LpCCR1_0221 LpCCR1_1171 

LpCCR1_0197d 0,80 

LpCCR1_0221 0,64 0,84 

LpCCR1_1171 0,42 0,54 0,48 

LpCCR1_1231 0,16 0,26 0,20 0,67 

 

subpopulatie 3 LpCCR1_0106 LpCCR1_0197d LpCCR1_0221 LpCCR1_0253 LpCCR1_0338 LpCCR1_0485 LpCCR1_0783 LpCCR1_1171 

LpCCR1_0197d 0,89 

LpCCR1_0221 0,43 0,51 

LpCCR1_0253 0,59 0,59 0,30 

LpCCR1_0338 0,45 0,45 0,21 0,82 

LpCCR1_0485 0,34 0,42 0,60 0,47 

LpCCR1_0783 0,31 0,31 0,52 0,49 0,73 

LpCCR1_1171 0,74 0,84 0,61 0,70 0,55 0,50 0,36 

LpCCR1_1231 0,40 0,48 0,32 0,26 0,18 0,26 0,32 
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Tabel 9: Linkage disequilibrium tussen SNP’s in LpCCR2 Per subpopulatie werd r² tussen de SNP’s bepaald, als de SNP minimaal een MAF van 10% heeft en r² 

significant is volgens de two-tailed Fisher exact test (p-waarde <0,001) en een Bonferroni-correctie (α’=0,05). De kleur geeft de gradatie van r² weer (hoe hoger r², hoe 

donkerder).  

subpopulatie 1 LpCCR2_0046 LpCCR2_0162 LpCCR2_0237 LpCCR2_0324 LpCCR2_0417 LpCCR2_0943 

LpCCR2_0162 1,00 

LpCCR2_0237 0,48 

LpCCR2_0324 0,77 1,00 0,80 

LpCCR2_0417 0,96 1,00 0,41 1,00 

LpCCR2_0943 0,49 1,00 0,78 0,47 

LpCCR2_1075 0,51 1,00 0,50 1,00 

 

subpopulatie 2 LpCCR2_0046 LpCCR2_0237 LpCCR2_0943 

LpCCR2_0417 0,80 

LpCCR2_0943 0,95 

LpCCR2_1075 0,74 0,77 

 

subpopulatie 3 LpCCR2_0046 LpCCR2_0162 LpCCR2_0237 LpCCR2_0943 

LpCCR2_0237 0,22  

LpCCR2_0417 1,00  

LpCCR2_0943 0,27  0,74  

LpCCR2_1075 0,27  0,74  1,00  
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3.4 Karteren van LpCCR1 en LpCCR2 in de AO karteringspopulatie  

Kennis van de genoompositie van LpCCR1 en LpCCR2 zal toelaten om hun ligging ten 
opzichte van bekende QTL’s voor celwandverteerbaarheid te achterhalen. Gebruikmakende 
van een bestaande twoway pseudotestcross karteringspopulatie (AO populatie beschreven 
in (Studer et al, 2010)) waarin reeds 96 merkers gekarteerd zijn, werd getracht om LpCCR1 
en LpCCR2 te karteren.  

In een eerste fase werden de polymorfe SNP’s opgespoord die bruikbaar zijn voor karteren 
in de AO populatie. Er werden 8 fragmenten van ongeveer 700-900 bp van de genomische 
sequentie van LpCCR1 geamplificeerd via PCR; voor LpCCR2 werden 5 fragmenten 
geamplificeerd. Identificatie van SNP-posities polymorf in de ouders of tussen de ouders 
gebeurde via directe sequenering van de PCR producten en sequenering van twee 
gekloneerde PCR fragmenten voor LpCCR1 en één voor LpCCR2. Tussen de beide ouders 
konden genetische verschillen in LpCCR1 en LpCCR2 gedetecteerd worden, maar de ouders 
waren zelf niet of weinig polymorf.  

Voor LpCCR1 werd geen enkele polymorfe positie gevonden voor ouder 1 (AberdartP_1) en 
slechts één voor ouder 2 (OptionP_1). Voor LpCCR2 zijn voor ouder 1 en 2 respectievelijk 13 
en 1 polymorfe SNP’s gedetecteerd. Vooral voor LpCCR1 was het aantal geschikte 
polymorfismes dus limiterend aangezien polymorfe SNP’s binnen de ouder noodzakelijk zijn 
om uitsplitsing te kunnen volgen in de nakomelingen en te karteren.  

Vier SNP’s werden gekarteerd in een AO karteringspopulatie met 167 nakomelingen (Tabel 
10). De merkers splitsen uit zoals verwacht in een pseudotestcross (χ²-test: p-
waarde>0,005). 

In een pseudotestcross worden twee koppelingskaarten gemaakt: één met merkers die 
polymorf zijn in de eerste ouder en één met merkers die polymorf zijn in de andere ouder. 
Via gemeenschappelijke merkers kunnen beide kaarten dan geïntegreerd worden. De vier 
merkers werden dus gekarteerd in respectievelijk de ouder in welke ze polymorf zijn.  

 

Tabel 10: Polymorfe SNP’s bruikbaar voor kartering in de AOpopulatie om te karteren Voor LpCCR1 
werd maar één bruikbare SNP gedetecteerd. Voor LpCCR2 werden 2 van de 13 SNP’s in AberdartP_1 en 1 SNP 
in OptionP_1 gebruikt om te karteren. Voor deze vier SNP’s werden de KASP-assay uitgevoerd op de F1-
populatie van de kruising tussen AberdartP_1 en OptionP_1.  

Gen SNP-assay Genotype 

ouder 1 

AberdartP_1 

Genotype 

Ouder 2 

OptionP_1 

Genotypes 

uitsplitsende F1 

populatie 

LG Meest 

gekoppelde 

merker  

LpCCR1 LpCCR1_1050 GG AG 88 GG/ 82 AG 7 B4-C4 

LpCCR2 LpCCR2_237 CG GG 78 CG/ 93 GG 5 G05_071 

LpCCR2 LpCCR2_162 GG AG 93 GG/ 75 AG 5 G05_071 

LpCCR2 LpCCR2_417 CT CC 81 CT/ 93 CC 5 G05_071 

 

De merker LpCCR1_1050 van LpCCR1 ligt op 0,7 cM van de merker B4-C4 en bevindt zich dus 
in LG7 (Jensen et al, 2005b). Er kon echter geen genetische kaart genenereerd worden van 
LG7 aangezien er te weinig polymorfe SSR merkers beschikbaar waren in OptionP_1 die zich 
dichtbij LpCCR1_1050 bevonden. 
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SNP-merkers LpCCR2_237 en LpCCR2_417 van LpCCR2 splitsen uit in de ouder AberdartP_1 
en konden gekarteerd worden op LG5 in de buurt van G05_071. De merker LpCCR2_162 
splitst uit in ouder OptionP_1 en bevindt zich eveneens in de buurt van G05_071 in LG5 
(Figuur 20). Aangezien beide ouders niet over gemeenschappelijke polymorfe merkers 
beschikken die uitsplitsen in de nakomelingen, kon niet bevestigd worden of LpCCR2_162 in 
dezelfde buurt karteert als LPCCR2_237 en LPCCR2_417. Ze zitten weliswaar op dezelfde 
koppelingsgroep 5. 

Beide paralogen bevinden zich dus op twee verschillende LG en splitsen onafhankelijk van 
elkaar uit. 

Figuur 20: Genetische kaart van LpCCR2 A, Gedetailleerde genetische kaart van LpCCR2 (LpCCR2_417 en 
LpCCR2_237) op de L. perenne LG5 van ouder AberdartP_1. B, Gedetailleerde genetische kaart van LpCCR2 
(LpCCR2_162) op de L. perenne LG5 van ouder OptionP_1. 

 

3.5 Associatiemapping 

Finaal, wordt een eerste aanzet gedaan tot associatiemapping. Gegeven de 
genotyperingsdata op de AM-populatie gegenereerd hierboven, wordt hieronder de 
associatieanalyse beschreven tussen SNP’s in LpCCR1 en LpCCR2 en de lignineconcentratie in 
de celwand (ADL/NDF) van stengelmateriaal (oogst juni 2010). 

 

3.5.1 Fenotypische data 

Van de 398 individuen met genotypische data zijn er 16 individuen, waaronder alle 14 NXT-
genotypes, waarvoor nog geen fenotypische data beschikbaar is. 

Het ligninegehalte (ADL/NDF) in het stengelmateriaal van een snede genomen in juni 2010 
van de 382 weerhouden genotypes in deze studie volgt niet de normaalverdeling. De 

      A            B 
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gebruikte fenotypische data is niet optimaal, gezien de oogst gebeurde op één bepaalde dag 
en sommige genotypes al lang doorgeschoten waren, en een hoger ligninegehalte hadden 
door hun fysiologisch stadium t.o.v. andere genotypes die nog maar pas doorgeschoten 
waren. Dit wordt eveneens bevestigd door de negatieve correlatie die gevonden is tussen de 
doorschietdata waargenomen in 2011 en de ADL/NDF-waarden (Figuur 21). Na de waarden 
(ADL/NDF) te corrigeren voor doorschietdatum is de data wel normaalverdeeld en kan deze 
gebruikt worden voor associatie-analyse.  

 

Figuur 21: correlatie doorschietdatum en ADL/NDF  ADL/NDF van de stengel en schede wordt t.o.v. 

doorschietdatum uitgezet, waarna een lineaire trendlijn wordt bepaald. 

 

3.5.2  Modellen voor associatiemapping 

M.b.v. TASSEL3.0.115 werden gezocht naar associaties tussen de 19 SNP’s (12 SNP-assays 
voor LpCCR1 en 7 voor LpCCR2) en lignineinhoud (ADL/NDF). De associatiestudie werd op 3 
verschillende manieren uitgevoerd : 1) met een algemeen lineair model (GLM) zonder 
correctie, 2) met correctie voor populatiestructuur m.b.v. principale componenten en 3) met 
correctie voor populatiestructuur m.b.v. een Q-matrix. 

De principale componenten werden berekend aan de hand van 19 SSR-merkers. De twee 
principale componenten die gebruikt werden als correctie verklaren 17,23% van de variatie. 
De Q-matrix werd gegenereerd met dezelfde 19 SSR merkers in de software 
STRUCTURE2.3.3. 

De resultaten van deze 3 verschillende modellen worden weergegeven in een kwantiel-
kwantiel (QQ) plot (Figuur 22 en 23), waarbij op de x-as de verwachte –log(p-waarde) wordt 
weergegeven en op de y-as de geobserveerde –log(p-waarde). De verwachte p-waarde werd 
berekend als i/(L+1) met i = rang en L = aantal SNP’s volgens Balding (2006). X=Y is de 
nulhypothese (geen associatie) en afwijkingen hierop stellen loci voor die ofwel valsnegatief 

y = -0,0625x + 11,994
R² = 0,5866

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

100 110 120 130 140 150 160 170 180

A
D

L/
N

D
F 

(s
ch

e
d

e
+

st
e

n
g

e
l)

Doorschietdatum (dag van het jaar 2011)

Correlatie doorschietdatum en ADL/NDF



Resultaten 

45 
 

zijn door het bestaan van populatiestructuur of associatie vertonen (bij hoge p-waarde) 
(Balding, 2006). Om de significantie van associaties te bepalen wordt uitgegaan van een 
drempelwaarde van p =0,05/L (Bonferroni-correctie voor multiple testing). Voor LpCCR1 is 
deze drempelwaarde –log(p) = 2,38 en voor LpCCR2 is dit –log(p) = 2,15. Voor beide genen 
werden geen significante associaties gevonden.  

 

 

Figuur 22 QQplot LpCCR1  De genotypische data werd gegenereerd door 12 KASP-assays en de 

fenotypische data is ADL/NDF data uit 2010 (gecorrigeerd voor doorschietdatum 2011). Associatiemapping 

wordt uitgevoerd aan de hand van een algemeen lineair model (GLM). Associatiestudie werd uitgevoerd zonder 

te corrigeren voor populatiestructuur en met correctie aan de hand van een Q-matrix en 2 principale 

componenten (2 PC). 
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Figuur 23: QQplot LpCCR2 De genotypische data werd gegenereerd door 7 KASP-assays en de 

fenotypische data is ADL/NDF data uit 2010 (gecorrigeerd voor doorschietdatum 2011). Associatiemapping 

wordt uitgevoerd aan de hand van een algemeen lineair model (GLM). Associatiestudie werd uitgevoerd zonder 

te corrigeren voor populatiestructuur en met correctie aan de hand van een Q-matrix en 2 principale 

componenten (2 PC). 
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Deel 4: Discussie 

4.1 Vijf bonafide LpCCR genen geïdentificeerd in L. perenne 

Met behulp van 7 B. distachyon CCR genen werden 8 orthologen opgespoord in de 
transcriptoomdatabank van Lolium perenne. 

Voor twee orthologen waren er slechts partiële sequentie beschikbaar  (LpCCR7 en LpCCR8). 
Bovendien bevatte de orthologe groep die LpCCR7 bevat, meerdere genen van 
Brachypodium distachyon, Zea mays, Sorgum bicolor en Oryza sativa ssp. Japonica (Tabel 
11). Het is dus aannemelijk dat met behulp van meer sequentieinformatie nog meer 
bonafide LpCCR genen kunnen geïdentificeerd worden. Gezien de partiële sequenties van 
LpCCR7 en LpCCR8 kan verder weinig geconcludeerd worden over deze 2 orthologen.  

Van 6 orthologen met volledige transcript info, waren er 5 bonafide orthologen. LpCCR6 
bevatte echter geen NAD+-bindingsdomein en is dus geen bonafide LpCCR-gen, hoewel 
LpCCR6 wel samenclustert met bonafide CCR genen van andere species. Vermoedelijk is 
LpCCR6 een loss-of-function gen dat zijn NAD+-bindingsdomein heeft verloren. 

 

Tabel 11: Orthologe groepen van de bonafide LpCCR genen, bevat eiwitten van Lolium perenne (Lp), 
Brachypodium distachyon (Bd), Zea mays (Zm), Sorgum bicolor (Sb), Oryza sativa ssp. japonica (Os), Arabidopsis 

thaliana (At), Triticum aestivum (Ta), Hordeum vulgare (Hv), Panicum virgatum (Pv) en Saccharum officinarum 
(So). Omkaderde eiwitten zijn mogelijks afkomstig van genen die tandemduplicaties zijn (chromosoomposities 
liggen dicht bij elkaar). De orthologe groepen zijn afgeleid van de fylogenetische boom uit Figuur 9. 

 Lp Bd Sb So Zm Pv Os Ta Hv 

1 LpCCR1 Bd3g36887 Sb07g021680 SoCCR ZmCCR1 PvCCR1 Os08g34280   

2 LpCCR2      Os09g25150 TaCCR1 HvCCR 

3 LpCCR3 Bd1g47300 Sb10g005700       

4 LpCCR4 Bd3g19670     Os08g17500   

5 LpCCR5 Bd4g08647 Sb02g014910  ZmCCR2  Os09g04050 TaCCR2  

6 LpCCR6 Bd3g06060 Sb04g005510  Zm2g057328 PvCCR2 Os02g08420   

7 LpCCR7  Sb03g011580 
Sb03g009840 
 

 Zm2g017285 
Zm2g146031 
 

 Os09g09230 
Os01g18110 
Os01g18120 
Os09g08720 

  

8  Bd3g54950 
Bd3g54960 

Sb04g036770 
Sb04g036780 

 Zm2g099420  OsCCR 
Os02g56460 
Os02g56690 
Os02g56700 

Os02g56720 

  

 

Van de vijf bonafide genen, werden enkel LpCCR1 (McInnes et al, 2002; Ponting et al, 2007) 
en LpCCR2 (Larsen, 2004) reeds beschreven in de literatuur. LpCCR1 en LpCCR2 zijn co-
orthologen van het B. distachyon CCR-gen Bd3g36887 en delen een relatief hoge 
aminozuuridentiteit (79,34%). Dit is nog voldoende laag om ze als paralogen te beschouwen 
i.p.v. allelen van eenzelfde orthologe locus. Beide genen maken deel uit van aparte 
orthologe groepen, die elk een CCR-gen van rijst bevatten (Tabel 11). Bovendien is de 
genomische structuur verschillende voor beide genen en hebben we kunnen aantonen dat 
ze zich bevinden op verschillende koppelingsgroepen (LG7 en LG5). Beide paralogen hebben 
een verschillend expressiepatroon. McInnes et al. (2002) toonde aan dat LpCCR1 constitutief 
tot expressie komt, en meer in wortels en stengels dan in bladeren. Daarnaast wordt LpCCR1 
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ook opgereguleerd bij verwonding. Voor LpCCR2 werd eerder aangetoond dat het enkel tot 
expressie komt in stengels en niet in wortels of bladeren (Larsen, 2003). Een 
stressresponsexperiment is echter niet bekend voor LpCCR2.  

Van alle genfamilies die betrokken zijn bij de biosynthese van monolignolen, is CCR de meest 
geëxpandeerde genfamilie en onderging deze een snelle expansie bij monocotylen (Xu et al, 
2009). Rijst bevat het hoogste aantal CCR genen in deze fylogenetische analyse (Tabel 11). 
Momenteel zijn er 5 bonafide CCR genen in L. perenne geïdentificeerd, dit gebeurde aan de 
hand van één transcriptoomdatabank en is het dus mogelijk dat er nog andere CCR genen in 
L. perenne aanwezig zijn, welke niet tot expressie kwamen bij het maken van de 
transcriptoomdatabank. Deze kunnen verder worden opgespoord in de genomische 
databank. 

 

4.2 Allelische diversiteit in LpCCR1 en LpCCR2 in de 14 NXT genotypes 

Voor associatie mapping werd in deze masterthesis gekozen voor LpCCR1 en LpCCR2 
aangezien beide reeds beschreven zijn in de literatuur. Echter de andere drie 
geidentificeerde bonafide CCR orthologen zijn ook interessant om te onderzoeken.  

SNP-identificatie werd uitgevoerd op de transcriptoomdatabank aan de hand van 
readmapping per genotype afzonderlijk van de 14 NXT-genotypes (methode 2). Dit bleek een 
performantere aanpak te zijn (8-70 meer polymorfismen gedetecteerd) aangezien dit toelaat 
om SNP’s per genotype afzonderlijk te identificeren en aldus ook de abundantie van de 
polymorfismen over de 14 genotypes te schatten.  

Van de twee criteria die gebruikt werden om SNP’s te identificeren, variantfrequentie en 
variantdiepte, was variantdiepte het belangrijkste. Bij lagere variantfrequenties is de kans 
voor valspositieven te detecteren groter en bij hogere variantfrequenties is de kans op  
valsnegatieven groter (Hedges et al, 2009; Nielsen et al, 2011). Het doel is hier echter niet 
het achterhalen van alle ware polymorfismen, maar het identificeren van de meest 
betrouwbare polymorfismen om KASP-assays voor te ontwikkelen. 

In deze studie waren bij zeer tolerante filtercriteria de meeste gedetecteerde polymorfismen 
uniek, het merendeel daarvan zijn wellicht sequentiefouten, aangezien de miscall error rate 
voor het Illumina platform 1% is (Nielsen et al, 2011). Door het verhogen van de 
variantdiepte (van 1 naar 2) daalde het aantal unieke polymorfismen het sterkst (Figuur 12 
en 13). Deze parameter werd finaal ingesteld op 4 reads per base, aangezien tussen 4 en 8 
reads per base het aantal geïdentificeerde polymorfismen stabiliseerde. De keuze voor het 
minder stringente 4 reads/base laat ook nog polymorfisme-identificatie toe in genotypes 
met een lage sequentiediepte. 

Om het aantal valspositieve polymorfismen te beperken, werd gekozen voor een eerder 
stringente minimum variantfrequentie van 30%. Theoretisch zou voor een heterozygoot 
genotype 50% van de reads de variante base moeten bevatten, een afwijking van 20% is 
reëel o.a. omwille van het effect van willekeurige sampling bij lage sequentiediepte. De 
variantfrequentie blijkt echter nauwelijks invloed te hebben op het aantal polymorfismen, 
als het minimum aantal reads werd ingesteld op 4. 
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Een mogelijke verbetering is om rekening te houden met het aantal genotypes waarin een 
bepaald polymorfisme voorkomt; m.a.w. voor abundante polymorfismen zouden minder 
stringente parameters kunnen gebruikt worden dan voor zeldzame of unieke 
polymorfismen. Als een genotype een minder betrouwbare polymorfisme bevat omwille van 
een te lage diepte, kan het voorkomen van dezelfde polymorfisme bij andere genotypes de 
betrouwbaarheid vergroten.  

Het aantal geïdentificeerde SNP’s in de coderende sequentie van LpCCR1 bedraagt 71 en 
omwille van de stringente parameters voor SNP-identificatie is dit waarschijnlijk een 
onderschatting. Dit aantal is wel meer dan de 9 SNP’s die door Ponting et al. (2007) 
gevonden werden binnen de coderende sequentie (posities onbekend). De SNP-identificatie 
in deze publicatie gebeurde echter op slechts 2 genotypes t.o.v. 14 genotypes in onze studie. 
In LpCCR2 werden 19 SNP’s in de coderende sequentie geïdentificeerd. Het is de eerste maal 
dat voor LpCCR2 SNP’s werden geïdentificeerd.  

In LpCCR2 worden dus relatief minder SNP’s gevonden t.o.v. LpCCR1. Dit kan te wijten zijn 
aan de lagere mappingsdiepte van LpCCR2: 5 van de 14 genotypes hebben voor LpCCR2 een 
gemiddelde sequentiediepte die lager is dan 7 reads/positie, terwijl voor LpCCR1 de 
gemiddelde sequentiediepte nooit lager is als 14 reads/positie (Tabel 4). Het kan echter ook 
zijn dat LpCCR2 in werkelijkheid minder allelische variatie vertoont, bv. ten gevolge van een 
verhoogde selectiedruk.  

LpCCR1 en LpCCR2 liggen met een SNP-densiteit van 6,5 SNP’s/ 100 bp en 1,8 SNP’s/ 100 bp 
in de coderende regio in de normale range voor L. perenne. In Xing et al. (2007) was de 
gemiddelde SNP-densiteit van 11 genen 3,0 SNP’s/ 100 bp in de coderende regio. In 
Vermeulen et al. (2011) varieerde de SNP-densiteit in de coderende regio van 1,6 SNP’s / 
100 bp tot 6,6 SNP’s/ 100 bp, de gemiddelde SNP-densiteit van de 3 genen was 4,0 SNP’s/ 
100 bp in de coderende regio. In Cogan et al. (2006) was de gemiddelde SNP-densiteit voor 
100 genen in de coderende regio 1,7 SNP’s/ 100 bp. 

 

4.3 Efficiëntie KASP-assay ontwikkeling  

KASP-assays werden zeer geschikt bevonden om een natuurlijke populatie met grote 
diversiteit en potentieel onbekende SNP’s te genotyperen. Van de 24 assays die ontwikkeld 
werden, werden er 19 goed bevonden in de AM populatie. De validatie-efficiëntie van de 
polymorfismen bedraagt 75% voor LpCCR1 en 87,5% voor LpCCR2. Dit aantal ligt beduidend 
hoger dan bij Ponting et al, (2007), waar de validatie-efficiëntie slechts 23% was voor 
LpCCR1. Het lage percentage bij Ponting et al, (2007) kan verklaard worden doordat zij bij 
het ontwerp van hun assays geen rekening hielden met mogelijke aspecifieke binding van de 
primers op paralogen en SNP’s over de volledige genomische sequentie werden ontwikkeld. 
Bovendien werden slechts 2 genotypes gebruikt om SNP’s te ontdekken, waardoor 
onbekende SNP’s in primerbindingssites wellicht heel wat assays deden falen. 

Ponting et al, (2007) maakte gebruik van de allelspecifieke primerextensieassay SNuPe. Deze 
methode is duurder en meer tijdrovend t.o.v. KASP-assays, aangezien de SNuPe 
genotypering uit meerdere stappen bestaat (Cogan et al, 2006). Eerst wordt een PCR-reactie 
uitgevoerd, waarna de overtollige dNTP’s verwijderd worden en capillaire elektroforese 
wordt uitgevoerd. Sequeneren van het gen is nog een mogelijk alternatief om SNP’s te 
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identificeren in een populatie, dit laat toe om alle SNP’s in een gen te bestuderen. Maar dit 
is eveneens tijdrovend en duurder waardoor dit niet de beste keus is als de populatie meer 
dan 100 individuen bevat.  

Omdat nog nooit eerder KASP-assays werden uitgevoerd voor Lolium perenne bij ILVO, 
werden verschillende technische zaken getest. Een aantal van deze assays werkten niet 
goed, nl. assays met gedegenereerde primers (1 van de 9) of met primers die bij binding 
deels overlappen met een intron (2 van de 4). Er vielen echter ook assays weg waarvan 
verwacht werd dat ze goed zouden werken (2 van de 11). Van de 5 niet weerhouden assays, 
bleken er 3 problemen te hebben bij het benoemen van SNP’s. De clustering in homozygote 
en heterozygote genotypes was problematisch bij de verschillende detectiepunten. Bij de 
andere 2 niet weerhouden assays was er steeds één van de allelen die niet kon gedetecteerd 
worden.  

Deze technische zaken hebben dus geen duidelijke invloed op de kans dat een assay goed 
werkt en is finaal een success rate 19 op 24 assays een te verwachten ratio. 

Voor 3 unieke SNP’s (slechts in 1 van de 14 NXT genotpyes gedetecteerd) werden KASP-
assays ontwikkeld. Hierbij verwachten we dat potentieel deze SNP’s valspositieven waren in 
de transcriptoomdatabank. Dit was het geval voor één van de unieke polymorfismen. Verder 
bleken de andere twee ook zeldzaam te zijn in de AM populatie (MAF< 12%). Genotyperen 
van polymorfismen die uniek zijn in de transcriptoomdatabank is dus niet aan te raden, te 
meer omdat de MAF laag is in de AM populatie en deze dan weinig statistisch relevant zijn 
bij associatiemapping.  

 

4.4 Populatiestructuur, haplotypediversiteit en LD-analyse  

Bij een diverse populatie zoals de AM populatie wordt er populatiestructuur verwacht. In 
deze masterproef kan de de AM populatie opgedeeld worden in drie subpopulaties. Dit 
brengt echter met zich mee dat de subpopulaties soms maar een klein aantal individuen 
bevatten, bv. Subpopulatie 3 bevat slechts 64 individuen. Dit kan een probleem zijn voor LD-
bepaling. 

In Ponting et al, (2007) werd een LD decay gevonden van 800 bp voor LpCCR1 binnen een 
diverse populatie. De r²-waarden tussen de SNP’s van de grootste subpopulatie blijven in 
deze studie echter boven 0,2 voor zowel LpCCR1 als LpCCR2. Dit is een duidelijke indicatie 
dat de SNP’s gekoppeld zijn en de assays genspecifiek zijn. De discrepantie t.o.v. de studie 
van Ponting is mogelijks het gevolg van een lager aantal SNP’s in deze. Het merendeel van de 
SNP’s die Ponting genotypeerde kwamen bovendien voor in intronen. In onze studie zijn de 
SNP’s dan weer niet gelijk verspreid over de genomische afstand. Zo zijn er bij LpCCR1 
slechts twee SNP’s die meer dan 1000 bp verwijderd liggen van andere SNP’s. Er dienen dus 
ter bevestiging van de decayplot meer individuen en meer SNP’s in de laatste twee exonen 
gegenotypeerd te worden. Als r² dan nog steeds niet vervalt binnen de lengte van het gen, is 
een mogelijke conclusie dat het niet veel zin heeft om een groot aantal SNP’s te genotyperen 
binnen LpCCR1 en LpCCR2 om de genotypische diversiteit op deze loci te beschrijven.  
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4.5 LpCCR1 en LpCCR2 bevinden zich in de nabijheid van QTL’s i.v.m. 

verteerbaarheid 

De ouders van de karteringspopulatie waren weinig polymorf voor LpCCR1 en LpCCR2. Toch 
was het mogelijk om LpCCR1 te karteren in LG7, wat de bevindingen door(Cogan et al, 
2005)en(McInnes et al, 2002) bevestigt. Verschillende QTL’s bevinden zich in LG7, waaronder 
één voor geschatte in vivo droge stof verteerbaarheid. LpCCR2 bevindt zich in LG5 in de 
nabijheid van de merkers G05_071 en G05_065, in LG5 liggen drie QTL ’s voor NDF (Cogan et 
al, 2005). De keuze van de kandidaatgenen was dus een goede beslissing, in functie van het 
te onderzoeken fenotypische kenmerk. 

 

4.5 Verkennende associatiemapping van lignine-inhoud 

Het doel om een associatiemapping uit te voeren binnen deze masterproef is om een idee te 
krijgen over het aantal merkers en het aantal genotypes dat moet gegenotypeerd worden. 

Associatiemapping werd niet uitgevoerd op haplotypes, maar op SNP’s afzonderlijk, omdat 
dit een hogere resolutie oplevert en een beter predictief vermogen biedt (Auzanneau et al, 
2011). Heterozygoten werden hierbij als afzonderlijke klasse aanzien, waardoor tegelijk voor 
dominantie en additief effect getest wordt, maar het predictief vermogen daalt hierdoor.  

De fenotypische data ADL/NDF vertoont een bimodale verdeling. Een correctie aan de hand 
van de correlatie met doorschietdatum zorgt voor een normaalverdeling. Op deze manier 
wordt de data onafhankelijk van de doorschietdatum. 

Associatie van SNP’s met lignine-inhoud werd onderzocht voor zowel LpCCR1 als LpCCR2, 

maar voor beide genen werden geen significante associaties gedetecteerd. Correctie voor 

populatiestructuur is nodig, gezien duidelijke populatiestructuur kon aangetoond worden 

met SSR-data. Correctie voor populatiestructuur zal de kans op valse associaties verkleinen. 

De associatiestudie was slechts exploratief. Voor een goede associatiestudie is het 

noodzakelijk om een betere fenotypering te hebben (i.f.v. fysiologisch stadium en meerdere 

herhalingen), meer genotypes op te nemen in de studie, en liefst zonder populatiestructuur 

in te brengen, en meer SNP’s te genotyperen. 
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Deel 5: Materiaal en methoden 

5.1 Plantenmateriaal 

De NXT-genotypes zijn 14 diploïde L. perenne genotypes die in 2009 gebruikt werden om de 
transcriptoomdatabank van L. perenne op te bouwen (Ruttink et al., 2012). Ze 
vertegenwoordigen verschillende plantarchitectuurtypes en zijn voornamelijk wild materiaal 
(afkomstig uit weiden). 

De prototypes zijn 15 diploïde genotypes uit de associatiemappingpopulatie geselecteerd op 
basis van hun extreme waarden voor celwandverteerbaarheid (NDFD) en wateroplosbare 
koolhydraten (WSC) zoals waargenomen op twee vegetatieve oogsten genomen in voorjaar 
2008. Deze genotypes zijn voornamelijk afkomstig uit veredelingsmateriaal. 

De AO karteringspopulatie is een kruising tussen 2 diploïde L. perenne genotypes: 
AberdartP_1 en OptionP_1. De F1 populatie bestaat uit 167 individuen en is de uitsplitsende 
populatie die gebruikt wordt voor kartering en QTL mapping (Studer et al, 2010). 

De ILVO associatiemappingpopulatie (2009) bestaat uit 602 diverse diploïde L. perenne 

genotypes waarvan ongeveer de helft wild materiaal en de helft veredelingsmateriaal. Deze 
populatie bevat de prototypes alsook de twee ouders en 30 F1 nakomelingen van de 
karteringspopulatie, maar niet de NXT-genotypes. We maken gebruik van fenotypische data 
gegenereerd in 2010: doorschietdatum en intrinsieke kwaliteitskenmerken (NDF, ADL) 
bepaald op de oogst van 8 juni 2010, waarbij lamina van schede en stengel gescheiden werd. 

Alle planten voor dit onderzoek worden in de serre bewaard voor DNA-extracties, 
fenotypering gebeurde op planten die op het containerveld groeiden.  

 

5.2 Transcriptoomdatabank van14 L. perenne genotypes 

SNP-identificatie gebeurde in een beschikbare transcriptoomdatabank, waarbij RNA uit 
stalen van de stengelbasis gefragmenteerd en gesequeneerd werd met het Illumina GAII 
platform en dit voor 14 L. perenne genotypes afzonderlijk (Ruttink et al., 2012). Per genotype 
werden 11 tot 30 miljoen 76 bp ‘paired-end’ reads bekomen, welke de novo geassembleerd 
werden (CLCbio Genomics Workbench v4.8). Per genotype werden zo 50 000 tot 80 000 CLC-
contigs gegenereerd met een gemiddelde lengte van 677 bp. Vervolgens werden deze CLC-
contigs uit de verschillende genotypes gebruikt om via CAP3 (Sequence Assembly Program) 
(Huang & Madan, 1999) een representatieve transcriptsequentie per gen te verkrijgen 
(Vermeulen, 2011). Brachypodium distachyon genen werden hierbij gebruikt als 
intermediaire referentiesequentie. Alle transcripten werden geannoteerd op basis van het 
meest waarschijnlijke ortholoog in Brachypodium. De resulterende databank van L. perenne 
bevat 45 000 CAP3-contigs met een gemiddelde lengte van 1500 nucleotiden.  
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5.3 CLCbio Genomics Workbench 

5.3.1 Identificatie van CCR orthologen in L. perenne 

De identificatie van CCR-orthologen in L. perenne werd uitgevoerd met CLCbio Genomics 
Workbench v4.8. Om een fylogenetische analyse uit te voeren, werd gebruik gemaakt van de 
eiwitsequenties van CCR genen van verschillende verwante species: AY061888 (LpCCR1), 
AF278698 (LpCCR), Zm2g131205 (ZmCCR1), Zm2g131836 (ZmCCR2), ABE01883.1 (TaCCR1), 
AAX08107.1 (TaCCR2), AAN71760.1 (HvCCR), ACZ74580.1 (PvCCR1), ACZ74585.1 (PvCCR2), 
Os1g18120 (OsCCR) en CAA13176.1 (SoCCR). Bijkomend wordt naar gelijkaardige eiwitten 
(blastp E-waarde <10-5 met ZmCCR1) gezocht in sequentiedatabases van Arabidopsis 

thaliana (TAIR9), Zea mays (MaizeSequence 5.6), Sorghum bicolor (JGI 1.4), Oryza sativa 

subsp. Japonica (MSU RGAP 6.1) en Brachypodium distachyon (MIPS 1.2). De eiwitsequenties 
werden gealigneerd (open gap-kost = 10, gapextensiekost = 1), waarna een fylogenetische 
boom werd opgesteld door middel van Neighbor Joining (200 bootstrap replicaten).  

Voor alle CCR genen van B. distachyon die behoren tot de clade met bonafide CCR genen, 
werden de corresponderende transcriptsequenties van L. perenne uit de 
transcriptoomdatabank gehaald. Indien er meerdere CAP3-contigs in de 
transcriptoomdatabank beschikbaar zijn voor één B. distachyon-gen kunnen deze delen zijn 
van hetzelfde transcript. Deze werden m.b.v. large gap alignment t.o.v. de genomische 
sequentie uit L. perenne (niet-gepubliceerde data afkomstig van Susanne Barth en Dan 
Milbourne, Teagasc, Ierland) samengevoegd tot één transcriptsequentie. Genomische 
sequenties van LpCCR1 en LpCCR2 werden via BLAST geïdentificeerd in een primaire shot-
gun assembly van genomische sequenties. Meerdere CAP3-contigs voor één B. distachyon 

kunnen ook verschillende allelen of gelijkaardige transcripten zijn. In dat geval werden de 
langste contigs weerhouden. 

De LpCCR genen werden genummerd in volgorde van dalende onderlinge 
aminozuuridentiteit ten opzichte van LpCCR1 (McInnes et al, 2002). Ze werden toegevoegd 
aan de fylogenetische boom ter bevestiging van de orthologe en paraloge relaties tussen alle 
sequenties. Om de LpCCR genen als bonafide te kunnen klassificeren, werd de aanwezigheid 
van drie domeinen nagegaan: de actieve site (NWYCY motief, 100% match), het NAD+ 
bindingsdomein (VTGAAGYIASWLVKLLLERGY, >50% match) en de glycosylatiesite (N-{P}-[ST]-
{P} motief, 100% match, met {P} = elk aminozuur behalve P en [ST] = serine of threonine) 
(Larsen, 2004; McInnes et al, 2002).  

De exon-exon juncties binnen de transcripten werden achterhaald door de uitvoering van 
een large gap readmapping van het transcript op de genomische sequentie, waarna de splice 
sites werden opgespoord. 

 

5.3.2 polymorfisme-identificatie  

Voor de verschillende L. perenne CCR-paralogen (CAP3-contigs) werden in silico SNP’s 
geïdentificeerd m.b.v. CLCbio Genomics Workbench v5.0. Voor elk van de 14 NXT-genotypes 
afzonderlijk werden alle reads gemapt op alle L. perenne CAP3-contigs (similariteit 80%, 
lengtefractie 90%, mismatchkost 2, indelkost 3). Deze mapping werd eveneens uitgevoerd 
met de reads van alle 14 genotypes samen. Deze 15 mappings (14 genotypes apart en alle 
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genotypes samen) zijn de basis voor SNP-identificatie, waarbij per positie van de CAP3-contig 
de variante basen worden geïdentificeerd in de gemapte reads. De kwaliteit van de reads 
werd bepaald met volgende parameters: 1) de gemiddelde kwaliteitsscore van 7 basen voor 
en na de SNP-positie is minimaal 15, wat overeenkomt met een 96,84% betrouwbaarheid 
van de basecalling; 2) het aantal mismatches en gaps in deze regio is maximaal 5; 3) de 
kwaliteitsscore van de base op de SNP-positie is minimaal 20 (99% betrouwbaarheid van de 
basecalling). Voor de SNP-identificatie werden verschillende parameterwaarden 
uitgeprobeerd voor: 1) de frequentie van de minst voorkomende base (variantfrequentie); 2) 
variantdiepte: het minimale aantal reads dat nodig is om een base te detecteren (strikt lager 
wordt niet gedetecteerd). Een tabel werd opgesteld met aan de hand van de parameters 
variantfrequentie: 1% en variantdiepte: 1, waarna de data gradueel werd gefilterd. De 
parameters werden systematisch veranderd om uiteindelijk te komen tot een parameterset 
die eerder stringent is, om het risico op valspositieve SNP’s te minimaliseren. Daarnaast 
werd een aparte, tolerantere parameterset gebruikt voor primerdesign. Dit om te vermijden 
dat er onbekende SNP’s voorkomen in primerbindingssites, wat de detectie bij KASP-assays 
negatief zou beïnvloeden. De tolerante parameterset voor de identificatie van niet-unieke 
SNP’s is: 1% variantfrequentie en vanaf 4 reads van de variante base wordt de SNP altijd 
geïdentificeerd. Voor identificatie van unieke SNP’s is dit: 20% variantfrequentie, vanaf 4 
reads van de variante base wordt de SNP altijd geïdentificeerd. 

 

5.4 DNA-extractie 

5.4.1 DNA-extractie (NucleoSpin® Plant Kit) 

Bladmateriaal van planten uit de serre (prototypes, NXT-genotypes en ouders van de AO 

karteringspopulatie) werd geoogst en op vloeibaar stikstof geplaatst met twee zirconium 

bolletjes. De bevroren stalen werden met de TissueLyser II (QIAGEN®) verpulverd door 2 

minuten te schudden met een frequentie van 30Hz. Vervolgens werd DNA geëxtraheerd 

volgens de instructies van de NucleoSpin Plant Kit (Macherrey-Nagel). Het 

gehomogeniseerde materiaal werd gelyseerd door 400 µl PL1 buffer en 10 µl RNase A toe te 

voegen, waarna het gefilterd werd met een NucleoSpin® filter. Het DNA werd op de 

NucleoSpin® Plant II bindingskolom gebracht, welke vervolgens werd gewassen met 400 µl 

PW1 buffer, 700 µl PW2 buffer en 200 µl PW2 buffer. Tot slot werd het DNA geëlueerd met 

25 µl PE buffer (vrij van EDTA, dat interfereert bij KASP-assays). DNA-kwaliteit en -

concentraties werden bepaald m.b.v. de Nanodrop (Thermo Scientific) door absorbanties te 

meten bij 230 nm, 260 nm en 280 nm. 
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5.4.3 DNA-extractie (Xin et al, 2003) 

Deze high-throughput DNA-extractiemethode is afgeleid van het protocol beschreven door 
(Xin et al, 2003). Bladmateriaal van planten uit de serre (prototypes, NXT-genotypes, ouders 
van de AO karteringspopulatie en AM populatie) werd geoogst en op vloeibaar stikstof 
geplaatst met twee zirconium bolletjes. Na homogenisatie met de TissueLyser II (QIAGEN®), 
werd 100 µl Buffer A (100mM NaOH, 2%Tween 20) toegevoegd. Na incubatie bij 95°C voor 
10 minuten, werd 100 µl Buffer B (100mM Tris-HCl, 2mM EDTA) toegevoegd en werden de 
stalen voor 15 min. gecentrifugeerd bij 3320g. Hiervan werd 180 µl supernatant bewaard. Bij 
deze methode is het niet mogelijk DNA-concentraties te bepalen, door aanwezigheid van 
contaminanten die storen bij het meten van de absorbanties (o.a. fenolische componenten 
en chlorofyl). 

 

5.5 KASP-assay 

5.5.1. KASP design 

Primers werden ontwikkeld door KBioscience (2 designs per assay) voor 24 SNP posities 
(ongeveer om de 100 bp op het transcript). De genomische sequentie werd opgestuurd naar 
KBioscience, inclusief de SNP-posities in exonen gedetecteerd onder tolerantere condities 
(5.3.2.) De door KASP ontwikkelde designs werden in-house gecontroleerd op hun 
paraloogspecificiteit door in CLCbio Genomics Workbench v5.0 primerbindingssites te 
identificeren in het genomisch DNA en fragmenten te genereren (fragmentlengte: 10 tot 200 
bp, minimum 13 basen met een match en aan het 3’-uiteinde 6 opeenvolgende basen met 
een match). Per design werd nagegaan welke primercombinatie het meest aspecifiek is 
(minst aantal mismatches van beide primers met een niet-doelsequentie) en van beide 
designs werd vervolgens de meest specifieke weerhouden (het meeste aantal mismatches 
bij de meest aspecifieke primercombinatie). Als een primer overlapt met een intron, werd de 
primer met de minste overlapping weerhouden, aangezien geen SNP-data beschikbaar is 
voor intronen. 

 

5.5.2. KASP genotyping  

Bij het uitvoeren van de assays werd gewerkt met een totaal reactievolume van 3 µl: 1,5 µl 
DNA (7,5 ng/µl bij NucleoSpin® Plant Kit opgezuiverd DNA, 20x verdund DNA (Xin et al, 
2003)), 1,5 µl 2x KASP v4.0 reactiemix (KBioscience) (universeel fluorescent reportersysteem, 
een Taq-polymerase, een buffer en dNTP’s) en 0,042 µl assay mix (KBioscience) (combinatie 
van drie ongelabelde primers). 

De eindpuntsgenotypering werd uitgevoerd op de Roche LightCycler® 480. Algemene 
informatie over de ontwikkelde KASP-assays staat in bijlage III. Het PCR programma bestaat 
uit 4 delen : hot start, 10 tot 12 touchdowncycli, 20 cycli amplificatie en 5 cycli van detectie.  

De hotstart bedraagt 15 min. bij 95°C. De touchdowncycli zorgen voor specifieke amplificatie 
door geleidelijke verlaging van de hybridisatie-temperatuur over 10 tot 12 cycli. Per cyclus 
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wordt eerst het DNA gedenatureerd bij 94°C voor 20 seconden, waarna de primers bij Tm 
worden gehybridiseerd en verlengd voor 1 minuut. Tm varieert naargelang de 
smelttemperatuur van de primers: van 65 tot 57°C over 10 cycli (als maximale Tm<65°C) en 
van 68 tot 62°C over 12 cycli (als maximale Tm>65°C). Hierop volgen 25 cycli van 
conventionele PCR amplificatie, waarbij in één cyclus 20 seconden bij 94°C en 1 minuut bij 
57°C (Tm<65°C) of 62°C (Tm>65°C) is. Daarna gebeurt de detectie bij 37°C. Deze lage 
temperatuur laat binding aan dovers toe en een betrouwbaar fluorescent signaal wordt 
gedetecteerd. Één detectiecyclus bestaat bestaat uit 3 cycli, waarbij één cyclus 20 seconden 
bij 94°C en 1 minuut bij 57°C is, na de derde cyclus wordt gekoeld tot 37°C. gedurende 30 
seconden, waarbij de detectie gebeurde.  

De LightCycler® 480 Genotyping Software zal de stalen automatisch groeperen en benoemen 
aan de hand van de intensiteitdistributie van de twee fluorescente signalen. 

De validatie van de ontwikkelde KASP-assays gebeurde op een testset die bestond uit 
negatieve controles: no template controle (DNA vervangen door water) en positieve 
controles (NXT-genotypes). 

 

5.6 bepaling populatiestructuur 

Aan de hand van SSR-data van 19 merkers (Bijlage IV) wordt de AM populatie onderzocht 
voor populatiestructuur met behulp van Structure2.3.3 (Pritchard et al, 2000). De burn-in en 
MCMC (Markov chain Monte Carlo) lengte worden ingesteld op 100.000, het aantal 
populaties wordt gevarieerd van K= 1 tot 20 en er gebeuren 10 herhalingen per K. Om K te 
kiezen wordt gebruik gemaakt van ΔK (Evanno et al, 2005). Bijkomend worden L(K) en de 
individuele toewijzingspatronen aan de populaties gebruikt bij de keuze van K. 

ΔK is het gemiddelde van de absolute waarden van L”(K) gedeeld door de standaardafwijking 
van L(K). L(K) wordt berekend als het gemiddelde van de log likelihood van elke MCMC stap 
min de helft van zijn variantie. 

Als er geen populatiestructuur aanwezig is binnen de populatie zullen alle individuen 
ongeveer even sterk aan alle populaties worden toegewezen. Als de individuen een 
asymmetrisch toewijzingspatroon hebben (worden niet even sterk aan alle populaties 
toegewezen) is dit een indicatie dat er echt populatiestuctuur is binnen de populatie 
(Pritchard et al, 2003). De Q-matrix  bevat de toewijzingspatronen van alle individuen. In het 
geval van populatiestructuur wordt de populatie opgedeeld in K subpopulaties. Individuen 
worden toegewezen aan een subpopulatie als ze voor meer dan 50% toegewezen werden 
aan deze subpopulatie. Als een individu niet voor 50% is toegewezen aan een subpopulatie 
wordt het toewijzingspatroon manueel bekeken om een beslissing te nemen over de 
toewijzing. 

 

5.7 Haplotypebepaling en LD-analyse 

Haplotypes werden bepaald aan de hand van PHASE 2.1 (Stephens & Scheet, 2005; Stephens 
et al, 2001). Deze software reconstrueert vanaf genotypische data de meest waarschijnlijke 
haplotypes per genotype. Het maakt gebruik van een Bayesiaanse statistische 
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analysemethode en veronderstelt een populatie in Hardy-Weinberg equilibrium (Librado & 
Rozas, 2009). PHASE 2.1 werd uitgevoerd per gen per subpopulatie en voor alle genotypes 
waarvoor er geen ontbrekende data is met een burn-in van 1000 en 1000 iteraties. Voor 
LpCCR1 konden haplotypes geconstrueerd worden voor 134, 75 en 35 individuen in 
respectievelijk subpopulatie 1, 2 en 3. Voor LpCCR2 was dit mogelijk voor 157, 67 en 43 
individuen voor respectievelijk subpopulaties 1, 2 en 3. Enkel SNP’s met een MAF > 10% 
werden weerhouden. Per individu worden de haplotypes bepaald samen met hun 
probabiliteit. Vervolgens werd LD-analyse uitgevoerd in PHASE 2.1 om r² te bepalen met een 
two-tailed Fisher exact test (p-waarde <0,001) en een Bonferroni-correctie (α’=0,05). 

De LD tussen twee loci (A/a en B/b) kan beschreven worden door r²:  

Dab = πAB – (πA * πB)  

r² = (Dab)²/(πA * πB * πa * πb) 

πA, πB, πa en πb zijn de allelfrequenties binnen een subpopulatie en πAB is de haplotype 
frequentie. Een hoge r² betekent een hoge koppeling tussen twee SNP’s.  

LD-decayplots werden gegenereerd door r² uit te zetten t.o.v. afstand (bp) tussen de SNP’s.  

 

5.8 Sequenering van CCR1 en CCR2 in de ouders van de AO 

karteringspopulatie 

5.8.1 Primerontwikkeling 

Met CLC Genomics Workbench 4.8 werden voor LpCCR1 en LpCCR2 op basis van hun 
genomische sequentie (inclusief de eerder geïdentificeerde SNP-posities in de exonen bij de 
14 NXT-genotypes) primercombinaties ontwikkeld zodat het volledige gen in fragmenten van 
700-900 bp kan gesequeneerd worden, met 100-200 bp overlap tussen de geamplificeerde 
fragmenten (Bijlage V). Indien er SNP’s voorkomen in de bindingssite van de primer, werden 
gedegenereerde primers ontwikkeld. De primers zijn 18-21 nucleotiden lang en hebben een 
smelttemperatuur van 55°C ± 6°C. 

 

5.8.2 Amplificatie  

De PCR-reactie bevat 1,5 mM MgSO4, 200 µM dNTP’s, 1x High Fidelity PCR Buffer, 500 nM 
van beide primers, 0,25U Platinum® Taq High Fidelity (Invitrogen) en 10 ng genomische 
template DNA. De PCR werd uitgevoerd met de Veriti 96 well thermal cycler (Applied 
Biosystems). De PCR-condities omvatten een initiële denaturatiestap bij 94°C voor 5 minuten 
voor polymeraseactivatie, gevolgd door 30 seconden bij 94°C, 30 seconden bij 52°C en 1 
minuut en 30 seconden bij 72°C voor een totaal van 35 cycli, en terminatie gebeurde bij 72°C 
voor 7 minuten. Analyse van de amplificatieproducten gebeurde via agarose-
gelelektroforese en visualisatie met ethidiumbromidekleuring. 
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5.8.3 Ampliconklonering 

Aan de geamplificeerde PCR-fragmenten (het amplicon), werd een 3’A-overhangend 
uiteinde bevestigd door 1U AmpliTaq® DNA polymerase (Applied Biosystems) en 3 mM 
dNTP’s toe te voegen aan 6 µl van het geamplificeerde DNA en te incuberen bij 72°C voor 10 
minuten. De gelineariseerde PCR®2.1-TOPO® vector (Invitrogen) bevat aan weerszijden een 
3’T-overhangend uiteinde welke zal hybridiseren met het 3’A-overhangend uiteinde van het 
PCR-fragment, waarna met topoisomerase I het fragment in de vector werd geligeerd. ONE 
SHOT® TOP 10F’ chemisch competente E. coli cellen (Invitrogen) werden getransformeerd 
met de plasmideconstructen via een hitteshock. 50 µl en 100 µl van de getransformeerde 
celsuspensie werd uitgeplaat op LB-medium met 50 µg/ml kanamycine. De platen werden 
voorafgaand behandeld met IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) en X-gal (5-
bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside). De platen werden overnacht bij 37°C 
geïncubeerd, zodat uit de getransformeerde cellen kolonies konden groeien. 

 

5.8.4 Directe kolonie-PCR 

De kolonie-PCR-reactie bevat 200 µM dNTP’s, 1x GeneAmp® PCR buffer, 200 nM van beide 
fragmentspecifieke primers, 1,25U AmpliTaq® DNA-polymerase (Applied Biosystems) en 
template DNA, bekomen door het oppikken van witte kolonies met een pipettip. De PCR-
condities zijn dezelfde condities als bij de PCR-reactie om het amplicon te genereren. 
Kolonie-PCR producten werden geanalyseerd via agarose-gelelektroforese. 

 

5.8.5 Opzuivering en sequencing 

Het verwijderen van dNTP’s en oligonucleotides uit de stalen bekomen uit kolonie PCR of 
direct afkomstig van PCR gebeurde met 1U Exonuclease I en 2,5U FastAP™ Thermosensitive 
Alkaline Phosphatase. 

Om de volgorde van de basen in een DNA-fragment te bepalen werd gebruik gemaakt van 
fluorescent gemerkte ddNTP’s die ingebouwd worden tijdens een PCR-reactie (Big 
Dye®Terminator v1.1, v3.1 0,5x sequencing buffer, ABI PRISM® Big Dye® Terminator v1.1 
Ready Reaction en 160 nM primer). Het PCR-product onderging een initiële denaturatiestap 
bij 96°C voor 1 minuut voor polymeraseactivatie, gevolgd door 10 seconden bij 96°C, 5 
seconden bij 50°C en 4 minuten bij 60°C voor een totaal van 30 cycli. De reactieproducten 
werden gezuiverd van overgebleven dNTP’s, ddNTP’s en primers door 2 µl EDTA (125 mM), 2 
µl natriumacetaat (3 M) en 50 µl 95% ethanol toe te voegen en vervolgens een wasstap uit 
te voeren met 120 µl 70% ethanol. Het PCR-product werd opgelost in 15 µl Hi-Di™ 
Formamide (AB). Vervolgens werden de DNA-fragmenten gescheiden op basis van hun 
grootte met behulp van capillaire gelelektroforese (3130x Genetic Analyzer (AB, HITACHI)). 
Verdere analyse gebeurde in CLCbio Genomic Workbench v5.0: secondary peak calling: 
maximale peak hoogte 50%, trim sequenties (kwaliteitsscore limiet: 0,05) en assembleer 
sequenties ten opzichte van de referentie sequentie (genomisch DNA). SNP-bepaling 
gebeurde manueel.  
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5.9 Karteren van LpCCR1 en LpCCR2 

Voor SNP’s waarvoor een ouder van de AO karteringspopulatie heterozygoot is, werden 

KASP-assays ontwikkeld en uitgevoerd op 167 F1 nakomelingen van de kruising tussen 

AberdartP_1 en OptionP_1. Deze informatie werd samengevoegd met de merkerinformatie 

van 96 merkers, waarvan reeds gekend is in welke koppelingsgroep van L. perenne ze zich 

bevinden (Studer et al, 2010).  

Bij het opbouwen van een genetische kaart werd gebruik gemaakt van de onafhankelijke 

LOD score voor groepvorming van het softwarepakket JoinMap®4 (Van Ooijen, 2006). 

Merkers met een met een p-waarde < 0,005 voor de χ²-test werden niet opgenomen in de 

verdere analyse. De merkerdata werd gebruikt om paarsgewijze recombinatiefrequenties en 

de corresponderende LOD-waarden te bepalen. Er werd gekozen voor linkagegroepen met 

LOD-score van 7 die één van de merkers bevat die informatie geven over LpCCR1 of LpCCR2 

om een genetische kaart op te bouwen. 

 

5.10 Associatiemapping 

Tassel 3.0.115 (Trait Analysis by aSSociation, Evolution and Linkage) werd gebruikt om een 
verkennende associatiemapping uit te voeren (Bradbury et al, 2007). De gebruikte 
fenotypische data zijn de ADL/NDF-waarden (ligninegehalte in celwand) bepaald op schede 
en stengel samen van de oogst op 8 juni 2010 (gemiddelde waarde van 3 herhalingen per 
genotype). Op basis van de doorschietdata van 2011 werden de ADL/NDF-waarden van 2010 
gecorrigeerd per genotype zodat ze een normaalverdeling volgen. In Microsoft Excel werd 
een lineaire trendlijn berekend tussen ADL/NDF (y-as) en doorschietdatum (x-as). Vervolgens 
werden de data gecorrigeerd volgens de formule: gecorrigeerde ADL/NDF = (gemiddelde 
ADL/NDF - doorschietdatum) * richtingscoëfficiënt van de trendlijn + geobserveerde 
ADL/NDF, waarbij het gemiddelde ADL/NDF het gemiddelde is over alle individuen. 

Een algemeen lineair model (GLM) werd gebruikt om de asociatiestudie uit te voeren. Co-
varianten zoals principale componenten of een Q-matrix kunnen worden opgenomen in dit 
model om rekening te houden met de populatiestructuur. 

Om te corrigeren voor populatiestructuur werd gebruikgemaakt van 19 neutrale SSR-
merkers.(ontwikkeld op het ILVO) Op basis van deze achtergrondmerkers werd een PCA 
(principale component analyse) uitgevoerd en een Q-matrix bepaald (hoeveel elk genotype 
deel uitmaakt van elke subpopulatie). STRUCTURE 2.3.3 (Pritchard et al, 2000) werd gebruikt 
om een Q-matrix op te stellen (zie 5.6). 

De principale componenten werden bepaald met Tassel 3.0.115. De major allelen in de SSR-
data werden de waarde één toegekend en andere allelen of multi-allelische data de waarde 
nul. Vervolgens werd de ontbrekende fenotypische data geïmputeerd m.b.v. een K-nearest 
neighbour algoritme, waarbij het gemiddelde van de vijf dichtste individuen (Manhattan 
distance) werd gebruikt. PCA werd uitgevoerd zodat de data werd omgezet tot vijf principale 
componenten, waarvan de eerste twee zullen worden gebruikt als correctie in het GLM bij 
associatiestudie. 
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QQplots werden gegenereerd, waarbij de (-log) p-waarde van associatie per SNP uitgezet 
wordt t.o.v. de (-log) verwachte p-waarde. De verwachte (-log) p-waarde is –log(i/(L+1), met 
L het aantal SNP’s en i de rang (van 1 tot L). 
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 Bijlagen 

Bijlage I 

Weergave gekende CCR genen in de literatuur Gekende CCR genen uit verschillende plantspecies worden 
hier weergegeven samen met: informatie over hun locusnaam of accessienummer, of ze constitutief tot 
expressie komen, of ze onder stressomstandigheden tot expressie komen en waar ze tot expressie komen 

naam Locusnaam/ 

accesienummer 
constitutieve 

expressie 
stress substraat expressie referentie 

LpCCR1 AY061888 ja verwonding   stengel, wortels McInnes et al., 
2002(McInnes et al, 

2002)  

LpCCR AF278698       stengel Larsen et al., 
2004(Larsen, 2004)  

OsCCR1 Os1g18120         Kawasaki et al., 
2006(Kawasaki et al, 

2006)  

ZmCCR1 Zm2g131205 ja     stengel, wortels Tamasloukht et al., 
2011(Tamasloukht et 

al, 2011)  

ZmCCR2 Zm2g131836   droogte   wortel Fan et al., 2006(Fan 
et al, 2006)  

TaCCR1 ABE01883.1      voorkeur feruloyl 
CoA 

  Ma et al., 2005(Ma & 
Tian, 2005)  

TaCCR2 AAX08107.1 ja   feruloyl CoA, 5-
OH-feruloyl CoA, 
sinapoyl CoA en 

caffeoyl CoA 

stengel, wortels Ma et al., 2007(Ma, 
2007)  

HvCCR AAN71760.1 ja       Larsen et al., 
2004(Larsen, 2004)   

PvCCR1 ACZ74580.1 ja   voorkeur feruloyl 
CoA 

  Escamilla-Treviño et 
al., 2010  

PvCCR2 ACZ74585.1   ja voorkeur caffeoyl 
en 4-coumaroyl 

CoAs 

  Escamilla-Treviño et 
al., 2010   

SoCCR CAA13176.1         Selman-Housein et 
al., 1999(Selman-

Housein et al, 1999)  

AtCCR1 At1g15950 ja ja feruloyl CoA > 
sinapoyl CoA 

stengel > 
bloemen, 
bladeren 

Raes et al., 2003(Raes 
et al, 2003)  

AtCCR2 At1g80820 (AtCCR1/10) infectie   wortel,  
inflorescentie 

Raes et al., 2003(Raes 
et al, 2003)  

AtCCR9/10/ 

AtCCR-like1 

At1g76470       ontwikkelende 
zaden 

Raes et al., 2003(Raes 
et al, 2003)  

AtCCR3/ 

AtCCR-like2 

At2g02400       niet 
gedetecteerd 

Raes et al., 2003(Raes 
et al, 2003)  

AtCCR8/ 

AtCCR-like3 

At2g33590       meeste organen 
behalve wortel 

Raes et al., 2003(Raes 
et al, 2003)  

AtCCR11/ 

AtCCR-like4 

At2g33600       bovengrondse 
organen 

Raes et al., 2003(Raes 
et al, 2003)  

AtCCR12/ 

AtCCR-like5 

At5g58490       ontwikkelende 
zaden 

Raes et al., 2003(Raes 
et al, 2003)  
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Bijlage II 

 

Fylogenetische boom van CCR en CCR-like genen, bevat eiwitten van Lolium perenne (Lp), 
Brachypodium distachyon (Bd), Zea mays (Zm), Sorghum bicolor (Sb), Oryza sativa ssp. japonica (Os), 
Arabidopsis thaliana (At), Triticum aestivum (Ta), Hordeum vulgare (Hv), Panicum virgatum (Pv) en 
Saccharum officinarum (So). Om het overzicht te behouden, worden enkel de CCR-like genen van 
Arabidopsis weergegeven. Ingeklapte takken worden weergegeven met een driehoek (◄).  
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Bijlage III 

Algemene informatie KASP-assays  De primers en hun GC% worden weergegeven voor de ontwikkelde KASP-assays. Voor het uitvoeren van de assays zijn twee 
verschillende touchdowncycli (TD) mogelijk: van 65°C naar 57°C en van 68°C naar 62°C. De assays zijn verdeeld in 2 reeksen. 

KASP-assay Primer Allel FAM Primer Allel VIC Gemeenschappelijke primer  
Allel X 

(FAM) 

Allel Y 

(VIC) 
CG% X CG% Y 

CG% 

Com

mon 

TD reeks 

LpCCR1_0106 CCCGGCTCTATAAATTCCGCA CCCGGCTCTATAAATTCCGCG CAAAGGCCTGGGCGATGTTGGTT A G 54,2 54,5 56,5 65-57 2 

LpCCR1_0197d TCTCTACTAATCGAGCTCCCTA CTCTACTAATCGAGCTCCCTC GAGAACCGGCCGGCGGTGA CTACGCTG - 45,8 47,8 73,7 65-57 2 

LpCCR1_0216 ACGCTGCTCCGCCTGTCC CTACGCTGCTCCGCCTGTCT GAGAACCGGCCGGCGGTGA C T 70,0 65,0 73,7 68-62 1 

LpCCR1_0221 CCGCCTGTCYTCGTC CTGCTCCGCCTGTCYTCGTT GAGAACCGGCCGGCGGTGA C T 65,8 62,5 73,7 65-57 1 

LpCCR1_0253 CGGCCGGTTCTCMGCTCCA GGCCGGTTCTCMGCTCCG GCTATATATGTGGACGKACGGACGTA A G 71,1 75,0 48,1 65-57 1 

LpCCR1_0338 GTTCCCGGYGGGCNGCG GTTCCCGGYGGGCNGCA GTMCGTCCACATATATAGCATCGACAT C T 75,0 65,8 42,6 65-57 1 

LpCCR1_0440 GGGTTCCTGACGGTGCCCT GGTTCCTGACGGTGCCCC CTCGTCAAGCTGCTGCTGGAGAA A G 66,7 72,2 56,5 65-57 2 

LpCCR1_0485 GGCGCCGTCGAGCGCCT GGCGCCGTCGAGCGCCC ACCCSAAGAACGCGCACCTGA A G 82,4 88,2 61,9 68-62 1 

LpCCR1_0600 GTACGGGGTCGTCRGTGACT ACGGGGTCGTCRGTGACG GACGGCTGCCACGGCGTCTT A C 62,5 65,8 70,0 65-57 2 

LpCCR1_0675 ATAGACGCGGCGGCGGAC ATAGACGCGGCGGCGGAG CGATGGAGGAGGTGAGCACCAT C G 72,2 72,2 59,1 65-57 2 

LpCCR1_0783 CCTGGTTTTCTTGCAGAAGTCT CCTGGTTTTCTTGCAGAAGTCG CGAGTCRTGCTGGAGCGACCT A C 45,5 50,0 64,3 65-57 2 

LpCCR1_1050 CCCACCTCCGCGTCTTCGAA CCACCTCCGCGTCTTCGAG GCAGAGGTGGCGGCCGGA A G 65,0 68,4 77,8 68-62 1 

LpCCR1_1155 AAGCAGGTCGTACGCGTACCTT GCAGGTCGTACGCGTACCTG TCGCCAAGCTCTTCCCCGAGTA A C 54,5 65,0 59,1 68-62 2 

LpCCR1_1171 GGCTGCTTCCTCGGGTTYGT GCTGCTTCCTCGGGTTYGC GTGTGTGGCACAGGTGCTCYGA A G 59,5 65,8 61,4 65-57 2 

LpCCR1_1231 CCRGGACCTCGGACTCA CTCCRGGACCTCGGACTCG GRCCCTTCTCCTGGAGGCTCTT A G 67,5 71,1 61,4 65-57 2 

LpCCR2_0046 CAATACCAAACTTAAATCAAGAGCTCC CAATACCAAACTTAAATCAAGAGCTCG GCTACGGACGAACTAATGGACAGAA C G 37,0 37,0 48,0 65-57 2 

LpCCR2_0162 GCCCATGGCCAGGCAGT GCCCATGGCCAGGCAGC CGTAAGARCGACAATGACTGTTGTCAA A G 68,4 72,2 42,6 65-57 2 

LpCCR2_0237 CTTGGCTCGTCAAGCTGCTC CTTGGCTCGTCAAGCTGCTG CTCACTGTGCCCTTCACGGTGTA C G 57,1 57,1 56,5 65-57 1 

LpCCR2_0324 TTGCAGAGGATCAGCCTCTCG CTTTGCAGAGGATCAGCCTCTCA ATGATCCCAAGAACGCTCACCTGAA C T 58,3 52,2 48,0 65-57 2 

LpCCR2_0396 GCGGTGTGGAACACGCCG GGCGGTGTGGAACACGCCA CCATATGCGCCGCCGCCGA C T 72,2 68,4 73,7 65-57 1 

LpCCR2_0417 CGTGTTCCACACCGCCTCC GCGTGTTCCACACCGCCTCT TGCATACAGGATCATCGGTGACYG C T 68,4 65,0 52,1 65-57 2 

LpCCR2_0699 GGAAGCGTGGCATCGACCTC AGGAAGCGTGGCATCGACCTT CGGCCCGACCACGAGCACA C T 65,0 57,1 73,7 68-62 2 

LpCCR2_0943 GGGTACTCAGGGAAGAGTTTGCT GGTACTCAGGGAAGAGTTTGCC CAMCGTGGGGACGTTGTCCAAAT A G 52,2 54,5 54,3 65-57 1 

LpCCR2_1075 GTTCACTCCTGTGAACGACTCTC AGTTCACTCCTGTGAACGACTCTT CTGGAGGCTCTTCACGGTCTCAT C T 52,2 45,8 56,5 65-57 1 
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Bijlage IV 

SSR-data De 19 SSR-merkers die werden gebruikt voor de populatiestructuur te achterhalen en in welke koppelingsgroep ze zich bevinden. 

SSR merker R16 R8 R27 R1 R3 R5 R18 R41 R25 R28 R39 R22 R32 R2 R9 R14 R23 R26 R37 

koppelingsgroep 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 

 

Bijlage V 

Algemene informatie over sequeneringsprimers  De primers, hun smelttemperatuur, de grootte van hun geamplificeerde fragment en de regio van het geamplificeerde 
fragment worden weergegeven voor de ontwikkelde KASP-assays.  

Primer-

combinatie 

Fwd. Primer Rev. Primer Fragment 

lengte 

Regio Fwd. primer 

smelttemp. 

Rev. primer 

smelttemp. 

gLpCCR1_01 CCTCACCTACTACCTCTC GRGAYGCGGTGTGGAAGA 734 118..851 53,69 57,96 

gLpCCR1_02 YGACCCSAAGAACGCGCA GGTGTCTATTTTTTGATTGTG 895 715..1609 60,49 52,42 

gLpCCR1_03 TCAGTCCACAATCAAAAA CGATTTGCTTCCAGTGTCC 830 1583..2412 49,59 58,01 

gLpCCR1_04 TAGAGAGGAAGAAATGCATGG TACTCGGGGAAGAGCTTG 887 2288..3174 55,09 56,79 

gLpCCR1_05 CATCGGCCACATCCTCAA GGACACAACCTCGAACTA 805 2971..3775 58,71 55,12 

gLpCCR1_06 ACATGAACACACAGACAC CAAATCGATACTCCCTCC 809 3667..4475 54,63 53,05 

gLpCCR1_07 GTAATCTGTCTGAAGCAA ACTAAACACACGGCGAAA 797 4354..5150 51,62 57,05 

gLpCCR1_08 AAAGATACTACTACTGCTAC CGATCAATCTAGTCCACAT 895 5003..5897 50,48 52,89 

gLpCCR2_01 CCCTCTCAGCTACTTCCC GTCGACAACTACGTCAGG 813 51..863 57,37 56,63 

gLpCCR2_02 ACCGATGATCCTGTATGC TGAGAAAATGACCGTCCAA 822 603..1424 56,22 54,59 

gLpCCR2_03 GAAGACGTATCAAGACCA AGGGTACTCAGGGAAGAG 838 1331..2168 52,84 56,34 

gLpCCR2_04 CACACATCCTCAAGTACC TACTTCACTACTTTCTGAC 877 1966..2842 53,72 49,95 

gLpCCR2_05 ACTGTGTCCTGTAAGATT AAATAACACGATACTGGA 902 2655..3556 52,04 49,86 
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Bijlage VI: Protocols 

DNA extractie (NucleoSpin® Plant Kit) 

Oogsten plantenmateriaal 

• 2 ml epje met ronde bodem + 2 bolletjes (zicronium) 
• Vloeibare stikstof halen 
• Wretchblokken bij -80°C in een zakje steken 
• 3x 2 cm bladtopjes in epje doen en direct op stikstof zetten 
• Wretch 2 min op 30 Hz 

TissueLyser II (QIAGEN®), intern nummer E228 

Lyse 

• Warmwaterbad op 65°C zetten (intern nummer E3) 
• + 400 µl PL1 buffer (lysis buffer, Macherrey-Nagel) 
• + 10 µl RNase A  
• Schudden stalen 
• 3O min op 65°C (warmwaterbad) 
• Centrifugeer 5 min op kamertemperatuur bij 11000 g 

Centrifuge 5417R (eppendorf), intern nummer E18 

Filteren 

• NucleoSpin® Filter (roze ring) in nieuwe 2 ml collectie tube zetten 
• Staal overbrengen op de NucleoSpin® Filter 
• Centrifugeer 2 min bij 11000 g 
• Verwijder de NucleoSpin® Filter 

Binden DNA 

• NucleoSpin® Plant II column (groene ring) in nieuwe 2 ml collectie tube zetten 
• Maximaal 700 ml overbrengen naar de filter in één keer 
• Centrifugeer 1 min bij 11000 g 
• Verwijder flow-through 

Was en droog silicamembraan 

• + 400 µl PW1 buffer 
• Centrifugeer 1 min bij 11000 g 
• Verwijder flow-through 
• + 700 µl PW2 buffer  
• Centrifugeer 1 min bij 11000 g 
• Verwijder flow-through 
• + 200 µl PW2 buffer  
• Centrifugeer 2 min bij 11000 g 
• Verwijder flow-through 

Elueer DNA 

• Plaats de NucleoSpin® Plant II column in een nieuw 1,5 ml epje 
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• + 25 µl PE buffer (65°C) 
• Incubeer 5 min op 65°C   x2 
• Centrifugeer 1 min op 11000 g 

 

 

High-Throughput DNA Extractie Methode (Aangepast protocol  op grassen)(Xin et al, 2003) 

Buffer A (100mM NaOH, 2%Tween 20) 

Vers maken uit 10M NaOH (50µl) en 20% Tween20 (0.5ml) stockoplossingen, aanlengen tot 
5ml met steriel mQ water. 

Buffer B (100mM Tris-HCl, 2mM EDTA, pH rond de 2) niet nodig om pH aan te passen 

Vers maken uit 1M Tris-HCl pH8 (5ml) en uit 0.5MEDTA (0.2ml), aanlengen tot 40ml met 
steriel mQ water, pH stellen op 2 met 1/2verdunde HCL 37% en aanlengen tot 50ml met 
steriel mQ water. 

Materialen: 

• Retsch Tissuelyser 
• Tissuelyser adaptorset 2X96;cat.nr. 69984; Qiagen 
• Collection microtubes, racked, 10X96; cat.nr. 19560; Qiagen 
• Caps for Round-Well blocks & collection microtubes; 120X8; Qiagen 
• Oven: Heraeus; E199; te gebruiken op 100°C 
• Plaatcentrifuge eppendorf 
• Multichannel pipet 50-200µl 
• Zirconiumbolletjes (3mm) 

Werkwijze: 

• Breng  2 zirconiumbolletjes (3mm) en 3 grasblaadjes( vers of gelyofiliseerd) met een 
lengte van het collection microtube  in elk buisje  

• Oogst per strip collectiontubes  van 8, sluit de buisjes met de bijhorende deksels en 
bevries snel in N2 in het bijhorende blauwe rekje 

• Grind 3 min bij 30Hz in 96well tissuelyser adaptorset en tik alle poeder naar beneden 
( gekoelde blokken voor vers materiaal), hou op N2 tot  net voor toevoegen van 
bufferA 

•  Laat de buisjes even opwarmen ,verwijder de caps en  voeg dan  100µl buffer A toe, 
meng door schudden tot alles homogeen is, spin kort af 

• Incubeer 10 min bij 95°C (oven op 100°C), deksels best afdekken met een gewicht of 
met tape zodat ze niet openspringen 

• Laat even afkoelen, verwijder de caps  en voeg 100µl buffer B toe,  buisjes tikken en 
omdraaien tot homogeen, voor visceus (gelyofiliseerd) materiaal goed schudden 

• Spin 15 min af bij 3220Xg en 18°C in plaatcentrifuge seq. Lab. 
• Pipetteer 180µl SN in een96-well MTP  (greiner,0.2ml) m.b.v. een  multichannel pipet 
• Bewaar extracten bij -20°C 
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KASP-assay (KBioscience) 

Mastermix: DNA (7,5 ng/µl)  2 µl 

  2x KASP v4.0 reactiemix 2 µl 

  Assay mix   0,055 µl 

  Totaal    4 µl 

 

Touchdown 68-62: 15’ 94°C 

   20” 94°C         x11 (per cylcus laat 68°C met  0,5°C dalen tot het  

   1’ 68°C          62°C bereikt) 

   20” 94°C          x25 

   1’ 62°C 

   30” 37°C   detectiepunt 

   20” 94°C 

   1’ 57°C       x2 

   30” 37°C     detectiepunt 

 

Touchdown 65-57: 15’ 94°C 

   20” 94°C         x9 (per cylcus laat 65°C met  0,8°C dalen tot het  

   1’ 65°C          57°C bereikt) 

   20” 94°C          x25 

   1’ 57°C 

   30” 37°C   detectiepunt 

   20” 94°C 

   1’ 57°C       x2 

   30” 37°C     detectiepunt 
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Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity Protocol(invitrogen) 

MgSO4 (50mM)    0,3 µl 

dNTP’s (20mM)    0,1 µl 

10x High Fidelity PCR Buffer   1 µl 

H2O (Milli-Q)     7,05 µl 

Primer forward(10µM)   

Primer revers (10µM)    0,5 µl 

Platinum® Taq High Fidelity (5U/µl)  0,05 µl 

Template DNA(10ng/µl)   1µl 

      10 µl 

 

Centrifugeren 

2 min bij 1500 rcf 

Centrifuge 5804 (eppendorf), intern nummer: E2 

 

PCR protocol 

5’ 94°C 

30’’ 94°C 

30’’ 52°C  35x 

1’30 72°C 

7’ 72°C 

∞ 4°C 

Veriti 96 well thermal cycler (Applied Biosystems), intern nummer: E170 

 

1,5% agarosegel maken 

3,75 g Ultra Pure™ Agarose (invitrogen) in 250 ml 1xTAE 

 

Agarose-gelelektroforese  

Staal   2 µl 

H2O   8 µl 

6x ladingsbuffer 2 µl 

   12 µl 

Lengtemerker: 10 µl λ-Pst I + 2 µl 6x ladingsbuffer 
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±1 uur lopen bij een voltage van 125V 

Loopbuffer: 1xTAE 

Model 200/2.0 power supply (Bio-Rad), intern nummer: E35 

 

Kleuring ethidiumbromide 

• 20 min in EtBr-oplossing 
• UV-belichting 

Gel Doc 2000 (Bio-Rad), intern nummer: E117 

 

EXO-FastAP protocol (Fermentas) 

Exonuclease I, E. coli (20U/µl)     0,05µl 

FastAP™Thermosensitive Alkaine Phosphatase (1U/µl)  2,5µl 

Staal (geamplificeerd DNA)      7,5µl 

         10 µl 

Incuberen:  37°C 15 min 

  85°C 15 min 

  GeneAmp® PCR system 9700 (Applied Biosystems), intern nummer: E81 

 

 

Big Dye®Terminator v1.1 Cycle sequencing kit (Applied Biosystems) 

Template (geamplificeerd DNA-fragment)    2 µl 

Big Dye®Terminator v1.1, v3.1 5x sequencing buffer  2 µl 

ABI PRISM® Big Dye® Terminator v1.1 Ready Reaction mix  4 µl 

Primer (1 µM)        3,2 µl 

H2O (RNase-free water, QIAGEN)     8,8 µl 

         20 µl 

PCR protocol 

1’ 96°C 

10’’ 96°C 

5’’ 50°C  30x 

4’ 60°C 

∞ 4°C 

Veriti 96 well thermal cycler (Applied Biosystems), intern nummer: E170 
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Opzuivering (Ethanol/EDTA/natriumacetaat precipitatie) 

• Verwijder 96 well plaat van de thermal cycler en centrifugeer kort af 
• Voeg 2 µl EDTA (125 mM) toe aan elke well 
• Voeg 2 µl natriumacetaat (3 M) toe aan elke well 
• Voeg 50 µl 95% ethanol toe aan elke well 
• Sluit de plaat af met aluminiumfolie en mix door de plaat 4 keer te inverteren 
• Incubeer op kamertemperatuur voor 15 min 
• Centrifugeer voor 30 min bij 3000 g 

Centrifuge 5810R (eppendorf), intern nummer: E25 

• Inverteer de plaat en centrifugeer tot 185 g 
• Voeg 120 µl 70% ethanol toe aan elke well 
• Centrifugeer voor 15 min bij 3166 g  op 19°C 
• Inverteer de plaat en centrifugeer voor 1 min bij 185 g 
• Vortex 4 min 
• Incubeer 4 min bij 90°C  

Tru Temp™ DNA Microheating system (Robbins Scientific®), intern nummer E45 

• 15 µl Hi-Di™ Formamide(AB) toevoegen per well   

 

Sequencing 

3130xl Genetic Analyzer (AB, HITACHI), intern nummer: E47 

 

LB medium maken 

LB BROTH HIGH SALT (Duchefa biochemie bv)   12,5 g 

MilliQ H2O        500 ml 

pH instellen op 7,2 met behulp van 0,5 M KOH (MERCK) 

Micro AGAR (Duchefa biochemie bv)     6 g 

Autoclaveren medium 

Autoclaaf, intern nummer E218 (Lequex) 

Kanamycine (50 mg/ml)      0,5 ml 
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Aanmaken xgal en IPTG 

Werken in CELLGARD class II BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BIOHAZARD), internnummer: 

E200 

 

Xgal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-galactopyranoide)  40 mg 

N,N-dimethylformamide (UCB)     1 ml 

         1 ml 

 

Ultra Pure™ IPTG (isopropylthio-ᵝ-D-galactoside) (invitrogen) 23,8 mg 

Steriel H2O        1 ml 

IPTG (100 mM)       1 ml 

 

Additie 3’A-overhangende uiteinden 

AmpliTaq® DNA polymerase (5U/µl, applied biosystems)  0,2 µl 

dNTP’s (20mM)       0,2 µl 

geamplificeerd DNA       6 µl 

         6,4 µl 

incubeer:  72°C  10 min 

  GeneAmp® PCRsystem 9700(AB), intern nummer: E182 

Zet op ijs en start direct de TOPO® Cloning Reaction 

 

TOPO® Cloning Reaction voor chemische competente E. coli 

PCR®2.1-TOPO® vector (1 µl/rxn) (invitrogen)   1 µl 

Salt Solution (1,2 M NaCl; 0,06 M MgCl2) (invitrogen)  1 µl 

PCR-product        3 µl 

H2O         1 µl 

         6 µl 

Incubeer 30 min bij kamertemperatuur 

 

Transformeren ONE SHOT® TOP 10F’ competente cellen 

• 2 µl TOPO® Cloning Reaction bij competente cellen(ONE SHOT® TOP 10F’ 
(invitrogen)) voegen 

• Incubeer op ijs 5-30 min 
• Heat-shock 30’’  42°C 
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• Tubes direct op ijs zetten 
• 250 µl S.O.C. medium (invitrogen) toevoegen 
• Schud tube horizontaal bij 200 rpm bij 37°C voor 1 uur 
• 40 µl Xgal (40 mg/ml) en 40 µl IPTG(100 mM) verspreiden over plaat (LB + 

Kanamycine) 
• 50 µl/100 µl verspreiden over voorverwarmde selectieve plaat (37°C) 
• Incubeer  bij 37°C overnacht 

 

Directe kolonie PCR screening: 

• Kolonie oppikken met een gele tip  
• Streepje zetten op overzichtsplaat of meteen uitverdunningsent doen 
• Bij 37°C overnacht laten groeien 
• Meteen verder werken met deze tip om template aan te maken 

Template aanmaken: 

• De kolonie op de gele tip in 50 µl steriel mQ water suspenderen (roeren tot je vlokjes 
ziet) 

• Goed vortexen 
• 5’ in kokend waterbad 
• Op ijs 
• 1’ centrifugeren op 12000 rpm 
• 10 µl in strip pipetteren 
• Strip op ijs 

Reactiesamenstelling PCR: 

• 10 µl template 
• Mix: mQ water       32,25 µl 

dNTP’s (20 mM)      0,5 µl 
primer forward (10 µM)     1 µl 
primer revers (10 µM)     1 µl 
GeneAmp® 10x PCR buffer     5 µl 
AmpliTaq® DNA polymerase (5U/µl, Applied Biosystems) 0,25 µl 

          50 µl 

PCR:   2’ 94°C 

  1’ 94°C 

1’ 52°C       x 35 

1’30 72°C 

10’ 72°C 

∞ 4°C 


