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SAMENVATTING 
 

Titel: CRISPR/Cas9 gebaseerde visualisatie van centromeren en telomeren op de chromosomen van 
Cichorium intybus 
 
Trefwoorden: CRISPR/Cas9 – Fluorescence in situ hybridisation (FISH) – RNA-Guided 
endonuclease in situ labeling (RGEN-ISL) 

Samenvatting 

Fluorescence in situ hybridisation (FISH) is de meest gebruikte methode om specifieke 
sequenties op chromosomen te lokaliseren. Het visualiseren van chromosoommerkers zoals 
centromeer en telomeer sequenties maken het mogelijk om chromosomen te bestuderen tijdens 
de celdeling. FISH is echter tijdrovend en is gebaseerd op DNA-denaturatie waardoor de 
structuur van chromatine en de chromosomen niet altijd behouden blijft. Tijdens deze bachelor 
proef wordt een nieuwe techniek, gebaseerd op CRISPR/Cas, geoptimaliseerd om sequenties 
op chromosomen van Cichorium intybus te visualiseren. Met deze techniek, RNA‐guided 
endonuclease – in situ labeling (RGEN‐ISL), wordt de natuurlijke spatio-temporele organisatie 
van chromatine behouden doordat er geen denaturatiestap van het DNA nodig is. Dit maakt 
specifieke en gelijktijdige in situ detectie van genomische sequenties mogelijk en is minder 
tijdrovend. De RGEN-ISL werd succesvol geoptimaliseerd aan de hand van targets voor het 5S 
rDNA gen. Het uiteindelijke doel van de RGEN-ISL methode is het visualiseren van 
centromerische sequenties in nuclei en op chromosomen (2D), maar ook in andere weefsels 
zoals stengel, blad… (3D). Als eerste stap hiervoor werden tijdens deze bachelorproef, op basis 
van het genoom van cichorei dat gekend is binnen ILVO (nog niet gepubliceerd) door middel 
van een in house genome assembly, vijf verschillende repetitieve sequenties geïdentificeerd. 
Via FISH, non-denaturing FISH en multicolour FISH werd bepaald of deze sequenties al dan 
niet centromerisch gelegen zijn. In de toekomst zullen deze repetitieve sequenties gebruikt 
worden in RGEN-ISL experimenten. Hiermee zal onderzocht worden hoe de celdeling verloopt 
en hoe chromosomen mogelijks geëlimineerd worden bij het creëren van haploïden die gebruikt 
kunnen worden bij de veredeling van chicorei.  
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LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN, ACRONIEMEN EN SYMBOLEN 
 
Afkorting, acroniem, symbool Betekenis 
BSA Bovine serumalbumine  
Cas9 CRISPR associated protein 9 
CENH3 Centromere-specific histone 3 
CMS Cytoplasmic male sterility 
CRISPR  Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats 
crRNA CRISPR RNA 
Cy3 Cyanine 3 
DAPI 4’,6-diamidino-2-fenylindool 
DS  Droge stof 
dCas9 Dead Cas9 
DTT 1,4-Dithiothreitol 
DH doubled haploid 
DNA Desoxyribonucleïnezuur 
dsDNA Dubbelstrengig DNA 
FISH Fluorescence in situ hybridization 
FITC Fluoresceïne-isothiocyanaat 
GMO Genetically modified organism 
HI  Haploïd inducer 
HDR Homology-directed repair 
ILVO Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en 

Voedingsonderzoek 
Kb Kilobasenpaar  
Mbp Megabasenparen 
MQ Milli-Q-water 
NHEJ Non-homologous end joining  
ND-FISH Non denaturing FISH 
NPK Stikstof (N) fosfor (P) kalium (K) 
OS Organische stof 
PAM Protospacer-adjacent motif 
RGEN-ISL RNA‐guided endonuclease – in situ labeling  
RNA Ribonucleïnezuur 
RNP Ribonucleoproteïne 
sgRNA Singe guide RNA 
SDS Sodium dodecyl sulfate  
SSC Saline sodium citrate  
TALENs transcription activator-like effector nucleases 
TE buffer Tris EDTA buffer 
TN buffer Tris NaCl buffer 
tracrRNA Trans activerend CRISPR RNA 
ZFN Zinc finger nucleases 
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1 VOORSTELLING STAGEPLAATS 

 
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een 
wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid. Het ILVO is verankerd in 
Vlaanderen en strekt zich van daaruit over België, Europa en de rest van de wereld. 
Verduurzaming van de landbouw, visserij en de agri-food sector is het centrale doel van het 
onderzoek van ILVO. Via multidisciplinair, grensverleggend en onafhankelijk onderzoek 
bouwt het ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is om landbouw- en 
visserijproducten en productiemethoden te verbeteren, dit onder andere in kwaliteit en 
veiligheid, en om het beleid te ondersteunen in sectorontwikkeling en plattelandsbeleid. 
Daarnaast werkt het ILVO samen met living labs waarbij ecosystemen, onderzoekers, 
stakeholders, burgers en zelfs steden en regio’s met elkaar in contact worden gebracht [1].  
 
Het ILVO bestaat uit vier kenniseenheden: Plant, Dier, Technologie en Voeding en Landbouw 
en Maatschappij. Deze zijn gevestigd in Merelbeke/Melle, plus één site in Oostende voor het 
onderzoeksdomein Visserij. De sites bezitten 200 ha experimentele velden, ongeveer 15.000 
m² aan serres en 20.000 m² aan stalling voor dieren. Daarnaast bezit het IVLO een 40-tal 
verschillende laboratoria. Het ILVO telt meer dan 600 werknemers, waarvan een groot deel 
tewerkgesteld is door Vlaamse overheid. Ongeveer 250 werknemers zijn onderzoekers en de 
rest van de werknemers zijn technisch en administratief ondersteunend personeel [2].  
 
Deze stage en bachelorproef gaan door bij de eenheid Plant. De drie grote doelstellingen die 
voorop geplaatst worden binnen deze eenheid zijn: (1) het verkrijgen van betere gewassen, (2) 
nieuwe, zuinigere en minder tijdrovende teelttechnieken om deze te bekomen en (3) 
productiegarantie. De eenheid Plant werkt hiervoor op acht verschillende onderzoeksthema’s. 
Het eerste thema gaat over gezonde gewassen en dieren, waarbij ook de bodem in rekening 
gebracht wordt. Een tweede thema richt zich op de plattelandsontwikkeling in het verstedelijkte 
Vlaanderen. Hierbij wordt ondersteuning geboden aan het platteland zodat deze niet ten onder 
gaat aan de verstedelijking. Het behouden van open ruimtes is ook een belangrijke factor in dit 
thema. Een derde topic is het klimaat, waarbij het ILVO de klimaatresoluties in acht houdt en 
bekijkt hoe landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw (LULUCF, Land Use, Land 
Use Change and Forestry) een invloed hebben op de uitstoot van broeikasgassen en de opname 
van koolstof uit de atmosfeer. De bio-economie is een belangrijk vierde onderzoeksthema 
binnen het ILVO, waarbij duurzaamheid centraal staat. Een vijfde aspect is de optimalisatie van 
het productieproces om gezonder voedsel te ontwikkelen, door bijvoorbeeld gewassen te 
modificeren. Dit gaat gepaard met het zesde thema, efficiëntere productiesystemen, waarbij een 
meerwaarde gecreëerd wordt bij gewassen door middel van plantenveredeling. Dit gaat hand in 
hand met het volgende zevende thema namelijk de gezondheid van planten, waar door middel 
van preventie en anticipatie getracht wordt om de planten te (helpen) bestrijden tegen mogelijke 
ziektes. Een laatste thema is innovatie in detectiemethoden voor identificatie van ziekten en 
plagen, waarbij telkens nieuwe technieken onderzocht en uitgevoerd worden [2]. 
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2 PROBLEEMSTELLING EN OPDRACHT 

 
Gewasverbetering is essentieel om voldoende voedsel te garanderen voor mens en dier in steeds 
veranderende klimaatomstandigheden en met een steeds groeiende bevolking. Zowel 
conventionele plantenveredeling als veredeling met moderne technieken dragen bij aan een 
verhoogde opbrengst en kwaliteit van gewassen. Eén van de meest recent ontwikkelde 
veredelingsmethoden, gene editing, maakt het mogelijk om zeer gericht en specifiek 
plantengenomen te modificeren. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de gene editing 
techniek Clustered Regularly Interspacd Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated 
proteins  (CRISPR/Cas) [3]. 
 
CRISPR/Cas vindt zijn oorsprong bij bacteriën. CRISPR is een belangrijk onderdeel van het 
verdedigingsmechanisme van bacteriën tegen virussen waarbij korte DNA-sequenties van het 
vreemde virus ingebouwd worden in het eigen DNA van de bacterie, namelijk de CRISPR-
regio. Deze CRISPR-regio van de bacterie bevat een verzameling van verschillende vreemde 
virale DNA-sequenties waar de bacterie eerder mee in aanraking is gekomen. Van de CRISPR-
regio wordt RNA afgeschreven, het guide-RNA, dat een complex vormt met het Cas9 eiwit. 
Als eenzelfde soort virus opnieuw binnendringt in de bacterie, zal het gRNA/Cas9 complex het 
DNA van dit virus onmiddellijk herkennen. Het Cas9 eiwit kan gezien worden als een 
moleculaire schaar dat het herkende viraal DNA knipt en op die manier het virus vernietigt. 
Onderzoekers hebben dit bacterieel systeem aangepast o.a. voor planten om gewenste 
veranderingen aan te brengen op specifieke plaatsen in het genoom. CRISPR/Cas9 maakt het 
mogelijk om op een heel specifieke plaats in het genoom een knip aan te brengen. De plant 
heeft een natuurlijk herstelmechanisme dat deze knip wil herstellen, maar dit proces gebeurt 
niet zonder fouten. Wanneer het herstelmechanisme een fout maakt bij dit herstel, zal op die 
specifieke plaats een mutatie ontstaan [4]. 
 
In onderzoek aan ILVO wordt CRISPR/Cas gebruikt bij cichorei, Cichorium intybus, een 
belangrijk gewas dat voornamelijk geteeld wordt voor het hoge inulinegehalte in de wortels. 
Inuline is een polysacharide dat voornamelijk uit fructose bestaat en meestal gebruikt wordt als 
oplosbare prebiotische vezels in verschillende soorten voedsel. Om de opbrengst en 
uniformiteit van inuline te verhogen, is veredeling via F1 hybriden een belangrijke strategie. 
Hiervoor is het nodig om homozygote elite lijnen te hebben en een gecontroleerd 
bestuivingssysteem. Klassieke methoden om homozygote lijnen te verkrijgen, zoals 
terugkruisings- of zelfkruisingsprocessen, zijn zeer tijdrovend. Het maken van haploïde lijnen 
gevolgd door chemisch geïnduceerde chromosoomverdubbeling om verdubbelde haploïden te 
verkrijgen kan sneller 100% homozygote lijnen creëren. In dit ILVO-onderzoek is het de 
bedoeling om zo’n haploïde lijnen te maken via het gebruik van haploïd inducers (HI). Haploïde 
nakomelingen worden dan verkregen door een kruisbestuiving van het HI-genotype met een 
wild type. Een HI-lijn verkrijgen van cichorei is mogelijk via CRISPR/Cas9 waarbij genen die 
betrokken zijn bij de celdeling gemodificeerd worden. Eén van deze genen is centromere-
specific histone 3 (CENH3). CENH3 is belangrijk bij de aanhechting van de spoelfiguren aan 
de centromeren van de chromosomen. Bij de HI lijn zal het CENH3 gemuteerd worden. 
Hierdoor zullen de chromosomen niet meer kunnen deelnemen aan de celdeling omdat de 
spoelfiguur niet meer kan aanhechten aan de centromeer van de chromosomen, en worden deze 
chromosomen dus geëlimineerd wanneer deze HI lijn gekruist wordt met een wild type. Op die 
manier wordt een haploïd van dit wild type verkregen [5], [6]. 
 
In deze bachelorproef zal een technologie ontwikkeld en toegepast worden om de centromeren 
van chromosomen te visualiseren om zo het gedrag van de chromosomen in de celdeling en 
eventuele chromosoomeliminatie te kunnen bestuderen na kruising van een wild type met een 
HI lijn. De visualisatietechniek, fluorescence in situ hybridisation (FISH), wordt klassiek 
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gebruikt om DNA-sequenties te lokaliseren op de chromosomen. Een groot nadeel van deze 
methode is dat deze gebaseerd is op DNA-denaturatie om dan na hybridisatie met het probe 
DNA opnieuw dubbelstrengig DNA (dsDNA) te verkrijgen. DNA denaturatie maakt dat de 
structuur van chromatine en de chromosomen niet altijd behouden blijft, en bovendien is FISH 
ook zeer tijdrovend. Recent werd de CRISPR/Cas techniek aangepast zodat het ook als 
visualisatie tool kan gebruikt worden. Deze RNA‐guided endonuclease – in situ labeling 
(RGEN‐ISL) methode behoudt veel beter de natuurlijke spatio-temporele organisatie van 
chromatine en maakt specifieke en gelijktijdige in situ detectie van genomische sequenties 
mogelijk. RGEN-ISL is daarnaast toepasbaar op verschillende soorten weefsels van een plant, 
zoals bijvoorbeeld in het blad en in de stengel. Bovendien is deze techniek te combineren met 
immunohistochemie en minder tijdrovend dan de klassieke FISH. In dit onderzoek worden de 
mogelijkheden van deze RGEN-ISL techniek getoetst bij Cichorium intybus om later gebruikt 
te worden om chromosoomeliminatie te visualiseren bij het creëren van haploïden [7]. 
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LITERATUURSTUDIE 
 
2.1 CICHORIUM INTYBUS 
 
2.1.1  Taxonomie en gebruik van cichorei 
 
Cichorei (Cichorium intybus L.) behoort tot het geslacht Cichorium. Het geslacht Cichorium 
bestaat uit zes soorten en behoort tot één van de omvangrijkste composietenfamilies met name 
de familie Asteraceae. De plant wordt wereldwijd geteeld en vindt zijn oorsprong in Europa. 
Chicorei is een diploïde plant, telt 18 chromosomen (2n = 2x = 18) en het genoom van cichorei 
is iets meer dan 150 Mbp Groot. Bij ILVO wordt op dit moment gewerkt aan een in house 
genome assembly voor cichorei welke binnenkort gepubliceerd zal worden. De taxonomie van 
Cichorium intybus wordt weergegeven in tabel 1, een afbeelding van de plant in figuur 1 [8], 
[9].  
 
Tabel 1: Taxonomie Cichorium intybus [9]. 
 
Taxonomie Cichorium intybus 
Rijk Plantae 
Stam Embryophyta 
Klasse  Spermatopsida 
Orde  Asterales  
Familie  Asteraceae  
Onderfamilie Cichorioideae 
Geslachtengroep  Cichorioideae 
Geslacht  Cichorium 

 
Cichorei staat bekend als koffiesurrogaat maar kent ook veel medicinale toepassingen. Cichorei 
heeft een veelzijdige voedingssamenstelling en bevat grote hoeveelheden van eiwitten, 
koolhydraten en mineralen. Daarnaast is cichorei een rijke bron van bioactieve stoffen met in 
het bijzonder inuline dat geëxtraheerd wordt uit de wortels van cichorei. Inuline is een stof die 
als glucosevervanger gebruikt kan worden bij patiënten met diabetes en die ook als prebioticum 
kan gebruikt worden. Daarnaast vertoont cichorei ook biologische activiteit als antioxidant, 
ontstekingsremmer, antimicrobieel middel enz. [10], [11].  
 

      
 
Figuur 1: Foto van Cichorium intybus: (A)  de typische bloem met de gekartelde bloembladeren en (B) de volledige 
plant  [9], [12].   
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2.1.2 Veredeling van cichorei door gebruik van homozygote lijnen 
 
Een belangrijke doelstelling bij het veredelen van Cichorium intybus is het verhogen van de 
opbrengst aan inuline. Veredeling via F1 hybriden is een interessante strategie hiervoor en 
steunt op twee belangrijke voorwaarden, namelijk het hebben van een gecontroleerd 
bestuivingssysteem en van zuivere homozygote lijnen [13]. Een gecontroleerd 
bestuivingssysteem is noodzakelijk om zelfbestuiving te voorkomen en ervoor te zorgen dat 
alleen hybride zaden resulteren uit de kruising tussen twee homozygote lijnen. Er zijn reeds 
verschillende systemen beschikbaar om zelfbestuiving te voorkomen. Eén van de meest 
gebruikte systemen is cytoplasmatic male sterility (CMS), waarbij de mannelijke plant 
gedeeltelijke of volledige steriliteit vertoont. CMS is aanwezig in cichorei en reeds met succes 
aangewend in de veredeling [5]. De tweede voorwaarde is het kunnen beschikken over zuivere 
homozygote lijnen. Deze kunnen verkregen worden door inteelt via zelfbestuiving. Dit is echter 
een tijdrovend proces aangezien cichorei pas na twee jaar bloeit en verschillende generaties aan 
terugkruisingen en zelfbestuiving nodig zijn  [5], [13]. 
 
Zoals zichtbaar in figuur 2 zijn er ook andere technieken beschikbaar om homozygote planten 
te verkrijgen via een haploïde tussenstap [14] [15]. De verschillende methodes om haploïde 
planten te maken kunnen opgedeeld worden in twee categorieën. Als eerste zijn er de in vitro 
methoden; deze zijn gebaseerd op het in vitro regenereren van haploïde cellen, nl. mannelijke 
microsporen of antheren of vrouwelijke ovules, tot haploïde planten. Dit is reeds getest op 
cichorei, echter zonder veelbelovend resultaat. De tweede categorie zijn de in situ methoden 
met daarbij het bestralen van stuifmeel vooraleer te gebruiken in kruisingen, interspecifieke 
kruisingen tussen ver verwante soorten en het gebruik van haploïd inducers (HI) [14], [15]. 
Veel verschillende interspecifieke kruisingen zijn reeds uitgevoerd bij cichorei om haploïden 
te verkrijgen. Hierbij werd positief resultaat bekomen door Cichorium intybus te kruisen met 
Cicerbita alpina, een verre verwant van Cichorium intybus. Deze kruisingen resulteerden in 
een heel laag percentage van haploïden [14], [15] ,[16]. 
 

 
 
Figuur 2:Een overzicht van de verschillende in vitro en in situ technieken om homozygote lijnen te verkrijgen [14]. 
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Het gebruik van HI lijnen is nog niet geëxploiteerd bij cichorei. Synthetische HI lijnen kunnen 
worden gecreëerd via genetische modificatie van genen die een rol spelen tijdens de celdeling. 
Eén van deze genen is centromere-specific histone 3 (CENH3). Omdat CENH3 de positie van 
de centromeer gedurende de celdeling bepaald, is dit gen belangrijk voor de scheiding van de 
chromosomen. Door middel van CRISPR/Cas (zie verder) kan het CENH3 gen gemuteerd 
worden. Veranderingen in het CENH3 gen kan in planten negatieve consequenties hebben voor 
chromosoom segregatie tijdens de celdeling. Indien een CENH3-gemuteerde plant gekruist 
wordt met een wildtype zullen de chromosomen van de CENH3 mutant niet meer kunnen 
deelnemen aan de celdeling aangezien de spoelfiguur niet meer kan aanhechten aan de 
centromeer van de chromosomen. Hierdoor worden de chromosomen van de CENH3 mutant 
geëlimineerd waardoor een haploïd van het wildtype ontstaat (Figuur 3). Zo’n CENH3 mutant 
wordt een haploïd inducer (HI) lijn genoemd.  
 

 
 
Figuur 3: Schematisch overzicht van het verkrijgen van haploïde planten door kruisbestuiving van een HI met een 
wild type: een haploïd inducer verkregen door CRISPR/Cas wordt gekruist met een wild type, waarbij gedurende 
de anafase van de mitose de chromosomen met zwakke/gemuteerde centromeren van de haploïd inducer geen deel 
nemen aan de celdeling en geëlimineerd worden [17]. 
 
De haploïde planten verkregen door de HI lijnen zijn vaak zwak en steriel. De chromosomen 
van deze haploïde planten worden artificieel of spontaan verdubbeld waardoor uit deze haploïde 
lijnen verdubbelde haploïden (DH) verkregen worden. De meest gebruikte 
chromosoomverdubbelingstechniek is een colchicine behandeling. Hierbij wordt de celdeling 
geblokkeerd ter hoogte van de metafase. Het haploïde genoom zal gedupliceerd worden 
waardoor een diploïd genoom ontstaat waarvan de chromosomen identiek zijn aan elkaar. De 
DH zijn dus zuivere homozygoten [5], [14].   
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2.2 CRISPR/CAS9 GENOME EDITING 
 
Tegenwoordig worden steeds nieuwere technieken gebruikt voor veredeling, zoals genome 
editing en transformatie. Bij transformatie worden transgene planten gemaakt, waarbij vreemd 
DNA (= het transgen) stabiel geïntroduceerd wordt in het genoom van de receptor plant. Het 
vreemd DNA kan zowel afkomstig zijn van dezelfde soort (cisgenese) als van een andere soort 
(transgenese) dan het receptororganisme. Door middel van transformatie kunnen grote 
evolutionaire afstanden overbrugd worden. Plantencellen zijn totipotent; wanneer ze 
getransformeerd worden, kunnen ze nadien regenereren tot volledige genetisch gemanipuleerde 
planten. Zelfbestuiving van deze genetisch gemanipuleerde planten is mogelijk, waardoor het 
transgen kan doorgegeven worden naar de volgende generatie [18]. 
 
Van genome editing bestaan verschillende strategieën, zoals meganucleasen, zinc finger 
nucleases (ZFNs) en transcription activator-like effector nucleases (TALENs) en de nieuwe 
CRISPR/Cas techniek. Zoals zichtbaar in figuur 4 leiden alle technieken tot eenzelfde uitkomst, 
namelijk een dubbelstrengige breuk op een zeer specifieke (zelf bepaalde) plaats in het genoom, 
die de plant zal proberen te herstellen door middel van zijn natuurlijk herstelmechanisme. Bij 
dit herstellen gebeuren er vaak fouten, waardoor dan op die plaats een mutatie ontstaat [4] [19]. 
 

 
 
Figuur 4: Overzicht van de verschillende soorten strategieën voor genome editing : meganucleasen, ZFN, TALENs 
en CRISPR/Cas9 [20]. Deze technieken werken volgens eenzelfde principe, nl. het induceren van een 
dubbelstrengige breuk op een zeer specifieke plaats in het genoom van de plant. Deze breuk wordt hersteld door 
het natuurlijk repair systeem van de plant. Dit systeem is echter niet foutloos, waardoor er op die specifieke plaats 
een mutatie kan geïnduceerd worden.  
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De meest gebruikte genome editing strategie vandaag is CRISPR/Cas9. Deze CRISPR/Cas9 
techniek vindt zijn oorsprong in het natuurlijke immuunsysteem van bacteriën die zichzelf 
beschermen tegen binnendringende virussen. Wanneer een bacterie wordt aangevallen door een 
virus, zal het virus een DNA-sequentie met daarop de nodige informatie voor virus replicatie, 
injecteren in de bacterie. Een stukje van deze sequentie viraal DNA zal de bacterie inbouwen 
op de CRISPR-regio in zijn eigen bacteriële genoom. Het DNA van deze CRISPR-regio wordt 
afgeschreven naar een guide RNA (gRNA). Het beschermingsmechanisme van de bacterie 
bestaat ook uit productie van Cas enzymen. Deze Cas enzymen vormen een complex met het 
gRNA. Bij een volgende infectie van hetzelfde virus zal het Cas9/gRNA-complex het virale 
DNA herkennen. Het Cas9 eiwit, dat fungeert als een moleculaire schaar, zal het virale DNA 
knippen, waardoor geen replicatie mogelijk is van het virus en dus gedood wordt. In figuur 5 is 
een schematische weergave van het CRISPR/Cas9 bacterieel verdedigingsmechanisme 
zichtbaar [4], [21], [19]. 
 
 

 
 
Figuur 5: Schematische weergave van de CRISPR/Cas beschermingstechniek in bacteriën: In stap 1 dringt het 
virus binnen in de bacteriecel door er een virale DNA-sequentie in te injecteren. Een stukje van deze sequentie 
viraal DNA zal ingebouwd worden in de CRISPR-regio (Stap 2). In stap 3 en stap 4 wordt het complex gevormd 
tussen het gRNA en de moleculaire Cas9 enzym schaar. In stap 5 wordt de bacterie opnieuw door hetzelfde virus 
binnengedrongen, maar wordt het viraal DNA herkend en door Cas9 geknipt  [21].  
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sgRNA 

De hoge specificiteit en nauwkeurigheid van dit systeem trok de aandacht van onderzoekers en 
het systeem werd vertaald naar toepassingen bij planten, dieren en mensen om gen modificaties 
uit te voeren op zeer specifieke plaatsen in het genoom. De ontdekking zorgt voor een enorme 
versnelling in de wetenschap. De ‘uitvinders’ van de CRISPR/Cas9 gene editing techniek, 
Jennifer Doudna en Emanuelle Charpentier, hebben hiervoor de nobelprijs scheikunde 
gekregen in 2020 [22].  
 
Voor gebruik van het CRISPR-systeem voor gene editing bij o.a. planten wordt gebruik 
gemaakt van een CRISPR RNA (crRNA) en een trans activerend CRISPR RNA (tracrRNA). 
Het crRNA wordt aangepast met een specifieke protospacer, de target genomische sequentie 
van ongeveer 20 bp lang (Figuur 6). Dit specifieke crRNA en het tracrRNA samen, vormen een 
sgRNA dat samengebracht wordt met een Cas-enzym op een delivery vehicle. Bij het bepalen 
van de target sequentie is het belangrijk dat deze naast een protospacer adjacent motif (PAM) 
sequentie ligt. Deze PAM sequentie is de herkenningsplaats voor het Cas enzym en is 
afhankelijk van het gebruikte Cas enzym. Het Cas9/sgRNA complex dat wordt binnengebracht 
in de planten-, dieren- of humane cel (= transfectie) zal binden aan het target DNA en op die 
plaats zal het Cas-enzym een dubbelstrengige breuk induceren. Het organisme zal echter deze 
dubbelstrenge breuk proberen te herstellen aangezien breuken die niet hersteld zijn kunnen 
leiden tot apoptose of verlies van genomische stabiliteit. Dit herstelproces gebeurt echter niet 
zonder fouten; wanneer een fout gemaakt wordt bij dit herstel zal op de knipplaats een mutatie 
ontstaan. [4], [23].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: Genome editing door middel van CRISPR/Cas9. In stap 1 en stap 2 wordt het Cas9 enzym en het sgRNA, 
bestaande uit tracrRNA en crRNA, getoond die een complex vormen. Dit zal in de planten-, dieren- of humane cel 
binden op de target sequentie in het genoom (Stap 3) en vervolgens zal het Cas9 een dubbelstrengige breuk maken 
op die plaats (stap 4) [4]. 
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De dubbelstrengige breuken worden typisch hersteld door middel van non-homologous end 
joining (NHEJ). Via NHEJ worden dubbelstrengige breuken hersteld zonder meegeven van een 
homologe template (Figuur 7). Bij dit herstellen kunnen zowel deleties, een veranderde 
sequentie en kleine inserties geïnduceerd worden. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen 
dat het de genexpressie verandert of een knock-out van het target gen ontstaat. [4], [23], [24] .  
 

 
Figuur 7: mogelijke mutatie-types na non-homologous end joining: deletie waarbij een deel van de sequentie 
verwijderd wordt, een veranderde sequentie waarbij een deel vervangen wordt, en insertie waarbij een nieuw deel 
zal worden toegevoegd in de sequentie [4]. 
 
Een tweede optie om de dubbelstrengige breuk te herstellen is homology-directed repair 
(HDR). Dit is een mechanisme waarbij een donortemplate DNA, homoloog aan de te herstellen 
sequentie, meegeven wordt. Op deze donortemplate kan een zelfgekozen mutatie aangebracht 
worden die dan wordt ingebouwd ter hoogte van de dubbelstrengige breuk na CRISPR/Cas9 
(figuur 8). Hierbij is het mogelijk knock-in (insertie van een gen) organismen te creëren. Knock-
in organismen zijn bijvoorbeeld nuttig om genfuncties en ziektes te onderzoeken [4], [20]  

 
Figuur 8: mogelijke uitkomsten van HDR: kleine sequenties kunnen veranderd worden om aan gencorrectie of 
modificatie te doen (links),  grote sequenties zoals volledige genen kunnen ingevoegd worden (rechts) [4].  
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Voor verschillende gewassen werden de laatste jaren veel studies gepubliceerd waarbij 
CRISPR/Cas9 gebruikt werd.  In Europa is het gebruik van CRISPR/Cas9 echter niet 
vanzelfsprekend aangezien de organismen bekomen door middel van CRISPR/Cas gereguleerd 
worden zoals genetically modified organisms (GMOs). Dit impliceert dat onderzoek met 
CRISPR/Cas mogelijk is, maar dat het op de markt brengen van genome edited producten streng 
gereguleerd is [19], [25]. Het ILVO gebruikt op dit moment CRISPR/Cas9 bij cichorei (1) om 
de bitterheid te beïnvloeden en zo nieuwe toepassingen voor cichorei te kunnen ontwikkelen en 
(2) om haploïd inducers (mutaties in CENH3) te maken om te gebruiken in de veredeling.  
 
2.3 DNA VISUALISATIETECHNIEKEN 
 
2.3.1 Specifieke chromosoomsequenties voor identificatie van chromosomen 
 
Via chromosoomvisualisatie, kan een beter inzicht verkregen worden in de organisatie en 
structuur van het genoom en de chromosomen. Hierbij is een eerste belangrijke stap het 
verkrijgen van kwalitatief goede chromosoompreparaten, waarbij de chromosomen goed 
gespreid worden en individueel onderscheidbaar zijn.  Een methode om de chromosomen goed 
te spreiden op een preparaat is de steamdrop methode waarbij de chromosomen een betere 
spreiding krijgen door het toevoegen van stoom [26]. Chromosomen zijn echter niet altijd 
makkelijk te identificeren enkel op basis van hun lengte. Dikwijls worden specifieke 
cytogenetische merkers gebruikt voor chromosoomidentificatie. De geconserveerde tandem 
georganiseerde repetitieve sequenties 5S en 45S rRNA genen zijn algemeen gebruikt als 
cytogenetische merkers. Ze worden gebruikt om een karyotype op te stellen van verschillende 
plantensoorten, zoals de lotusbloem, grassen en andere [27] [28]. Ook bij ILVO werden deze 
5S en 45S rDNA sequenties vaak gebruikt voor karyotypering, o.a. bij Hydrangea, 
Spathiphyllum, Rosa, Calendula, enz. [29]–[32]. Daarnaast kunnen ook andere tandem repeats 
zoals telomeer repeats en centromeer repeats gebruikt worden om chromosomen te 
identificeren. De tandem repeats resulteren vaak in specifieke patronen op de chromosomen 
waardoor het op deze manier mogelijk is het chromosoom te herkennen en een karyotype op te 
stellen. In figuur 9 is de typische vorm van een chromosoom afgebeeld met aanduiding van de 
telomeer en centromeer [26],[32].  
 

 
Figuur 9: Weergave van een chromosoom met aanduiding van de telomeren en het centromeer [33]. 
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2.3.2 Fluorescence In Situ hybridisation (FISH) 
 
Door de grote vooruitgang in de moleculaire cytogenetica en methoden zoals FISH is er 
gedurende de voorbije jaren een beter inzicht gekregen in de structuur, functie, organisatie en 
evolutie van genen en het genoom. Door middel van DNA in situ hybridisatie is het mogelijk 
de locatie en abundantie van specifieke DNA-sequenties te bepalen op de fysieke 
chromosomen. De lengte van een chromosomaal fragment dat routinematig gevisualiseerd kan 
worden door FISH is tussen de 5 kb en 10 kb. Een gen is echter tussen de 2500 – 4000 
basenparen lang. Om individuele plantengenen te visualiseren op chromosomen zijn dus zeer 
gevoelige FISH methoden nodig [34]. 
 
Het principe van FISH wordt weergegeven in figuur 10. Het chromosomaal DNA op de slide 
wordt gedenatureerd en kan hierdoor binden met een gelabelde (en ook gedenatureerde) probe. 
Het DNA van de probe is fluorescent gelabeleld. Na hybridisatie van de probe aan het 
complementaire chromosomaal DNA is het mogelijk de gewenste chromosoom sequentie te 
visualiseren door middel van fluorescentie microscopie. [35] 
 

 
Figuur 10: FISH workflow: gelabeld DNA (probe) wordt gehybridiseerd met chromosomaal DNA op de 
chromosoom slide gevolgd door een fluorescente detectie [35].   
 
FISH kent veel voordelen; er kan een goede resolutie bereikt worden, het is een veilige techniek 
en er kunnen simultaan meerdere sequenties gelokaliseerd worden. Nadelig aan FISH is echter 
dat het DNA eerst gedenatureerd moet worden, zodat het enkelstrengig is, en de probe gebonden 
kan worden. Deze denaturatie stappen kunnen resulteren in structurele veranderingen van het 
chromosomaal DNA. Dit verhindert bepaalde visualisatie en 3D analyse mogelijkheden. 
Daarnaast is FISH tijdrovend. Er is dus nood aan een snellere visualisatietechniek waarbij geen 
denaturatiestap noodzakelijk is [34].  
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2.3.3 RNA guided endonuclease – in situ labeling (RGEN-ISL) 
 
Verschillende methodes zijn reeds uitgeprobeerd om een DNA-visualisatietechniek te kunnen 
toepassen waarbij geen denaturatiestap nodig is. Ondanks dat CRISPR/Cas voornamelijk 
gebruikt wordt om mutaties te induceren, kan het ook als DNA-visualisatietechniek gebruikt 
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gemuteerd (recombinant) Cas9 enzym dat het 
DNA niet zal knippen. Dit katalytisch inactief Cas enzym krijgt de naam dead Cas9 (dCas9) en 
kan een complex vormen met een fluorescent gelabeld gRNA. Wanneer dit complex bindt aan 
de specifieke target genomische sequentie zal deze niet geknipt worden maar kan het 
fluorescent signaal op die specifieke plaats wel gevisualiseerd worden [4]. Deze techniek 
waarbij gebruik gemaakt wordt van een dCas9 in gefixeerde cellen wordt de RNA-guided 
endonuclease in situ-labeling (RGEN-ISL) techniek genoemd en werd tot nu toe maar in een 
zeer beperkt aantal studies gebruikt voor planten, namelijk in gefixeerde nuclei en weefsels van 
soja, tomaat, zonnebloem, tabak, Arabidopsis thaliana en Sorghum bicolor[7], [32].  
 
Het principe van RGEN-ISL wordt weergegeven in figuur 11. Als eerste stap in het proces 
wordt het gRNA gevormd. Het gRNA complex wordt gevormd door samenvoegen van het 
crRNA en het trans-activating crRNA (tracrRNA), waarbij het crRNA de specifieke 
protospacer bevat en het tracrRNA gelabeld is met een fluorochroom. In de tweede stap wordt 
het RNP-complex gevormd door het gRNA samen te voegen met het recombinante dCas9 
proteïne [7], [12]. Dit RNP-complex wordt gehybridiseerd met het DNA op een 
chromosoompreparaat of een weefselsectie op een microscopische slide. Het resultaat kan 
bekeken worden via fluorescentie microscopie. In deze bachelor proef zal de RGEN-ISL 
technologie geoptimaliseerd worden voor cichorei om centromerische sequenties te 
visualiseren [12]. 
 

 
 
Figuur 11: Schematische weergave van het RGEN-ISL principe: in (a) wordt het gRNA complex gevormd door de 
samenvoeging van het crRNA (dat de targetsequentie bevat) en het tracrRNA (dat fluorescent gelabeld is), dit zal 
samen met het dCas9 proteïne het RNP-complex vormen (b). Dit complex zal de mogelijkheid hebben de target 
sequentie te visualiseren (c) [7]. 
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3 MATERIAAL EN METHODEN  
 
3.1 PLANTENMATERIAAL 
 
Tijdens deze bachelorproef werd gewerkt met cichorium intybus genotype VL80. VL80 is een 
lijnvermeerdering na een verdere inteelt van L9001, het genotype waarmee de in house genome 
assembly in het IVLO gebeurd is. De zaden van dit genotype worden zowel in een kiemkast als 
rechtstreeks in de serre gezaaid.  
 
3.1.1 Zaden uitzaaien kiemkast  
 
Om zaden uit te zaaien in een kiemkast worden een twintigtal zaden verspreid over een vochtig 
filterpapier in een petriplaat. Deze petriplaat wordt enkele dagen tot 1 week in de kiemkast 
geplaatst. Om voor een snelle kieming te zorgen staat de kiemkast ingesteld op 30°C bij 12 uur 
licht en 20°C bij 12 uur donker. De relatieve vochtigheid van de kiemkast bedraagt nagenoeg 
100%. In de kiemkast loopt er continu water langs de zijkant en daarnaast wordt er vier keer 
per uur gedurende twee minuten water verneveld voor een optimaal kiemproces. De kieming 
wordt dagelijks opgevolgd tot de wortels ongeveer 2 cm lang zijn waarna deze geoogst worden 
(zie verder). De zaailingen worden nadien verspeend in de serre in terracotta potjes in zaai en 
stekgrond (Saniflor®: potgrond op basis van tuinturf, witveen, perliet en meststoffen op basis 
van calcium, magnesium en meststof; DS: 25%; OS: 20%; Ph (water)-zone: 5 – 6,5; NPK 7-7-
10: 2 kg/m3). Om de zaailingen af te harden wordt een gemiddelde temperatuur van 22°C 
aangehouden in de serre en worden de terracotta potjes bedekt met een glasplaat om uitdroging 
te voorkomen.  
 
3.1.2 Zaden uitzaaien serre 
 
Zaden werden ook rechtstreeks uitgezaaid in de serre. Hiervoor worden de zaden in een 
kweektray of grote pot gezaaid in zaai en stekgrond (Saniflor®: potgrond op basis van tuinturf, 
witveen, perliet en meststoffen op basis van calcium, magnesium en meststof; DS: 25% ;OS: 
20%; Ph (water)-zone: 5 – 6,5; NPK 7-7-10: 2 kg/m3). Na het tevoorschijn komen van de eerste 
kiemblaadjes worden de zaailingen verspeend en in terracotta potten gezet. De zaailingen 
worden op dezelfde manier behandeld als deze vanuit de kiemkast om een optimale 
acclimatisatie te verkrijgen. Er wordt namelijk ook een gemiddelde temperatuur van 22°C 
aangehouden in de serre en de terracotta potjes worden bedekt met een glasplaat. 
 
3.2 MAKEN VAN CHROMOSOOMPREPARATEN 
 
Voor toepassen van de DNA-visualisatie technieken, zowel voor FISH als RGEN-ISL, is het 
belangrijk om goede chromosoompreparaten te hebben. Idealiter liggen de chromosomen van 
cichorei gespreid op deze chromosoompreparaten en zijn er ook duidelijk gevormde nuclei te 
zien. Het uitgangsmateriaal voor het maken van de chromosoomslides zijn jonge worteltjes van 
cichorei zaailingen. 
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3.2.1 Worteltips oogsten en fixeren 
 
Het is van groot belang om planten te gebruiken die in de groeifase zijn met jonge wortels die 
actief celdeling ondergaan. Om de celdeling nog te bevorderen wordt twee dagen voor het 
oogsten geen water meer gegeven aan de planten. Daarna worden de worteltips geoogst en 
geïncubeerd in een oplossing met mitoseremmer, bv. 8-hydroxyquinoline en colchicine, 
waardoor de celdeling in de wortels geïnhibeerd wordt ter hoogte van de metafase tijdens de 
mitose. Chromosomen zijn namelijk individueel zichtbaar in de metafase. Daarna worden de 
worteltips overgebracht in een fixerende oplossing (carnoy oplossing = mix van ethanol en 
azijnzuur). Worteltips kunnen na de fixerende oplossing in een 70% ethanol oplossing gebracht 
worden, waardoor het mogelijk is de worteltips te bewaren in de diepvries (-20°C). Fixatie van 
de worteltips is nodig om de structuur van de chromosomen te bewaren tijdens alle processen 
die nog moeten volgen.  
 
Reagentia:     Colchicine  

8-hydroxyquinoline 
100% ethanol 
70% ethanol 
100% Azijnzuur  
Milli Q water 

 
Oplossingen:  

- 0,1% colchicine  
0,01 g colchicine  
10 ml mQ Samenvoegen in glazen fles  
à 10 ml per glazen flesje, in 50 ml falcon in frigo bewaren 

 
- 500 x stock 8-hydroxyquinoline   

0,036 g 8-hydroxyquinoline 
500 µl 100% ethanol  
Samenvoegen in epje en vortexen 
à in 2 ml epje in frigo bewaren  

 
- 8-hydroxyquinoline/colchicine oplossing 

10 ml 0,1% colchicine oplossing  
(na oogsten : + 20 µl 500X 8-hydroxyquinoline) 
à op moment zelf maken 

 
- Carnoy oplossing 

3:1 ethanol:azijnzuur 
Voor 400 ml: 300 ml ethanol + 100 ml azijnzuur 
 

- 70% ethanol  
Voor 300 ml: 210 ml 100% ethanol + 90 ml demi water 
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Protocol: 
 
Breng 10 ml 8-hydroxyquinoline/colchicine oplossing in glazen flesjes.  
 
Oogst per genotype minimum 5 worteltips van ongeveer 1 cm en voeg deze toe aan een glazen 
flesje met de colchicine oplossing door middel van een pincet. 
 
Bewaar de flesjes 3 uur in de frigo op 4°C. 
 
Breng 10 ml carnoy oplossing in nieuwe glazen flesjes. Neem de worteltipjes uit de 8-
hydroxyquinoline/colchicine oplossing door middel van een pincet, dep de worteltopjes af op 
een filterpapier en voeg deze toe aan de flesjes met Carnoy oplossing.  
 
Laat de worteltipjes 1 uur op kamertemperatuur in de carnoy oplossing incuberen.  
 
Breng 10 ml 70% EtOH in nieuwe glazen flesjes, neem de worteltipjes uit de carnoy oplossing 
door middel van een pincet en voeg deze toe aan de flesjes met 70% ethanol.  
 
De worteltips in 70% ethanol kunnen worden bewaard bij -20 °C gedurende enkele weken. 
 
Afvalverwerking 
 

- 8-hydroxyquinoline/colchicine oplossing: kankerverwekkende afvalstoffen. 
- Carnoy oplossing: zuur organisch afval. 

 
3.2.2 Celsuspensies maken 
 
Van de gefixeerde worteltips worden celsuspensies gemaakt door middel van een 
enzymoplossing die de celwand zal verwijderen en het cytoplasma gedeeltelijk zal laten 
verdwijnen. Van deze celsuspensies worden nadien chromosoompreparaten gemaakt. Door de 
worteltips met enzymen te bewerken en het cytoplasma en de celwand te verwijderen, zullen 
de chromosomen mooi gespreid worden op de slide. Gedurende het maken van de celsuspensies 
zal een 0,6% enzymoplossing (mix van cellulase, pectolyase en cytohelicase) gebruikt worden.   
 
Reagentia:     Leidingwater 

Citraatbuffer 0,1 mol/l (0,1 mol/l sodiumcitrate tribasic dihydrate en 0,1 mol/l 
citric acid) 
Demiwater  
Ethanol 100% 
 

Oplossingen: 
- Enzymstock 2%     

- 2% cellulase (Onozuka RS) 
- 2% pectolyase (Pectolyase Y-23) 

 
- Citraatbuffer 0,1 mol/l 

- 0,1 mol/l citroenzuuroplossing (oplossing A) 
à 9,606 g in 500 ml mQ 

- 0,1 mol/l trinatriumcitraat dihydraat oplossing (oplossing B) 
à 14,705 g in 500 ml mQ 

è  255 ml oplossing A + 245 ml oplossing B 
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Breng op pH 4,5-4,6 (met oplossing A daalt pH en met oplossing B stijgt pH)  
Verdeel per 200 ml  
Autoclaveer en bewaar in de koelkast 

 
- Enzymoplossing (1%)     

- 1 deel (100µl) enzymstock  
- 1 deel (100µl) 0,1 mol/l citraatbuffer 
- Samenvoegen in eppendorf en vortexen 

 
Protocol: 
 
Vul in een 12-well plaat 3 wells per plantnummer met een paar ml leidingwater. 
 
Haal de worteltips uit de glazen flesjes met 70% ethanol met een pincet en leg deze in de eerste 
well met leidingwater.  
 
Laat de worteltips 5 min zitten in de eerste well en breng deze daarna over naar de volgende 
well. Spoel met andere woorden de worteltips 3 keer 5 min in leidingwater. 
 
Vul ondertussen een vierde well per plantnummer met een paar ml citraatbuffer. 
 
Breng na de laatste spoelstap in water de worteltips over in de citraatbuffer. 
 
Laat de worteltips 20 min op kamertemperatuur in de citraatbuffer adapteren aan de pH 4,4 – 
4,8.  
 
Ontdooi ondertussen de 1% enzym stockoplossing en verdun deze tot een 0,6% enzymoplossing 
(zet op ijs).  
Berekening: 1200 µl 1% enzymoplossing + 800 µl citraatbuffer. 
 
Snijd 1 tot 2 mm af van de tips door met twee naalden kruislings over elkaar te snijden zodat 
enkel de uiterst witte top van de worteltipjes zal overblijven.  
 
Zuig de worteltips op met een glazen pipet en breng over in een eppendorf. 
 
Verwijder zoveel mogelijk citraatbuffer uit de eppendorf zonder de tips op te zuigen. 
 
Voeg 200 µl van de 0,6% verdunde enzymoplossing toe en laat 30 min incuberen bij 37°C in 
een thermomixer (eppendorf thermomixer). 
 
Na incubatie goed vortexen. Er moet een ‘wolkje’ van cellen zichtbaar vrijkomen uit de 
worteltopjes.  
 
Voeg 500 µl demiwater per eppendorf toe om het enzym te verdunnen en activiteit ervan te 
stoppen. 
 
Centrifugeer gedurende 1 min op 13393 g op kamertemperatuur.  
 
Verwijder het supernatans met een pipet.  
 
Voeg 500 µl ethanol 100% toe. 
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Centrifugeer 1 min op 13393 g op kamertemperatuur.  
 
Inverteer de eppendorf op papier om het supernatans te verwijderen. 
 
Resuspendeer de pellet in 20-150 µl 100% ethanol. De celsuspensies zijn nu jarenlang 
bewaarbaar bij -20°C. 
 
3.2.3 Chromosoompreparaten maken 
 
De celsuspensies worden nu gebruikt om chromosoompreparaten te maken. Hiervoor wordt de 
‘steamdrop methode’ gebruikt [26]. Hierbij worden twee fixatieven met een bepaalde 
verhouding van ethanol en azijnzuur toegevoegd aan het preparaat en worden door middel van 
stoom de chromosomen beter gespreid op de slide. 
 
Reagentia:  
Celsuspensie in eppendorf op ijs 
Ethanol 100% 
Azijnzuur  
 
Oplossingen: 

- Fixatief 1        
Ethanol en azijnzuur samenvoegen 2:1 verhouding   
EtOH:CH3COOH  2:1 

- Fixatief 2      
Ethanol en azijnzuur samenvoegen 1:1 verhouding  
EtOH:CH3COOH  1:1 
 

Protocol: 
 
Vortex de celsuspensies. 
 
Noteer datum en nummer plant op draagglaasje.  
 
Voeg 11 µl celsuspensie toe op slide. 
 
Laat de celsuspensie vasthechten op de slide door deze te laten drogen aan de lucht.  
 
Voeg 22 µl fixatief 1 in het midden van de celsuspensie toe, hierbij is granulevorming zichtbaar 
in de vorm van ringen. 
 
Oefen stoom uit op de slide door middel van kort uit te ademen op ongeveer 20 cm van de slide. 
 
Voeg onmiddellijk 22 µl van fixatief 2 toe. Oefen opnieuw stoom uit door kort uit te ademen 
op ongeveer 20 cm van slide. 
 
Laat de slide drogen aan de lucht in een rek. 
 
De kwaliteit van de chromosoompreparaten wordt eerst beoordeeld via 
fasecontrastmicroscopie. Hiervoor worden de slides bekeken met de lichtmicroscoop (Leica 
DMIRB) bij 200x (20x10) vergroting en fasering PH1. 
 
De beste slides worden dan geselecteerd om FISH en RGEN-ISL op toe te passen.  
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3.3 FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDISATION (FISH) 
 
De RGEN-ISL techniek zal geoptimaliseerd worden gebruik makende van targets voor het 5S 
rDNA gen en de Arabidopsis-like telomere repeat. Deze laatste repeat is een universele tandem 
repeat die in vele plantengeslachten al werd gebruikt voor lokalisatie van de 
chromosoomtelomeer. Om eerst te bepalen of deze Arabidopsis-like telomere repeat ook te 
lokaliseren is op de chromosomen van cichorei en waar het 5SrDNA gen ligt, wordt eerst een 
FISH analyse gedaan. De resultaten van de FISH zullen dan nadien gebruikt worden om te 
vergelijken met de RGEN-ISL resultaten. 
 
Daarnaast wordt ook gezocht in het genoom van cichorei naar andere telomeer en vooral 
centromeer repeats. Hiervoor wordt samengewerkt van Ilya Kirov van de Agricultural 
University in Moskou, Rusland, die bio-informatica software ontwikkeld heeft om tandem 
repeats te identificeren in een genoomsequentie. Via FISH wordt eerst geverifieerd of de 
geïdentificeerde repeats gelokaliseerd kunnen worden op de chromosomen van cichorei en of 
ze centromerische of telomerische repeats zijn. Pas daarna zullen ze ook met RGEN-ISL getest 
worden. 
 
Bij uitvoeren van FISH wordt eerst een voorbehandeling gedaan met paraformaldehyde om de 
chromosomen te beschermen tegen de vele wasstappen zodat hun structuur behouden blijft 
gedurende het hele proces. Vooraleer de hybridisatie in te zetten worden de chromosomen en 
de probe afzonderlijk gedenatureerd (enkelstrengig gemaakt), waarna ze tijdens de 
hybridisatiestap elkaar kunnen binden en zo terug renatureren (terug dubbelstrengig worden). 
De 5S probe is gelabeld met een hapteen (biotine). Tijdens de detectie stap wordt dit hapteen 
gebonden met streptavidine dat op zijn beurt fluorescent gelabeld is (= indirecte detectie) en 
dus detecteerbaar onder de fluorescentie microscoop. De telomeer en centromeer probes zijn 
rechtstreeks fluorescent gelabeld (= directe detectie).  
 
3.3.1 FISH probes 
 
De 5S rDNA probe werd vroeger al gemaakt bij ILVO volgens de volgende stappen: (1) 
plasmide DNA isolatie van het plasmide pSCT7 ([36]) dat het 5S rRNA gen bevat, en (2) 
labeling met biotine via nick-translatie. De Arabidopsis-like telomeer repeat probe werd 
aangekocht bij Sigma-Aldrich, rechtstreeks gelabeld met het Cy3 fluorochroom (rode 
fluorescentie) ([Cy3] – CCCTAAACCCTAAACCCTAAA). 
 
Op basis van het genoom van cichorei, gekend binnen ILVO door middel van in house genome 
assembly, werden door twee zelf ontwikkelde pipelines, TAREAN TRs en NanoTRF, 5 
repetitieve elementen (= clusters) geïdentificeerd die mogelijks centromerisch of telomerisch 
gelokaliseerd kunnen liggen op de chromosomen van chicorei [37].  Probes hiervoor werden 
aangekocht rechtstreeks gelabeld met Cy3 (Sigma Aldrich) of FITC (groene fluorescentie; 
EurofinsGenomics).  
 
 

• CL133: [Cy3]- CATAAAGGAAATAAGCATGGGAAGTAT 
• CL1: [Cy3]- GTTTTCATATGATGGATTAGGGTTTTCTA 
• CL85: [Cy3] - CCCTTTTGTCCAGAAACGCTCCTACAGA 
• CL90: [Cy3]- GACCAAATGGGAGCATTCTCCTGGT 
• CL2: [Cy3]- GGTGTACCTGGGTTCATGAGAAACTCCTT 
• CL2 : [FITC]- GGTGTACCTGGGTTCATGAGAAACTCCTT 
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Er wordt telkens 50 ng à 100 ng probe toegevoegd aan de hybridisatiemix.   
 
Berekeningen 5s probe 
 
Na nick-translatie is de concentratie 50 ng/ µl 
 
è 2 µl probe (=100 ng) in mix (zie verder) doen. 
 
Berekeningen Arabidopsis-like telomeer probe 
 
Specificaties probe:  
100 µmol/l   
MW = 6780 g/mol 
21,8 nmol 
147,8 µg/219µl  
 
Berekening concentratie op basis van MW:  
100 μl x 6780 g/mol = 0,6780 g/l (= μg/μl) à 678,0 ng/μl 
 
è 0,20 µl probe (=100 ng) in mix (zie verder) doen. 
 
Berekeningen repetitieve sequenties 
 
Cluster 1 (CL1) – Cy3 
Specificaties probe:  
340,7 µg/ 360 µl   
 
Berekeningen:  
340,7 µg/ 360 µl  = 340700 ng/ 360 µl = 946,39 ng/µl voor 100 µmol/l 
Voor 10 µmol/l = 94,639 ng/µl ( 
 
è 1,057 µl probe (=100 ng) in mix (zie verder) doen. 
 
Cluster 2 (CL2) – Cy3 
Specificaties probe:  
208,6 µg/ 222 µl  
 
Berekeningen:  
208,6 µg/ 222 µl = 208600 ng/ 222 µl = 939,64 ng/µl voor 100 µmol/l 
Voor 10 µmol/l 93,964 ng/µl 
 
è 1,56 µl probe (=100 ng) in mix (zie verder) doen. 
 
Cluster 2 (CL2) – FITC 
Specificaties probe:  
303,00 µg/ 319 µl  
 
Berekeningen:  
303,00 µg/ 319 µl = 303000 ng/ 319 µl =  949,84 ng/µl voor 100 µmol/l 
Voor 10 µmol/l 94,984 ng/µl 
 
è 1,05 µl probe (= 100 ng) in mix (zie verder) doen. 
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Cluster 85 (CL85) – Cy3 
Specificaties probe:  
225,5 µg/ 252 µl   
 
Berekeningen:  
225,5 µg/ 252 µl   = 225500 ng/ 252 µl = 894,05 ng/µl voor 100 µmol/l 
Voor 10 µmol/l 89,405 ng/µl 
 
è 1,12 µl probe (= 100 ng) in mix (zie verder) doen. 
 
Cluster 90 (CL90) – Cy3 
Specificaties probe:  
379,8 µg/ 464 µl   
 
Berekeningen:  
379,8 µg/ 464 µl   = 379800 ng/ 464 µl = 818,53 ng/µl voor 100 µmol/l 
Voor 10 µmol/l 81,853 ng/µl 
 
è 1,22 µl probe (= 100 ng) in mix (zie verder) doen. 
 
Cluster 133 (CL133) – Cy3 
Specificaties probe:  
70,2 µg/ 79 µl   
 
Berekeningen:  
70,2 µg/ 79 µl   = 70200 ng/ 79 µl = 888,61 ng/µl voor 100 µmol/l 
Voor 10 µmol/l 88,861 ng/µl 
 
è 1,13 probe (= 100 ng) in mix (zie verder) doen. 
  



   

27 

3.3.2 FISH 
 
Reagentia: 
 

- 20 x SSC: 3 mol/l NaCl, 0,3 mol/l natriumcitraat; pH 7,0 (met HCl).  
- NaCl: 1 mol/l = 58,44 g/l  

à 3 mol/l  = 175,32 g/l NaCl 
- Natriumcitraat: 1 mol/l = 294,1 g/l  

à 0,3 mol/l= 88,23 g/l 
è175,32 g NaCl + 88,23 g natriumcitraat + 800 ml MQ water 
pH 7,0 met HCl 
Leng aan tot 1l 
Filtreer en autoclaveer (enkele weken houdbaar) 
 

- 4 % Paraformaldehyde:  
Verdun 4g paraformaldehyde in 80 ml voorverwarmd MQ water (60°C). Meng en voeg 
enkele KOH (1 mol/l) druppels toe tot pH = 7 à 8 (of tot oplossing helder is) 
Laat afkoelen tot kamertemperatuur en leng aan tot 100 ml 

 
- EtOH:  

- 70%: 140 ml EtOH bij 60 ml mQ (Bewaar in diepvries op -20°C) voegen 
- 90%: 180 ml EtOH bij 20 ml mQ voegen 
- 96%: 192 ml EtOH bij 8 ml mQ voegen 

 
- Formamide: 

Gebruik gedeïoniseerd formamide 
Bewaar in diepvries op -20°C 
 

- 50% Dextransulphate:  
Los 5 g dextraansulfaat op in 10 ml mQ water 
Niet autoclaveren 
Filtersterilisatie (door middel van filter van 0,22 µm) 
Bewaar in diepvries op -20°C 

 
- 10% SDS:  

Los 10 g sodium dodecyl sulphate op in 100 ml MQ water 
Niet autoclaveren 
Filtersterilisatie (door middel van filter van 0,22 µm) 
Bewaar in diepvries op -20°C 

 
- 1x TN-Buffer: 0,1 mol/l Tris-HCl met pH 7,5 en 0,15 mol/l NaCl. Steriliseer door 

middel van autoclavering 
- Tris-HCl: 1 mol/l = 121,14 g/l  

à 60,57 g in 500 ml MQ 
pH: 7,5 door middel van HCl   
Leng aan tot 500 ml 

- NaCl: 1,5 mol/l = 87 g/l   
à 43,5 g in 500 ml MQ 
 
è 200 ml 1 mol/l Tris-HCl + 200 ml 1,5 mol/l NaCl + 1600 ml mQ = 2l (voor 
concentratie 0,1 mol/l Tris-HCl en 0,15 mol/l NaCl) 



   

28 

 
- TNB-Buffer:  

0,5% blocking reagent in TN buffer 
Bewaar in diepvries op -20°C 

 
- 1% blocking reagent in 1x TN buffer (= blocking buffer):  

Langzaam 1g van de blocking reagent toevoeggen aan 100 ml 1 x gefiltreerde TN buffer 
Opwarmen tot 60°C, terwijl mengen 
Bewaar in frigo 
 

- 0,5% blocking reagent:  
50ml 1% blocking reagent + 50 ml gefiltreerde TN-buffer 
Bewaar in frigo 
 

- Cy-3 conjugated streptavidin:  
Verdun 1 mg/ml Cy-3 stock 1:250 (v/v) in blocking buffer 

 
- Biotinylated anti-streptavidin:  

Verdun 0,5 mg/ml stock 1:50 (v/v) in blocking buffer 
 

- Anti-dig fluorescein:  
Verdun 200µg/ml anti-dig fluorescein stock 1:10 (v/v) in blocking buffer 

 
- Rabbit-anti-sheep fluorescein:  

Verdun 1,5 mg/ml stock 1:75 (v/v) in blocking buffer 
 

- Anti-rabbit- fluorescein: 
Verdun 1,5 mg/ml anti-rabbit-fluorescein stock 1:75 (v/v) in blocking buffer. 

- DAPI (4’,6-diamino-2-phenylindole):  
Stockoplossing van 100 µg/ml in MQ 
Voor gebruik verdunnen tot 1 µg/ml in 2 x SSC (1:100 dilution in 2X SSC). 

 
- Vectashield:  

Vector Laboratories; Cat. No. H-1000 
 
Benodigdheden 
 
Hybridisatie oven 
Warmwaterbad 
Thermomixer  
 
Protocol 
 
Voorbehandeling 
 
Droog de chromosoompreparaten in een incubator op 37 °C overnacht in de hybridisatieoven. 
 
Incubeer de slides in 4% paraformaldehyde op kamertemperatuur voor 8 minuten.  
 
Was de slides in 2x SSC op kamertemperatuur, twee maal 7 minuten. 
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Dehydrateer de slides voor 3 min in 70% ethanol (-20°C uit diepvries). 
 
Dehydrateer de slides voor 3 min in 90% ethanol en 3 min in 100% ethanol. 
 
Laat bedekt drogen aan de lucht.  
 
Hybridisatie 
 
Maak de hybridisatie mix zoals weegeven in Tabel I. 
 
Tabel I: Hybridisatiemix FISH voor de verschillende probes met de verschillende hoeveelheden per slide: 5S, 
Arabidopsis like telomeer, Cluster 1, Cluster 2, Cluster 85, Cluster 90 en Cluster 133; 5S probe met biotine 
gelabeld, andere probes met Cy3 gelabeld. 
 
Hybridisatiemix 5S 

PROBE 
TELOMEER 
PROBE  

CL1 CL2 CL85 CL90 CL133 

Formamide  40 µl 40 µl 40 µl 40 µl 40 µl 40 µl 40 µl 

50% 
Dextraansulfaat 

16 µl 16 µl 16 µl 16 µl 16 µl 16 µl 16 µl 

20x SSC 8 µl 8 µl 8 µl 8 µl 8 µl 8 µl 8 µl 
10% SDS 
 

4 µl 4 µl 4 µl 4 µl 4 µl 4 µl 4 µl 

Probe DNA (±100 
ng) 

2 µl 0,2 µl 1,06 
µl 

1,56 
µl 

1,12 
µl 

1,22 µl 1,13 µl 

Milli-Q-water 10 µl 11,8 µl 10,94 
µl 

10,44 
µl 

10,88 
µl 

10,78 
µl 

10,87 
µl 

Totaal 80 µl 80 µl 80 µl 80 µl 80 µl 80 µl 80 µl 
 
Meng de hybridisatiemix kort: vortex en shortspin. Bedek met aluminiumfolie. 
 
Denatureer de hybridisatiemix op 75°C voor 10 minuten in de thermomixer en zet daarna direct 
op ijs voor 5 min. Bereid ondertussen de vochtige kamers voor en plaats ze in oven bij 37°C.  
 
Voeg 80 µl hybridisatiemix per slide toe en bedek met dekglaasje. 
 
Denatureer de slides op 80°C voor 5 min (laat drijven in warmwaterbad op aluminiumdeksel 
en bedek het warmwaterbad met aluminiumfolie). 
 
Plaats de slides omgekeerd in de voorverwarmde vochtige kamer en incubeer overnacht op 
37°C (of kamertemperatuur) en bedek met aluminiumfolie.  
 
Stringente was 
 
Verwarm het warmwaterbad voor op 48°C, plaats 2 x SSC en de stringente oplossing (0,1 x 
SSC vanuit 20 x verdund) in het warmwaterbad  
 
Verwijder het dekglaasje door de slide verticaal te houden zonder druk uit te oefenen.  
 
Was de slides in 2 x SSC op kamertemperatuur voor 15 minuten. 
 
Was de slides twee maal in 0,1 x SSC op 48°C voor 7 minuten  
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Was de slides in 2 x SSC op 45°C door het bakje uit het warmwaterbad te halen na het inbrengen 
van de slides, dit voor 5 min.  
 
Was de slides een tweede maal in 2 x SSC op kamertemperatuur voor 5 minuten. 
 
Detectie stap (enkel voor de 5S probe = indirecte detectie) 
 
Was slides in verse TN-buffer op kamertemperatuur voor 5 minuten op de schudder. 
 
Voeg 100 µl TNB blocking buffer toe en plaats dekglaasje om evaporatie te verminderen.  
 
Incubeer slides in de vochtige kamer op kamertemperatuur voor 30 minuten.  
 
Verdun ondertussen de streptavidine-CY3 in 100 µl blockbuffer per slide. 
 
Laat de TNB-buffer uitlekken op papier. Voeg 100µl verdunde streptavidine-CY3 toe en plaats 
een dekglaasje.  
 
Incubeer de slides in de vochtige kamer op kamertemperatuur voor 45 tot 60 minuten. 
 
Was de slides 3 maal in verse TN-buffer op kamertemperatuur voor 5 min op de schudder.  
 
Was de slides 2 min in 2 x SSC. 
 
Tegenkleuring met DAPI en fluorescentie microscopie  
 
(zie verder) 
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3.3.3 Non denaturing fish 
 
Aangezien DNA dubbelstrengig is, is een denaturatiestap nodig bij FISH. Sommige regio’s in 
het genoom, zoals bijvoorbeeld de telomeerregio’s van chromosomen, hebben eerder een 
enkelstrengige conformatie. Deze regio’s kunnen gevisualiseerd worden door FISH, maar 
zonder denaturatiestap. Deze FISH wordt non denaturing FISH (ND-FISH) genoemd [38].  
 
Protocol 
 
Voorbehandeling 
 
Droog de chromosoompreparaten in een incubator op 37 °C overnacht in de hybridisatieoven. 
 
Was de slides in 2x SSC op kamertemperatuur, twee maal 7 min. 
 
Dehydrateer de slides voor 3 min in 70% ethanol (-20°C uit diepvries). 
 
Dehydrateer de slides voor 3 min in 90% ethanol en 3 min in 100% ethanol. 
 
Laat de slides bedekt drogen aan de lucht. 
 
Hybridisatie 
 
Bereid twee vochtig kamers voor en plaats één in de oven op 37°C en één op kamertemperatuur 
(verschillende condities).  
 
Bereid de hybridisatiemix voor (Tabel II): 100 ng probe samenvoegen met 2 x SSC tot een 
totaal volume van 80 µl per slide.  
 
Tabel II: Hybridisatiemix ND-FISH voor de Cluster 1 en Cluster 2 met de verschillende hoeveelheden per slide; 
probes met Cy3 gelabeld. 
 
Hybridisatiemix CL1 CL2 
2 x SSC  79,5 µl 79,2 µl 
Probe DNA (± 50 ng) 0,5 µl 0,8 µl 
Totaal 80 µl 80 µl 

 
Meng kort de hybridisatiemix en shortspin. 
 
Voeg 80 µl mix per slide toe en bedek met dekglaasje. 
 
Plaats de slides omgekeerd in de voorverwarmde vochtige kamer en incubeer 30 min, 1 u, 2u 
bij 37°C (verschillende condities).  
 
Stringente was 
 
Was slides 2 x in 2 x SSC 5 à 10 min  
 
Tegenkleuring met DAPI en fluorescentie microscopie 
 
Zie verder. 
  



   

32 

3.3.4 Multicolour FISH 
 
Een tweede variant van de conventionele FISH (zie 3.3.2) is multicolour FISH waarbij 
verschillende probes tegelijkertijd gevisualiseerd worden. De verschillende probes dragen dan 
elk een verschillend fluorochroom, hier Cy3 (rode fluorescentie) en FITC (groene 
fluorescentie), die kunnen gevisualiseerd worden door verschillende UV-filters in de 
fluorescentie microscoop.  
 
Protocol 
 
Voorbehandeling 
 
Droog de chromosoompreparaten in een incubator op 37 °C overnacht in de hybridisatieoven. 
 
Was de slides in 2x SSC op kamertemperatuur, twee maal 7 min. 
 
Dehydrateer de slides voor 3 min in 70% ethanol (-20°C uit diepvries). 
 
Dehydrateer de slides voor 3 min in 90% ethanol en 3 min in 100% ethanol.  
 
Laat de slides bedekt drogen aan de lucht. 
 
Hybridisatie 
 
Bereid twee vochtig kamers voor en plaasts in de oven op 37°C. 
 
Maak de hybridisatiemix volgens tabel III.  
 
Tabel III: Hybridisatiemix multicolour FISH voor de drie verschillende testcondities: (1) Cluster 2-FITC en 
Arabidopsis telomere like repeat – Cy3; (2) Cluster 1 – Cy3 en Cluster 2 - FITC; (3) Cluster 1 – Cy3, Cluster 2 - 
FITC en Arabidopsis telomere like repeat –Cy3. 
 
Hybridisatiemix 1 2  3 

Formamide  40 µl 40 µl 40 µl 

50% Dextraansulfaat 16 µl 16 µl 16 µl 
20x SSC 8 µl 8 µl 8 µl 
10% SDS 4 µl 4 µl 4 µl 
Probe DNA (±100 ng) 
CL1 
CL2 
Telomeer 

 
/ 
1,05 µl 
0,2 µl 

 
1,06 µl 
1,05 µl 
/ 

 
1,06 µl 
1,05 µl 
0,2 µl 

Milli-Q-water 10,75 µl 9,89 µl 9,69 µl 
Totaal 80 µl 80 µl 80 µl 

 
Meng kort de hybridisatiemix en shortspin. 
 
Voeg 80 µl mix per slide toe en bedek met dekglaasje. 
 
Plaats de slides omgekeerd in de voorverwarmde vochtige kamer en incubeer 30 min, 1 u, 2u 
bij 37°C (verschillende condities).  
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Stringente was 
 
Verwarm het warmwaterbad voor op 48°C, plaats 2 x SSC en de stringente oplossing (0,1 x 
SSC vanuit 20 x verdund) in het warmwaterbad  
 
Verwijder het dekglaasje door de slide verticaal te houden zonder druk uit te oefenen.  
 
Was de slides in 2 x SSC op kamertemperatuur voor 15 minuten. 
 
Was de slides twee maal in 0,1 x SSC op 48°C voor 7 minuten  
 
Was de slides in 2 x SSC op 45°C door het bakje uit het warmwaterbad te halen na het inbrengen 
van de slides, dit voor 5 min.  
 
Was de slides een tweede maal in 2 x SSC op kamertemperatuur voor 5 minuten. 
 
Tegenkleuring met DAPI en fluorescentie microscopie 
 
Zie verder. 
  



   

34 

3.4 RNA-GUIDED ENDONUCLEASE - IN SITU LABELING (RGEN-ISL) 
 
Na het uitvoeren van de FISH analyse waarbij de locatie van het 5S rDNA bepaald werd en 
bekeken werd of de Arabidopsis-like telomere repeat gelokaliseerd kon worden op de 
chromosomen van chicorei, worden deze sequenties gebruikt voor de optimalisatie van de 
RGEN-ISL. Hiervoor werden voor het 5S rDNA en de Arabidopsis-like telomere repeat 
protospacers ontwikkeld via Geneious [39] en de design tool van IDT [40] Hiervoor werden 
eerst de 5S sequenties van tarwe uit NCBI gehaald en geblast tegen het genoom van cichorei 
om zo de specifieke 5S sequenties van cichorei te identificeren. De geconserveerde regio van 
deze 5S sequenties werd geïdentificeerd via multiple alignment. De geconserveerde sequentie 
werd als input gebruikt in de IDT protospacer design tool. Van de mogelijke protospacers 
werden er 3 geselecteerd en besteld als crRNA (figuur 12). Het crRNA voor de Arabidopsis-
like telomeer repeat is hetzelfde als gebruikt door Ishii et al. (2019). Het tracrRNA is 
conventioneel en wordt gelabeld is met ATTO488 (groene fluorescentie). Het tracrRNA en 
crRNA wordt dan samengebracht om het gRNA te vormen. Dit gRNA wordt dan in complex 
(RNP-complex) gebracht met een recombinant Cas9 proteïne (dCas9). Dit dCas9 is zodanig 
gemuteerd dat het geen dsDNA breuken meer kan induceren. Dit RNP zal gehybridiseerd 
worden op de chromosomen van chicorei, waarna het fluorescent signaal (ATTO488) 
gevisualiseerd kan worden onder een fluorescentie microscoop.  

 
Figuur 12: Uitkomst van de gevonden protospacers voor de geconserveerde sequentie van het 5S rDNA gen in de 
IDT protospacer design tool. Drie verschillende protospacers werden geselecteerd (in rood aangeduid) voor 
gebruik in RGEN-ISL, met name 5S_1, 5S_2, 5S_3 [41]. 
 
3.4.1 Targets  
 
De crRNAs, tracrRNA en dCas9 proteïne werden besteld bij IDT (Alt-R® CRISPR-Cas9  
crRNA’s). De sequenties van de protospacers zijn:  
 
Tabel IV: Tabel met de verschillende targets en hun sequentie naam en sequentie. 
 
Oligo Sequentie naam Sequentie 
1 5S_1 /AltR1/rGrC rUrUrA rArCrU rGrCrG rGrArG rUrUrC 

rUrGrA rGrUrU rUrUrArGrArG rCrUrA rUrGrC rU/AltR2/ 
2 5S_2 /AltR1/rArC rUrArG rGrArU rGrGrG rUrGrA rCrCrC 

rCrCrU rGrUrU rUrUrA rGrArG rCrUrA rUrGrC rU/AltR2/  
3 5S_3 /AltR1/rCrG rCrCrC rArArG rCrArC rGrCrU rUrArA 

rCrUrG rGrUrU rUrUrA rGrArG rCrUrA rUrGrC rU/AltR2/  
4 Arabidopsis-like 

telomeer repeat 
/AltR1/rGrG rGrUrU rUrArG rGrGrUrUrUrA rGrGrG 
rUrUrU rGrUrU rUrUrArGrArG rCrUrA rUrGrC rU/AltR2/ 
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3.4.2 Aanmaak RNP complex 
 
Reagentia  

- Tris-EDTA buffer (TE-buffer) 
10 ml: 100 µl Tris Hcl 1 mol/l + 20 µl EDTA 0,5 mol/l + 9880 µl nuclease vrij water  

 
- 100 µmol/l crRNA (IDT)  

 
- 100 µmol/l tracrRNA- ATTO488 (IDT)  

 
- Duplex buffer (IDT) 

 
- 10 mmol/l DL-Dithiothreitol (IDT) 

 
- Alt-R S.p dCas9 protein V3 (IDT) stock 

Stock 62 µmol/l 1/10 verdunnen in TE-buffer 
 

- 10 x Cas9 buffer 
- 1mol/l KCl  

- M = 74,55 g/mol 
- Werkoplossing van 4 mol/l maken (5 ml maken) 
- m = c * V * M = 4 mol/l * 0,005 l * 75,55 g/mol = 1,511 g in nuclease 

vrij water 
- 50 mmol/l MgCl2 
- 200 mmol/l Hepes pH 7,5 

- M = 238,2 g/mol 
- Werkoplossing van 1 mol/l maken (5 ml maken) 
- m = c * V * M = 1 mol/l * 0,005 l * 238,2 g/mol = 1,191 g 

- 50% (v/v%) glycerol 
- 0,5 ml in 1 ml 

- 1% bovine serumalbumine (BSA)  
- 1 g in 100 ml à 0,01 g in 1 ml 

- 1% Tween20  
- 1 ml in 100 ml à 10 µl in 1 ml  

è Om 10 x Cas9 buffer te maken: 200 µl Hepes bij 250 µl KCl en 50 µl MgCl2 en 
500 µl glycerol en 10 µl Tween20 toevoegen. Aan de oplossing van 1 ml nog 0,01 g 
BSA toevoegen en laten oplossen.  

 
Protocol 
 
Aanmaak Guide RNA (10 µmol/l) 
 
Maak de Guide RNA mix:  

- 1 µl 100 µmol/l crRNA (custom IDT)   
- 1 µl 100 µmol/l tracrRNA-ATTO550/Alexa Fluor 488 (IDT)  
- 8 µl duplex buffer (IDT).  

 
Denatureer het gevormde Guide RNA-mix door deze te incuberen gedurende 5 minuten op 
95°C. Laat daarna de guide RNA-mix afkoelen naar kamertemperatuur. 
 
Bewaar in diepvries op -20°C. 
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Aanmaak RNP  
 
Maak de RNP-mix: 

- 1 µl 10 µmol/l gRNA  
- 1 µl 6,25 µmol/l Alt-R S.p dCas9 protein V3 (IDT)  
- 10 µl 10x Cas9 buffer  
- 10 µl 10 mmol/l DL-Dithiothreitil (DTT)  
- 80 µl nuclease vrij water  

 
Incubeer de RNP-mix 10 minuten op 26°C en bewaar de RNP-mix op 4°C.  
 
3.4.3 RGEN-ISL 
 
Reagentia  
 

- Tris-EDTA buffer  (TE buffer) 
10 ml: 100 µl Tris Hcl 1 mol/l + 20 µl EDTA 0,5 mol/l + 9880 µl nuclease vrij water  
 

- Werkoplossing crRNA 
2 nmol in 20 µl 1 x TE = 100 µmol/l 
 

- Werkoplossing tracrRNA-ATTO488 (gelabeld met fluorochroom) 
20 nmol in 200 µl 1 x TE = 100 µmol/l 

 
- 1 x PBS maken: 10 x PBS verdunnen in mQ  

200 ml per bakje x 2 wasstappen x 2 extra = 800 ml  
= 720 ml mQ + 80 ml 10 x PBS 
 

- EtOH 70%, 90%, 96%  
- 70%: 140 ml EtOH bij 60 ml mQ voegen 
- 90%: 180 ml EtOH bij 20 ml mQ voegen 
- 96%: 192 ml EtOH bij 8 ml mQ voegen 

 
- 10 x PBS (LC ID: 3023): verdunnen naar 1 x in mQ 

 
- 4 % formaldehyde: 

Voor 1l: 800ml 1 x PBS opwarmen tot 60°C, 40 g paraformaldehyde toevoegen en  
laten oplossen tot heldere oplossing (druppels NaOH toevoegen). Laat de oplossing 
afkoelen en filter de oplossing. Leng aan met 1 x PBS tot 1 liter. 

 
- 1 x Cas9 buffer: 1/10 verdunnen uit 10 x Cas9 buffer in TE buffer 

 
- 10 mmol/l DL-Dithiothreitol (IDT) 

 
- Alt-R S.p dCas9 protein V3 (IDT) stock 

 
- Tris-HCl pH 9 

- M = 157,60 g/mol 
- c = 0,04 mol/l 
- V = 0,5 l  
- m = c * V * M = 0,04 mol/l * 0,5 l * 157,60 g/mol = 3,152 g  

Aanlengen tot 500 ml met mQ, op pH zetten door middel van HCl en filteren  
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Protocol 
 
Optimalisatie 
 
Enkel uitgevoerd als optimalisatiestap voorbehandeling: 
 
Was de slides een halfuur in Tris-HCl bij 37°C in het warmwaterbad [42]. 
 
Was de slides tweemaal in 1 x PBS voor 5 minuten op kamertemperatuur. 
 
Voorbehandeling  
 
Voeg 100 µl 1xCas9 buffer/1mmol/l DTT (DL-Dithiothreitil) vers gemaakt toe op slide. Laat 
2 minuten incuberen op kamertemperatuur. 
 
Verwijder de overtollige buffer door de slide te kantelen zonder druk uit te oefenen.  
 
Breng 20 tot 30 µl RNP-complex aan op de slide. 
 
Bedek de slide met een dekglaasje.  
 
Laat de slides 1 tot 4 uur incuberen in een vochtige kamer bij 26°C of overnacht bij 4°C. 
 
Post-fixatie   
 
Was de slides in ijskoud 1xPBS voor 5 minuten. 
 
Was de slides in 4% formaldehyde in 1xPBS voor 5 minuten op ijs. 
 
Was de slides in 1xPBS voor 5 minuten op ijs. Dehydrateer de slides in ethanol 70%, 90% en 
96% telkens 2 minuten bij kamertemperatuur.  
 
Optimalisatie 
 
Als optimalisatiestap zal de laatste wasstap in 1xPBS voor 5 minuten op ijs vervangen worden 
door twee maal 10 minuten in 1 x PBS op kamertemperatuur.  
 
Tegenkleuring met DAPI en fluorescentie microscopie 
 
Zie verder. 
 
  



   

38 

3.5 TEGENKLEURING DAPI 
 
Na het uitoefenen van FISH of RGEN-ISL moet een tegenkleuring gebeuren door middel van 
4’,6-diamidino-2-fenylindool (DAPI). Alle DNA dat niet gehybridiseerd is met probe DNA, 
zal dan door DAPI gebonden worden. DAPI is een fluorescerende kleurstof (blauwe 
fluorescentie) die bindt aan DNA (A en T nucleotiden) in de cellen waardoor deze aan de hand 
van fluorescentie microscopie zichtbaar worden. 
 
Reagentia: DAPI (100 µg/ml in MQ) 

Vectashield  
 

Oplossingen: 
- DAPI- oplossing (vers maken) 
- per draagglaasje: 

- 0,2 µl DAPI  
- 20 µl vectashield  
- Samenvoegen in eppendorf met aluminiumfolie en vortexen 

 
Protocol 
 
Schakel de lichten uit in trekkast, maak de ruimte zo donker mogelijk.  
 
Maak de DAPI-mix: 0,2 µl DAPI + 20 µl Vectashield per slide. 
 
Vortex en shortspin de mix. 
 
Bescherm de oplossing tegen het licht door middel van aluminiumfolie.  
 
Plooi een filterpapier in twee en plaats de slide in het midden. 
 
Voeg 20 µl DAPI-mix druppelgewijs toe aan slide en bedek deze met een dekglaasje door het 
glaasje schuin op de slide te laten vallen.  
 
Laat de DAPI-mix verspreiden over de slide door deze enkele minuten onder een doos te leggen. 
 
Oefen druk uit op het filterpapier om de DAPI-mix verder te verspreiden. 
 
Laat de slides in een preparatendoos drogen overnacht in de frigo (4 °C). Slides zijn stabiel 
voor 6 maanden of langer.  
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3.6 FLUORESCENTIE MICROSCOPIE EN IMAGE ANALYSE  
 
Benodigdheden  
 
Zeiss fluorescentie microscoop: AxioImager M2 uitgerust met specifieke filtersets en een 
CCD camera 
Immersievloeistof 
Computer met Zen software (Zeiss) 
Computer met DRAWID programma [43] 
 
Protocol 
 
Door middel van fluorescentie microscopie met 400x en 1000x vergroting is het mogelijk de 
cellen op de slide te visualiseren en de lokalisatie van het FISH of RGEN-ISL signaal te 
observeren. Verschillende filtersets worden gebruikt om de specifieke fluorochromen te 
detecteren (Tabel V).  
 
Tabel V: Tabel van de verschillende gebruikte filters met bijhorende exitatie- en emissiegolflengte. Daarnaast 
ook de beamsplitter en het gebruikte fluorochroom. 

 
De microscoop is uitgerust met een CCD-camera en Zen software (Zeiss) waardoor foto’s 
genomen kunnen worden. De foto’s worden geanalyseerd in DRAWID, een programma 
ontworpen door het IVLO om karyotypering en metingen van chromosomen te kunnen 
uitvoeren [43]. Een karyotype aan de hand van vijf verschillende metafasen wordt opgesteld. 
Hiervoor worden de verschillende chromosomen opgemeten door middel van het programma 
DRAWID, waarna de meest complementaire chromosomen op basis van totale lengte en 
centromeer samengenomen worden als chromosoompaar. Op die manier wordt geanalyseerd 
op welke chromosomen de FISH en RGEN-ISL signalen gelokaliseerd kunnen worden.  

Filter set Excitatiegolflengte  Emissiegolflengte  Fluorochroom 
49 G 365 BP 445/50 DAPI 
20 BP 546/12 BP 575-640 Cy3 
09 BP 450-490 LP 515 ATTO488 
10 BP 450-490 BP 515-565 FITC 
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4 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
 
4.1 FISH MET 5S RDNA EN ARABIDOPSIS-LIKE TELOMERE REPEAT 

PROBES 
 
De RGEN-ISL technologie zal geoptimaliseerd worden aan de hand van het 5S rDNA gen en 
de Arabidopsis-like telomere repeat. Via een FISH analyse werd geëvalueerd dat deze wel 
degelijk kunnen gevisualiseerd worden op de chromosomen van cichorei (figuur 13, figuur 15).   
 

 
 
Figuur 13: FISH lokalisatie van 5S rDNA gen. 5S rDNA signaal is waar te nemen peri-centromerisch op 
chromosoom 6 (rode fluorescentie, aangeduid met gele pijlen). Schaal is 10 µm. 
 
De chromosomen zijn tussen de 3,7 µm en 7,73 µm lang [43] en een karyotype wordt getoond 
in figuur 14. De chromosomen zijn metacentrisch of submetacentrisch. FISH met de 5S rDNA 
probe toonde een peri-centromerisch signaal (figuur 13) mogelijks op chromosoom 6. De 
verschillende chromosomen van cichorium intybus zijn echter moeilijk te onderscheiden op 
basis van hun lengte en morfologie, wat het moeilijk maakt om exact te bepalen op welk 
chromosoom het 5S rDNA ligt. Voornamelijk de chromosomen 3,4,5 en 7,8,9 zijn moeilijk van 
elkaar te onderscheiden op basis van hun lengte.  
 

 
Figuur 14: Karyotype Cichorium intybus met 10 µm als schaal, waarbij het 5S rDNA gen gemarkeerd staat in het 
rood op chromosoom 6. 
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In de literatuur werd het karyotype van Cichorium al eerder beschreven. Bernardes et al. (2013) 
rapporteerde een chromosoomlengte tussen de 2,30 µm en 4,29 µm waarbij het 5S rDNA gen 
gelegen is op chromosoom 8. De chromosomen zijn allemaal metacentrisch in dit karyotype. 
Maar ook volgens deze studie zijn de verschillende chromosomen, namelijk chromosoom 5 tot 
en met 8, moeilijk van elkaar te onderscheiden [44]. Deryckere (2013) lokaliseerde het 5S 
rDNA gen op chromosoom 7 waarbij de chromosomen zowel metacentrisch als 
submetacentrisch zijn. Opnieuw zijn enkele chromosomen, namelijk chromosoom 6 tot en met 
8, moeilijk te onderscheiden van elkaar [45].  
 
FISH met de Arabidopsis-like telomeer repeat probe resulteerde in signalen op beide uiteinden 
van alle chromosomen (figuur 15), zoals te verwachten was.  
 

 
 
Figuur 15: FISH om de Arabidopsis-like telomeer repeat te lokaliseren. De signalen zijn zichtbaar op beide 
uiteinden van alle chromosomen (rode fluorescentie). Schaal is 10 µm. 
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4.2 RGEN – ISL OPTIMALISATIE 
 
Aangezien zowel 5S rDNA als de Arabidopsis-like telomere repeat te visualiseren zijn op de 
chromosomen van cichorei, zijn het goede targets voor de optimalisatie van de RGEN-ISL. In 
een eerste optimalisatiestap van het RGEN-ISL protocol werd het protocol van Ishii et al. 
(2019) uitgevoerd en werden verschillende condities getest voor de hybridisatie stap zelf; 
tijdsduren van 1 uur, 4 uur en overnacht en temperaturen van 26°C en 4°C werden getest. Voor 
5S rDNA werden 3 verschillende crRNAs ontwikkeld. Deze werden ofwel apart gebruikt, ofwel 
alle drie samen. Voor geen enkele conditie werd een duidelijk signaal gedetecteerd. In slechts 
enkele nuclei werd een (potentieel) 5S rDNA signaal waargenomen (figuur 16 en figuur 17), 
zowel wanneer de drie crRNAs voor 5S rDNA samen werden gebruikt in hybridisatie als 
wanneer slechts één crRNA gebruikt werd. De telomeer werd in geen enkele nucleus of 
metafase gedetecteerd. 
 

 
 
Figuur 16: RGEN-ISL met gRNA voor 5S rDNA met één 5S crRNA (5S_1) en met verschillende hybridisatie 
condities: A) nuclei na 1u incuberen bij 26°C °C, B) metafase na 4u incuberen bij 26°C, C) metafase na overnacht 
incuberen bij 4°C. Schaal is 10 µm. 
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Figuur 17: RGEN-ISL met gRNA voor 5S rDNA met drie 5S crRNA (5S_1, 5S_2, 5S_3) en met verschillende 
hybridisatie condities: A) nuclei na 1u incuberen bij 26°C °C, B) metafase na 1u incuberen bij 26 °C, C) metafase 
na 4u incuberen bij 26°C, C) metafase na overnacht incuberen bij 4°C. Schaal is 10 µm.  
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Bij uitvoering van de RGEN-ISL in het eerste experiment werd de staalvoorbereiding 
uitgevoerd zoals ook voor FISH gedaan wordt; chromosoompreparaten worden gemaakt 
startend van jonge worteltipjes en gebruik makend van het SteamDrop protocol [26]. Bij Ishii 
et al. (2019) is de staalvoorbereiding anders en mogelijks is dat de reden waarom er geen 
duidelijk signaal werd gezien. Volgens Potlapalli et al. (2020) is het echter mogelijk om RGEN-
ISL signalen te bekomen op chromosoompreparaten die via de SteamDrop methode zijn 
gemaakt, mits een Tris-HCl voorbehandeling van de preparaten. Daarom werden, in een tweede 
stap in de optimalisatie van RGEN-ISL, de slides een halfuur gewassen in Tris-HCl bij 37°C, 
en daarna tweemaal in 1 x PBS voor 5 minuten. Voor het 5S rDNA signaal gaf deze stap echter 
geen duidelijk verschil; in sommige nuclei en metafases werd een signaal gelokaliseerd op 2 
chromosomen wanneer de 3 crRNAs voor 5S rDNA samen werden gebruikt in de hybridisatie 
(Figuur 18).  
 

 
 
Figuur 18: RGEN-ISL met gRNA voor 5S rDNA (3 crRNA: 5S_1, 5S_2 en 5S_3) met Tris-HCl behandeling met 
verschillende hybridisatie condities: A-B) 4u incuberen bij 26°C; C) overnacht incuberen bij 26°C. Schaal is 10 
µm. 
 
Voor de Arabidopsis-like telomere repeat werd in sommige metafases en nuclei nu wel één 
duidelijk signaal op één chromosoom waargenomen (figuur 19). Het feit dat er maar één 
telomerisch signaal zichtbaar is strookt echter niet met de verwachtingen aangezien na FISH 
een signaal werd gezien voor deze probe op beide uiteinden van alle chromosomen.  Uit de 
FISH resultaten is wel te zien dat op de meeste chromosomen het Arabidopsis-like telomeer 
repeat signaal vrij zwak is, behalve op één chromosoom is er een intenser signaal 
waarneembaar. Mogelijks wordt in de RGEN-ISL enkel dit intenser signaal opgepikt en is de 
detectielimiet van een gewone fluorescentie microscoop te laag om de zwakkere signalen op te 
pikken. 
 

 
 
Figuur 19: Target Arabidopsis-like telomere repeat, met Tris-HCl behandeling. Verschillende condities: A) 4u 
incuberen op 26°C; B) 1u incuberen op 26°C.  
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Op de slides is er ook veel achtergrond fluorescentie zichtbaar. Hierdoor kan het ook moeilijker 
zijn om zwakkere signalen te detecteren. Volgens Ishii et al. (2019) zou een extra PBS wasstap 
resulteren in minder achtergrondsignaal. Verder voeren Nagaki et al. (2019) de hybridisatie uit 
bij verschillende (hogere) hybridisatietemperaturen [46]. In een derde optimalisatiestap van het 
RGEN-ISL protocol werden ook deze condities getest. De temperaturen die getest werden voor 
de hybridisatie zijn 28°C, 37°C en 42°C, telkens met en zonder een extra PBS wasstap. Voor 
de extra wasstap werd telkens 10 minuten gewassen op kamertemperatuur. In deze 3e 
optimalisatie experimenten werden de 3 crRNAs voor 5S rDNA samen gebruikt in de 
hybridisatie en werden alle slides voorbehandeld met tris-HCl (30 minuten). De resultaten voor 
het 5S rDNA zijn nu wel veelbelovend. Alle condities vertonen een duidelijk signaal zowel in 
de nuclei als in metafases. Het achtergrondsignaal is zoals verwacht veel minder prominent 
aanwezig indien een langere PBS wasstap uitgevoerd wordt. Het signaal is het duidelijkst 
waarneembaar bij een temperatuur van 42°C. Intuïtief vertonen dan 50% van de nuclei en 
metafases een signaal op 2 (homologe) chromosomen. De resultaten zijn voorgesteld in figuur 
20.  
 

 
 
Figuur 20: RGEN-ISL met crRNAs voor 5S rDNA: A-C zonder extra PBS-behandeling en D-F met extra PBS-
behandeling. A) metafase na 4u incuberen bij 28°C, B) metafase na 4u incuberen bij 37°C, C) metafase na 4u 
incuberen bij 42°C, D) metafase na 4u incuberen bij 28°C, E) metafase na 4u incuberen bij 37°C, F) metafase na 
4u incuberen bij 42°C.  
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Voor de Arabidopsis-like telomere repeat werden weer geen duidelijke signalen gevisualiseerd 
indien dezelfde aanpassingen van het protocol werden toegepast (figuur 21). 
 

  
Figuur 19: RGEN-ISL met crRNAs voor Arabidopsis-like telomere repeat: A-C zonder extra PBS-behandeling en 
D-F met extra PBS-behandeling. A) metafase na 4u incuberen bij 28°C, B) metafase na 4u incuberen bij 37°C, C) 
metafase na 4u incuberen bij 42°C, D) metafase na 4u incuberen bij 28°C, E) metafase na 4u incuberen bij 37°C, 
F) metafase na 4u incuberen bij 42°C. 
 
Uit de resultaten en signalen voor 5S rDNA is het mogelijk te concluderen dat een langere 
wasstap in PBS resulteert in minder achtergrondsignaal en de optimale temperatuur voor 
hybridisatie mogelijks op 42°C ligt. In volgende stappen voor optimalisatie van de RGEN-ISL 
techniek zouden een aantal condities nog getest kunnen worden zoals (1) langere incubatie in 
Tris-HCl als voorbehandeling van de slides of verschillende concentraties van Tris-HCl [42], 
(2) de staalvoorbereiding veranderen; (Ishii et al. (2019) heeft de stalen op een andere manier 
gemaakt), (3) de slides met een andere microscoop visualiseren zoals bijvoorbeeld een 
confocale microscoop (er bestaat namelijk een mogelijkheid dat de detectielimiet van de 
microscoop  niet voldoende is om de signalen te kunnen visualiseren) en (4) een ander crRNA 
zoeken om de telomeren te visualiseren. Een andere sequentie als telomeer probe zou misschien 
wel een resultaat kunnen geven indien dit signaal intenser is. Dit zal verder besproken worden 
in 4.3.  
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4.3 IDENTIFICEREN VAN  REPITITIEVE SEQUENTIES 
 
Eens de RGEN-ISL geoptimaliseerd is, is het de bedoeling om deze te gebruiken om de 
centromeren van chromosomen te visualiseren. Zo kunnen de chromosomen in de celdeling 
gevolgd worden en eventuele chromosoomeliminatie bestudeerd worden in verschillende 
weefsels wanneer haploïden gemaakt worden. Sequenties van centromeer repeats kunnen dan 
targets zijn voor de RGEN-ISL.  
 
Via bio-informatica pipelines werden vijf clusters van tandem repetitieve sequenties 
geïdentificeerd die mogelijks een centromerische ligging hebben op de chromosomen. De 
clusters zijn heel abundant (tot 3% van het genoom) aanwezig in het genoom. Via FISH wordt 
nagegaan of deze repeats effectief op de centromeer van de chromosomen liggen (Figuur 20). 
 

 
 
Figuur 20: FISH met repetitieve repeat probes A) Cluster 1, B) Cluster 2, C) Cluster 85, D) Cluster 90 E) 
Cluster 133; schaal is 10 µm. 
 
Alle clusters konden goed gedetecteerd worden en gaven duidelijke signalen. Volgens de bio-
informatica analyse waren Cluster 1 (3.1%) en Cluster 2 (2.7%) meest abundant aanwezig in 
het genoom. Cluster 1 is gelokaliseerd op de centromeer van de chromosomen, maar niet op 
alle chromosomen aanwezig. Het signaal van Cluster 2 is heel intens waarneembaar telomerisch 
op alle chromosomen maar niet steeds op de beide uiteinden. De andere clusters vertonen ook 
telomerische signalen op één of twee uiteinden van de chromosomen.  
 
Om meer te weten te komen over de structuur en conformatie van de repetitieve sequenties 
werd voor Cluster 1 en Cluster 2 een ND-FISH analyse uitgevoerd. Sommige non-coding 
regio’s op de chromosomen, zoals telomeer en centromeer regio’s, kunnen een enkelstrengige 
conformatie (i.p.v. dubbelstrengig) hebben. Dit werd nagegaan met ND-FISH (Figuur 21). 
Verschillende incubatieperiodes voor hybridisatie (overnacht versus 2 uur) bij verschillende 
temperaturen (37°C versus kamertemperatuur) werden getest. ND-FISH voor Cluster 1 met 
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incubatie zowel overnacht als gedurende 2 uur, telkens bij 37°C, resulteerde in een duidelijk 
intens centromerisch signaal, vergelijkbaar met de FISH resultaten. Het signaal werd echter niet 
in alle metafasen waargenomen. De ND-FISH met Cluster 2 werd uitgevoerd met een 
incubatieperiode overnacht bij 37°C en gedurende twee uur bij kamertemperatuur. Hierbij was 
duidelijk dat de incubatietemperatuur een belangrijke factor is, aangezien geen signaal zichtbaar 
was bij Cluster 2 na incubatie bij kamertemperatuur. Overnacht incuberen bij 37°C resulteerde 
wel in een signaal, maar dit was geen duidelijk telomerisch signaal, en dus niet vergelijkbaar 
met de FISH resultaten voor Cluster 2. Een mogelijke verklaring is dat de Cluster 2 regio op de 
chromosomen een dubbelstrengige conformatie heeft en dus niet te detecteren is met een ND-
FISH analyse. 
 

 
 
Figuur 21: ND-FISH met repetitieve sequentie probes Cluster 1 en Cluster 2. A) Cluster 1 signaal na 2u 
incuberen bij 37°C; B) Cluster 1 signaal na overnacht incuberen bij 37°C; C) Cluster 2 signaal na 2u incuberen 
op kamertemperatuur; D) Cluster 2 signaal na overnacht incuberen bij 37°C. Schaal is 10 µm. 
 
Om de ligging van de centromeren en telomeren ten opzichte van elkaar te zien in de nucleus 
werd een multicolour FISH gedaan, waarbij Cluster 1 (centromeer) en Cluster 2 (telomeer) of 
Arabidopsis-like telomeer repeat samen gedetecteerd werden gebruik makend van 
verschillende fluorochromen: Cy3 (rode fluorescentie) en FITC (groene fluorescentie). 
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Cluster 1 en Cluster 2 samen vertonen de resultaten die verwacht werden. Er was een duidelijk 
(groen) telomerisch signaal zichtbaar van Cluster 2 en een (rood) centromerisch signaal 
afkomstig van Cluster 1 (Figuur 22A). De resultaten waarbij de Arabidopsis-like telomeer 
repeat als probe gecombineerd werd met Cluster 2 geven geen colokalisatie van de twee 
telomerische signalen verkregen zoals verwacht (Figuur 22B). Er werd een centromerisch 
signaal waargenomen (zie figuur 22); dit stemt echter niet overeen met de verwachtingen 
aangezien beide probes telomerisch zijn. Een oorzaak hiervan is waarschijnlijk contaminatie 
tijdens het FISH proces. Dit experiment zal dus na de BP herhaald moeten worden. Wanneer 
de 3 probes samen gebruikt worden in een multi-colour FISH, zijn de signalen van Cluster 1 en 
van Cluster 2 opnieuw zoals verwacht werd, nl. op centromeer en telomeren respectivelijk 
(Figuur 22C). Het signaal van de Arabidopsis-like telomeer repeat probe is echter ook hier niet 
direct zichtbaar (Figuur 22C). Wanneer het signaal echter artificieel in de image analysis 
software intenser gemaakt wordt, is het mogelijk om toch een licht telomerisch signaal waar te 
nemen gecolokaliseerd met dat van Cluster 2. Hieruit kunnen we ook afleiden dat het signaal 
van de Arabidopsis-like telomeer repeat niet intens genoeg is om via RGEN-ISL en gewone 
fluorescentie microscopie te detecteren. Een RGEN-ISL uitvoeren waarbij Cluster 1 en Cluster 
2 gebruikt worden als target voor het crRNA zou hoogstwaarschijnlijk resulteren in een beter 
resultaat. Dit is een volgende stap in het onderzoek. 
 

 
 
Figuur 22: Multicolour FISH met repetitieve sequentie probes Cluster 1 (Cy3; rode fluorescentie) en Cluster 2 
(FITC; groene fluorescentie): en telomeer Arabidopsis-like telomere repeat. A) Cluster 1 (rode fluorescentie) en 
Cluster 2 (groene fluorescentie); B) Cluster 2 (groene fluorescentie) en telomeer Arabidopsis-like telomere repeat 
(rode fluorescentie); C) alle drie samen: Cluster 1 (rode fluorescentie in midden van chromosomen), Cluster 2 
(groene fluorescentie) en telomeer Arabidopsis-like telomere repeat (rode fluorescentie op uiteinde van 
chromosomen). Schaal is 10 µm. 
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Uit de uitgevoerde multicolour FISH is het daarnaast mogelijk een beter inzicht te krijgen in de 
opbouw van de nucleus. De repetitieve sequenties (centromeer versus telomeer) zouden 
namelijk verschillende gebieden van de nucleus bezetten, chromosome territories genaamd. Dit 
is zichtbaar in figuur 23 waarbij duidelijk het telomerisch signaal (groen) voornamelijk één kant 
van de nucleus bezet, terwijl het centromerisch signaal (rood) van Cluster 1 voornamelijk de 
andere kant bezet. 
 

 
 
Figuur 22: Multicolour FISH met repetitieve sequentie probes Cluster 1 (Cy3; rode fluorescentie) en Cluster 2 
(FITC; groene fluorescentie): chromosome territories in de nucleus. Schaal is 10 µm. 
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5 ALGEMEEN BESLUIT 
 
De klassieke visualisatietechiek, fluorescence in situ hybridisation (FISH), om DNA-sequenties 
te lokaliseren op de chromosomen werd gebruikt om het 5S rDNA gen en de Arabidopsis-like 
telomere repeat te lokaliseren op de chromosomen van Cichorium intybus. Het onderzoek heeft 
duidelijk aangetoond dat beide targets aan de hand van FISH gelokaliseerd kunnen worden in 
nuclei en op de chromosomen van cichorei. Het 5S rDNA gen heeft een centromerische ligging, 
mogelijks op chromosoom 6 van het karyotype. Het chromosoom op dewelke het 5S rDNA gen 
gelegen is, is echter moeilijk te bepalen omdat de chromosomen onderling moeilijk van elkaar 
te onderscheiden zijn op basis van hun lengte en morfologie. De Arabidopsis-like telomere 
repeat wordt, zoals verwacht, op beide uiteinden van de chromosomen gevisualiseerd.  
 
Aangezien het 5S rDNA gen en de Arabidopsis-like telomere repeat gelokaliseerd en 
gevisualiseerd kunnen worden, is het mogelijk deze als targets te gebruiken om de RNA‐guided 
endonuclease – in situ labeling techniek te optimaliseren voor cichorei. Deze RGEN-ISL 
methode behoudt veel beter de natuurlijke spatio-temporele organisatie van chromatine en 
maakt specifieke en gelijktijdige in situ detectie van genomische sequenties mogelijk. De tot 
nu toe beste condities, (1) een voorbehandeling van de chromosoompreparaten met tris-HCl, 
(2) een hybridisatie incubatie bij 42°C, en (3) een extra wasstap na de hybridisatie met PBS, 
resulteerden in 2 duidelijke 5S rDNA signalen in de nuclei of op 2 (homologe) chromosomen. 
Voor de Arabidopsis-like telomeer repeat werden tot nu toe nog geen duidelijke signalen 
zichtbaar. Mogelijks is het signaal te zwak om te kunnen detecteren met een conventionele 
fluorescentie microscoop. Mogelijke verdere optimalisatiestappen zouden kunnen zijn: een 
andere voorbehandeling van de slides, de stalen op een andere manier bereiden, andere 
crRNA’s gebruiken en de slides bekijken met een gevoeligere microscoop zoals een confocale 
microscoop.  
 
In een tweede deel van het onderzoek werden vijf repetitieve sequenties (clusters) 
geïdentificeerd, die mogelijks een centromerische ligging op de chromosomen hebben. Met 
FISH werd de centromerische ligging van één Cluster (Cluster 1) bevestigd. De andere clusters 
waren telomerisch gelokaliseerd. Bovendien was Cluster 1 ook detecteerbaar via ND-FISH, 
wat erop wijst dat deze cluster een enkelstrengige conformatie heeft (i.p.v. dubbelstrengige), 
een vaak voorkomend fenomeen bij repetitieve sequenties in non-coding regio’s in het genoom. 
Om de ligging van de centromeren en telomeren ten opzichte van elkaar te zien werd een 
multicolour FISH gedaan. Uit de multicolour FISH is het daarnaast mogelijk te concluderen dat 
er patronen zichtbaar zijn in de nucleus. 
 
De uiteindelijke bedoeling van de RGEN-ISL is om de centromeren van de chromosomen te 
kunnen visualiseren en te volgen tijdens de celdeling na het kruisen van een wild type met een 
haploïd inducer lijn. Via RGEN-ISL visualisatie van de centromeren zou dan het proces van 
chromosoomeliminatie gevolgd kunnen worden en het mechanisme van het maken van 
haploïden gevisualiseerd worden. Dus Cluster 1 zal zeker een goede target zijn om de 
centromeren bij chicorei te visualiseren met RGEN-ISL. Mits nog een aantal 
optimalisatiestappen heeft dit onderzoek alvast aangetoond dat het mogelijk moet zijn om 
RGEN-ISL hiervoor te gebruiken in de toekomst.  
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