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Samenvatting 
 
Ecuador is één van de meest biodiverse gebieden in de wereld. Van heel wat plant- en 
diersoorten is nog slechts weinig bekend. Dit geldt ook voor de hooglandpapaja’s, die steeds 
meer aandacht krijgen vanwege hun diversiteit, interessante eigenschappen en economische 
mogelijkheden. De hooglandpapaja’s behoren tot het recent gevormde genus Vasconcellea, 
dat behoort tot de familie van de Caricaceae. Deze papaja’s bevonden zich vroeger in het 
genus Carica, maar in 2000 werd de taxonomie van de Caricaceae aangepast door Badillo en 
werden de hooglandpapaja’s ingedeeld in het genus Vasconcellea, zoals dat vóór 1889 ook al 
het geval was. 
 
Om de genetische diversiteit en verwantschap binnen en tussen de verschillende Vasconcellea 
soorten te bestuderen, werd in deze thesis gebruik gemaakt van microsatellieten of simple 
sequence repeats (SSR’s). Er werden negen succesvolle primerparen geïdentificeerd die een 
nucleair microsatelliet locus amplificeren bij Vasconcellea × heilbornii. Zeven van deze 
negen primerparen bleken eveneens succesvol in andere Vasconcellea soorten en sommige 
zelfs bij soorten van de verwante genera Carica en Jacaratia. Daarnaast werden tien 
chloroplast SSR-primerparen getest, oorspronkelijk ontwikkeld in Nicotiana tabacum. 
Hiervan bleken zes primerparen succesvol.  
Aan de hand van de nucleaire microsatellieten werd een populatiestudie uitgevoerd voor 
Vasconcellea × heilbornii, een plant met een hybride oorsprong met vermoedelijke 
voorouders V. stipulata en V. cundinamarcensis. De twee subpopulaties vertoonden slechts 
een zeer lage differentiatiewaarde, mede te wijten aan de hoge intraspecifieke variatie van V. 
× heilbornii. Deze plant kent een algemene verspreiding en kan bijgevolg moeilijk ingedeeld 
worden in subpopulaties. Daarnaast werd aangetoond dat de indeling van V. × heilbornii in 
variëteiten veel gebreken vertoont. Er werden aanwijzingen gevonden voor een nieuwe, nog 
onbeschreven V. × heilbornii variëteit, die door de lokale bevolking “Babacó macho” wordt 
genoemd. 
Vervolgens werden de interspecifieke verwantschappen bestudeerd via 95 merkers van de 
nucleaire en chloroplast SSR’s. De nucleaire SSR’s bleken meer variabiliteit te vertonen dan 
de chloroplast SSR’s. Op basis van de chloroplast SSR’s konden haplotypes gedefinieerd 
worden die een goed onderscheid konden maken tussen de verschillende soorten. 
Uit de cluster- en principale coördinatenanalyse bleek dat er twee groepen V. × heilbornii 
individuen zijn: een groep die samen clustert met V. cundinamarcensis, en een grotere groep 
die samen clustert met V. stipulata en V. weberbaueri. De twee V. × heilbornii groepen 
vertonen een verschillend chloroplast haplotype en deze haplotypes verschillen van het 
haplotype van V. stipulata en V. cundinamarcensis. Een minimum spanning netwerk tussen 
de haplotypes toonde aan dat het haplotype van de groep het dichtst bij V. cundinamarcensis 
de link vormt tussen het haplotype van V. stipulata en V. cundinamarcensis. Voor de V. × 
heilbornii individuen het dichtst bij V. stipulata vertoont het haplotype meer gelijkenissen met 
het haplotype van V. weberbaueri. Uit deze resultaten blijkt dat het ontstaan van de soort V. × 
heilbornii gepaard ging met verschillende hybridisaties, ook met V. weberbaueri. Er werd 



 

eveneens aangetoond dat spontane hybriden nu nog altijd voorkomen, met een V. × heilbornii 
individu dat vermoedelijk V. weberbaueri als maternale ouder heeft. 
In 2004 werd door Romeijn-Peeters een nieuwe soort beschreven, V. joseromeroi, op basis 
van morfologische verschillen met de meest verwante soort V. longiflora. Via de SSR-analyse 
werden moleculaire aanwijzingen gevonden dat het inderdaad om een nieuwe soort gaat, 
waarschijnlijk ontstaan door isolatie ten gevolge van de geografische afstand. 
 
Naast de microsatellietanalyse werd een fylogenetische analyse uitgevoerd aan de hand van 
sequenties. De chloroplast regio trnF-trnL werd geamplificeerd en gesequeneerd voor 
individuen van verschillende soorten. Door de lage variabiliteit van de sequenties konden 
enkel intergenerische verwantschappen afgeleid worden. De monofyletische oorsprong van de 
Caricaceae werd bevestigd. Alle individuen van het genus Vasconcellea werden samen 
geclusterd, wat de taxonomische herziening door Badillo (2000) bevestigt. 
 
Tenslotte werd een PCR-RFLP analyse uitgevoerd om de overerving van organellen te 
bestuderen. Het restrictiepatroon van de mitochondriale regio nad4/1-nad4/2 en de chloroplast 
regio trnK1-trnK2 van hybriden tussen Carica papaya en verschillende Vasconcellea soorten, 
werd vergeleken met het restrictiepatroon van de ouderplanten. Het patroon kwam telkens 
overeen met het patroon van Carica papaya, de maternale ouder van de hybriden. De 
overerving van de organellen gebeurt dus maternaal in interspecifieke kruisingen. 
 



 

Abstract 
 
Ecuador is one of the most biodiverse areas in the world. Only little is known about many 
plant and animal species. This is also true for the highland papayas, which are receiving more 
attention due to their diversity, interesting features and economic possibilities. The highland 
papayas belong to the recently formed genus Vasconcellea, which belongs to the family of the 
Caricaceae. These papayas used to be in the genus Carica, but in 2000 the taxonomy of the 
Caricaceae was adjusted by Badillo and the highlandpapayas were classified in the genus 
Vasconcellea, as they used to be before the year 1889. 
 
In this thesis microsatellites or simple sequence repeats (SSRs) were used to study the genetic 
diversity and relationships within and between the different Vasconcellea species. Nine useful 
primerpairs were identified that amplified a nuclear microsatellite locus in Vasconcellea × 
heilbornii. Seven of these nine primerpairs were also successful in other Vasconcellea species 
and some even in species belonging to the related genera Carica and Jacaratia. Ten 
chloroplast SSRs originally designed for Nicotiana tabacum were tested as well. Six of these 
ten proved to be successful. 
On the basis of the nuclear microsatellites a population study was conducted for Vasconcellea 
× heilbornii, a plant with a hybrid origin with alleged ancestors V. stipulata and V. 
cundinamarcensis. The two subpopulations showed very little differentiation, partly due to 
the high intraspecific variance of V. × heilbornii. This plant has a very general distribution, 
hence the division in subpopulations is difficult. It was also shown that the classification of V. 
× heilbornii in different varieties has a lot of shortcomings. Evidence was found for a new, 
undescribed V. × heilbornii variety, called “Babacó macho” by the local population. 
Next the interspecific relationships were studied through 95 markers of the nuclear and 
chloroplast SSRs. The nuclear SSRs turned out to be more variable than the chloroplast SSRs. 
Based on the chloroplast SSRs, haplotypes were defined which showed a clear distinction 
between the different species. 
The cluster and principal coordinate analysis showed that there are two groups of V. × 
heilbornii individuals: one group that clusters together with V. cundinamarcensis, and a larger 
group that clusters with V. stipulata and V. weberbaueri. The two V. × heilbornii groups show 
a different chloroplast haplotype, and these haplotypes differ from the haplotype of V. 
stipulata and V. cundinamarcensis. A minimum spanning network between the haplotypes 
revealed that the haplotype of the group close to V. cundinamarcensis is the link between the 
haplotype of V. stipulata and V. cundinamarcensis. For the V. × heilbornii individuals close 
to V. stipulata, the haplotype shows more similarity to the haplotype of V. weberbaueri. These 
results confirm that the species V. × heilbornii has a hybrid origin, and that V. weberbaueri 
was involved in the hybridisations. It was also shown that spontaneous hybridisations still 
occur, as a V. × heilbornii individual was identified that probably has V. weberbaueri as a 
maternal parent. 
 
 



 

In 2004, a new species was described by Romeijn-Peeters, V. joseromeroi, based on 
morphological differences from the most related species V. longiflora. The SSR-analysis 
reveals molecular evidence that it is indeed a new species, probably originated through 
isolation by distance.  
 
Next to the microsatellite analysis, a phylogenetic analysis by means of sequencing was 
carried out as well. The chloroplast region trnF-trnL was amplified and sequenced for 
individuals of different species. Because of the low variability of the sequences, it was only 
possible to determine intergeneric relationships. The monophyletic origin of the Caricaceae 
was confirmed. All individuals of the genus Vasconcellea were clustered together, which 
confirms the taxonomic revision of Badillo (2000). 
 
Finally, a PCR-RFLP analysis was carried out to study the inheritance of organels. The 
restriction pattern of the mitochondrial region nad4/1-nad4/2 and the chloroplast region 
trnK1-trnK2 of hybrids between Carica papaya and different Vasconcellea species, was 
compared to the restriction pattern of the parents. The pattern always corresponded to the 
pattern of Carica papaya, the maternal parent of the hybrids. Hence, organels inherit 
maternally in interspecific crossings. 
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Inleiding 
 
De eerste diversiteitsstudies van planten waren gebaseerd op zichtbare morfologische 
kenmerken van het plantenmateriaal. Naarmate steeds meer nieuwe technieken beschikbaar 
werden, konden deze studies verfijnd worden. Allereerst was er de elektronenmicroscoop die 
toeliet om uiterlijke kenmerken zeer gedetailleerd te karakteriseren. Later volgden 
biochemische technieken, zoals polymorfismen op basis van allozymes (Karp et al., 1996). 
Hoewel deze methodes goede resultaten geven, zijn er enkele praktische bezwaren. Zo is er 
dikwijls te weinig plantenmateriaal beschikbaar, of leiden deze studies tot een te laag niveau 
van polymorfisme (Nybom, 2004).  
Met de opkomst van de DNA-technologie zijn er een hele reeks nieuwe technieken ontstaan 
die via moleculaire merkers verwantschappen kunnen onthullen. De erfelijke informatie van 
een plant omvat de meeste uiterlijke en biochemische kenmerken. Bijgevolg liggen er in 
principe onbeperkte hoeveelheden informatie opgeslagen in het DNA. Toch mag men niet uit 
het oog verliezen dat alle moleculaire merkertechnieken telkens bepaalde polymorfismen 
opleveren, maar elk apart beperkt zijn in hun mogelijkheden. Het vakgebied evolueert echter 
zeer snel en de nieuwe technieken stapelen zich dikwijls sneller op dan men de gegevens die 
de oudere technieken opleveren kan verwerken. 
 
Eén van de gebieden met de grootste biodiversiteit op aarde situeert zich in Ecuador. Dit land 
kent door zijn ligging op de evenaar en de aanwezigheid van het Andesgebergte een reeks 
unieke microklimaten waar verschillende ecosystemen ontstaan zijn. Nu deze gebieden 
bedreigd worden door de toenemende bevolking, probeert men deze complexe ecosystemen 
beter te begrijpen en in kaart te brengen.  
Hooglandpapaja’s (Vasconcellea species) zijn één van de vele eetbare plantensoorten die 
nader bestudeerd worden omwille van hun diversiteit, verspreiding en economische 
mogelijkheden. Deze thesis kadert in een studie die de genetische diversiteit en 
verwantschappen binnen en tussen de verschillende Vasconcellea soorten tracht te ontrafelen. 
Het genus Vasconcellea is relatief onbekend, waardoor taxonomisch nog heel wat moet 
opgehelderd worden. Sommige planten zijn morfologisch moeilijk determineerbaar en 
bovendien komt natuurlijke hybridisatie tussen soorten voor. Moleculaire technieken zijn 
bijgevolg aangewezen om de verwantschappen tussen soorten te achterhalen. Amplified 
Fragment Length Polymorphism (AFLP), Polymerase Chain Reaction - Restriction Fragment 
Length Polymorphism (PCR-RFLP) en sequentie-analyse zijn al toegepast op verschillende 
soorten hooglandpapaja’s (Van Droogenbroeck et al., 2002; Van Droogenbroeck et al., 2004; 
Kyndt et al., 2005b). 
 
In deze thesis werden de verwantschappen van verschillende Vasconcellea soorten onderzocht 
met behulp van microsatellieten of Simple Sequence Repeats (SSR’s), zowel gelegen op het 
nucleair genoom als op het chloroplast genoom. Er werd eveneens een fylogenetische analyse 
uitgevoerd via het sequeneren van de trnF-trnL regio, gelegen op het chloroplast genoom. 
Tenslotte werd de cytoplasmatische overerving van organellen onderzocht bij een reeks 
hybriden tussen Vasconcellea soorten en Carica papaya met behulp van PCR-RFLP.
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1 Literatuurstudie 

1.1 HOOGLANDPAPAJA’S EN DE CARICACEAE 

1.1.1 CARICACEAE 
Er zijn verschillende soorten papaja’s die allen behoren tot de relatief kleine familie van de 
Caricaceae. Het ontstaansgebied van de meeste leden van de Caricaceae situeert zich in Zuid- 
en Centraal-Amerika (Badillo, 1993). De familie Caricaceae behoort tot de klasse 
Dicotyledonae (Magnolipsidae), subklasse Dilleniidae en orde Brassicales. Vroeger behoorde 
de familie nog tot de orde van de Violales, maar fylogenetische analyse van sequenties van 
een chloroplastgen wees uit dat de Caricaceae beter aansloten bij de orde van de Brassicales 
(Rodman et al., 1996).  
Tot voor kort werden de Caricaceae onderverdeeld in drie genera afkomstig uit Midden-
Amerika, namelijk Carica, Jacaratia en Jarilla, en één genus uit Afrika, namelijk 
Cylicomorpha (Badillo, 1971). In 1993 werd een nieuw Zuid-Amerikaans genus toegevoegd, 
namelijk Horovitzia (Badillo, 1993). Morfologisch en genetisch onderzoek toonde aan dat 
binnen het genus Carica grote verschillen bestonden tussen Carica papaya en de andere 
soorten binnen dat genus (Jobin-Décor et al., 1997; Aradhya et al., 1999; Badillo, 2000). Dit 
heeft geleid tot een nieuwe indeling van de Caricaceae, met naast het Afrikaanse genus 
Cylicomorpha, vijf Zuid-Amerikaanse genera: Carica, Jacaratia, Jarilla, Horovitzia en 
Vasconcella (Badillo, 2000) (Tabel 1.1). Carica papaya L. is het enige species dat is 
overgebleven in het genus Carica. De andere soorten, de zogenaamde hooglandpapaja’s, 
werden ondergebracht in het genus Vasconcella. De naam van dit genus werd later 
gecorrigeerd tot Vasconcellea (Badillo, 2001). De taxonomische verandering doorgevoerd 
door Badillo is nog steeds niet aanvaard door belangrijke botanische instituten. Nochtans 
werden Carica en Vasconcellea vóór 1889 ook als aparte genera beschouwd (De Candolle, 
1864). 
 
Tabel 1.1 Overzicht van de genera binnen de Caricaceae (Badillo, 2000; Van Droogenbroeck, 2004) 

Genera binnen de Caricaceae Aantal species Voorkomen 

Cylicomorpha Urban 2 Afrika 

Horovitzia Badillo 1 Mexico 

Jarilla Rusby 3 Mexico, Guatemala 

Jacaratia Endlicher 7 Zuid-Amerika 

Vasconcellea Saint-Hilaire 21 Zuid-Amerika 

Carica L. 1 Zuid-Amerika 
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1.1.2 VASCONCELLEA SPP. 

Het genus Vasconcellea is het grootste binnen de Caricaceae. De verschillende soorten staan 
ook bekend onder de naam hooglandpapaja’s vanwege hun gelijkenis met de papaja (Carica 
papaya L.) en hun voorkeur voor grote hoogtes (hoger dan 1000 m boven zeeniveau). Een 
ander typisch kenmerk van Vasconcellea soorten is hun vijfhokkig vruchtbeginsel in 
tegenstelling tot Carica papaya met een eenhokkig vruchtbeginsel. De verschillende 
Vasconcellea species en hun verspreiding zijn weergegeven in Tabel 1.2.  
Ecuador kan beschouwd worden als één van de “hot spots” van biodiversiteit voor 
hooglandpapaja’s aangezien 16 van de 21 soorten voorkomen in Ecuador (Romeijn-Peeters, 
2004). Vooral de provincie Loja, gelegen in het zuiden, kent een grote rijkdom aan 
Vasconcellea species. De meeste stalen die in deze thesis werden onderzocht, werden 
verzameld in deze provincie.  
 
Tabel 1.2 Overzicht van de verschillende Vasconcellea species en hun geografische verdeling (Badillo, 
2001; Van Droogenbroeck, 2004). De soorten aangeduid met een sterretje staan op de lijst van bedreigde 
plantensoorten (IUCN, 2004) 

Vasconcellea species Plaats van natuurlijk voorkomen 

V. candicans (A. Gray) A. DC. Zuid-Ecuador, Peru 

V. cauliflora (Jacq.) A. DC. Van Zuid-Mexico tot het noorden van 

Zuid-Amerika, Trinidad 

V. chilensis (Planch. ex A. DC.) DC. Centraal- en West-Chili 

V. crassipetala (V. Badillo) V. Badillo Ecuador, Colombia 

V. cundinamarcensis V. Badillo Van Venezuela en Colombia tot Bolivië 

V. glandulosa A. DC. Noord-Peru, Brazilië, Bolivië, Argentinië 

V. goudotiana Tr. et Planch. Venezuela, Colombia 

V. × heilbornii (V. Badillo) V. Badillo  

    V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ Centraal- en Zuid-Ecuador 

    V. × heilbornii var. chrysopetala (Heilborn) V. Badillo Centraal- en Zuid-Ecuador 

    V. × heilbornii var. fructifragans (Garcia. Barr. Et Hern.) Centraal- en Zuid-Ecuador 

V. horovitziana (V. Badillo) V. Badillo* Ecuador 

V. longiflora (V. Badillo) V. Badillo Ecuador, Colombia 

V. microcarpa (Jacq.) A. DC.  

    V. microcarpa (Jacq.) A. DC. subsp. microcarpa Venezuela, Panama, Frans Guyana, 

Colombia, Ecuador, Brazilië, Peru, Bolivië 

    V. microcarpa subsp. pilifera (V. Badillo) V. Badillo Oost-Venezuela 

    V. microcarpa subsp. baccata (Heilborn) V. Badillo Ecuador 

    V. microcarpa subsp. heterophylla (Poepp. et Endl.) V. Badillo Panama, Colombia, Ecuador, Brazilië, 

Peru 

    V. microcarpa subsp. australis (V. Badillo) V. Badillo Bolivië 

V. monoica (Desf.) A. DC. Ecuador, Peru, Bolivië 

V. omnilingua (V. Badillo) V. Badillo* Ecuador 

V. palandensis (V. Badillo et al.) V. Badillo* Ecuador 
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Vasconcellea species Plaats van natuurlijk voorkomen 

V. parviflora A. DC. Van Zuid-Ecuador tot Noordoost-Peru 

V. pulchra (V. Badillo) V. Badillo* Ecuador 

V. quercifolia St.-Hil. Zuid-Peru, Noord-Argentinië, Brazilië, 

Bolivië, Paraguay, Uruguay 

V. sphaerocarpa (García-Barr. et Hern.) V. Badillo Colombia 

V. sprucei (V. Badillo) V. Badillo* Oostelijk deel van de Ecuadoriaanse Andes 

V. stipulata (V. Badillo) V. Badillo Centraal- en Zuid-Ecuador, Noord-Peru 

V. weberbaueri (Harms) V. Badillo Zuid-Ecuador, Noord-Peru 

 
Hieronder worden slechts enkele Vasconcellea soorten meer in detail besproken, namelijk 
diegene waarop de nadruk ligt in deze thesis. 

1.1.2.1 Vasconcellea cundinamarcensis V. Badillo 

Vasconcellea cundinamarcensis komt voor in gematigde zones van de Andes, op hoogtes die 
variëren van 1500 tot 3000 m boven zeeniveau. Deze plant kan 3 tot 10 m hoog worden en 
heeft een stevige, weinig vertakte stam. De bladeren zijn meestal 7-lobbig en zijn gegroepeerd 
aan de uiteinden van de takken. Er zijn zowel een- als tweehuizige individuen, terwijl de 
meeste andere Vasconcellea soorten tweehuizig zijn (uitgezonderd V. monoica, een strikt 
eenhuizige soort). Een typisch kenmerk van V. cundinamarcensis is dat de volledige plant 
donzig behaard is, vandaar de vroegere benaming Carica pubescens. De mannelijke 
bloeiwijze is 10 tot 15 cm lang en bevat veel groenachtige behaarde bloempjes, in 
tegenstelling tot de korte vrouwelijke bloeiwijze. Tweeslachtige bloeiwijzen zijn analoog aan 
de mannelijke bloeiwijzen en dragen soms enkel mannelijke boemen in bepaalde seizoenen. 
De vruchten zijn stomp 5-hoekig, geel of oranje van kleur, 6 tot 15 cm lang en 3 tot 8 cm 
breed (Fig. 1.1) (Badillo, 1993). 
 

Fig. 1.1 Vasconcellea cundinamarcensis. A, B: habitus; C: behaard blad; D: vruchten (foto’s X. 
Scheldeman) 

D 

C 

A B 
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1.1.2.2 Vasconcellea stipulata (V. Badillo) V. Badillo 

Deze tweehuizige bomen of struikachtige planten worden tot 10 m hoog en komen voor op 
een hoogte van 1600 tot 2450 m. Kenmerkend voor Vasconcellea stipulata zijn de 
bladlittekens die voorkomen op de soms vertakte stam. Deze littekens zijn 4 tot 7 mm lang en 
zijn aan beide zijden voorzien van een harde stipulaire doorn. De bladeren zijn 5-lobbig en 
onbehaard en zijn dikwijls afwezig tijdens de bloei. De bladsteel is aan de basis voorzien van 
2 stipulaire doornen, 1 tot 2 mm lang. De mannelijke bloeiwijzen komen solitair of in lage 
aantallen voor aan het uiteinde van een steel van 1,5 tot 15 cm lang, terwijl de vrouwelijke 
bloeiwijzen weinig bloemen vertonen. De bloemkleur varieert van oranje-rood tot groen. De 
vruchten zijn geel, ellipsvormig, vertonen 10 longitudinale groeven en zijn 8 tot 9,5 cm lang 
en 4 tot 4,5 cm breed (Fig. 1.2) (Badillo, 1993). 
 

 

 
Fig. 1.2 Vasconcellea stipulata. A: habitus; B, C: stam met stipulen; D: rijpe vruchten (foto’s X. 
Scheldeman) 

1.1.2.3 Vasconcellea × heilbornii (V. Badillo) V. Badillo 

Op basis van morfologische kenmerken wordt Vasconcellea × heilbornii beschouwd als een 
natuurlijke hybride met als ouders V. cundinamarcensis en V. stipulata (Horovitz & Jimenez, 
1967; Badillo, 1971). V. × heilbornii komt voor in het gebied waar beide ouders voorkomen, 
namelijk in Zuid- en Centraal-Ecuador, op hoogtes tussen 1600 en 2800 m. De hybride plant 
vertoont deels parthenocarpie, soms zijn de zaden helemaal afwezig. De morfologische 
kenmerken vertonen gelijkenissen met beide vermoedelijke ouderplanten. V. × heilbornii is 
eenhuizig of tweehuizig, vertoont soms donzige beharing, en soms stipulaire doornen. De 
vruchten zijn oranje, groen of groenachtig-geel. De voortplanting gebeurt meestal vegetatief 
(Badillo, 1993). 

D 

C B 

A 
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Verschillende variëteiten zijn beschreven die van elkaar verschillen in stipulen, vrouwelijke 
bloemen of bloeiwijzen. Twee variëteiten en één cultivar zijn opgenomen in de laatste 
herziening van de Caricaceae, maar volgens Badillo (1993) zijn verschillende andere 
onbeschreven variëteiten terug te vinden in Ecuador. 

1.1.2.3.1 Vasconcellea × heilbornii cv. ‘Babacó’ 

Deze commercieel geteelde cultivar is 1 tot 2 m hoog en zelden vertakt. Er zijn geen stipulaire 
doornen aanwezig en de vrouwelijke bloemen zijn solitair en groen of groen-geel. De 
parthenocarpe vruchten kunnen tot 50 cm lang worden en bevatten weinig of geen zaden (Fig. 
1.3). 

 

 
Fig. 1.3 Vasconcellea × heilbornii cv. ‘Babacó’. A: plantage; B: vrucht; C: bloem (foto’s X. Scheldeman) 

1.1.2.3.2 Vasconcellea × heilbornii var. chrysopetala 

De chrysopetala variëteit is een boomachtige plant die tot 7 m hoog kan worden. Er zijn 
stipulaire doornen aanwezig, weliswaar klein. De solitaire bloemen zijn bovenaan geel-oranje 
gekleurd, de rest van de bloem is groen. De vruchten zijn eivormig, 11 tot 20 cm lang, 6 tot 8 
cm breed en bevatten weinig zaden. 

1.1.2.3.3 Vasconcellea × heilbornii var. fructifragans 

Deze variëteit lijkt sterk op de chrysopetala variëteit, maar de stipulaire doornen zijn hier 
beter ontwikkeld en de bloemen zijn geel-groen. De vruchten zijn bijna cilindrisch van vorm 
en 12 tot 14 cm lang. 
 
 
 
 
 

A C 

B 
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1.1.2.4 Toepassingen van Vasconcellea soorten 

Het National Research Council (1989) omschrijft het potentieel van Vasconcellea soorten op 
drie niveaus.  
Ten eerste is er het direct gebruik van de vruchten voor consumptie. Momenteel wordt slechts 
één Vasconcellea soort commercieel geteeld, namelijk Vasconcellea × heilbornii cv. 
‘Babacó’. Deze hybride plant is uiterst geschikt voor commerciële teelt vanwege zijn 
aantrekkelijke, grote, zaadloze vruchten die tot 2 kg wegen. Bijgevolg is de plant steriel en 
moet deze vegetatief worden voortgeplant via stekken, enten of weefselcultuur. Verder vergt 
de babacoteelt weinig arbeid en is de opbrengst groot (320 ton fruit/ha). De plant vereist een 
subtropisch klimaat, maar kan gemakkelijk gekweekt worden in serres (Kempler & Kabaluk, 
1996). Babaco wordt momenteel geteeld in Ecuador, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, 
Italië, Spanje en Canada. Andere Vasconcellea soorten worden lokaal op kleine schaal 
geteeld, maar zijn onbekend buiten de Andes (Van Droogenbroeck, 2004). 
Een tweede potentieel van Vasconcellea soorten is het gebruik van hun genetische variabiliteit 
om nieuwe fruitsoorten te creëren. Wegens de grote genetische variabiliteit aanwezig in 
Ecuador en het gemak waarmee binnen het genus hybriden ontstaan, kunnen inderdaad 
gemakkelijk nieuwe variëteiten gecreëerd worden. Toch zijn er nog geen gerichte 
kweekprogramma’s opgezet voor Vasconcellea soorten (Scheldeman, 2002). 
Een derde toepassing van Vasconcellea spp. is het gebruik in veredelingsprogramma’s om 
papaja (Carica papaya L.) te verbeteren via introgressie van interessante eigenschappen van 
bepaalde Vasconcellea soorten (zie 1.1.4). 
Naast deze drie grote toepassingen is er ook industriële interesse voor latex van 
Vasconcellea’s die bij bepaalde soorten een grotere proteolytische activiteit vertoont dan latex 
van Carica papaya (zie 1.1.3) (Scheldeman, 2002). 

1.1.3 CARICA PAPAYA L. 

Carica papaya L. is de enige soort die is overgebleven in het genus Carica na de 
hervormingen van Badillo (Badillo, 2000). Deze plant, gekend als “de papaja”, is de 
economisch belangrijkste soort van de Caricaceae. Men neemt aan dat C. papaya ontstaan is 
in de lage gebieden van het oosten van Centraal-Amerika, van Mexico tot Panama (Nakasone 
& Paull, 1998). Zaden werden door de Spanjaarden in de 16e eeuw verspreid naar de Caraïben 
en Zuidoost-Azië. Van daaruit verspreidde de papaja zich snel naar Indië, Afrika en gebieden 
rond de Stille Oceaan (Villegas, 1997). 
De grote vruchten worden vers gegeten of verwerkt in confituur, ijs, pudding en taarten 
(Villegas, 1997). Groen fruit, bladeren en bloemen kunnen ook gebruikt worden als gekookte 
etenswaren (Watson, 1997). In 2004 bedroeg de wereldwijde productie van papaja’s 
6504×103 ton, waarvan 25×103 ton geproduceerd in Ecuador (FAO, 2005). 
 
Papaja heeft naast gebruik voor consumptie ook andere toepassingen. De bladeren en het fruit 
produceren verschillende eiwitten en alkaloïden met belangrijke farmaceutische en industriële 
toepassingen. Onrijpe, groene papaja’s bevatten latex, een belangrijke bron voor verschillende 
cysteïne endopeptidasen waaronder papaïne en chymopapaïne (Azarkan et al., 2003). De 
natuurlijke rol van latex kan geässocieerd worden met de bescherming die de cysteïne 
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proteases bieden tegen herbivore insecten (El Moussaoui et al., 2001; Konno et al., 2004). De 
latex wordt geoogst door met een mes te kerven in een groene vrucht waarna de witte 
kleverige vloeistof die vrijkomt, kan worden verzameld en gedroogd (Fig. 1.4). Gezuiverde 
papaïne wordt gebruikt in de textielsector, in de bierindustrie en in de cosmetische industrie in 
zeep en shampoo. In de voedingssector maakt men gebruik van papaïne om vlees te 
vermalsen, kauwgom te produceren, kaas te bereiden en ontbijtgranen te verrijken met eiwit. 
Farmaceutische toepassingen van papaïne zijn vooral gericht op behandelingen van 
huidaandoeningen en als digestief (Poulter & Caygill, 1985). Een andere minder gekende 
eigenschap van de latex is de lipolytische activiteit onder de vorm van verschillende lipases. 
Deze kunnen interessant zijn voor biokatalytische industriële toepassingen (Van 
Droogenbroeck, 2004). 
 

Fig. 1.4 Carica papaya. A: vruchten; B: tappen van latex uit een onrijpe vrucht; C: vruchten na het tappen 
van latex (foto’s X. Scheldeman) 

Vanwege deze talrijke toepassingen heeft Carica papaya heel wat wetenschappelijke 
aandacht gekregen, veel meer dan de soorten van het genus Vasconcellea.  
Cytologische studies hebben uitgewezen dat alle onderzochte individuen van de Caricaceae 
diploïd zijn, met 2n=2x=18 (Darlington & Ammal, 1945). Volgens flowcytometrische 
analyses telt het haploïd genoom van C. papaya 372 Mbp, wat relatief klein is 
(Arumuganathan & Earle, 1991). 
Aan de hand van Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) zijn Quantitative Trait Loci 
(QTL’s) geïdentificeerd voor planthoogte, stengeldiameter en het aantal noden waarbij de 
eerste bloemen voorkomen (Sondur et al., 1995). Er is eveneens een Bacterial Artificial 
Chromosome (BAC) bibliotheek geconstrueerd (Ming et al., 2001) en recent een 
gedetailleerde genetische kaart aan de hand van Amplified Fragment Length Polymorphism 
(AFLP) merkers (Ma et al., 2004). 
 
Er komen drie verschillende geslachttypes voor bij Carica papaya (mannelijk, vrouwelijk en 
hermafrodiet), in tegenstelling tot de Vasconcellea species die praktisch allemaal tweehuizig 
zijn. Het geslachttype is pas te onderscheiden als de planten 6 tot 8 maanden oud zijn. 
Economisch gezien is het interessant om het geslachttype vroeg te kunnen bepalen aangezien 
men dan de mannelijke planten, die niets opbrengen, vroeg uit het veld kan verwijderen 
(Parasnis et al., 1999). Er zijn momenteel verschillende geslachtsspecifieke moleculaire 
merkers ontwikkeld. Lemos et al. (2002) konden aan de hand van een RAPD-merker 

C B A 
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mannelijke en hermafrodiete planten van vrouwelijke onderscheiden, terwijl andere 
onderzoeksgroepen een geslachtsspecifieke Sequence Characterized Amplified Region 
(SCAR) merker hebben ontwikkeld (Parasnis et al., 2000; Deputy et al., 2002; Urasaki et al., 
2002). Aan de hand van het in kaart brengen van deze verschillende geslachtsspecifieke 
merkers kon aangetoond worden dat Carica papaya heteromorfe geslachtschromosomen 
heeft, analoog aan de meeste dierlijke organismen (Liu et al., 2004). 

1.1.4 INTERSPECIFIEKE EN INTERGENERISCHE HYBRIDISATIE 

Vasconcellea soorten kunnen met elkaar kruisen en hybriden vormen, zoals de natuurlijk 
voorkomende V. × heilbornii variëteiten. Sommige hybriden werden vóór de taxonomische 
herziening door Badillo in 1971 als aparte soorten beschouwd, zoals bijvoorbeeld V. × 
heilbornii cv. ‘Babacó’, vroeger Carica pentagona genaamd (Badillo, 1971). De hybriden 
vertonen allemaal een graad van parthenocarpie, resulterend in vruchten met weinig of geen 
zaden. Er bestaan verschillende lokaal gecultiveerde variëteiten, vooral in Zuid-Ecuador, die 
nog niet beschreven zijn (Badillo, 1993). Genetische analyse van V. × heilbornii en zijn 
vermoedelijke voorouders V. stipulata en V. cundinamarcensis met behulp van AFLP toonde 
een grote variabiliteit aan tussen V. × heilbornii en V. stipulata individuen wat wijst op een 
natuurlijk continu proces van hybridisatie en terugkruising (Van Droogenbroeck, 2002). 
Recent worden echter steeds meer bewijzen gevonden dat V. weberbaueri ook betrokken is 
geweest in het ontstaan van V. × heilbornii (Van Droogenbroeck et al., 2004; Kyndt et al., 
2005b). De hybride oorsprong kan dus niet aan één hybridisatie worden toegeschreven. 
Naast V. × heilbornii is nog een andere natuurlijk voorkomende hybride beschreven, namelijk 
tussen V. monoica en V. cundinamarcensis (Badillo, 1993). Het feit dat deze 
intercompatibiliteit tussen verschillende species vruchtbare nakomelingen kan opleveren, 
resulteert in een grote morfologische en genetische variabiliteit. Dit leidt ertoe dat vele 
planten niet determineerbaar zijn met de huidige determinatiesleutel van Badillo (1993) 
(Kyndt et al., 2005a). 
 
Binnen het genus Vasconcellea zijn meerdere kunstmatige hybriden beschreven met 
wisselende en vaak tegensprekende resultaten (Horovitz & Jiménez, 1967; Badillo, 1971; 
Mekako & Nakasone, 1975). Soria & Soria (1992) experimenteerden met kruisingen tussen 
babaco en V. cundinamarcensis en bekwamen verschillende terugkruisingen met 
intermediaire kenmerken. Horovitz & Jiménez (1967) beschreven de zeer variabele 
kenmerken van nageslacht van V. × heilbornii var. chrysopetala zaden en schreven deze 
variabiliteit toe aan de oorsprong van het pollen. Het wisselend succes wijst op het belang van 
omgevingsfactoren in een succesrijke interspecifieke hybridisatie. Levensvatbaarheid van het 
zaad of zaadloos fruit zijn de grootste beperkingen bij het bekomen van kunstmatige hybriden 
(Mekako & Nakasone, 1975). 
 
Er is veel interesse in intergenerische kunstmatige hybriden van Carica papaya met 
Vasconcellea’s omdat er enkele interessante eigenschappen beschreven zijn voor 
verschillende soorten. Eigenschappen die niet aanwezig zijn in C. papaya zijn ondermeer de 
aangename geur van V. stipulata en babaco, de eenhuizigheid van V. monoica, de 
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koudetolerantie van V. cundinamarcensis en V. stipulata, het hoge suikergehalte van V. 
quercifolia en de esthetische kwaliteiten van de paarsbloemige V. parviflora (Manshardt & 
Wenslaff, 1989). Bovendien zijn verschillende Vasconcellea species resistent tegen het 
Papaya Ringspot Virus (PRSV), en is V. goudotiana resistent tegen Phytophthora, een 
veroorzaker van stengel- en wortelrot (Drew et al., 1998). Deze ziekten behoren tot de 
belangrijkste limiterende factoren bij de papajaproductie. Het zou bijgevolg economisch 
gezien interessant zijn om deze verschillende kenmerken via intergenerische kruisingen te 
introduceren in Carica papaya. Dit kan bereikt worden door C. papaya te kruisen met de 
soort met het gewenste kenmerk, en vervolgens de nakomelingen terug te kruisen met C. 
papaya. Het uiteindelijke resultaat na selectie is een plant die door de terugkruisingen de 
eigenschappen van C. papaya vertoont plus nog het extra gewenste kenmerk afkomstig uit de 
andere soort. Dit fenomeen staat bekend als introgressie. 
Hybriden van Vasconcellea soorten met Carica papaya kennen echter weinig slaagkans 
omdat er incompatibiliteitsverschijnselen optreden die leiden tot de abortus van hybride zaden 
net na hun vorming (Magdalita et al., 1997). “Embryo rescue” technieken kunnen deze 
problemen omzeilen waardoor succesvol hybriden geproduceerd werden tussen C. papaya en 
V. cauliflora, maar aangezien de bekomen hybriden onvruchtbaar waren, was terugkruising 
onmogelijk (Magdalita et al., 1996). 
Aan de hand van verschillende in vitro technieken (“embryo rescue”, micropropagatie) is de 
onderzoeksgroep van Drew et al. (1998) erin geslaagd intergenerische hybriden te produceren 
tussen C. papaya en V. cauliflora, V. quercifolia, V. cundinamarcensis, V. parviflora en V. 
goudotiana. Alle bekomen hybriden waren resistent tegen PRSV. Hybriden van C. papaya 
met V. parviflora en V. quercifolia leverden levensvatbaar stuifmeel op en konden 
teruggekruist worden met C. papaya, zij het in vitro en met lage slaagkansen. Moleculaire 
merkers zouden kunnen gebruikt worden om resistentiegenen gemakkelijk op te sporen in de 
F2-planten. 
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1.2 GENETISCHE VERWANTSCHAPPEN EN FYLOGENIE 

1.2.1 TERMINOLOGIE 
Natuurlijke populaties van alle organismen vertonen variatie. De variatie aanwezig in de 
erfelijke informatie van een individu, het genotype, interageert met omgevingsfactoren en 
resulteert in het fenotype, de waargenomen variatie tussen individuen. Als gesproken wordt 
over genetische variatie, mag men dus niet uit het oog verliezen dat dit niet gelijk is aan de 
waargenomen variatie. 
Genetische variatie ontstaat continu door mutatie en verdwijnt door natuurlijke selectie en 
genetische drift (het veranderen van allelfrequenties door toeval). Genetische variatie binnen 
een soort heeft drie componenten (Lowe et al., 2004): 

- genetische diversiteit: de hoeveelheid genetische variatie aanwezig in de soort 
- genetische differentiatie: de verdeling van de genetische variatie onder individuen of 

populaties 
- genetische afstand: de hoeveelheid genetische variatie aanwezig tussen twee 

individuen of twee populaties 
Verder kan genetische variatie beschouwd worden als neutraal of adaptief ten opzichte van 
natuurlijke selectie. Neutrale genetische variatie treedt op als alle allelen van een bepaald 
locus dezelfde “fitness” hebben. Bij adaptieve genetische variatie hebben bepaalde allelen een 
grotere “fitness” waardoor deze onderhevig zijn aan selectie. 
De genetische variatie kan ingeschat worden met moleculaire merkers, namelijk codominante 
merkers zoals isozymen, Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLP’s) en Simple 
Sequence Repeats (SSR’s of microsatellieten) en dominante merkers zoals AFLP’s en 
RAPD’s. Deze schatten meestal enkel neutrale genetische variatie aangezien adaptieve 
genetische variatie moeilijk te bepalen is met moleculaire merkers (Ennos et al., 1998).  
De genetische diversiteit en differentiatie worden beïnvloed door verschillende 
karakteristieken van het organisme en van de omgeving, namelijk de populatiegrootte, “gene 
flow” (immigratie en emigratie van genen in en uit de populatie), natuurlijke selectie en 
voortplantingssysteem (panmixie of niet) (Lowe et al., 2004). 
Op basis van de genetische afstanden kan een boom of dendrogram worden opgesteld, een 
zogenaamd fenogram. Het is belangrijk te beseffen dat een fenogram enkel verwantschap 
weergeeft en dus niet hetzelfde is als een fylogenetische boom, die een beeld geeft van de 
evolutionaire afstamming in de tijd. Het hangt van de gebruikte moleculaire merkermethode 
en van het type DNA af of er een fenetische of een fylogenetische verwantschap kan bepaald 
worden (Tabel 1.3). Het type DNA hangt samen met de overerving: nucleair DNA (nDNA) 
erft biparentaal over, terwijl chloroplast DNA (cpDNA) en mitochondriaal DNA (mtDNA) 
meestal maternaal overerven. De aard van de overerving van cpDNA en mtDNA bij hybriden 
tussen C. papaya en bepaalde Vasconcellea’s werd in deze thesis onderzocht aan de hand van 
PCR-RFLP. 
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Tabel 1.3 Bruikbaarheid van verschillende moleculaire merkers in fylogenetische en diversiteitsstudies. 
+++ zeer goed; ++ goed; + OK; (+) al gebruikt; - nutteloos (Lowe et al., 2004) 

RFLP en PCR-RFLP Sequeneren Allozymes 
nDNA cpDNA mtDNA 

RAPD AFLP SSR 
nDNA cpDNA mtDNA 

Diversiteit ++ +++ + + ++ ++ ++ +++ ++ + 

Fylogenie (+) + ++ (+) - - (+) +++ +++ (+) 

 

1.2.2 GENETISCHE DIVERSITEIT VAN CARICA PAPAYA 

Een eerste studie die de genetische verwantschappen tussen verschillende Carica papaya 
cultivars onderzocht, werd uitgevoerd door Stiles et al. (1993). Aan de hand van 11 RAPD-
primerparen werden de verwantschappen tussen 10 verschillende cultivars bepaald. Iedere 
cultivar werd gescoord op de aan- of afwezigheid van een amplificatieproduct. Aan de hand 
hiervan kon een similariteitscoëfficient berekend worden en clusteranalyse uitgevoerd 
worden. De belangrijkste vaststelling was dat gedomesticeerde papaja’s slechts een beperkte 
genetische basis hebben, met similariteitscoëfficienten van 70% tot 95%. Dit werd bevestigd 
in een studie met AFLP-merkers waar de gemiddelde genetische similariteit van 63 C. papaya 
individuen 88% bedroeg (Kim et al., 2002).  

1.2.3 FENETISCHE VERWANTSCHAPPEN VAN VASCONCELLEA SPP. 

Jobin-Décor et al. (1997) waren de eerste die de genetische verwantschap van 6 Vasconcellea 
soorten en C. papaya onderzochten met behulp van isozyme- en RAPD-merkers. Ze stelden 
vast dat C. papaya slechts 30% similariteit vertoont met de overige Vasconcellea species (Fig. 
1.5). Een andere vaststelling was dat V. cundinamarcensis en V. stipulata nauw verwant zijn, 
hoewel moet opgemerkt worden dat de gebruikte V. stipulata plant geen stipulen droeg, wat 
het typerend kenmerk is voor V. stipulata. 

 
Fig. 1.5 Dendrogram met de verwantschappen tussen 6 Vasconcellea species, Carica papaya en Jacaratia 

spinosa bekomen aan de hand van RAPD-data (Jobin-Décor et al., 1997) 

Kim et al. (2002) hebben in hun AFLP-analyse niet alleen verschillende cultivars van C. 
papaya onderzocht, maar ook enkele Vasconcellea species, namelijk V. goudotiana, V. 
monoica, V. parviflora, V. cundinamarcensis, V. stipulata en V. horovitziana. Hier vertoonde 
C. papaya een gemiddelde genetische similariteit met de andere soorten van 43%. De 
gemiddelde genetische similariteit tussen de Vasconcellea soorten was 73%. De grootste 

Genetische similariteit 
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verwantschap werd waargenomen tussen V. stipulata en V. cundinamarcensis met een 
similariteit van 87%. 
De meest complete diversiteitsstudie tot nu toe werd uitgevoerd door Kyndt (2001) en Van 
Droogenbroeck et al. (2002) met behulp van AFLP. De studie omvatte 95 genotypes van 8 
Vasconcellea soorten, C. papaya en 2 Jacaratia soorten. De gemiddelde genetische 
similariteit tussen alle Vasconcellea soorten varieerde van 39% tot 81%, met een gemiddelde 
van 54% (Tabel 1.4). De gemiddelde genetische similariteit tussen alle Carica en 
Vasconcellea planten bedroeg 23%, wat de taxonomische herindeling van Badillo (2000) 
ondersteunt. Zowel J. digitata als J. spinosa vertoonden een hogere similariteit met het genus 
Vasconcellea dan met C. papaya.  
Bij de Principale Coördinaten Analyse (PCO) en bij de clusteranalyse werden V. × heilbornii 
planten telkens gegroepeerd samen met ofwel V. stipulata, ofwel V. cundinamarcensis. De 
onbekende variëteiten van V. × heilbornii vertoonden een hoge intraspecifieke diversiteit, wat 
te verwachten was aangezien de planten morfologisch zeer divers waren. Babaco vertoonde 
diezelfde trend, hoewel deze planten zich vegetatief voortplanten en dus een beperkte 
genetische variatie verwacht werd. Aradhya et al. (1999) kwamen tot dezelfde vaststelling en 
concludeerden dat de hybridisatie waarschijnlijk meerdere keren is opgetreden in combinatie 
met verschillende terugkruisingen.  
De genetische similariteit tussen V. stipulata en V. cundinamarcensis (49%) was hier veel 
kleiner dan bij Jobin-Décor et al. (1997) (85%). Verder werden V. weberbaueri en V. 
parviflora samen geclusterd, evenals V. monoica, V. palandensis en de ‘carvil’ genotypes, die 
later geïdentificeerd werden als V. goudotiana. De grootste interspecifieke similariteiten 
werden gevonden tussen V. stipulata en V. × heilbornii, V. parviflora en V. weberbaueri en V. 
palandensis en V. goudotiana. 
 
Tabel 1.4 Genetische similariteit tussen (bovenste driehoek) en binnen (diagonaal) verschillende soorten 
van de genera Jacaratia, Carica en Vasconcellea, gebaseerd op AFLP (Van Droogenbroeck et al., 2002) 

Groep spin  dig pap cun chr bab nm? stip can mon pal parv web 

J. spinosa (spin) 0.99 0.33 0.18 0.23 0.25 0.25 0.25 0.32  0.30 0.23 0.24 0.23 0.24 

J. digitata (dig)  0.99 0.21 0.22 0.21 0.22 0.21 0.25 0.27 0.20 0.21 0.24 0.21 

C. papaya (pap)   0.99 0.21 0.20 0.21 0.21  0.23 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 

V. cundinamarcensis (cun)     0.90 0.47 0.54 0.69 0.49 0.44 0.55 0.61 0.42 0.40 

V. × heilb. var. chrys. (chr)     0.94 0.78 0.74 0.81 0.51 0.41 0.44 0.59 0.64 

V. × heilb. cv. ‘Babacó’ (bab)      0.78 0.70 0.69 0.49 0.45 0.48 0.57 0.59 

V. × heilb. var.? (nm?)       0.78 0.68 0.48 0.48 0.51 0.53 0.54 

V. stipulata (stip)        0.94 0.58 0.46 0.47 0.63 0.60 

V. candicans (can)         0.94 0.51 0.44 0.53 0.46 

V. monoica (mon)          0.99 0.56 0.47 0.40 

V. palandensis (pal)           0.95 0.47 0.42 

V. parviflora (parv)            0.94 0.65 

V. weberbaueri (web)             0.97 
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1.2.4 FYLOGENIE VAN DE CARICACEAE 

Vroeger behoorde de familie van de Caricaceae binnen de dicotylen tot de orde van de 
Violales. Rodman et al. (1996, 1998) toonden via sequentie-analyse aan dat de Caricaceae 
samen met de Moringaceae aan de basis lagen van de orde Capparales of Brassicales. De 
Brassicales zijn monofyletisch, wat betekent dat alle soorten binnen deze orde één 
gemeenschappelijke voorouder hebben. Een fylogenetische studie aan de hand van nucleaire 
en chloroplast sequenties heeft bevestigd dat de Caricaceae en de Moringaceae zustertaxa zijn 
(Olson, 2002). Om die reden wordt in fylogenetische studies van Caricaceae vaak gebruik 
gemaakt van een individu van de Moringaceae als “outgroup”. 
 
De lage similariteit tussen C. papaya en de Vasconcellea species werd bevestigd door 
Aradhya et al. (1999) die de fylogenie van 11 Vasconcellea species en C. papaya 
onderzochten aan de hand van PCR-RFLP. Variaties in het cpDNA kunnen gebruikt worden 
als fylogenetische merkers om evolutionaire verwantschap na te gaan (Palmer et al., 1988). 
Enkel niet-coderende regio’s in cpDNA kunnen een betekenisvolle fylogenie opleveren van 
nauw verwante soorten gezien hun relatief hogere mutatiesnelheid dan coderende regio’s. 
Vandaar dat in deze studie een intergenische spacer regio gelegen op het chloroplast genoom 
geamplificeerd werd en vervolgens onderworpen werd aan een restrictie-analyse. De 
belangrijkste conclusie was dat C. papaya zich vroeg moet hebben afgesplitst van alle andere 
Zuid-Amerikaanse Caricaceae en verder geïsoleerd geëvolueerd is, waarschijnlijk in Centraal-
Amerika. Een ander interessant gegeven is dat de V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ individuen in 
deze studie geen gelijke cpDNA variatie vertonen met hun vermoedelijke ouders V. stipulata 
en V. cundinamarcensis, wat de oorsprong van V. × heilbornii in het ongewisse laat (Fig. 
1.6). 
Badillo (2000) baseerde zich op de resultaten van Aradhya et al. (1999) en Jobin-Décor et al. 
(1997), aangevuld met eigen morfologisch onderzoek om de Caricaceae opnieuw in te delen 
en Vasconcellea als een genus te beschouwen. 

 
Fig. 1.6 Fylogenetische boom aan de hand van PCR-RFLP data met de verwantschappen tussen Moringa 
oleifera (“outgroup”), Carica papaya, Jacaratia mexicana en 11 Vasconcellea soorten (Aradhya et al., 1999) 
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Van Droogenbroeck et al. (2004) voerden een nieuwe PCR-RFLP studie uit met 61 genotypes 
van 18 verschillende Vasconcellea species en nog 6 genotypes van andere genera, namelijk 
Carica, Jacaratia en Cylicomorpha. Er werden twee niet-coderende cpDNA regio’s (trnM-
rbcL en trnK1-trnK2) en één niet-coderende mtDNA regio (nad4/1-nad4/2) geamplificeerd 
en geknipt met restrictie-enzymen.  
Er werd zowel een fylogenetische boom opgesteld (met restrictieplaats data) als een 
fenetische boom (met restrictiefragment data van 67 fragmenten). Het scoren van de aan- of 
afwezigheid van een restrictiefragment kan niet gebruikt worden voor het opstellen van een 
fylogenie omdat één mutatie-event meerdere keren in rekening gebracht kan worden. Als één 
fragment als gevolg van een puntmutatie geknipt wordt in twee kleinere fragmenten, wordt 
dezelfde informatie 3 keer in rekening gebracht. De fylogenetische boom werd daarom 
opgesteld aan de hand van de identificatie van puntmutaties in 8 fragment/restrictie-enzyme 
combinaties. In totaal werden 22 puntmutaties geëvalueerd, waarvan 18 in het cpDNA en 4 in 
het mtDNA. Beide dendrogrammen hadden een gelijkaardige topologie. 
 
De fylogenetische resultaten ondersteunden de monofyletische afkomst van de Caricaceae. 
Relaties tussen verschillende genera konden moeilijk afgeleid worden wegens te weinig data, 
maar toch konden conclusies worden getrokken op lagere taxonomische niveaus. De 
Caricaceae konden op basis van de fenetische data opgesplitst worden in twee 
afstammingslijnen. De eerste groep omvatte alleen Vasconcellea soorten, terwijl de andere 
groep naast de overgebleven Vasconcellea spp. de andere genera bevatte. Dit kan wijzen op 
mogelijke onderlinge compatibiliteit voor kruisingen binnen de tweede groep, en een 
mogelijks verkeerde indeling van Vasconcellea als apart genus door Badillo (2000). 
 
De meest opmerkelijke vaststelling was dat V. × heilbornii op cytoplasmatisch niveau slechts 
ver verwant was met V. stipulata en V cundinamarcensis, wat aangeeft dat deze soorten 
waarschijnlijk niet de maternale voorouder zijn van V. × heilbornii. De restrictiepatronen van 
V. × heilbornii kwamen verrassend goed overeen met V. weberbaueri (groep 2A), die 
waarschijnlijk een rol heeft gespeeld in het ontstaan van V. × heilbornii.  
V. parviflora en V. crassipetala vertoonden eveneens geen onderlinge verschillen in 
restrictiepatroon, hoewel deze soorten morfologisch erg van elkaar verschillen. Een andere 
vaststelling was dat V. microcarpa een grote intraspecifieke diversiteit vertoonde, en dat het 
subspecies microcarpa apart geclusterd werd van de andere subspecies. Deze waarnemingen 
zijn mogelijk te wijten aan introgressie of zogenaamde “chloroplast capture”. Dit laatste kan 
optreden wanneer twee species hybridiseren en de ontstane hybride terugkruist met de 
pollenouder. Na een aantal terugkruisingen met dit ene ouderlijke species, zijn de nucleaire 
genen van de plant hoofdzakelijk hetzelfde van die soort, maar de chloroplasten zijn 
afkomstig van een andere soort (Rieseberg & Soltis, 1991). Dit kan resulteren in 
tegenstrijdigheden tussen fylogenieën bekomen met nucleaire merkers en fylogenieën 
bekomen met chloroplast merkers. 
In deze thesis werd eveneens met chloroplast merkers gewerkt, namelijk chloroplast 
microsatellieten. 
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Een andere fylogenetische analyse werd uitgevoerd aan de hand van sequentiedata, de meest 
geschikte manier om evolutionaire verwantschappen te bestuderen (Kyndt et al., 2005b). 
Internal Transcribed Spacer (ITS) regio’s van het ribosomale DNA (rDNA) en twee 
chloroplast regio’s, namelijk matK en psbA-trnH, werden gesequeneerd voor 29 taxa van 5 
genera (Carica, Vasconcellea, Jacaratia, Jarilla en Cylicomorpha) en een alignering werd 
uitgevoerd. Op basis hiervan kon een fylogenetische boom opgesteld worden met de 
“maximum parsimony” methode (Fig. 1.7). 
De monofyletische oorsprong van de Caricaceae en meer specifiek van het genus 
Vasconcellea werden bevestigd. De centraal-Amerikaanse genera Jarilla en Carica tonen 
duidelijke divergentie ten opzichte van de voornamelijk Zuid-Amerikaanse genera 
Vasconcellea en Jacaratia. Het genus Vasconcellea bleek dichter verwant met Jacaratia dan 
met Carica, zoals al eerder werd vastgesteld bij Aradhya et al. (1999) en Van Droogenbroeck 
et al. (2002).  
Binnen het genus Vasconcellea konden twee takken onderscheiden worden, met in de ene tak 
V. × heilbornii, V. stipulata, V. parviflora en V. weberbaueri en in de andere tak de andere 
soorten binnen het genus. Er werd dus opnieuw een hoge verwantschap vastgesteld tussen V. 
× heilbornii en V. weberbaueri, en opnieuw lijkt V. cundinamarcensis niet betrokken bij het 
ontstaan van V. × heilbornii. De hoge variabiliteit binnen het genus V. microcarpa werd 
eveneens in deze studie bevestigd.  
Verder waren V. quercifolia en V. candicans sterk verwant met elkaar, en ook V. pulchra en 
V. longiflora bleken zustersoorten te zijn. 
Het dient opgemerkt te worden dat de data bekomen van de nucleaire sequenties en de data 
bekomen van de chloroplast sequenties niet altijd overeenstemming vertoonden binnen het 
genus Vasconcellea, waarschijnlijk te wijten aan interspecifieke “gene flow” en “chloroplast 
capture”. Er werd eveneens intra-individuele variatie in ITS-sequenties waargenomen bij 
sommige V. × heilbornii, V. stipulata en V. cundinamarcensis genotypes. Dit kan een gevolg 
zijn van hybridisatie en/of introgressie, waarbij de verschillende ITS-kopieën nog niet 
gehomogeniseerd zijn. 
 
In deze thesis werd nog een bijkomstige chloroplast regio geamplificeerd en gesequeneerd, 
namelijk de trnF-trnL regio. 
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Fig. 1.7 Fylogenetische boom bekomen met de gecombineerde dataset van ITS- en chloroplast sequenties. 
De percentages zijn waarden bekomen na bootstrapanalyse met 100 herhalingen en geven voor elke 
taksplitsing weer hoeveel van de 100 bomen die splitsing ook vertonen. De Moringa spp. individuen dienen 
als “outgroup” (Kyndt et al., 2005b) 
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1.2.5 VERGELIJKING MOLECULAIRE MET MORFOLOGISCHE DATA 

Moleculaire data bekomen met PCR-RFLP en AFLP werden vergeleken met morfologische 
data door Kyndt et al. (2005a).  
Clustering op basis van zowel moleculaire als morfologische data gaf een duidelijke 
groepering per soort voor de volgende soorten: C. papaya, V. × heilbornii cv. ‘Babacó’, V. 
quercifolia, V. candicans, V. weberbaueri, V. palandensis, V. parviflora, V. monoica, V. 
pulchra en V. cauliflora. De soorten V. longiflora, V. cundinamarcensis, V. stipulata en V. 
goudotiana waren moleculair wel te onderscheiden bij de clustering, maar morfologisch niet. 
Dit ligt waarschijnlijk aan het feit dat de bestudeerde morfologische kenmerken niet 
discriminerend zijn voor deze soorten, of door hoge variabiliteit binnen de soorten. De 
genetische verwantschap tussen V. × heilbornii, V. stipulata, V. weberbaueri en V. parviflora 
werd niet teruggevonden in de morfologische clustering. De duidelijke morfologische 
clustering op basis van gelijkenissen in bladverdeling is ook niet terug te vinden in genetische 
similariteiten. Eén van de conclusies hieruit was dat het niet mogelijk is een goede 
determinatiesleutel op te stellen aan de hand van morfologische vegetatieve kenmerken. V. × 
heilbornii en V. stipulata waren morfologisch moeilijk te onderscheiden van elkaar, en de rol 
van V. cundinamarcensis in het ontstaan van V. × heilbornii werd morfologisch bevestigd, 
maar niet moleculair. Op basis van deze data is het waarschijnlijk dat V. × heilbornii ontstaan 
is uit een driewegshybride tussen V. stipulata, V. weberbaueri en V. cundinamarcensis.  
De genetische divergentie tussen Carica en Vasconcellea bleek morfologisch veel minder 
uitgesproken dan moleculair.  
De hoge intraspecifieke variabiliteit van V. × heilbornii en V. microcarpa werd eveneens 
besproken. De variëteiten fructifragrans en chrysopetala konden zowel morfologisch als 
genetisch niet van elkaar onderscheiden worden. V. microcarpa vertoonde opnieuw een zeer 
hoge intraspecifieke variatie, zowel moleculair als morfologisch. De taxonomie van V. 
microcarpa moet dan ook grondig herzien worden. De auteurs suggereren dat de soort V. 
microcarpa waarschijnlijk hybriden van verschillende oorsprong bevat, wat de hoge 
variabiliteit zou verklaren. 
Verder werden nog een reeks onbekende individuen geïdentificeerd als mogelijke hybriden. 
Dit wijst opnieuw op het frequent voorkomen van introgressie bij verschillende Vasconcellea 
soorten. 
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1.3 MICROSATELLIETEN ALS MOLECULAIRE MERKERS 

1.3.1 GESCHIEDENIS 
De term “microsatelliet” klinkt op het eerste zicht misschien vreemd in het jargon van de 
moleculaire biologie. De historische verklaring ligt in vroege experimenten met DNA. Bij het 
bestuderen van de eigenschappen van DNA werden dichtheidsgradiënten van cesiumchloride 
gebruikt. Het grootste deel van het DNA vormt na centrifugatie in deze oplossing een goed te 
onderscheiden laag. Een kleine fractie van het DNA zweeft echter boven deze laag, duidelijk 
gescheiden van de rest. Dit zwevend DNA met lagere dichtheid werd een “satellietband” 
genoemd (Coreno et al., 1967). Pas later werd aangetoond dat dit “satelliet-DNA” bestond uit 
een reeks herhalingen en sindsdien wordt de term satelliet-DNA geässocieerd met herhaalde 
sequenties. 
Het bestaan van dinucleotide herhalingen werd voor het eerst beschreven door Hamada et al. 
(1982). Verder onderzoek bracht verschillende klassen van satelliet-DNA aan het licht. 
Jeffreys et al. (1985) identificeerden tandem herhalingen van 10 tot 30 baseparen en noemden 
deze “minisatellieten”. Later werd een nieuwe klasse met kortere herhalingen geïdentificeerd 
en deze “repeats” werden logischerwijze “microsatellieten” gedoopt (Litt & Luty, 1989; 
Weber & May, 1989). 

1.3.2 ALGEMEEN 
Microsatellieten zijn kleine stukjes DNA die bestaan uit tandem herhalingen van 2 tot 6 
nucleotiden. Er worden verschillende termen gebruikt om microsatellieten aan te duiden: 
Simple Sequence Repeats (SSR), Short Tandem Repeats (STR) en Simple Sequence Length 
Polymorphisms (SSLP). Ze komen voor over het hele genoom van alle organismen, zowel 
eukaryoten als prokaryoten, en hun frequentie ligt hoger dan verwacht per toeval (Rakoczy-
Trojanowska & Bolibok, 2004). Vroeger werd repetitief DNA ook wel “junk-DNA” genoemd 
omdat het beschouwd werd geen functie te hebben. Hoewel de rol van microsatellieten tot op 
de dag van vandaag nog altijd niet erg duidelijk is, zijn ze uitgegroeid tot een belangrijk 
instrument in de moleculaire biologie. Enkele belangrijke voordelen hebben hiertoe 
bijgedragen (Powell et al., 1996; Rakoczy-Trojanowska & Bolibok, 2004): 

- Microsatellieten vertonen veel variatie en zijn meestal codominant. 
- Microsatellietanalyses maken gebruik van PCR waardoor er weinig beginmateriaal 

nodig is. 
- Microsatellietprimers die ontwikkeld zijn voor een bepaalde soort kunnen vaak ook in 

verwante soorten gebruikt worden (zogenaamd cross-species gebruik). 
Microsatellieten zijn uiterst geschikt om als moleculaire merker te dienen omdat het aantal 
herhalingen kan veranderen tijdens de DNA-replicatie, waardoor het mogelijk wordt om 
soorten en zelfs individuen van elkaar te onderscheiden op basis van de lengte van de 
microsatelliet. Microsatellieten worden om hun hoge graad van polymorfisme vaak gebruikt 
in verwantschapsstudies, populatiestudies en het opstellen van genetische kaarten (Zhu et al., 
2000). 
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Naast microsatellieten zijn er ook nog minisatellieten of Variable Number of Tandem Repeats 
(VNTR) die bestaan uit herhalingen van sequenties in de orde van 10 bp. In de literatuur is er 
geen eenduidig onderscheid tussen mini- en microsatellieten, maar meestal wordt er over 
microsatellieten gesproken als het motief dat herhaald wordt uit 2 tot 6 bp bestaat, terwijl het 
herhaalde motief bij minisatellieten langer is, namelijk 10 tot 30 bp (Chambers & MacAvoy, 
2000). Het onderscheid is noodzakelijk omdat er bij microsatellieten een ander mechanisme 
aan de basis ligt van het ontstaan van polymorfismen dan bij minisatellieten. Microsatellieten 
zouden vooral muteren via polymerase “slippage”, terwijl bij minisatellieten recombinatie het 
belangrijkste mutatiemechanisme is (zie 1.3.4) (Jeffreys et al., 1998; Simpkins et al., 1999).  

1.3.3 FUNCTIES VAN MICROSATELLIETEN 

Meestal worden microsatellieten beschouwd als evolutionair neutraal, met andere woorden 
functieloos en dus niet onderhevig aan selectie. Toch zijn steeds meer bewijzen voorhanden 
van verschillende mogelijke functies en effecten van microsatellieten. Enkele van deze 
voorgestelde functies zijn regulatie van het DNA-metabolisme, van genactiviteit en van 
chromatine organisatie (Li et al., 2002). 
Microsatellieten komen zowel in coderende als in niet-coderende regio’s voor, maar de 
frequentie bij planten is hoger in afgeschreven sequenties. Microsatellieten komen het meest 
frequent voor in Untranslated Regions (UTRs), regio’s die wel worden afgeschreven tot 
mRNA, maar niet vertaald worden tot eiwit. Er wordt gesuggereerd dat sommige van deze 
microsatellieten een regulatorische rol zouden hebben (Morgante et al., 2002) in 
overeenstemming met de functies voorgesteld door Li et al. (2002). Naargelang de 
microsatelliet zich bevindt in een coderende of een niet-coderende regio, kan de samenstelling 
verschillen. Metzgar et al. (2000) stelden vast dat er in coderende regio’s meer tri- en 
hexanucleotide herhalingen voorkomen, terwijl andere types herhalingen meer voorkomen in 
niet-coderende regio’s. Dit verschil wordt verklaard door selectie tegen “frameshift” mutaties 
in coderende gebieden. Er wordt aangenomen dat microsatellieten in niet-coderende regio’s 
geen selectie ondergaan.  

1.3.4 DE OORSPRONG VAN VARIATIE IN MICROSATELLIETEN 

De meest frequente microsatellieten in planten bestaan uit herhalingen van 2 nucleotiden, 
meestal (AT)n (Powell et al., 1996). Wanneer de herhaling uit één motief bestaat, zoals 
bijvoorbeeld ATATATATATAT of (AT)6, wordt deze een “perfecte” microsatelliet genoemd, 
terwijl bijvoorbeeld ATATATCACACA of (AT)3(CA)3 met de term “samengestelde” 
microsatelliet wordt aangeduid. “Imperfecte” of “onderbroken” microsatellieten hebben 
andere nucleotiden tussen hun motieven, bijvoorbeeld ATATATGATAT of (AT)3G(AT)2 
(Brohede, 2003). 

1.3.4.1 Polymerase “slippage” 

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe de tandem herhalingen precies ontstaan, maar er 
wordt algemeen aangenomen dat het slippen van het DNA-polymerase tijdens de DNA-
replicatie de belangrijkste oorzaak is (Schlötterer & Tautz, 1992). Tijdens de replicatie komen 
beide complementaire strengen DNA los van elkaar en wordt op basis van één van deze 
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strengen een nieuwe gesynthetiseerd door het DNA-polymerase. Tijdens deze synthese is het 
mogelijk dat de oorspronkelijke streng en de nieuw gesynthetiseerde streng eventjes loskomen 
van elkaar. Wanneer deze twee strengen opnieuw samenkomen, kan het zijn dat dit ter hoogte 
van een herhaling niet correct gebeurt en dat er een enkelstrengige lus gevormd wordt. Het 
gevolg is dat er een mutatie optreedt: als de lus zich vormt in de template zal het uiteindelijke 
product korter zijn, als de lus gevormd wordt in de nieuw gesynthetiseerde streng ontstaat een 
langer product. Het invullen van de lus gebeurt aan de hand van DNA herstel mechanismen 
die nog niet opgehelderd zijn. Dit volledige proces staat bekend als “slipped strand 
mispairing” of polymerase “slippage” (Fig. 1.8). Het feit of er een nieuw allel ontstaat, hangt 
bijgevolg af van het evenwicht tussen het ontstaan van replicatiefouten als gevolg van 
polymerase “slippage” en de correctie van sommige van deze fouten door exonuclease 
“proofreading” en het DNA “mismatch repair” systeem (Eisen, 1999). 
 

 
Fig. 1.8 Polymerase “slippage” (http://www.stanford.edu/group/hopes/causes/mutation/f_q05slippage.gif) 

Opdat dit slippen van het polymerase zou optreden, is het noodzakelijk dat er al een aantal 
herhalingen aanwezig zijn, wat betekent dat het mogelijk is dat er helemaal geen polymerase 
“slippage” optreedt als er weinig herhalingen zijn. (Zhu et al., 2000). Er moet dus een bepaald 
aantal herhalingen aanwezig zijn ten gevolge van andere mutaties zoals inserties en 
substituties vooraleer “slippage” kan optreden (Rose & Falush, 1998). 

1.3.4.2 Recombinatie 

Naast polymerase “slippage” kan de hoge mutatiefrequentie van microsatellieten verklaard 
worden door recombinatie. Recombinatie kan de lengte van de herhalingen veranderen door 
twee mechanismen: ongelijke crossing-over en genconversie (Richard & Pâques, 2000). 
 
Ongelijke crossing-over houdt in dat er crossing-over optreedt tussen twee verkeerd 
gealigneerde chromatiden, ofwel van hetzelfde chromosoom (zogenaamde zuster chromatide 
crossing-over), ofwel tussen verschillende chromosomen. Als er lange herhalingen aanwezig 
zijn, kunnen de twee strengen verkeerd gealigneerd worden met als resultaat een deletie in de 
ene en een insertie in de andere streng (Hancock, 1999).  
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Bij genconversie wordt een stukje sequentie van de ene naar de andere chromatide 
overgebracht. Tijdens het recombinatieproces in de meiose wisselen twee chromatiden een 
stukje enkelstrengig DNA uit. Er ontstaan heteroduplex regio’s waar sommige baseparen niet 
meer “matchen”. Het DNA “mismatch repair” systeem herkent de “mismatch” en kan de fout 
op twee mogelijke manieren herstellen. Afhankelijk van de manier waarop de “mismatch” 
hersteld wordt, ontstaat een nieuw allel (Hartl & Jones, 2001). 
 
In mutante cellen met een defect “mismatch repair” systeem werden veel onstabiele 
microsatellieten waargenomen, wat suggereert dat het replicatieve mechanisme (polymerase 
“slippage”) een veel belangrijkere rol speelt in het ontstaan van nieuwe allelen dan 
recombinatie (Simpkins et al., 1999). De mutatiefrequentie van microsatellieten is hoog 
vergeleken met puntmutaties, die een snelheid kennen in de orde van 10-9 tot 10-10 mutaties 
per celdeling. Schattingen van mutatiesnelheden van microsatellieten in in vivo systemen 
liggen rond 10-2 mutatie-events per locus per replicatie in Escherichia coli en rond 10-4 tot  
10-5 in gist (Hancock, 1999). Voor microsatellieten gelegen op het chloroplast genoom is de 
mutatiefrequentie een stuk lager dan voor nucleaire microsatellieten, maar toch hoger dan bij 
ander chloroplast DNA (Provan et al., 1999). 
Lange perfecte herhalingen geven de grootste kans op het ontstaan van nieuwe allelen tijdens 
de replicatie. Dit verschil in mutatiesnelheid wordt toegeschreven aan het relatief minder 
efficiënte herstel van langere “mismatch” sequenties (Chambers & MacAvoy, 2000). De 
lengte van microsatellieten lijkt begrensd: bij mensen werden zelden herhalingen van meer 
dan 30 eenheden waargenomen (Bell & Jurka, 1997). Kruglyak et al. (1998) stellen dat als 
een herhaling langer wordt, er meer kans is dat deze wordt onderbroken door een puntmutatie 
en er twee kortere herhalingen ontstaan. Microsatellieten kennen bijgevolg een soort 
levenscyclus van miljoenen jaren: ze ontstaan als korte herhalingen, groeien aan en 
verdwijnen uiteindelijk (Chambers & MacAvoy, 2000). 
De mutaties zorgen ervoor dat er zowel langere als kortere herhalingen ontstaan en 
gaandeweg ontwikkelen zich een reeks allelen van verschillende lengte in een populatie. Het 
aantal allelen dat voorkomt in een populatie volgen de klassieke wetten van de 
populatiegenetica en zijn onderhevig aan mutatie, selectie en migratie (Chambers & 
MacAvoy, 2000).  

1.3.5 MUTATIEMODELLEN 
Er bestaat nog altijd geen eenduidigheid over de mutationele processen die aan de basis liggen 
van het muteren van microsatellieten. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de mathematische 
modellen die de evolutie van microsatellieten beschrijven. Er zijn momenteel vier theorieën 
die gelijkaardige resultaten geven, maar gebaseerd zijn op andere veronderstellingen, 
namelijk het Infinite Allele Model (IAM), het Stepwise Mutation Model (SMM), het Two 
Phase Model (TPM) en het K-Allele Model (KAM) (Estoup et al., 2002). Studies die de 
verschillende modellen met elkaar vergelijken, komen niet tot eenduidige besluiten. Dit wijst 
op het feit dat geen van de modellen volledig de werkelijkheid benadert, en dat de 
modelkeuze afhangt van iedere situatie. Er wordt aangenomen dat het SMM beter presteert bij 
recente mutaties in een bepaalde soort, maar van zodra de genetische afstand te groot wordt 
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(bij cross-species vergelijkingen) wordt het model minder betrouwbaar (Chambers & 
MacAvoy, 2000). 

1.3.5.1 Infinite Allele Model (IAM) (Kimura & Crow, 1964) 

Onder dit model kan een mutatie elk aantal herhalingen aannemen, en het resultaat is altijd 
een allel dat nog nooit gevormd is in de populatie. 

1.3.5.2 Stepwise Mutation Model (SMM) (Kimura & Ohta, 1978) 

Polymerase “slippage” wordt in dit model beschouwd als het belangrijkste mechanisme bij 
het muteren van microsatellieten. Dit mechanisme zorgt voor kleine veranderingen in het 
aantal herhalingseenheden, waardoor allelen met een gelijkaardige lengte waarschijnlijk meer 
verwant zijn dan allelen met een zeer verschillende lengte. Allelen kunnen ook evolueren naar 
een allel dat al aanwezig is in de populatie. Het IAM houdt hiermee geen rekening, vandaar 
dat een nieuw model nodig was (Karhu, 2001). Het SMM werd oorspronkelijk ontwikkeld 
voor allozymes, en is tot op vandaag het meest populaire model. Het beschrijft de winst of het 
verlies van één enkele herhaling met gelijke probabiliteiten (bij een symmetrisch model).  

1.3.5.3 Two Phase Model (TPM) (Di Rienzo et al., 1994) 

Bij dit model verandert de staat van een allel met een absoluut aantal van x 
herhalingseenheden, die met een gelijke probabiliteit (bij een symmetrisch model) kunnen 
toegevoegd worden aan de microsatelliet, of verloren gaan. Als x gelijk is aan één, is het TPM 
gelijk aan het SMM. 

1.3.5.4 K-Allele Model (KAM) (Crow & Kimura, 1970) 

Dit model wordt zelden gebruikt. Het veronderstelt dat er K mogelijke allelen zijn, en dat 
ieder allel een zelfde probabiliteit heeft om naar gelijk welk ander allel van de K-1 
mogelijkheden te muteren. 

1.3.6 MOLECULAIRE MERKERS GEBASEERD OP MICROSATELLIETEN 
Bepaalde eigenschappen van microsatellieten maken hen uiterst geschikt om te dienen als 
moleculaire merker. Microsatellieten zijn aanwezig in alle levende organismen, vertonen een 
hoge variatie met verschillende allelen als gevolg, erven codominant over volgens de wetten 
van Mendel en zijn geschikt voor geautomatiseerde analyses (Rakoczy-Trojanowska & 
Bolibok, 2004). 

1.3.6.1 STMS 

Sequence Tagged Microsatellite Sites (STMS) (Beckmann & Soller, 1990) is een methode die 
gebaseerd is op PCR en wordt in de literatuur ook wel SSR-analyse genoemd. Er worden 
SSR-primers ontwikkeld op basis van de flankerende sequenties van de microsatelliet. 
Hierdoor wordt tijdens de PCR een fragment vermenigvuldigd dat de herhalingen bevat. De 
flankerende sequenties zijn meestal stabiel en goed geconserveerd zodat het eveneens 
mogelijk is om primers ontwikkeld voor een bepaalde soort te gebruiken in een verwante 
soort (Peakall et al., 1998). Na de amplificatie gebeurt een scheiding van de PCR-producten 
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met behulp van elektroforese. Nu kunnen de merkers gevisualiseerd worden: bij 
polymorfisme zullen immers allelen van verschillende groottes zichtbaar worden (Fig. 1.9). 
Omdat het mogelijk is om verschillende allelen met hoge frequenties te detecteren, is STMS 
uiterst geschikt om individuen te identificeren, om de genetische diversiteit tussen deze 
individuen te bepalen en om evolutionaire relaties te achterhalen (Rakoczy-Trojanowska & 
Bolibok, 2004). 
Het grote nadeel van deze methode is dat de microsatellieten en hun flankerende sequenties 
gekend moeten zijn. Bijgevolg moeten de microsatellieten via een genomische bibliotheek of 
een alternatieve methode geïdentificeerd worden (zie 1.3.8). 

 
Fig. 1.9 Polymorfismen waargenomen na elektroforese. De fragmenten worden bekomen na een PCR met 
primers gekozen in de flankerende (gekleurde) regio’s. 

1.3.6.2 ISSR 

Microsatellieten komen zeer verspreid over het genoom voor, maar toch zijn er bepaalde 
regio’s gelokaliseerd die relatief meer microsatellieten bevatten, de zogenaamde “SSR hot 
spots”. Deze regio’s kunnen als bron dienen van Inter-Simple Sequence Repeats of ISSR-
merkers (Zietkiewicz et al., 1994). De ISSR-techniek is gebaseerd op de amplificatie van 
regio’s tussen omgekeerd geörienteerde microsatellieten die dicht bij elkaar liggen. De 
primers bestaan uit het SSR-motief en worden verankerd met 2 tot 4 selectieve nucleotiden, 
hoewel niet verankerde primers ook al gebruikt werden (Bornet et al., 2002). De PCR geeft 
als resultaat 25 tot 50 verschillende producten in één reactie. Het grote voordeel van deze 
methode is dat er geen constructie van een genomische bibliotheek nodig is. Ondanks het feit 
dat ISSR’s zowel dominant als codominant kunnen zijn, worden ze toch zeer bruikbaar geacht 
voor verschillende doeleinden, vooral voor fenetische studies, studies over genetische 
diversiteit en cultivar identificatie (Rakoczy-Trojanowska & Bolibok, 2004). Een ander 
voordeel van ISSR-merkers is de mogelijkheid om het voorkomen en de verspreiding van 
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SSR’s in het genoom te onderzoeken. Het aantal bandjes bekomen met een ISSR-primer met 
een bepaalde microsatelliet weerspiegelt de relatieve frequentie van dat motief in het genoom 
(Van der Nest et al., 2000). 

1.3.6.3 SAMPL 

Selective Amplification of Microsatellite Polymorphic Loci (SAMPL) (Witsenboer et al., 
1997) is een merkermethode gebaseerd op microsatellieten die erg verwant is met AFLP (Vos 
et al., 1995). Het DNA wordt geknipt met restrictie-enzymen waarna een adapter wordt 
geligeerd aan de bekomen fragmenten. Vervolgens wordt een preamplificatie van bepaalde 
fragmenten uitgevoerd met een PCR. De primers worden gericht tegen de adapters en de 
forward primer bevat meestal één extra selectief nucleotide zodat slechts een fractie van alle 
fragmenten vermenigvuldigd wordt. Vervolgens gebeurt de eigenlijke selectieve amplificatie 
waarbij de forward primer nu een groter aantal selectieve nucleotiden bevat. In deze stap 
wordt één standaard AFLP-primer gebruikt, gericht tegen de adapter, en één SAMPL-primer, 
die complementair is met een microsatellietsequentie (Rakoczy-Trojanowska & Bolibok, 
2004). Er wordt eveneens gebruik gemaakt van primers die complementair zijn aan de 
microsatelliet, maar aan het 5’ uiteinde verankerd zijn met een niet-microsatelliet sequentie 
(Hayden & Sharp, 2001a). 
SAMPL heeft een hoge multiplex ratio en laat toe om microsatelliet regio’s te 
vermenigvuldigen zonder voorafgaande kennis over de flankerende sequenties. Om deze 
redenen wordt SAMPL beschouwd als één van de meest efficiënte moleculaire 
merkertechnieken die tot nu toe gekend zijn (Roy et al., 2002). Er wordt gesuggereerd dat 
SAMPL-merkers superieur zijn aan AFLP-merkers om verschillen tussen sterk verwante 
soorten op te helderen (Singh et al., 2002). 

1.3.6.4 Vergelijking (Rakoczy-Trojanowska & Bolibok, 2004) 

In Tabel 1.5 worden de belangrijkste eigenschappen van STMS, ISSR en SAMPL vergeleken. 
 
Tabel 1.5 Vergelijking van verschillende merkers gebaseerd op microsatellieten 

 STMS ISSR SAMPL 

Aard van polymorfisme 

Vooral variatie in aantal 
herhalingen, maar ook 

baseveranderingen 
(inserties, deleties) 

Baseveranderingen 
(inserties, deleties), 

variatie in aantal 
herhalingen 

Baseveranderingen 
(inserties, deleties), 

variatie in aantal 
herhalingen 

Frequentie Hoog Hoog Medium tot hoog 

Graad van polymorfisme Hoog tot zeer hoog Medium tot hoog Hoog 

Overerving Codominant Dominant of codominant Dominant of codominant 

Sequentie-info nodig Ja Nee Nee 

Kosten Medium Laag Medium 

Arbeid Hoog (door isolatie via 
bibliotheek) Laag Medium 
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 STMS ISSR SAMPL 

Belangrijkste voordelen 

Hoge graad van 
polymorfisme, 

codominantie, zeer 
reproduceerbaar 

Multilocus patroon, zeer 
polymorf, technisch 

gemakkelijk, goedkoop 

Amplificatie van veel 
bandjes per reactie, zeer 

reproduceerbaar 

Belangrijkste nadelen 

Vaak slechts identificatie 
van een klein aantal loci, 
polymerase “slippage”, 

comigrerende fragmenten 
zijn niet altijd homoloog 

Bandjes kunnen niet 
geïnterpreteerd worden 

als loci of allelen, 
meestal dominantie, 

comigrerende fragmenten 
zijn niet altijd homoloog 

Relatief tijdrovend en 
arbeidsintensief, 

mogelijk zeer complexe 
patronen 

1.3.7 MICROSATELLIETANALYSES OP PLANTEN 

1.3.7.1 Cross-species gebruik van microsatellieten 

Microsatellietanalyses winnen de laatste jaren enorm aan populariteit. Er zijn 
microsatellietmerkers geïdentificeerd bij zeer veel economisch belangrijke plantensoorten en 
gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. Deze trend zet zich door, ondanks de moeite die het 
kost om microsatellieten te isoleren.  
Aangezien de flankerende sequenties van microsatellieten doorgaans goed geconserveerd zijn, 
is het mogelijk dat SSR-primers ook werken in soorten die sterk verwant zijn met de soorten 
waarop de primers zijn ontwikkeld. Dit is een zeer interessant gegeven omdat het mogelijk is 
dat de tijdrovende stap om de novo microsatellieten te isoleren overbodig wordt als er al SSR-
primers gekend zijn in verwante soorten (Peakall et al., 1998). Bovendien is succes in cross-
species amplificatie omgekeerd evenredig met de evolutionaire afstand tussen de twee species 
(Steinkellner et al., 1997b). Bijgevolg is er in het onderzoek gericht op genetische 
verwantschappen een stijgende interesse in het amplificeren van dezelfde loci over 
verschillende species en genera. Tabel 1.6 geeft een overzicht van plantensoorten waarbij 
succesvol cross-species amplificatie is toegepast. 
 
Er is al onderzoek gevoerd naar microsatellieten bij Carica papaya, voornamelijk met als doel 
om geslachtsspecifieke merkers op te sporen. Parasnis et al. (1999) hebben hybridisaties 
uitgevoerd met microsatellietsequenties op DNA of RNA van mannelijke en vrouwelijke 
planten. De probe (GATA)4 hybridiseerde enkel bij mannelijke planten, en is dus geschikt als 
geslachtsspecifieke merker. Santos et al. (2003) hebben met hetzelfde doel 32 SSR-primers 
ontwikkeld die microsatellietsequenties flankeren. Er werden echter geen geslachtsspecifieke 
merkers gevonden. 
Op het CIRAD-FLHOR (Montpellier, Frankrijk) werden eveneens SSR-primers ontwikkeld 
voor C. papaya. Deze werden getest op 8 Vasconcellea soorten en er bleken 16 van de 76 
primerparen werkzaam te zijn in al deze soorten. Maertens (2003) heeft 6 van die primerparen 
getest op verschillende V. cundinamarcensis en V. stipulata individuen. De resultaten bleken 
onbetrouwbaar omdat de sequentiehomologie van het geamplificeerde fragment met het 
oorspronkelijk fragment van C. papaya zeer laag was. Waarschijnlijk is de genetische afstand 
tussen C. papaya en de Vasconcellea soorten te groot om succesvol cross-species amplificatie 
te bereiken. 
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Tabel 1.6 Overzicht van enkele planten waarop microsatellieten zijn ontwikkeld, met succesvolle cross-
species amplificatie 

Plant Referenties 

abrikoos (Prunus armeniaca L.) Hormaza, 2002; Xu et al., 2004 

aardbei (Fragaria × ananassa Duch.) Korbin et al., 2002 

appel (Malus domestica Borkh.) Korbin et al., 2002 

berk (Betula pendula) Kulju et al., 2004 

cassave (Manihot esculenta) Chavarriaga-Aguirre et al., 1998; Roa et al., 2000 

citrussoorten (Citrus spp.) Kijas et al., 1995; Fang & Roose, 1997 

den (Pinus spp.) Shepherd et al., 2002; Chagné et al., 2004; González-Martínez, 

2004 

druif (Vitis vinifera L.) Sefc et al., 1999; Rossetto et al., 2002 

koffie (Coffea arabica L.) Baruah et al., 2003 

koolzaad (Brassica napus L.) Kresovich et al., 1995 

luzerne (Medicago sativa L.) Eujayl et al., 2004 

mahonieboom (Swietenia spp.) White & Powell, 1997 

Nootka-cipres (Chamaecyparis nootkatensis) Bérubé et al., 2003 

oliepalm (Elaeis guineensis Jacq.) Billote et al., 2001 

olijf (Olea europea L.) Rallo et al., 2003 

perzik (Prunus persica (L.) Batsch) Dirlewanger et al., 2002; Xu et al., 2004 

populier (Populus spp.) Rahman & Rajora, 2002 

rijst (Oryza sativa L.) McCouch et al., 1997 

rogge (Secale cereale L.) Kuleung et al., 2004 

sojaboon (Glycine max) Peakall et al., 1998 

tarwe (Triticum aestivum L.) Kuleung et al., 2004 

wintereik (Quercus patraea (Matt.) Liebl.) Steinkellner et al., 1997a; Steinkellner et al., 1997b; Streiff et 

al., 1998 

witte spar (Picea glauca) Hodgetts et al., 2001 

zandraket (Arabidopsis thaliana) Clauss et al., 2002 

zoete kers (Prunus avium L.) Dirlewanger et al., 2002 

 

1.3.7.2 Toepassingen van microsatellieten 

Een eerste toepassing van microsatellieten ligt in de identificatie van verschillende cultivars. 
Vele gewassen vertonen slechts weinig genetische verschillen tussen cultivars, en 
microsatellieten blijken wel in staat om zeer sterk verwante individuen te onderscheiden. 
Omdat nieuw ontwikkelde rassen moeten geregistreerd worden onder het kwekersrecht, 
kunnen microsatellieten gebruikt worden om nieuwe cultivars te karakteriseren. 
Merkers gebaseerd op microsatellieten zijn codominant en zijn dus geschikt om te achterhalen 
welk allel elke ouder heeft doorgegeven aan zijn nakomelingen. Dit is zeer interessant in de 
studie van hybriden en is onder andere succesvol toegepast op de aardappel (Provan et al., 
1996). 
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Met SSR-merkers kunnen ook genetische kaarten geconstrueerd worden, door de 
gezamenlijke overerving van bepaalde kenmerken met een merker te bestuderen (kartering via 
koppelingsanalyse). Indien de chromosomale positie van de merker kan bepaald worden, dan 
zal het kenmerk dat samen met de merker overerft, op een nabije locatie op het chromosoom 
liggen. 
Eén van de grootste toepassingen van microsatellieten is hun mogelijk gebruik als 
diagnostische merkers voor belangrijke kenmerken van gewassen. Een voorbeeld hiervan is 
een microsatelliet die gekoppeld overerft met een resistentiegen tegen een bepaalde 
plantenziekte in de sojaboon (Yu et al., 1994). Om bijvoorbeeld QTL’s te identificeren 
vergelijkt men bepaalde fenotypische kenmerken met het patroon van de microsatelliet 
merkers.  
In populatiestudies wordt er dikwijls gebruik gemaakt van microsatellieten om de genetische 
differentiatie tussen populaties te bepalen of om bijvoorbeeld voortplantingsstructuren of 
migratiepatronen te bestuderen. Omwille van hun codominantie zijn microsatellieten ideaal 
om relaties tussen individuen bloot te leggen, zoals de identificatie van ouderplanten. 
Microsatellieten zijn ook uiterst geschikt om de verwantschap tussen en binnen verschillende 
soorten te onderzoeken vanwege hun hoge mutatiesnelheid. Om diezelfde reden zijn 
microsatellieten minder geschikt om fylogenetische verwantschappen te bepalen omdat de 
mutaties te snel gebeuren en het mutatieproces in twee richtingen kan plaatsvinden (Powell et 
al., 1996). 

1.3.8 ISOLATIE VAN MICROSATELLIETMERKERS 
Het grootste nadeel van het gebruik van microsatellietmerkers is dat ze de novo moeten 
geïsoleerd worden voor soorten waarover niet veel gekend is. Het isoleren van 
microsatellieten kan zeer arbeidsintensief en tijdrovend zijn omdat de traditionele methodes 
erin bestaan om genomische bibliotheken te screenen met een probe gericht tegen bepaalde 
herhalingen. Het aantal positieve klonen die op deze manier kunnen bekomen worden varieert 
van 12% tot minder dan 0,04% voor soorten die weinig microsatellieten bevatten (Zane et al., 
2002). Als gevolg hiervan werden verschillende alternatieve technieken voorgesteld met als 
doel de opbrengst te verhogen en tijdrovende stappen te beperken. 

1.3.8.1 Traditionele methode 

Het geëxtraheerde DNA wordt gefragmenteerd met restrictie-enzymen. Vervolgens worden 
fragmenten geselecteerd met de gewenste grootte, meestal in de orde van 300 tot 700 bp. 
Deze fragmenten worden geligeerd in een plasmide vector, eventueel na ligatie met specifieke 
linkers die PCR-amplificatie van de fragmenten toelaten. De ligatie is de meest kritieke stap 
omdat de vorming van concatemeren mogelijk is of omdat het risico bestaat dat slechts een 
laag aantal recombinanten bekomen wordt. Bacteriële cellen worden getransformeerd met de 
plasmide vector wat resulteert in duizenden recombinante klonen. Deze kolonies kunnen 
geblot worden op een membraan en gescreend worden op de aanwezigheid van 
microsatellieten, meestal via een Southern hybridisatie met gemerkte probes die herhalingen 
bevatten. Na identificatie van de positieve klonen kan de sequentie van het fragment bepaald 
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worden en kunnen nadien primers ontwikkeld worden om het gewenste locus te amplificeren 
(Zane et al., 2002). 

1.3.8.2 Alternatieve methodes 

Om de efficiëntie van de traditionele methode te verbeteren, zijn tal van alternatieve protocols 
voorgesteld. Deze zorgen meestal voor een aanrijking aan fragmenten die een microsatelliet 
bevatten, vóór of na de constructie van een genomische bibliotheek. 

1.3.8.2.1 PCR Isolation of Microsatellite Arrays (PIMA) 

Dit protocol is gebaseerd op RAPD en heeft als voordeel dat er enkele stappen van de 
traditionele methode kunnen overgelaten worden. Met behulp van RAPD-primers worden 
random stukken genomisch DNA vermenigvuldigd. Deze fragmenten worden gekloneerd in 
een vector en na transformatie worden de bekomen kolonies gescreend met een primer gericht 
tegen een gekende sequentie van de vector en een primer gericht tegen een reeks herhalingen. 
PIMA en andere technieken gebaseerd op RAPD hebben als voordeel dat RAPD-fragmenten 
om een onverklaarbare reden meer microsatellieten bevatten dan random gekloneerde DNA-
fragmenten (Lunt et al., 1999). 

1.3.8.2.2 Protocols gebaseerd op primerverlenging 

Twee protocols beschrijven de constructie van genomische bibliotheken die aangerijkt zijn 
voor sequenties die microsatellieten bevatten aan de hand van primer verlenging (Ostrander et 
al., 1992; Paetkau, 1999). Eerst wordt een primaire genomische bibliotheek geconstrueerd 
waarbij gefragmenteerd genomisch DNA in een faag vector of een fagemide wordt 
geïnsereerd. Dit geeft aanleiding tot een bibliotheek van enkelstrengig DNA (ssDNA). Het 
ssDNA wordt vervolgens als template gebruikt voor een primer extensie reactie met een 
primer specifiek voor een bepaalde herhaling. Het resultaat is een dubbelstrengig product 
alleen afkomstig van vectoren die de gewenste herhaling bevatten. De twee protocols 
verschillen in de methode die gebruikt wordt om deze producten te identificeren (Zane et al., 
2002). 

1.3.8.2.3 Protocols gebaseerd op selectieve hybridisatie 

Zoals bij de traditionele methode wordt in de eerste stap het DNA gefragmenteerd, gevolgd 
door ligatie in een vector. Vervolgens worden de fragmenten gehybridiseerd met een probe 
die herhalingen bevat. De probe kan gebonden worden aan een nylon membraan of er kan 
gebruik gemaakt worden van een probe die biotine bevat zodat het mogelijk is om de juiste 
fragmenten te selecteren. Na de hybridisatie en verschillende wasstappen wordt het DNA 
gerecupereerd en vermenigvuldigd via PCR. Dit DNA wordt vervolgens gekloneerd in een 
vector met als resultaat een genomische bibliotheek die is aangerijkt met sequenties die 
herhalingen bevatten. Recombinante klones kunnen dan opnieuw getest worden op de 
aanwezigheid van de microsatellieten via Southern blot of PCR (Zane et al., 2002). 
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1.3.8.2.4 In silico 

Als de sequentie van het te onderzoeken organisme gekend is, kan men in de beschikbare 
sequentiedatabanken op zoek gaan naar microsatellieten. Het zoeken naar herhalingen in een 
opgegeven sequentie kan gebeuren aan de hand van de juiste software, bijvoorbeeld het 
programma SPUTNIK. Het programma SPUTNIK om SSR’s te identificeren en het 
programma Primer3 om primers te kiezen op basis van de sequentie van het locus zijn ook 
geïntegreerd in één programma, namelijk SSR Primer (Robinson et al., 2004). 

1.3.8.2.5 Sequence Tagged Microsatellite Profiling (STMP) 

Deze methode werd ontwikkeld door Hayden & Sharp (2001) om de constructie van een 
genomische bibliotheek te vermijden. STMP genereert korte maar specifieke sequentietags 
die gelegen zijn op een bepaalde afstand van een SSR-regio. De tags worden geligeerd tot 
concatemeren, die kunnen gekloneerd en gesequeneerd worden. Iedere tag bevat genoeg 
nucleotiden om een primer te ontwikkelen, waarmee vervolgens de SSR-regio kan 
geamplificeerd worden. Na sequeneren van de regio kunnen de uiteindelijke SSR-primers 
ontwikkeld worden. 

1.3.9 PROBLEMEN MET MICROSATELLIETEN 

Hoewel microsatellieten meer en meer gebruikt worden voor verschillende merkertechnieken, 
zijn er toch een aantal problemen mee verbonden. Deze problemen zijn afhankelijk van de 
gebruikte merkermethode. De moeilijkheden die hierna besproken worden gelden voor de 
klassieke SSR-analyse (STMS). 
 
Eén van de grootste belemmeringen van het microsatellietenonderzoek is hun isolatie. Zoals 
vermeld in puntje 1.3.8 is er een omslachtige procedure vereist om de novo microsatellieten te 
isoleren. Bovendien is het slaagpercentage bijzonder laag, waardoor er voor 10 werkende 
primerparen naar schatting 60 klones, 38 SSR-loci en 20 primerparen nodig zijn (Squirrel et 
al., 2003). Fig. 1.10 geeft een schematisch overzicht van de “verliesposten” bij de isolatie van 
microsatellieten. 
De microsatellieten die in deze thesis onderzocht werden, werden ontwikkeld volgens de 
STMP-methode door Tina Kyndt en Sabine Van Glabeke. Hierdoor werd getracht de 
omslachtige constructie van een genomische bibliotheek te vermijden. STMP zou een veel 
grotere opbrengst hebben, en veel minder werk vergen. In de praktijk bleek STMP echter ook 
veel problemen met zich mee te brengen (persoonlijke mededeling Tina Kyndt). 
 
Een ander probleem stelt zich als er mutaties optreden in de flankerende sequenties, waardoor 
de primers niet meer kunnen binden. Het resultaat is dat een heterozygoot individu als 
homozygoot aanzien wordt omdat één van de allelen niet geamplificeerd wordt, het 
zogenaamde “nul allel”. De merkers zijn dan niet meer codominant, maar dominant 
(Chavarriaga-Aguirre et al., 1998). “Nul allelen” zijn de hoofdoorzaak van het falen van 
cross-species amplificatie van microsatelliet loci. De loci zijn er wel, maar kunnen niet 
gedetecteerd worden (“ghost loci”), tenzij de primers opnieuw ontworpen worden (“ghost 
busters”) (Chambers & MacAvoy, 2000). 
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Als gevolg van het feit dat de verschillende mutatiemodellen (zie 1.3.5) de werkelijkheid niet 
volledig kunnen benaderen, verliezen statistische analyses een deel van hun waarde. De 
meeste modellen houden bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat langere microsatellieten 
meer kans hebben om te muteren dan kortere. Hoewel bijna alle feiten die gekend zijn over de 
mutatieprocessen al in één of meerdere modellen zijn geïncorporeerd, ontbreekt er een 
allesomvattend model. Deze modelproblemen zijn echter niet onoverkomelijk. De kunst 
bestaat erin in elke situatie het juiste model te kiezen, en in de toekomst zullen ongetwijfeld 
betere modellen ontworpen worden (Chambers & MacAvoy, 2000). 
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Fig. 1.10 Schematisch overzicht van de moeilijkheden bij microsatelliet isolatie 

 
Naast deze theoretische problemen zijn er ook enkele praktische problemen. 
Tijdens de PCR-reactie kan het Taq DNA-polymerase problemen ondervinden met het 
amplificeren van de microsatelliet. Door polymerase “slippage” kunnen mutaties ontstaan 
tijdens de PCR, en als deze tijdens de eerste cycli optreden, kan een locus met verkeerde 
lengte vermenigvuldigd worden. Het gevolg is zogenaamde “stuttering” of stotter: naast het 
fragment met de juiste lengte, zijn ook nog fragmenten te zien die 2, 4 of 6 bp groter of 
kleiner zijn (voor dinucleotide herhalingen) (Bovo et al., 1999). Het optreden van de stotter 
hangt af van verschillende factoren: de lengte van de microsatelliet, het gebruikte Taq DNA-
polymerase en de PCR-condities.  
Een ander PCR-artefact is te wijten aan de terminale deoxynucleotidyl transferase activiteit 
van het Taq DNA-polymerase. Hierdoor wordt een nucleotide, meestal A, aan het 3’ uiteinde 
van het PCR-product toegevoegd. Dit resulteert in bandjes die slechts 1 bp verschillen van de 
lengte van het locus. Hite et al. (1996) onderzochten de invloed van verschillende factoren 
(pH, dNTP-concentratie, Mg2+-concentratie, type DNA-polymerase) op het ontstaan van 
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stotter. Geen enkele verandering kon de stotter noemenswaardig verminderen. Wat wel een 
duidelijke vermindering van stotter teweeg bracht, was het gebruik van thermolabiele DNA-
polymerasen. Om praktische redenen is het gebruik van deze polymerasen echter geen optie. 
De additie van een extra nucleotide aan het 3’ uiteinde kon wel sterk verminderd worden door 
gebruik van een polymerase dat 3’�5’ exonuclease activiteit bezit. Een andere manier om de 
additie van een extra nucleotide aan het 3’ uiteinde te omzeilen, is zogenaamde “PIGtailing” 
(Brownstein et al., 1996). De additie-activiteit is primerspecifiek, en gaat soms wel en soms 
niet door. PIGtailing houdt in dat er een extra sequentie (GTTTCTT) aan het 5’ uiteinde van 
de reverse primer geplaatst wordt. Dit zorgt ervoor dat 100% van de 3’ uiteindes van de 
forward streng geadenyleerd worden. 
Andere artefacten kunnen ontstaan tijdens de gelelektroforese. Djouadi et al. (2001) hebben 
een studie uitgevoerd over de migratie van ssDNA fragmenten in een polyacrylamide gel. Ze 
stelden vast dat sommige fragmenten onregelmatige diffusie vertonen, en dat de 
migratiesnelheid niet homogeen is. Verschillende auteurs rapporteren het voorkomen van 
zogenaamde spiegeleffecten: het bandje van het microsatelliet locus komt samen voor met een 
gelijkaardig bandje met een andere grootte (Buchholz et al., 2001; Muylle, 2003). De 
verklaring hiervoor is niet gekend. 
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2 Materiaal en methoden 

2.1 SSR-ANALYSE 

2.1.1 PLANTENMATERIAAL 

Omdat de SSR-primers oorspronkelijk ontwikkeld werden voor Vasconcellea × heilbornii, 
werden vooral Vasconcellea × heilbornii individuen opgenomen in het onderzoek, samen met 
de vermoedelijke voorouders Vasconcellea cundinamarcensis en Vasconcellea stipulata. De 
gebruikte planten en hun herkomst zijn weergegeven in Tabel 2.1. Voor de individuen 
aangeduid als Vasconcellea × heilbornii sp, was de variëteit morfologisch niet te bepalen.  
 
Tabel 2.1 Gebruikt plantenmateriaal van Vasconcellea cundinamarcensis, Vasconcellea stipulata en 
Vasconcellea × heilbornii met afkorting en herkomst 

RUG-code Afkorting Soort Herkomst 

RUG001 cund001 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Loja, Loja 

RUG020 cund020 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Chuiquiribamba, Loja 

RUG021 cund021 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Chuiquiribamba, Loja 

RUG080 cund080 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Capur, Loja 

RUG157 cund157 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Saraguro, Loja 

RUG159 cund159 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Saraguro, Loja 

RUG160 cund160 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Solamar, Loja 

RUG161 cund161 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Solamar, Loja 

RUG163 cund163 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Solamar, Loja 

RUG193 cund193 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Miraflores, Pichincha 

RUG249 cund249 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, San Fernando, Azuay 

RUG007 stip007 Vasconcellea stipulata Ecuador, Loja, Loja 

RUG016 stip016 Vasconcellea stipulata Ecuador, Chuiquiribamba, Loja 

RUG017 stip017 Vasconcellea stipulata Ecuador, Chuiquiribamba, Loja 

RUG018 stip018 Vasconcellea stipulata Ecuador, Chuiquiribamba, Loja 

RUG127 stip127 Vasconcellea stipulata Ecuador, Sozoranga, Loja 

RUG129 stip129 Vasconcellea stipulata Ecuador, Sozoranga, Loja 

RUG130 stip130 Vasconcellea stipulata Ecuador, Sozoranga, Loja 

RUG131 stip131 Vasconcellea stipulata Ecuador, Sozoranga, Loja 

RUG136 stip136 Vasconcellea stipulata Ecuador, Gonzanama, Loja 

RUG164 stip164 Vasconcellea stipulata Ecuador, Loja, Loja 

RUG233 stip233 Vasconcellea stipulata Ecuador, L’Esperanza, Loja 

RUG243 stip243 Vasconcellea stipulata Ecuador, San Antonio, El Oro 

RUG244 stip244 Vasconcellea stipulata Ecuador, San Antonio, El Oro 

RUG011 heil011 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Chantaco, Loja 

RUG013 heil013 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Chantaco, Loja 

RUG105 heil105 Vasconcellea × heilbornii sp  Ecuador, Chuquiribamba, Loja 

RUG111 heil111 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Gualel, Loja 
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RUG-code Afkorting Soort Herkomst 

RUG112 heil112 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Gualel, Loja 

RUG132 heil132 Vasconcellea × heilbornii sp  Ecuador, Sozoranga, Loja 

RUG137 heil137 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Gonzanama, Loja 

RUG144 heil144 Vasconcellea × heilbornii sp  Ecuador, Zaruma, El Oro 

RUG201 heil201 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Baeza, Napo 

RUG232 heil232 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Saraguro, Loja 

RUG235 heil235 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, L’Esperanza, Loja 

RUG245 heil245 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Pueblo nuevo, El Oro 

RUG246 heil246 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, Pueblo nuevo, El Oro 

RUG247 heil247 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, San Fernando, Azuay 

RUG248 heil248 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, San Fernando, Azuay 

RUG250 heil250 Vasconcellea × heilbornii sp Ecuador, San Fernando, Azuay 

RUG019 chrys019 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Chuquiribamba, Loja 

RUG075 chrys075 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Capur, Loja 

RUG108 chrys108 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Gualei, Loja 

RUG117 chrys117 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Quilanga, Loja 

RUG121 chrys121 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Gonzanama, Loja 

RUG122 chrys122 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Gonzanama, Loja 

RUG123 chrys123 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Gonzanama, Loja 

RUG158 chrys158 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Saraguro, Loja 

RUG198 chrys198 V. × heilbornii var. chrysopetala Ecuador, Ayora, Pichincha 

RUG073 bab073 V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ Ecuador, Capur, Loja 

RUG077 bab077 V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ Ecuador, Capur, Loja 

RUG084 bab084 V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ Ecuador, Capur, Loja 

RUG085 bab085 V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ Ecuador, Rhumicitana, Loja 

RUG103 bab103 V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ Ecuador, Botanische Tuin, Loja 

RUG135 bab135 V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ Ecuador, Gonzanama, Loja 

RUG155 bab155 V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ Ecuador, Saraguro, Loja 

 
Het plantenmateriaal van andere soorten is weergegeven in Tabel 2.2.  
De planten met aanduiding Vasconcellea joseromeroi ? zijn planten die door Romeijn-Peeters 
(2004) als een nieuwe soort werden beschreven. De mxc individuen waren morfologisch niet 
determineerbaar en werden op basis van PCR-RFLP gegevens (Van Droogenbroeck et al., 
2004) en ITS-sequenties (Kyndt et al., 2005b) geïdentificeerd als mogelijke hybriden tussen 
V. monoica en V. cundinamarcensis. Verder zijn nog drie individuen opgenomen waarvan niet 
gekend is tot welke soort zij behoren (sp186, sp265, sp266). 
 
Tabel 2.2 Gebruikt plantenmateriaal van andere soorten met afkorting en herkomst 

RUG-code Afkorting Soort Herkomst 

RUG220 pap220 Carica papaya Ecuador, La Toma, Loja 

RUG221 pap221 Carica papaya Ecuador, Catamayo, Loja 

RUG030 dig030 Jacaratia digitata Ecuador, Zamora, Zamora 
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RUG-code Afkorting Soort Herkomst 

RUG035 dig035 Jacaratia digitata Ecuador, Zamora, Zamora 

RUG143 dig143 Jacaratia digitata Ecuador, Huaquillas, El Oro 

RUG050 cand050 Vasconcellea candicans Ecuador, Catacocha, Loja 

RUG171 cand171 Vasconcellea candicans Ecuador, Celica, Loja 

RUG224 cand224 Vasconcellea candicans Ecuador, Pindal de Juncal, Loja 

RUGDC1 caulDC1 Vasconcellea cauliflora Serre FBW, zaden R. Drew 

RUGDC2 caulDC2 Vasconcellea cauliflora Serre FBW, zaden R. Drew 

RUGD3 caulD3 Vasconcellea cauliflora Bladmateriaal R. Drew 

RUGchil chil Vasconcellea chilensis Chili, bladmateriaal T. Fichet-Lagos 

RUG282 crass Vasconcellea crassipetala Ecuador, La Delicia, Imbambura 

RUG276 goud276 Vasconcellea goudotiana  Ecuador, Vilcabamba, Loja 

RUG278 goud278 Vasconcellea goudotiana Ecuador, Vilcabamba, Loja 

RUG279 goud279 Vasconcellea goudotiana Ecuador, Vilcabamba, Loja 

RUG255 jose255 Vasconcellea joseromeroi ? Ecuador, Calvario, Azuay 

RUG256 jose256 Vasconcellea joseromeroi ? Ecuador, Calvario, Azuay 

RUG257 jose257 Vasconcellea joseromeroi ? Ecuador, Calvario, Azuay 

RUG258 jose258 Vasconcellea joseromeroi ? Ecuador, Calvario, Azuay 

RUG259 jose259 Vasconcellea joseromeroi ? Ecuador, Calvario, Azuay 

RUG260 jose260 Vasconcellea joseromeroi ? Ecuador, Calvario, Azuay 

RUG196 long196 Vasconcellea longiflora Ecuador, Maquipucuna, Pichincha 

RUG226 long226 Vasconcellea longiflora Ecuador, Maquipucuna, Pichincha 

RUG227 long227 Vasconcellea longiflora Ecuador, Maquipucuna, Pichincha 

RUG228 long228 Vasconcellea longiflora Ecuador, Maquipucuna, Pichincha 

RUG229 long229 Vasconcellea longiflora Ecuador, Maquipucuna, Pichincha 

RUG230 long230 Vasconcellea longifora Ecuador, Maquipucuna, Pichincha  

RUG031 mon031 Vasconcellea monoica Ecuador, Zamora, Zamora 

RUG060 mon060 Vasconcellea monoica Ecuador, Valladolid, Zamora 

RUG061 mon061 Vasconcellea monoica Ecuador, Valladolid, Zamora 

RUG101(I) mxc101(I) V. monoica × V. cundinamarcensis ? Ecuador, Botanische Tuin, Loja 

RUG101(II) mxc101(II) V. monoica × V. cundinamarcensis ? Ecuador, Botanische Tuin, Loja 

RUG205 mxc205 V. monoica × V. cundinamarcensis ? Ecuador, Botanische Tuin, Loja 

RUG238 omni238 Vasconcellea omnilingua Ecuador, San Antonio, El Oro 

RUG239 omni239 Vasconcellea omnilingua Ecuador, San Antonio, El Oro 

RUG214 pal214 Vasconcellea palandensis Ecuador, Palanda, Zamora 

RUG217 pal217 Vasconcellea palandensis Ecuador, Palanda, Zamora 

RUG274 pal274 Vasconcellea palandensis Ecuador, Palanda, Zamora 

RUG042 parv042 Vasconcellea parviflora Ecuador, Catacocha, Loja 

RUG046 parv046 Vasconcellea parviflora Ecuador, Catacocha, Loja 

RUG145 parv145 Vasconcellea parviflora Ecuador, Zaruma, El Oro 

RUG179 pul179 Vasconcellea pulchra Ecuador, Quevedo-Santo Domingo, Los 

Rios 

RUG185 pul185 Vasconcellea pulchra Ecuador, Rio Palenque, Los Rios 
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RUG-code Afkorting Soort Herkomst 

RUG187 pul187 Vasconcellea pulchra Ecuador, Centinella, Pichincha 

RUGDQ querDQ Vasconcellea quercifolia Serre FBW, zaden R. Drew 

RUGHaw8 querHaw8 Vasconcellea quercifolia NPGS HCAR226 - USDA, Hawaï 

RUG267 web267 Vasconcellea weberbaueri Ecuador, Uritusinga, Loja 

RUG268 web268 Vasconcellea weberbaueri Ecuador, Uritusinga, Loja 

RUG269 web269 Vasconcellea weberbaueri Ecuador, Uritusinga, Loja 

RUG186 sp186 Vasconcellea onbekend Ecuador, Rio Palenque, Los Rios 

RUG265 sp265 Vasconcellea onbekend Ecuador, Paute, Chimborazo 

RUG266 sp266 Vasconcellea onbekend Ecuador, Paute, Chimborazo 

2.1.2 DNA-EXTRACTIE 

Het DNA werd al vroeger geëxtraheerd met behulp van de “Dneasy Plant Mini Kit” van 
QIAGEN (QIAGEN GmbH, Hilden, Duitsland) en was nog in voldoende mate beschikbaar. 

2.1.3 NUCLEAIRE MICROSATELLIETEN 

Sequence Tagged Microsatellite Profiling (STMP) (Hayden & Sharp, 2001) is een methode 
om snel SSR-primers te ontwikkelen zonder screening van een genomische bibliotheek. Het 
doel van STMP is om korte sequentietags te genereren die karakteristiek zijn voor een locus 
dat een microsatelliet bevat. De tags worden geligeerd tot concatemeren, die na klonering 
kunnen gesequeneerd worden. Tina Kyndt en Sabine Van Glabeke hebben het STMP-protocol 
geoptimaliseerd en hebben op die manier sequenties gegenereerd die een microsatelliet 
bevatten. Het aangepaste STMP-protocol is terug te vinden op de website 
http://www.MolecularBiotechnology.ugent.be/publications/kyndt2005A.  
 
Op basis van deze sequenties konden primers ontwikkeld worden met behulp van de software 
Primer3 (zie 2.7.1). Een voorbeeld van een microsatelliet locus is weergegeven in Fig. 2.1. De 
rode basen met pijl duiden op de sequenties waarop de primers gebaseerd zijn. De 
microsatelliet is aangeduid in het geel. 
 

GAGCAAGGCTCTCACAGGAGCAGGCCAGGAGTAATGATCAATGGAATGAAAAAGGTTATTCCAC 

CTCTCTCTGTCTCTCTCTCTCTCTCCCCCTTTATCTATGGCTTACACGTGTCCACATCCACTGCAC 

Fig. 2.1 Microsatelliet locus VXH5 

De ontwikkelde primers, de verwachte lengte van het geamplificeerde fragment en de 
aanwezige microsatelliet per locus zijn weergegeven in Tabel 2.3.  
 
Tabel 2.3 Overzicht van de primers, de verwachte lengte van het geamplificeerde fragment en de SSR 

Locus Forward primer (5’�3’) Reverse primer (5’�3’) Lengte SSR 

VXH2 TAACCAACGCCTCTCCTCT TCTCTCCACAGAGCCCAAAC 295 (CT)8 

VXH3 TTGTTCGAATCAGTATTTTTCGTC GTGCTCGGTTGTGGATCTG 299 (AG)4NN…(AG)3 

VXH5 ATGATCAATGGAATGAAAAAGG CACGTGTAAGCCATAGATAAAG 81 (CT)4GT(CT)7 
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Locus Forward primer (5’�3’) Reverse primer (5’�3’) Lengte SSR 

VXH6 TTGCAATAGTTTTCACATTCCATT TGCAGCCAGAACTCGATCTAC 138 (CT)6 

VXH7 GAAACTGTCAATATCTCCCGAAT TTTCGTCTTCATCTTTCTAGCTG 245 (AG)3NN…(AG)8 

VXH12 AACTGTGGAAGGAACTGCTG TGCAGGCATCTGTGTATGTG 214 (CT)8 

VXH13 TTCATGGCATCGACCAGTAA GATTTGACGCGCAAAGTTCT 181 (CT)11 

VXH14A CTTTCACTGTGCAGGCGATCC GTGCAGCTGGTTTTCAGCGTTG 150 (AG)5NN…(AG)7 

VXH14B TGGTGGGAATCTTTTGTTCA GGTTTTCAGCGTTGTGTGTT 163 (AG)5NN…(AG)7 

VXH22 ATGATCGACAAGGGTTACGA CAGTGGGGGAGATGAGAGAT 190 (AG)4NN…(AG)4 

VXH24A TGCAGACTCCGACTCACAC ACCCATCATTGTCATCATCC 172 (AG)3AA(AG)2 

VXH24B TGAACTACAACAATGCAACGA GTATGGCCCTTAGCATTGAA 178 (CT)4 

VXH101 CGAGCAGTTTAGGAAGGAGA TTTGTCACTGTGCCATCTTC 300 (AG)4NN…(AC)6 

VXH102 CGCAAACCCAGTTCTCTCC AATGGCGGACATTACTCACC 183 (AG)4NN…(AC)6 

VXH103 TCAAGGTCTTGGAGCTGTTC TCTGTACTTTACTTTGTTCTGTAGCTT 155 (AAG)11 

VXH107 TCAAAGAGCATGTTCTCAGCTT CAGCAAACGTTTTTGTGAGG 150 (TC)4 

VXH108 AATTCAACAACCTGACAAGTTAGTATT AGATGTCTCTTCCTTGTGTAGGG 150 (TA)3NN…(TA)4 

VXH109 TTTCTTTCTGCAACGGATGA GTTGCCCATCCCTTGAATTT 166 (GA)3TGAT(GA)2 

 

2.1.4 CHLOROPLAST MICROSATELLIETEN 
Omdat chloroplast DNA relatief minder snel muteert dan nucleair DNA, blijven de primers 
geconserveerd tussen verschillende soorten. Er werden 10 universele primers getest die 
oorspronkelijk ontwikkeld werden voor chloroplast SSR-amplificatie in Nicotiana tabacum L. 
(Weising & Gardner, 1999). De primers, de lengte van het geamplificeerde fragment en de 
aanwezige microsatelliet per locus zijn weergegeven in Tabel 2.4. 
 
Tabel 2.4 Overzicht van de primers, de verwachte lengte van het geamplificeerde fragment en de SSR 

Locus Forward primer (5’�3’) Reverse primer (5’�3’) Lengte SSR 

ccmp1 CAGGTAAACTTCTCAACGGA CCGAAGTCAAAAGAGCGATT 139 (T)10 

ccmp2 GATCCCGGACGTAATCCTG ATCGTACCGAGGGTTCGAAT 189 (A)11 

ccmp3 CAGACCAAAAGCTGACATAG GTTTCATTCGGCTCCTTTAT 112 (T)11 

ccmp4 AATGCTGAATCGAYGACCTA CCAAAATATTBGGAGGACTCT 126 (T)13 

ccmp5 TGTTCCAATATCTTCTTGTCATTT AGGTTCCATCGGAACAATTAT 121 (C)7(T)10(T)5C(A)11 

ccmp6 CGATGCATATGTAGAAAGCC CATTACGTGCGACTATCTCC 103 (T)5C(T)17 

ccmp7 CAACATATACCACTGTCAAG ACATCATTATTGTATACTCTTTC 133 (A)13 

ccmp8 TTGGCTACTCTAACCTTCCC TTCTTTCTTATTTCGCAGDGAA 77 (T)6C(T)14 

ccmp9 GGATTTGTACATATAGGACA CTCAACTCTAAGAAATACTTG 98 (T)11 

ccmp10 TTTTTTTTTAGTGAACGTGTCA TTCGTCGDCGTAGTAAATAG 103 (T)14 

Opmerking: Enkele primers bevatten gedegenereerde basen: Y (= C of T), B (= G, C of T) en D (= A, T of G). 
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2.1.5 SSR-AMPLIFICATIE VAN DE MICROSATELLIET TESTEN 
Om te zien of de nucleaire en chloroplast SSR-primers in praktijk werkzaam waren, werden 
ze eerst één voor één getest aan de hand van een PCR (Mastercycler Gradient, Eppendorf). 
Hiervoor werden 10 tot 15 stalen gebruikt van zowel V. × heilbornii als V. stipulata en V. 
cundinamarcensis. 
 
Reactiemengsel per staal: 

- 5 µl DNA (± 5 ng/µl)  
- 0,2 µl Taq DNA-polymerase (5 U/µl, Fermentas) 
- 1 µl dNTP’s (5 mM, Promega) 
- 1,5 µl PCR-buffer zonder MgCl2 (10x, Fermentas) 
- 1 µl MgCl2 (25 mM, Fermentas) 
- 0,5 µl forward primer (10 µM, Isogen Bioscience B.V.) 
- 0,5 µl reverse primer (10 µM, Isogen Bioscience B.V.) 
- 5,3 µl bidi water 

 
PCR-programma nucleaire microsatellieten: 

- 2 min bij 94°C 
- 25 cycli: 1 min bij 94°C 
                   1 min bij 58°C 
                   1 min bij 72°C 
- 1 u bij 72°C 
- 4°C 

 
PCR-programma chloroplast microsatellieten: 

- 5 min bij 94°C 
- 30 cycli: 1 min bij 94°C 
                   1 min bij 50°C 
                   1 min bij 72°C 
- 8 min bij 72°C 
- 4°C 

 
Om te zien of de amplificatie succesvol was, werd het PCR-product (15 µl) samen met 2,5 µl 
ladingsbuffer (Mass loading dye 6x, Fermentas) geladen op een 1% agarose 0,5x TAE-gel. 
Bij het bereiden van de gel werd ethidiumbromide toegevoegd (Promega, 200 mg/l). De 
elektroforese gebeurde in 0,5x TAE-buffer bij een spanning van 125 V gedurende ongeveer 
20 minuten met een Bio-Rad PowerPac 3000 (Bio-Rad). Na elektroforese werden de 
fragmenten zichtbaar gemaakt onder UV-licht. In het eerste laantje werd telkens een ladder 
(MassRulerTM DNA Ladder, Low Range, Fermentas) geladen om de lengte van de fragmenten 
te controleren. 
 
10x TAE-buffer: 

- 48,5 g tris(hydroxymethyl)aminomethaan (tris) (Acros Organics) 
- 2,9 g ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA), dinatriumzoutdihydraat (Acros Organics) 
- aanvullen met azijnzuur 99-100% (Vel) tot pH 8,3 
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- aanvullen met bidi water tot 1 liter 
 

2.1.6 GRADIËNT-PCR 
Bij de loci waar geen amplificatieproduct werd bekomen, werd een gradiënt-PCR uitgevoerd 
om de PCR-condities te optimaliseren. Hierbij werden 4 verschillende MgCl2-concentraties en 
4 verschillende annealingstemperaturen getest. De 16 verschillende reactie-omstandigheden 
zijn schematisch weergegeven in Fig. 2.2. Het PCR-toestel (Mastercycler Gradient, 
Eppendorf) werd geprogrammeerd om een temperatuursgradiënt op te bouwen. Het 
reactiemengsel was hetzelfde als in puntje 2.1.5, enkel de hoeveelheid toegevoegd water werd 
aangepast zodat het totale volume van 15 µl niet veranderde naargelang de gebruikte 
hoeveelheid MgCl2. De bekomen producten werden opnieuw geladen op een agarosegel. 
 

  Annealingstemperatuur (Ta) 
  48°C 52°C 54,8°C 58°C 

MgCl2 1,67 mM x x x x 
 2,50 mM x x x x 
 3,33 mM x x x x 
 4,17 mM x x x x 

Fig. 2.2 Schematische voorstelling van een gradiënt-PCR. De kruisjes stellen de 16 verschillende 
reactiecondities voor 

2.1.7 HOT-PCR 
De primers die succesvol bleken bij de test op agarosegel, werden verder toegepast op alle 
stalen. De microsatelliet loci werden geamplificeerd via een hot-PCR of een radioactieve 
PCR. Vóór de PCR-reactie werd de forward primer radioactief gemerkt. Aangezien de 
primers tijdens PCR worden ingebouwd in het product, worden de geamplificeerde 
fragmenten op die manier radioactief.  
Na de hot-PCR werden de amplificatieproducten gescheiden via polyacrylamide 
gelelektroforese (PAGE). De detectie van de fragmenten gebeurde via autoradiografie. 

2.1.7.1 Primer- en laddermerking 

De radioactieve merking gebeurde met het isotoop 33P (bèta-straler, t1/2 = 25,4 dagen) onder 
de vorm van �33P-ATP. 
 
De forward primer werd radioactief gemerkt via een “forward” reactie (Fig. 2.3). Het T4 
Polynucleotide Kinase (PNK) (Fermentas) is een polynucleotide 5’ hydroxyl kinase, 
afkomstig van de bacteriofaag T4, dat de transfer katalyseert van de gamma-fosfaat van �33P-
ATP naar het 5’OH uiteinde van de primer. 
 
Reactiemengsel voor de hoeveelheid primer nodig voor 1 staal: 

- 0,1 µl forward primer (10 µM, Isogen Bioscience B.V.) 
- 0,1 µl γ33P-ATP (10 mCi/ml, Amersham Biosciences) 
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- 0,01 µl T4 Polynucleotide Kinase (10 U/µl, Fermentas) 
- 0,05 µl Reactiebuffer A (10x, Fermentas) 
- 0,24 µl bidi water 

 
Dit mengsel werd 45 minuten bij 37°C geïncubeerd, waarna het PNK geïnactiveerd werd door 
10 minuten incubatie bij 80°C. 
De 10 bp ladder (Invitrogen) werd eveneens radioactief gemerkt, maar nu via een “exchange” 
reactie (Fig. 2.3). Hierbij wordt de aanwezige 5’ fosfaat vervangen door de gamma-fosfaat 
van �33P-ATP. Dit gebeurde eveneens met PNK, maar met een andere buffer dan de forward 
reactie (bevat ADP). 
 
Reactiemengsel voor ladder voor 1 laantje: 

- 0,6 µl 10 bp ladder (1 µg/µl, Invitrogen) 
- 0,36 µl γ33P-ATP (10 mCi/ml, Amersham Biosciences) 
- 0,075 µl T4 Polynucleotide Kinase (10 U/µl, Fermentas) 
- 0,15 µl Reactiebuffer B (10x, Fermentas) 
- 0,315 µl polyethyleenglycol PEG 6000 (24% (w/v), Fermentas) 

 
Dit mengsel werd eveneens 45 minuten bij 37°C geïncubeerd, waarna het PNK geïnactiveerd 
werd door 10 minuten incubatie bij 80°C. 
 

 
Fig. 2.3 Forward en exchange reactie van het Polynucleotide Kinase (PNK)                                                        
(http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/genetics/biotech/enzymes/pnk.html) 

2.1.7.2 PCR 

Reactiemengsel: 
- 5 µl DNA (± 5 ng/µl)  
- 0,2 µl Taq DNA-polymerase (5 U/µl, Fermentas) 
- 1 µl dNTP’s (5 mM, Promega) 
- 1,5 µl PCR-buffer zonder MgCl2 (10x, Fermentas) 
- 1 µl MgCl2 (25 mM, Fermentas) 
- 0,5 µl forward primer radioactief gemerkt (10 µM, Isogen Bioscience B.V.) 
- 0,5 µl reverse primer (10 µM, Isogen Bioscience B.V.) 
- 5,3 µl bidi water 

 
Het PCR-programma was hetzelfde als in puntje 2.1.5. 
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Na de reactie werd een gelijk volume (15 µl) aan formamide ladingsbuffer toegevoegd, en 
vóór het laden op de gel werden de stalen 5 minuten gedenatureerd bij 95°C. 
 
Formamide ladingsbuffer: 

- 10 mM EDTA met pH 8 (bereid met EDTA (Acros Organics), milliq water en NaOH om 
de pH op 8 te stellen) 

- 98% formamide (Vel) 
- 0,06% bromofenolblauw (Vel) 
- 0,06% xyleencyanol (Merck) 

2.1.8 POLYACRYLAMIDE GELELEKTROFORESE (PAGE) 
Polyacrylamide gelelektroforese (PAGE) zorgt voor een zeer goede elektroforetische 
scheiding van de fragmenten volgens grootte. Dit vindt plaats in een gelcassette, namelijk de 
Sequi-Gen GT Sequencing Cell van de firma Bio-Rad (Fig. 2.4). De werkwijze om een 
polyacrylamide gel te gieten en te lopen wordt hieronder verder uitgelegd. 
 
10x TBE-buffer: 

- 108 g tris (Acros Organics) 
- 55 g boorzuur (Acros Organics) 
- 5,8 g EDTA (Acros Organics) 
- aanvullen met bidi water tot 2 liter 

 

 
Fig. 2.4 Een Sequi-Gen GT Sequencing Cell (Bio-Rad) (http://www.bio-rad.com) 

2.1.8.1 Bereiden van de geloplossing 

De geloplossing werd gemaakt door volgende componenten samen te voegen: 
- 450 g ureum (Acros Organics) 
- 125 ml acrylamide:bisacrylamide 19:1 (Rotiphorese Gel 40 (19:1), Carl Roth GmBH) 
- een lepel Amberlite (Resin, Bio-Rad) 
- bidi water tot een volume van 800 ml 
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Fig. 2.5 Opbouw van de 
gelcassette 
(http://www.bio-rad.com) 

Fig. 2.6 Aanbrengen van 
de geloplossing 
(http://www.bio-rad.com)  

Dit mengsel werd geroerd bij 50°C met een magnetische roerder, tot alle ureum opgelost was. 
Amberlite dient om ionen te complexeren en het oplossen van de ureum te bevorderen. De 
oplossing werd gefiltreerd om de Amberlite te verwijderen. Na het filtreren werd 100 ml 10x 
TBE toegevoegd, en 4 ml EDTA (stockoplossing van 0,5 M EDTA bereid met EDTA (Acros 
Organics), milliq water en NaOH om de pH op 8 te stellen). Het geheel werd aangevuld met 
bidi water tot een volume van 1 liter. De geloplossing werd bewaard bij 4°C. 

2.1.8.2 Gieten van de gel 

De spacers en de glas- en bufferplaat van de Sequi-Gen GT 
Sequencing Cell (Bio-Rad) werden gereinigd met ethanol (Merck). 
Vervolgens werd de bufferplaat gecoat met RAINIX (Pennzoil 
Benelux), en de glasplaat met aceton (Merck). RAINIX werkt 
waterafstotend, terwijl aceton water aantrekt. Deze stap is 
belangrijk om later de gel gemakkelijk en zonder scheuren van de 
platen te verwijderen. Na het coaten werden de glas- en bufferplaat 
op elkaar gelegd met de spacers ertussen en vastgemaakt met twee 
klemmen (Fig. 2.5). Nadat de cassette in elkaar was gezet, werd 
deze platgelegd om te gel te kunnen gieten.  
Met een spuit en een darmpje werd de volgende oplossing 
achteraan in de cassette gespoten (Fig. 2.6): 

- 100 tot 110 ml geloplossing 
- 100 µl N,N,N’,N’-tetramethylethyleendiamine (TEMED) 

(Amersham Biosciences) 
- 500 µl 10% ammoniumpersulfaat (APS) (Amersham 

Biosciences) 
Bij het opzuigen van dit mengsel in de spuit, werd de vorming van 
luchtbellen voorkomen. Na het spuiten werd een kam omgekeerd 
tussen de glas- en bufferplaat geplaatst om in de gel een opening uit 
te sparen. Na het plaatsen van de kam werden enkele klemmen op de 
platen gezet. De gel had minstens anderhalf uur nodig om te 
polymeriseren. Indien de polymerisatie overnacht gebeurde, werd 

nat papier aan het begin van de glas- en bufferplaat aangebracht om uitdrogen tegen te gaan. 

2.1.8.3 Lopen van de gel 

Na het polymeriseren van de gel werd 2 liter 1x TBE-buffer bereid met 8 ml toegevoegde 
EDTA (0,5 M, pH 8). Er werd 400 ml van deze oplossing in een reservoir gegoten, waarin de 
gelcassette werd geplaatst. De overige 1600 ml werd 5 minuten opgewarmd in de 
microgolfoven. Deze warme buffer werd bovenaan in de buffertank gegoten. Restjes 
polyacrylamide werden verwijderd, en met een spuit werd ureum verwijderd dat zich in de 
bovenste ruimte tussen de glas- en bufferplaat bevond. De gel werd gedurende minstens 30 
minuten voorverwarmd bij 100 W door een Bio-Rad PowerPac 3000 (Bio-Rad) tot ongeveer 
50°C. Na deze “pre-run” werd opnieuw ureum verwijderd en werd de kam met de tandjes in 
de uitsparing bovenaan de gel geplaatst. De stalen en de ladder konden na 5 minuten 
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denaturatie bij 95°C tussen de tandjes geladen worden. Tijdens het laden werden de stalen op 
ijs bewaard om renaturatie tegen te gaan. Meestal werd gebruik gemaakt van een kam met 72 
openingen, waarin 3,5 µl staal werd geladen. Bij grotere stalensets werd een kam met 96 
openingen gebruikt waarin 2,5 µl staal werd geladen. Na het laden werd de Bio-Rad 
PowerPac 3000 (Bio-Rad) ingesteld op 100 W en werd de gel voor minstens 2u30 gelopen. 

2.1.8.4 Na de elektroforese 

Na het lopen van de gel werd de buffer uit de tank verwijderd. De twee platen werden 
voorzichtig van elkaar losgemaakt door de bufferplaat omhoog te heffen. De gel blijft bij een 
goede coating op de glasplaat liggen. Op de gel werd een Whatmanpapier gelegd waardoor de 
gel van de glasplaat kon verwijderd worden. Op het papier met de gel werd plastiek folie 
gelegd en dit werd gedurende 2 uur gedroogd bij 80°C in een geldroger (model 583, Bio-Rad) 
met een HydroTech vacuüm pomp (Bio-Rad). Na het drogen werd het plastic verwijderd en 
werd de gel in een donkere kamer in een lichtdichte cassette geplaatst met een gevoelige film 
(Scientific Imaging film X-OMAT™ LS, Kodak) erop. Na 1 tot 2 dagen, afhankelijk van de 
radioactiviteit, werd de film ontwikkeld met een Medical Film Processor (model FPM-100A, 
FUJI). 

2.1.9 SEQUENEREN VAN FRAGMENTEN UIT EEN POLYACRYLAMIDE GEL 

2.1.9.1 Reamplificatie 

Enkele fragmenten uit een bepaalde polyacrylamide gel werden gesequeneerd. Hiertoe werd 
een nieuwe film op de gel in de cassette gelegd. De film en de gel werden aan elkaar geniet en 
enkele malen geperforeerd. Na het ontwikkelen van de film konden de film en de gel precies 
terug op elkaar gelegd worden aan de hand van de perforaties, en kon het bewuste fragment 
met een scalpel door de film en de gel worden uitgesneden. Het stukje papier met het 
fragment werd in een Eppendorf proefbuisje (epje) met 100 µl bidi water gebracht, 
platgeduwd en gevortext. Het fragment werd gereamplificeerd via een PCR. Hiervoor werd 
het epje gecentrifugeerd gedurende 2 minuten (13400 rpm, MiniSpin, Eppendorf) en werd 20 
µl supernatans gemengd met 10 µl PCR-reactiemengsel. Het reactiemengsel en het PCR-
programma waren zoals in puntje 2.1.5.  

2.1.9.2 Gelextractie 

Het PCR-product werd gescheiden en gevisualiseerd in een agarosegel en werd eruit 
opgezuiverd met de “QIAquick Gel Extraction Kit” (QIAGEN).  
Op een UV-lichtbak (302 nm) werden de fragmenten uitgesneden met een scalpel en in een 
epje overgebracht. Voor elke 100 mg gel werd 300 µl buffer QG toegevoegd. Dit werd 
gedurende 10 minuten geïncubeerd bij 50°C om de agarosegel op te lossen. Om de 3 minuten 
werd gevortext om het oplossen te bevorderen. Na het oplossen van de gel werd de pH 
gecontroleerd via de kleur van de buffer. Als de buffer oranje of violet was in plaats van geel, 
moest 10 µl 3 M NaOAc (Vel) van pH 5 toegevoegd worden om de pH te doen dalen. 
Vervolgens werd 1 gelvolume isopropanol toegevoegd. Het mengsel werd op een QIAquick 
spin kolom gebracht om het DNA te binden. Er werd 1 minuut gecentrifugeerd (13400 rpm, 
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MiniSpin, Eppendorf) en het filtraat werd verwijderd. Vervolgens werd 0,5 ml QG buffer op 
de QIAquick kolom gebracht en 1 minuut gecentrifugeerd. Deze stap dient om de laatste 
resten agarose te verwijderen. Om te wassen werd 0,7 ml PE buffer op de kolom gebracht en 
1 minuut gecentrifugeerd. Het filtraat werd verwijderd en de kolom werd gedroogd via 1 
minuut extra centrifugatie. Daarna werd de kolom op een leeg epje geplaatst en in het midden 
van de kolom werd 30 µl water gebracht. Er werd 1 minuut gewacht en vervolgens 1 minuut 
gecentrifugeerd. Het water elueert het DNA, dat zich na centrifugatie in het epje bevindt. 

2.1.9.3 Sequentiereactie 

De sequentiereactie van de opgezuiverde fragmenten werd uitgevoerd met een “BigDye 
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit” (Applied Biosystems). Deze “cycle sequencing” 
methode is gebaseerd op de dideoxymethode van Sanger (Sanger et al., 1977). Tijdens een 
PCR-reactie wordt het te sequeneren fragment geamplificeerd. Er worden fluorescente 
ddNTP’s toegevoegd, waardoor de ketenverlenging op bepaalde plaatsten stopt. Bij het 
scheiden van de ontstane fragmenten via polyacrylamide gelelektroforese, kan van de korte 
naar de lange fragmenten de sequentie aan de hand van de fluorescente merker afgelezen 
worden. 
 
Reactiemengsel: 

- 8 µl te sequeneren PCR-product 
- 4 µl Ready Reaction premix (beschermd tegen het licht) (Applied Biosystems) 
- 2 µl buffer (Applied Biosystems) 
- 1 µl primer (3,2 pmol/µl) 
- 5 µl bidi water 

 
PCR-programma: 

- 5 min bij 95°C 
- 25 cycli: 10 s bij 95°C 

                      5 s bij 50°C 
                      4 min bij 60°C 
                      7 min bij 72°C 
 
Na de PCR moesten de fragmenten opgezuiverd worden. Het PCR-product werd tijdens deze 
opzuiveringsstap voortdurend beschermd tegen het licht met aluminiumfolie. Aan 20 µl PCR-
product werd 2 µl 3M NaOAc (Vel) met pH 4,6 en 50 µl ethanol (Merck) toegevoegd. Na 
vortexen kon het DNA neerslaan tijdens een rustperiode van 20 minuten bij 
kamertemperatuur. Vervolgens werd gedurende 20 minuten gecentrifugeerd (13400 rpm, 
MiniSpin, Eppendorf) en na centrifugatie werd het supernatans verwijderd. Aan de pellet 
werd 150 µl 70% ethanol (Merck) toegevoegd als wasbuffer. Na 5 minuten centrifugatie werd 
het supernatans voorzichtig verwijderd en werd de pellet overnacht gedroogd. De stalen 
werden bewaard bij -20°C en opgestuurd naar het CLO-DvP (Melle), waar het eigenlijke 
sequeneren werd uitgevoerd op een automatische sequencer (ABI prism 377, Applied 
Biosystems). De sequenties konden vervolgens gealigneerd worden, wat verder besproken 
wordt in puntje 2.5.1. 
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2.2 POPULATIEGENETICA 

2.2.1 HARDY-WEINBERG EVENWICHT 
Een centraal concept binnen de populatiegenetica is het zogenaamde “Hardy-Weinberg 
evenwicht”. Dit model werd ontwikkeld door de Britse wiskundige Godfrey H. Hardy en de 
Duitse arts Wilhelm Weinberg in 1908, onafhankelijk van elkaar. Het voorspelt de proportie 
van bepaalde genotypes in een volgende generatie bij willekeurig kruisen. De voorwaarden 
zijn dat er geen selectie, geen mutatie en geen “gene flow” in of uit de populatie is en dat de 
individuen willekeurig met elkaar kruisen (panmixie). 
Als voorbeeld kan een locus met twee allelen A en a beschouwd worden. Er zijn bijgevolg 
drie mogelijke genotypes bij diploïde individuen: AA, Aa en aa. Aan de hand van het aantal 
genotypes in een populatie kan de frequentie van het allel A en het allel a bepaald worden, 
respectievelijk p en q genoemd. Als N het aantal individuen in een populatie voorstelt, dan is 
p²N het verwachte aantal AA individuen in een populatie waar Hardy-Weinberg evenwicht 
geldt. Analoog is q²N het aantal verwachte aa individuen en 2pqN het aantal verwachte 
heterozygoten (Aa). 
Via een chi-kwadraat test is het mogelijk om te berekenen welke loci significant afwijken van 
het Hardy-Weinberg evenwicht in een bepaalde populatie. In deze test wordt het 
geobserveerde aantal heterozygoten vergeleken met het verwachte aantal heterozygoten onder 
Hardy-Weinberg evenwicht. De teststatistiek wordt berekend via de volgende formule: 

 
De waarde van de teststatistiek wordt vervolgens vergeleken met een �²-distributie, waaruit 
men op elk gewenst significantieniveau kan afleiden of er Hardy-Weinberg evenwicht heerst 
of niet (Lowe et al., 2004). 

2.2.2 KOPPELING 
Gekoppelde loci zijn loci die op hetzelfde chromosoom liggen. Twee allelen van gekoppelde 
loci hebben de neiging om geassocieerd voor te komen in individuen omdat ze vaak samen 
overerven. Dit betekent dat de frequentie van de combinatie van die twee allelen groter zal 
zijn dan bij onafhankelijke loci het geval is. Via een chi-kwadraat test is het mogelijk om deze 
frequenties met elkaar te vergelijken en zo na te gaan welke loci eventueel gekoppeld zijn 
(Weir, 1979). Dit kan door voor alle allelen van ieder locus de frequentie te bepalen binnen de 
populatie of soort. Stel dat voor locus 1 de frequentie van allel A 0,5 bedraagt, en voor locus 2 
de frequentie van allel B eveneens 0,5. De kans dat beide allelen A en B samen overerven bij 
onafhankelijke overerving is dan 0,5*0,5=0,25. Via een chi-kwadraat test wordt getest of deze 
frequentie bij onafhankelijke overerving afwijkt ten opzichte van de werkelijke frequentie van 
het samen voorkomen van de twee allelen in één individu. Wanneer dit verschil significant is, 
spreekt men van een “linkage disequilibrium”. Dit kan het gevolg zijn van gekoppelde loci, 
maar ook van genetische drift of stichterseffecten (Lowe et al., 2004). Stichterseffecten 
kunnen ontstaan bij de kolonisatie van een nieuwe habitat door een beperkt aantal individuen, 
waardoor de allelfrequenties anders kunnen zijn dan bij de oorspronkelijke populatie. 
 

met k het aantal verschillende genotypes en O en E respectievelijk de geobserveerde 
en de volgens Hardy-Weinberg verwachte frequentie van een genotype 
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2.2.3 GENETISCHE DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE 
De genetische diversiteit is de overerfbare variatie aanwezig binnen individuen, populaties of 
soorten. De aanwezigheid van genetische diversiteit kan op verschillende manieren gemeten 
en geschat worden (Peakall & Smouse, 2001; Lowe et al., 2004). 
 

- allelische diversiteit of allelische rijkdom (N en NA) 
N is het aantal allelen dat voorkomt per locus, en dit kan berekend worden voor een 
subpopulatie of voor de totale populatie. NA, het gemiddelde van N over verschillende loci 
heen, wordt eveneens gebruikt als maat voor de allelische diversiteit. 
 

- effectief aantal allelen (NE) 
Deze maat laat toe om meer betekenisvolle vergelijkingen te maken tussen verschillende 
loci met verschillende distributies in allelfrequentie. Het schat het aantal allelen dat met 
dezelfde frequentie zou voorkomen in een ideale populatie, wanneer het aantal 
heterozygoten gelijk zou zijn aan dat van de gegeven populatie onder Hardy-Weinberg 
evenwicht. NE kan geschat worden aan de hand van de formule:  

 
 

- percentage polymorfe loci (P) 
 

- gemiddelde geobserveerde heterozygotie (HO) 
Deze waarde is het gemiddeld aantal heterozygoten voor een bepaald locus voor een 
subpopulatie of voor de totale populatie. 

2.2.3.1 Nei’s statistiek 

Nei (1973) stelde voor om de verwachte heterozygotie over de totale populatie te gebruiken 
als maat voor genetische diversiteit:  

 
Deze totale genetische diversiteit kan opgesplitst worden in genetische diversiteit aanwezig 
binnen subpopulaties (HS) en tussen subpopulaties (DST). 

STST DHH +=  

 
HS is het gemiddelde van de verwachte heterozygotieën binnen elke subpopulatie. 

 
De diversiteitsindices HT, HS en DST kunnen gebruikt worden om genetische differentiatie te 
berekenen. GST is de genetische diversiteit tussen subpopulaties relatief tot de totale populatie 
(Nei, 1973). 
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2.2.3.2 Wright’s F-statistiek 

Een andere benadering om de genetische structuur van een populatie te beschrijven is de F-
statistiek van Wright (1951). Er worden drie niveaus onderscheiden: het individu, de 
subpopulatie en de totale populatie. De F-statistieken zijn gebaseerd op HT, de verwachte 
heterozygotie van de totale populatie; HS, de gemiddelde verwachte heterozygotie binnen de 
subpopulaties; en HI, de gemiddelde geobserveerde heterozygotie per individu. 
 
FIS of de inteeltcoëfficient beschrijft de afwijking van de geobserveerde heterozygotie ten 
opzichte van de verwachte heterozygotie onder panmixie binnen subpopulaties. 

S

IS
IS H

HH
F

)( −
=  

HS kan maximaal 0,5 bedragen en HI varieert van 0 tot 1, waaruit volgt dat FIS zowel positief 
als negatief kan zijn. Een positieve waarde wijst op een tekort aan heterozygoten en een 
negatieve waarde duidt op een overschot ten opzichte van het Hardy-Weinberg evenwicht. 
 
FST of de fixatie-index beschrijft de reductie in heterozygotie binnen subpopulaties relatief tot 
de totale populatie.  
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FST varieert van 0 tot 1 en is een maat voor de differentiatie, equivalent met GST. 
 
FIT of de globale inteeltcoëfficient beschrijft de reductie in heterozygotie binnen individuen 
relatief tot de totale populatie.  
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HT kan eveneens maximaal 0,5 bedragen, dus FIT kan zowel positief als negatief zijn. Een 
positieve waarde wijst op een tekort aan heterozygoten en een negatieve waarde duidt op een 
overschot ten opzichte van het Hardy-Weinberg evenwicht. 
 
De drie F-statistieken verhouden zich tot elkaar als 1-FIT=(1-FIS)(1-FST). 

2.2.3.3 Slatkin’s R-statistiek 

Wright’s F-statistiek geldt onder een Hardy-Weinberg evenwicht. Dit veronderstelt dat er 
geen mutaties optreden, wat voor microsatellieten eigenlijk niet gepast is. Daarom werd door 
Slatkin (1995) de nieuwe statistiek RST ontwikkeld, analoog aan Wright’s FST. RST volgt het 
Stepwise Mutation Model (SMM), waarbij het verschil in grootte tussen de allelen 
proportioneel is met de tijd verstreken sinds divergentie van de gemeenschappelijke 
voorouder. RST wordt berekend volgens de volgende formule: 

 
 

met S tweemaal de variantie in allelgrootte over de totale populatie en Sw 
tweemaal de gemiddelde variantie in allelgrootte binnen subpopulaties S

Sw
SRST −=
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Voor schattingen van RST over meerdere loci moet de variantie van elk locus in rekening 
gebracht worden vooraleer RST te berekenen (Lowe et al., 2004). Loci met een kleine 
variantie zouden immers weinig bijdragen tot RST, zelfs als deze loci een hoge 
differentiatiegraad bezitten. Daarom wordt elk allel gestandaardiseerd vooraleer RST wordt 
berekend, zodat elk locus een gemiddelde allelgrootte van nul heeft, en een variantie van één.  
De standaardisatie gebeurt als volgt: 

 

2.2.3.4 FST of RST? 

Zowel de traditionele F-statistiek als de microsatelliet specifieke R-statistiek worden 
teruggevonden in de literatuur. Balloux & Lugon-Moulin (2002) hebben de prestatie van 
beide statistieken vergeleken in verschillende omstandigheden. 
Bij hoge mutatiesnelheden van de microsatellieten zal FST sneller afwijken van de werkelijke 
waarde, terwijl RST daarvan geen invloed ondervindt. Onder het SMM wordt verwacht dat RST 
een grotere en juistere waarde zal opleveren dan FST. Toch kan het zijn dat FST een beter 
resultaat oplevert omdat RST meestal een hoge variantie heeft, vooral wanneer het aantal 
populaties of individuen laag is.  
Wanneer niet volledig aan het SMM voldaan wordt, wat meestal het geval is, zal ook RST 
afwijkingen vertonen. Dit komt bijvoorbeeld voor als er steeds meer mutaties optreden zonder 
correlatie met de allelgrootte, zoals bij het Infinite Allele Model (IAM). Verder 
veronderstellen zowel IAM als SMM dat er een oneindig aantal allelen mogelijk zijn, terwijl 
uit de praktijk blijkt dat de allelen slechts binnen een bepaald bereik variëren. Het K-Allele 
Model (KAM) maakt de veronderstelling dat slechts een beperkt aantal allelen mogelijk zijn. 
Wanneer dit model geldt, kunnen verschillen in lengte tussen allelen niet langer een precieze 
maat zijn voor de afstand tussen die allelen. Bijgevolg zal RST een afwijking vertonen, terwijl 
het effect hiervan op FST minder belangrijk is. 
Uit de praktijk blijkt dat RST de beste schatter is voor de differentiatie tussen subpopulaties 
wanneer deze sterk gedivergeerd zijn.  

2.2.4 “GENE FLOW” 
“Gene flow” slaat op de migratie van genen van de ene naar de andere populatie. Het is 
noodzakelijk om de genetische verbondenheid tussen verschillende populaties van één soort te 
bewaren. Zonder “gene flow” zullen populaties immers divergeren met als uiteindelijk gevolg 
het ontstaan van verschillende soorten (Lowe et al., 2004). Wanneer er tussen twee 
subpopulaties weinig “gene flow” is, zullen deze sterk van elkaar gedifferentieerd zijn. 
Vandaar dat de “gene flow” kan geschat worden aan de hand van FST, een maat voor de 
opsplitsing in subpopulaties. Het aantal migranten per generatie of de “gene flow” kan als 
volgt geschat worden (Wright, 1931): 
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met Ys de gestandaardiseerde waarde van allel Y; Y de grootte van het allel van een bepaald locus; GM 
de gemiddelde allelgrootte in herhalingseenheden voor het locus over de hele dataset en � de standaard 
afwijking in allelgrootte uitgedrukt in herhalingseenheden voor een bepaald locus over de hele dataset σ
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met pij de frequentie van allel j van locus i 

Dit verband volgt het zogenaamde “eiland model”, waarbij verondersteld wordt dat er geen 
mutaties optreden. De relatie tussen Nm en FST is zodanig opgesteld dat bij een waarde van 
Nm kleiner dan één, verwacht wordt dat de subpopulaties zullen divergeren. Wanneer Nm 
groter is dan één, is de verwachting dat de subpopulaties genetisch contact zullen bewaren. In 
de praktijk blijkt echter dat in de meeste gevallen de schatting van Nm weinig betrouwbaar is 
(Whitlock & McCouley, 1999).  

2.2.5 INFORMATIE-INHOUD VAN DE LOCI 
De graad van polymorfisme kan voor elk locus berekend worden via de Polymorphism 
Information Content (PIC). Deze wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 

PICi �
=

−=
n

j
ijp

1

21   

Voor codominante merkers, zoals de nucleaire SSR-loci, komt deze waarde overeen met HT, 
de genetische diversiteit volgens Nei (1973) of de verwachte heterozygotie (zie 2.2.3.1). Voor 
niet codominante merkers, zoals de chloroplast SSR-loci, kan natuurlijk niet in termen van 
heterozygotie gesproken worden, vandaar dat er gebruik gemaakt wordt van PIC in plaats van 
HT. De PIC-waarde is een maat voor de graad van polymorfisme van een locus (Selvi et al., 
2003; Molina-Cano et al., 2005). 
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2.3 GENETISCHE AFSTAND, CLUSTERING, PCO EN AMOVA 

2.3.1 GENETISCHE AFSTAND  

2.3.1.1 Genetische afstand volgens Nei & Li (1979) 

Nei & Li (1979) hebben een model ontwikkeld om de genetische afstand tussen twee 
individuen te bepalen aan de hand van restrictiedata. Twee individuen zijn meer verwant met 
elkaar naarmate ze meer fragmenten delen, bekomen na restrictie met restrictie-enzymen. 
Deze afstandsmaat wordt gebruikt bij RFLP, PCR-RFLP, RAPD en AFLP, maar kan ook 
gebruikt worden bij microsatelliet-data. Hierbij wordt dan elk allel als een merker beschouwd 
die aanwezig of afwezig kan zijn. De genetische afstand tussen twee individuen X en Y wordt 
als volgt berekend: 

 

2.3.1.2 Genetische afstand volgens Jaccard (1908) 

De Jaccard-coëfficient (Jaccard, 1908) is een afstandsmaat voor binaire data. De similariteit 
tussen twee individuen wordt bepaald aan de hand van volgende formule: 

 
Door MXY af te trekken van het totaal aantal merkers, wordt vermeden dat merkers die niet 
voorkomen bij beide individuen als similariteit gerekend worden (Kosman & Leonard, 2005).  
De genetische afstand volgens Jaccard is dan: 
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2.3.2 DE MANTELTEST 
De Manteltest (Mantel, 1967) heeft als doel de correlatie tussen twee matrices te bepalen. 
Deze test is een zogenaamde randomisatietest, of ook wel permutatietest genoemd met als 
nulhypothese dat er geen correlatie is tussen de twee matrices. De teststatistiek wordt 
bekomen door de overeenkomstige afstanden van de elementen van de twee matrices met 
elkaar te vermenigvuldigen en deze waarden vervolgens op te tellen. Als de twee matrices een 
grote similariteit vertonen, zullen de grote waarden uit matrix één vermenigvuldigd worden 
met grote waarden van matrix twee, waardoor de teststatistiek ook een grote waarde zal 
aannemen. Hoe groter de teststatistiek, hoe groter de correlatie tussen de twee matrices. Om 
de significantie hiervan te bepalen, moet vergeleken worden met een randomisatiedistributie 
(of permutatiedistributie). Aan de hand van de data aanwezig in de twee marices worden een 
reeks permutaties uitgevoerd die elk een even grote kans van voorkomen hebben, met als 
gevolg dat de randomisatiedistributie de nulhypothese volgt. De Manteltest vergelijkt de 
berekende teststatistiek met de randomisatiedistributie om op het gewenste significantieniveau 
te bepalen of de nulhypothese al dan niet moet verworpen worden (Thas, 2004). 

met N het totaal aantal merkers; NX het aantal merkers aanwezig in individu X 
maar niet in Y; NY het aantal merkers aanwezig in individu Y maar niet in X; 
NXY het aantal merkers die zowel voorkomen bij X als bij Y en MXY het aantal 
merkers dat niet voorkomt in X en Y, maar wel in de andere individuen 
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met NAB het aantal allelen die X en Y gemeenschappelijk hebben; NX het 
aantal allelen aanwezig bij X en NY het aantal allelen aanwezig bij Y 
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2.3.3 CLUSTERANALYSE 
De doelstelling van clusteranalyse is om individuen in een beperkt aantal groepen (clusters) in 
te delen, zodanig dat de individuen in eenzelfde cluster meer met elkaar verwant zijn dan 
individuen uit verschillende clusters. Hieronder worden twee methodes besproken, UPGMA 
en “neighbour-joining”, die tot de afstandsmethodes behoren. Dit betekent dat zij vertrekken 
vanuit een paarsgewijze afstandsmatrix om de boomtopologie te berekenen. Andere 
clustermethodes vertrekken niet vanuit een afstandsmatrix, maar zijn gebaseerd op modellen, 
zoals bijvoorbeeld “maximum likelihood” of “maximum parsimony” (Mohammadi & 
Prasanna, 2003). Hierbij worden verschillende bomen gegenereerd en kiest het algoritme de 
boom die een bepaalde functie maximaliseert (“maximum likelihood”) of de boom die de 
minste mutaties vereist tussen de individuen binnen een cluster (“maximum parsimony”, zie 
2.5.2). 

2.3.3.1 Unweighted Paired Group Method using Arithmetic averages 
(UPGMA) 

UPGMA (Sneath & Sokal, 1973) is de meest eenvoudige hiërarchische clustermethode en is 
gebaseerd op de paarsgewijze afstanden tussen de individuen. Het is een agglomeratieve 
techniek, wat betekent dat gestart wordt vanuit de situatie waarbij alle individuen een eigen 
cluster vormen. Vervolgens worden sequentieel clusters samengevoegd totdat er finaal slechts 
één cluster met alle individuen is. Het algoritme gaat als volgt te werk. In het beginstadium 
wordt elk individu apart als één cluster aanzien. Eerst worden de twee operationeel 
taxonomische eenheden (OTU’s) geïdentificeerd met de kleinste afstand tot elkaar. Deze 
worden vervolgens samengevoegd in één cluster, die beschouwd wordt als een nieuwe 
samengestelde OTU. De afstand van deze nieuwe cluster tot alle andere OTU’s wordt nu 
herrekend. De afstand tussen een enkelvoudige OTU (één individu) en een samengestelde 
OTU wordt bepaald als het gemiddelde van de afstand van alle componenten van de 
samengestelde OTU tot de enkelvoudige OTU. Op deze manier wordt een nieuwe 
afstandsmatrix berekend, en wordt het volledige proces herhaald. Het proces is ten einde 
wanneer de laatste twee clusters worden samengevoegd.  
Ondanks de eenvoud van het algoritme, neemt de populariteit van UPGMA af. Er zijn 
namelijk enkele nadelen mee verbonden. UPGMA is zeer gevoelig aan ongelijke 
evolutionaire snelheden tussen de OTU’s. Dit betekent dat het mogelijk is dat een verkeerde 
boom bereikt wordt wanneer één van de OTU’s meer mutaties heeft opgestapeld dan een 
andere OTU over een zelfde tijdsperiode. Een ander probleem bij UPGMA zijn zogenaamde 
“ties” (Backeljau et al., 1996). Een “tie” komt voor wanneer de kleinste afstand bij meer dan 
één paar OTU’s voorkomt. Daardoor zijn er verschillende boomtopologieën mogelijk. Het 
programma NTSYS-pc (zie 2.7.5) waarschuwt voor “ties”, en kan alle mogelijke bomen 
genereren. 

2.3.3.2 Neighbour-joining (NJ) 

De “neighbour-joining” methode (Saitou & Nei, 1987) is een nieuwere clustermethode die het 
probleem van de verschillende evolutionaire snelheden kan omzeilen. Bij “neighbour-joining” 
wordt er gestart vanuit een stervormige boom, met in iedere tak een OTU. Vervolgens wordt 



Materiaal en methoden  52 

via een paarsgewijze afstandsmatrix gezocht naar de kortste taklengte, of de OTU’s die het 
dichtst bij elkaar liggen. Deze worden samen geclusterd en de afstand tot de andere OTU’s 
wordt herrekend. Dit gebeurt via een schatting van de taklengtes volgens Fitch & Margoliash 
(1967) en wordt verduidelijkt aan de hand van Fig. 2.7.  

 
Fig. 2.7 Verduidelijking NJ-algoritme 

Stel dat in de afstandsmatrix individu i en individu j de kortste afstand tot elkaar vertonen. 
Bijgevolg worden deze OTU’s samen geclusterd. Om nu de afstand van deze cluster tot de 
andere OTU’s te bepalen, wordt gewerkt met hun gemeenschappelijke node, namelijk node k. 
De afstand van k tot n, een andere OTU, wordt gegeven door:  
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De afstand van node k tot alle OTU’s wordt berekend, en dan wordt gezocht naar de kleinste 
taklengte tussen node k en OTU n. Deze OTU wordt bij de groeiende cluster gevoegd en 
opnieuw worden de taklengtes tot alle andere OTU’s herrekend. Dit proces gaat door tot alle 
OTU’s in één cluster zitten. 
“Neighbour-joining” houdt dus in tegenstelling tot UPGMA rekening met mogelijks 
verschillende evolutionaire snelheden door te werken met taklengtes. Er blijven echter 
verschillende boomtopologieën mogelijk aangezien “ties” ook bij “neighbour-joining” kunnen 
voorkomen. 

2.3.3.3 Cofenetische correlatie 

De cofenetische correlatiecoëfficient is een maat om te bepalen hoe goed het resulterende 
dendrogram de oorspronkelijke afstandsmatrix weerspiegelt. Het is mogelijk om vertrekkende 
van het dendrogram een matrix met cofenetische waarden op te stellen. Deze matrix komt 
overeen met een afstandsmatrix, maar is afgeleid vanuit het dendrogram. De correlatie tussen 
de cofenetische matrix en de oorspronkelijke afstandsmatrix kan berekend worden via een 
Manteltest. Bij een bekomen cofenetische correlatiecoëfficient tussen 0,8 en 0,9 is er sprake 
van een goede correlatie tussen de oorspronkelijke matrix en het dendrogram. Indien de 
waarde kleiner is dan 0,7 is de overeenkomst zeer zwak en bij een coëfficient hoger dan 0,9 is 
de correlatie zeer goed (Rohlf, 1995). 

2.3.3.4 Bootstrapping 

Bootstrapping (Felsenstein, 1985) is een methode om statistisch de betrouwbaarheid van de 
verschillende clusters in een dendrogram na te gaan. Het is een niet-parametrische methode 
waarbij de bekomen boom vergeleken wordt met een reeks bomen gegenereerd door het 
bootstrap algoritme. De dataset wordt herhaaldelijk op een willekeurige manier herschikt. Op 
basis daarvan kan de frequentie geschat worden van het voorkomen van een welbepaalde 
cluster (Mohammadi & Prasanna, 2003).  

n k 

i 

j 
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Een moeilijkheid bij deze analyse is de precieze interpretatie van de waarden. Als een waarde 
bij een bepaalde tak meer is dan 95%, wordt deze dikwijls geïnterpreteerd als een 
betrouwbaarheidsniveau dat de individuen van die tak samen geclusterd worden. Men mag 
echter niet uit het oog verliezen dat de totale boom bestaat uit verschillende groepen, 
waardoor het moeilijk wordt een grote waarde te bereiken. Als bijvoorbeeld twee 
onafhankelijke clusters een bootstrapwaarde van 90% geven, is de kans dat beide clusters 
correct zijn 0,90²=81%. Wanneer meerdere groepen samen worden beschouwd, worden de 
bootstrapwaarden alsmaar lager, waardoor de globale waarden voor grote bomen al vlug 
zinloos worden. Bootstrapwaarden zijn daarom het meest geschikt voor interpretatie wanneer 
kleine delen van de boom bestudeerd worden, bijvoorbeeld één of twee belangrijke takken 
(Whelan et al., 2001).  

2.3.4 PRINCIPALE COMPONENTEN ANALYSE (PCA) EN PRINCIPALE 
COÖRDINATEN ANALYSE (PCO) 

PCA en PCO (Gower, 1966) zijn erg geschikt om patronen te zoeken in een dataset. Deze 
technieken hebben als doel om het aantal dimensies van een complexe dataset te reduceren 
zonder belangrijk informatieverlies. In de dimensies die de meeste variantie van de data 
verklaren, kan een scatterplot geconstrueerd worden, zodanig dat de punten die het dichtst bij 
elkaar liggen, ook de grootste gelijkenis vertonen.  
Bij PCA worden de principale componenten berekend aan de hand van de eigenwaarden en 
eigenvectoren van de datamatrix. De hoeveelheid van de totale variantie die verklaard wordt 
door een principale component is de verhouding van zijn eigenwaarde tot de som van alle 
eigenwaarden. De eigenvector bepaalt de relatie van de principale component as tot de 
oorspronkelijke data. De verschillende principale componenten zijn orthogonaal en 
onafhankelijk van elkaar, waardoor elke component andere eigenschappen van de dataset 
belicht.  
Pricipale Coördinaten Analyse is een variant op Principale Componenten Analyse. De twee 
methoden volgen hetzelfde basisprincipe, maar vertrekken van een ander startpunt. PCA start 
vanuit de oorspronkelijke datamatrix, terwijl PCO start vanuit een afstandsmatrix. PCO wordt 
het meest gebruikt bij moleculaire data, omdat PCO beter kan omgaan met ontbrekende 
waarden. Wanneer een waarde ontbreekt wordt deze bij PCA immers vervangen door de 
gemiddelde waarde voor die merker. Er kan dus verwacht worden dat individuen met veel 
ontbrekende waarden zich meer centraal zullen groeperen bij PCA dan bij PCO. Om 
maximale informatie uit de moleculaire data te halen, wordt PCO gebruikt in combinatie met 
clustering (Mohammadi & Prasanna, 2003).  

2.3.5 MINIMUM SPANNING NETWERK 
Een “minimum spanning netwerk” kan gebruikt worden om de relatie tussen multilocus 
genotypes of haplotypes beter te bestuderen. Een multilocus genotype is een combinatie van 
allelen over verschillende loci die samen voorkomen in een individu. Een haplotype is 
eveneens een combinatie van allelen over verschillende loci, maar dan op een haploïd 
genoom, zoals cpDNA. Alle verschillende geobserveerde combinaties kunnen beschouwd 
worden als OTU’s. 
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Het minimum spanning netwerk algoritme zoekt op basis van een afstandsmatrix, de kortste 
weg tussen OTU’s. Voor n OTU’s worden n-1 takken gedefinieerd die alle OTU’s met elkaar 
verbinden, zonder een lus te verkrijgen. De OTU’s kunnen bijgevolg bij een minimum 
spanning netwerk interne nodes innemen, terwijl bij klassieke fenetische en fylogenetische 
bomen de OTU’s enkel terminale nodes innemen. Het is ook mogelijk dat meerdere takken 
vanuit één OTU vertrekken, zodat één OTU aan de oorsprong ligt van meer dan twee andere 
OTU’s. Het netwerk kan gevisualiseerd worden op een PCO-plot. Dit kan handig zijn om 
afwijkingen in de PCO-plot te detecteren: punten die dicht bij elkaar liggen kunnen in 
werkelijkheid ver van elkaar liggen als met de andere dimensies rekening wordt gehouden 
(Rohlf, 2000).  
Spanning netwerken veronderstellen dat de directe gemeenschappelijke voorouder van alle 
OTU’s aanwezig is onder de geobserveerde OTU’s. Om die reden zijn minimum spanning 
netwerken minder geschikt om relaties tussen soorten te onderzoeken, aangezien langere 
differentiatie tijden leiden tot het verlies van ancestrale genotypes of haplotypes.  
Het minimum spanning netwerk algoritme (Prim, 1957) gaat als volgt te werk. Er wordt 
gestart met een reeks OTU’s die aanzien worden als onverbonden nodes. Vervolgens wordt er 
willekeurig een node uitgepikt, die verbonden wordt met de node die er het dichtst bij ligt. 
Onder de andere OTU’s nog niet verbonden met het netwerk, wordt gezocht naar de OTU die 
de kleinste afstand vertoont tot één van de OTU’s van het groeiende netwerk. Deze OTU 
wordt verbonden met de OTU van het netwerk en maakt er nu zelf deel van uit. Hierna wordt 
opnieuw gezocht naar de OTU met de kleinste afstand tot een OTU van het netwerk, en dit 
wordt herhaald tot alle OTU’s tot het netwerk behoren. Via het algoritme van Prim zijn 
meerdere oplossingen mogelijk indien verschillende OTU’s dezelfde afstand tot elkaar 
vertonen. Modificaties van het algoritme zijn beschikbaar die via “maximum parsimony” (zie 
2.5.2) naar de beste boom zoeken (Excoffier & Smouse, 1994). 

2.3.6 ANALYSIS OF MOLECULAR VARIANCE (AMOVA) 
AMOVA (Excoffier et al., 1992) is een methode om de variantie te bestuderen binnen en 
tussen soorten of subpopulaties. AMOVA is gebaseerd op de klassieke ANOVA (Analysis of 
Variance), maar in tegenstelling tot ANOVA zijn de statistische testen bij AMOVA zodanig 
opgesteld dat er geen veronderstelling van een normale distributie nodig is. Verder kan 
AMOVA werken onder verschillende evolutionaire veronderstellingen zonder dat de 
basisstructuur van de analyse verandert.  
De totale moleculaire variantie �²Totaal kan opgesplitst worden in variantie binnen een soort of 
subpopulatie (�²B) en variantie tussen de soorten of subpopulaties (�²T). De AMOVA-tabel 
voor codominante en dominante data zijn weergegeven in respectievelijk Tabel 2.6 en Tabel 
2.7. De betekenis van de parameters is te zien in Tabel 2.5 (Michalakis & Excoffier, 1996).  
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Tabel 2.5 Betekenis van de parameters van de AMOVA-analyse 

Parameter Betekenis 
S Aantal verschillende soorten of subpopulaties 
N Aantal individuen 

�²Totaal Totale genetische variantie: �²Totaal=�²B+�²T 
�²B Genetische variantie binnen de soorten of subpopulaties 
�²T Genetische variantie tussen de soorten of subpopulaties 
NS Het aantal individuen in soort S of subpopulatie S 

n 
1

2
2

2

−

−
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�
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N

N
n S

S
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Tabel 2.6 AMOVA-tabel voor codominante data  

Bron van variatie Aantal 
vrijheidsgraden 

Kwadratensom 
afwijkingen (SSD) 

Gemiddelde SSD 
(MSD) 

Verwachte gemiddelde 
kwadratensom 

Tussen soorten (TS) S-1 SSD(TS) SSD(TS)/(S-1) n*�²T + �²B 

Binnen soorten (BS) 2N-S SSD(BS) SSD(BS)/(2N-S) �²B 

Totaal (T) 2N-1 SSD(T) SSD(T)/(2N-1) �²Totaal= �²T + �²B 

 
Tabel 2.7 AMOVA-tabel voor dominante data 

Bron van variatie Aantal 
vrijheidsgraden 

Kwadratensom 
afwijkingen (SSD) 

Gemiddelde SSD 
(MSD) 

Verwachte gemiddelde 
kwadratensom 

Tussen soorten (TS) S-1 SSD(TS) SSD(TS)/(S-1) n’*�²T + �²B 

Binnen soorten (BS) N-S SSD(BS) SSD(BS)/(N-S) �²B 

Totaal (T) N-1 SSD(T) SSD(T)/(N-1) �²Totaal= �²T + �²B 
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2.4 FYLOGENETISCHE ANALYSE AAN DE HAND VAN trnF-trnL 
REGIO 

2.4.1 INLEIDING 
Sequentiedata zijn bijzonder geschikt om fylogenetische relaties te achterhalen. Het doel van 
dit deel is om de chloroplast regio trnF-trnL te amplificeren voor verschillende soorten. Na 
het sequeneren van de regio kan een alignering uitgevoerd worden, en op basis daarvan kan 
een fylogenetische boom opgesteld worden. Deze boom kan gebruikt worden ter vergelijking 
met de resultaten bekomen via ITS-sequenties van rDNA en de matK en psbA-trnH 
chloroplast regio’s (Kyndt et al., 2005b). 

2.4.2 PLANTENMATERIAAL 

Het plantenmateriaal gebruikt in deze analyse is weergegeven in Tabel 2.8. DNA was nog in 
voldoende mate beschikbaar. 
 
Tabel 2.8 Gebruikt plantenmateriaal in de trnF-trnL analyse met afkorting en herkomst 

RUG-code Afkorting Soort Herkomst 

RUG057 pap057 Carica papaya Ecuador, Catacocha, Loja 

Cylparv CP Cylicomorpha parviflora Kenya, Nairobi 

RUG030 dig030 Jacaratia digitata Ecuador, Zamora, Zamora 

Morolei ML Moringa oleifera België, Botanische tuin, Meise 

Moroval MV Moringa ovalifolia België, Botanische tuin, Meise 

RUG113 cand113 Vasconcellea candicans Ecuador, Catacocha, Loja 

RUGD3 caulD3 Vasconcellea cauliflora Bladmateriaal R. Drew 

RUGchil chil Vasconcellea chilensis Chili, Santiago 

RUG282 cras282 Vasconcellea crassipetala Ecuador, La Delicia, Imbambura 

RUG161 cund161 Vasconcellea cundinamarcensis Ecuador, Solamar, Loja 

RUGD4 goudD4 Vasconcellea goudotiana Bladmateriaal R. Drew 

RUG197 heil197 Vasconcellea × heilbornii Ecuador, Ayora, Pichincha 

RUG155 bab155 Vasconcellea × heilbornii cv. ‘Babacó’ Ecuador, Saraguro, Loja 

RUGhor hor Vasconcellea horovitziana Ecuador, Loja, Loja 

RUG228 long228 Vasconcellea longiflora Ecuador, Maquipucuna, Pichincha 

RUG225 micr225 Vasconcellea microcarpa subsp. microcarpa Ecuador, Mera, Pastaza 

RUG058 mon058 Vasconcellea monoica Ecuador, Valladolid, Zamora 

RUG101(I) mxc101(I) V. monoica × V. cundinamarcensis ? Ecuador, Botanische Tuin, Loja 

RUG238 omni238 Vasconcellea omnilingua Ecuador, Güishagüiña, El Oro 

RUG066 pal066 Vasconcellea palandensis Ecuador, Palanda, Zamora 

RUG045 parv045 Vasconcellea parviflora Ecuador, Catacocha, Loja 

RUG191 pul191 Vasconcellea pulchra Ecuador, La Concordia, Pichincha 

RUGHaw8 querHaw8 Vasconcellea quercifolia NPGS HCAR226 - USDA, Hawaï 

RUG055 stip055 Vasconcellea stipulata Ecuador, Catacocha, Loja 

RUG602a sphae Vasconcellea sphaerocarpa Colombia, Quindio 

RUG010 web010 Vasconcellea weberbaueri Ecuador, Podocarpus, Loja 
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2.4.3 AMPLIFICATIE trnF-trnL REGIO 

Via een PCR-reactie werd de trnF-trnL regio geamplificeerd. 
 
Reactiemengsel: 

- 5 µl DNA (± 5 ng/µl)  
- 0,25 µl Taq DNA-polymerase (5 U/µl, Fermentas) 
- 1,67 µl dNTP’s (5 mM, Promega) 
- 2,5 µl PCR-buffer zonder MgCl2 (10x, Fermentas) 
- 2,5 µl MgCl2 (25 mM, Fermentas) 
- 1,67 µl trnF-primer (10 µM, Isogen Bioscience B.V.) 
- 1,67 µl trnL-primer (10 µM, Isogen Bioscience B.V.) 
- 14,75 µl bidi water 

 
PCR-programma: 

- 1 min 30 s bij 94°C 
- 30 cycli: 50 s bij 94°C 
                   1 min 10 s bij 57°C 
                   1 min 30 s bij 72°C 
- 3 min bij 72°C 
- 4°C 

 
Na de PCR-reactie werden de stalen (30 µl) samen met 5 µl ladingsbuffer (Mass loading dye 
6x, Fermentas) geladen op een 1% agarose 0,5x TAE-gel. De elektroforese gebeurde in 0,5x 
TAE-buffer bij een spanning van 125 V (Bio-Rad PowerPac 3000) gedurende ongeveer 20 
minuten. 
Vervolgens werden de amplificatieproducten opgezuiverd uit de gel met de “QIAquick Gel 
Extraction Kit” (QIAGEN) (zie 2.1.9.2). Na de opzuivering kon een sequentiereactie 
uitgevoerd worden met behulp van de “BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit” 
(Applied Biosystems) (zie 2.1.9.3). 
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2.5 SEQUENTIE ALIGNERING EN FYLOGENIE 

2.5.1 CLUSTALW 
ClustalW is een implementatie van het Needleman-Wunsch algoritme (Needleman & 
Wunsch, 1970). Dit algoritme is in staat om twee sequenties met elkaar te aligneren, door het 
toekennen van scores. De twee sequenties worden op alle mogelijke manieren vergeleken met 
elkaar aan de hand van een matrix. Er worden scores toegekend naargelang er een “match” 
(+1) of een “mismatch” (0) is. De verschillende aligneringen kunnen voorgesteld worden als 
verschillende wegen doorheen de matrix. Het algoritme zoekt naar de weg die de grootste 
score heeft, dus het grootste aantal “matchen”.  
ClustalW (Thompson et al., 1994) is één van de meest simpele en meest efficiënte manieren 
om meerdere sequenties met elkaar te aligneren. Het is een progressieve methode, wat 
betekent dat de sequenties één voor één aan de alignering worden toegevoegd. Dit zorgt 
ervoor dat deze methode snel werkt. Eerst worden alle mogelijke paarsgewijze aligneringen 
uitgevoerd volgens het Needleman-Wunsch algoritme. Vervolgens wordt de alignering met de 
hoogste score eruit gekozen om mee te starten. In de volgende stappen wordt telkens één 
sequentie aan de alignering toegevoegd. Het grootste nadeel van deze methode is dat eens een 
sequentie gealigneerd werd, deze alignering niet meer kan veranderen als uit later 
toegevoegde sequenties blijkt dat de alignering fout was. Over het algemeen presteert 
ClustalW beter wanneer de sequenties dicht met elkaar verwant zijn, zonder een duidelijke 
afwijkende sequentie (Notredame, 2001).  

2.5.2 MAXIMUM PARSIMONY 

Het “maximum parsimony” of maximale spaarzaamheid algoritme zoekt naar het kleinste 
aantal mutaties tussen de sequenties om zo een fylogenetische boom af te leiden. De beste 
boom is bijgevolg de boom waarbij tussen de sequenties het minst aantal veranderingen nodig 
zijn. Het algoritme berekent voor iedere mogelijke topologie hoeveel mutaties er nodig zijn, 
en kiest de boom eruit met zo weinig mogelijk substituties. Het nadeel van deze methode is 
dat er soms meerdere “even spaarzame” bomen mogelijk zijn, en dat de tijd nodig om het 
algoritme uit te voeren lang is. Wanneer de sequenties te ver uit elkaar divergeren, is er 
minder kans dat de ware evolutionaire boom de boom is met de minste veranderingen. In die 
situatie zal “maximum parsimony” falen (Whelan et al., 2001). 

2.5.3 HOMOPLASIE EN SYNAPOMORFIE 
Wanneer twee individuen een zelfde kenmerk vertonen omdat dit werd overgeërfd van een 
gemeenschappelijke voorouder, wordt dit homologie genoemd. Analogie of homoplasie is het 
fenomeen dat twee individuen door convergente evolutie hetzelfde kenmerk bezitten, maar 
niet als gevolg van dezelfde evolutionaire afkomst. Wanneer homoplasie voorkomt, wordt in 
een dendrogram daaruit ten onrechte homologie geconcludeerd. Bijgevolg is homoplasie 
ongewenst in een dendrogram. 
Toch zijn twee individuen die het grootste aantal homologieën vertonen daarom nog niet de 
dichtste verwanten. Een homologie kan zowel recent ontstaan zijn, als een gevolg zijn van een 
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oud, behouden kenmerk. Enkel gemeenschappelijke recente homologieën, ook wel 
synapomorfieën genoemd, vormen een bewijs voor de hoge verwantschap tussen individuen. 
Enkele parameters kunnen berekend worden om de mate van homoplasie en synapomorfie in 
een dendrogram in te schatten, namelijk de boomlengte, de “consistency index” en de 
“retention index” (Lipscomb, 1998). 

2.5.3.1 Boomlengte 

De lengte, of het aantal stappen, is het totaal aantal substituties nodig in de boom om de 
verwantschap tussen de individuen te beschrijven. De beste boom heeft het kleinste aantal 
substituties en dus de kortste lengte. De boom met de kortste lengte is ten eerste het meest 
spaarzaam, en ten tweede zullen er minder homoplasieën optreden ten opzichte van een boom 
met grotere lengte.  

2.5.3.2 Consistency index 

De “consistency index” (CI) (Kluge & Farris, 1969) is een relatieve maat voor de homoplasie 
die voorkomt in het dendrogram. CI wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 

 
Bij een CI van 0 is er zeer veel homoplasie en bij een CI van 1 is er geen homoplasie. Er 
wordt ook dikwijls gebruikt gemaakt van de “homoplasie index” (HI), die gelijk is aan 1-CI. 

2.5.3.3 Retention index 

De “retention index” (RI) (Farris, 1989) is een maat voor de hoeveelheid synapomorfie 
aanwezig in het dendrogram en wordt als volgt berekend: 

 
Hoe dichter de RI bij 1 ligt, hoe hoger het aantal synapomorfieën en dus hoe beter het 
dendrogram. 

met G het maximum aantal mogelijke stappen in een boom; M het minimum aantal 
mogelijke stappen in een boom en S het werkelijke aantal stappen in de boom SG

MG
RI

−
−=

met M het minimum aantal mogelijke mutaties in een boom (het minimum 
aantal mogelijke stappen) en S het werkelijke aantal stappen in de boom S

M
CI =
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2.6 PCR-RFLP EN ORGANELOVERERVING 

2.6.1 INLEIDING 
In bijna alle eukaryoten erven organellen, zoals mitochondriën en chloroplasten, over via één 
ouder. Zelfs bij biparentale overerving komt recombinatie tussen organel DNA nauwelijks 
voor, met als gevolg dat mtDNA of cpDNA weinig wijzigingen ondergaan bij de overerving. 
De meeste organellen erven maternaal over, hoewel bij verschillende plantensoorten 
uitzonderingen zijn vastgesteld (Yamada, 1993). Bij intraspecifieke kruisingen van kiwi 
bijvoorbeeld werd een maternale overerving van mtDNA en een paternale overerving van 
cpDNA vastgesteld (Testolin & Cipriani, 1997; Chat et al., 1999). Het omgekeerde geval is 
eveneens mogelijk. Bij kruisingen met bananen erft het cpDNA maternaal over en het 
mtDNA paternaal (Faure et al., 1994). 
Een goede merkertechniek om de vorm van organelovererving te bepalen, is PCR-RFLP. 
Hierbij wordt een stukje organel DNA geamplificeerd en geknipt met restrictie-enzymen. Dit 
wordt zowel bij de ouders, als bij de nakomelingen van een kruising gedaan. Wanneer een 
goede regio wordt gevonden, kunnen restrictie-enzymen gezocht worden die na knippen van 
het fragment resulteren in verschillende patronen voor de vader- en de moederplant. Door het 
restrictiepatroon van de nakomeling te vergelijken met de beide ouders, kan de organelouder 
bepaald worden. 
Van Droogenbroeck et al. (2004) en Maertens (2003) hebben de diversiteit van papaja en 18 
verschillende Vasconcellea soorten onderzocht met behulp van PCR-RFLP van cpDNA en 
mtDNA. Er werden meerdere mtDNA en cpDNA regio’s geamplificeerd via PCR en geknipt 
met verschillende restrictie-enzymen. Daaruit bleek dat de primerparen nad4/1-nad4/2 voor 
de mitochondriale regio en trnK1-trnK2 voor de chloroplast regio het best geschikt waren 
omdat de verschillende oudersoorten hierbij een verschillend restrictiepatroon gaven. Een 
beperkte analyse van de organelovererving bij de hybriden werd al uitgevoerd door Maertens 
(2003), maar met het oog op publicatie van de resultaten werd dit herhaald en uitgebreid met 
meer stalen. 

2.6.2 PLANTENMATERIAAL 
Het plantenmateriaal werd bekomen van R. Drew (Griffith University, Australië). Drew en 
zijn onderzoeksgroep zijn erin geslaagd via “embryo rescue” verschillende hybriden te 
produceren met als moeder een Carica papaya plant en als vader een Vasconcellea sp. De 
planten zijn weergegeven in Tabel 2.9. 
 
Tabel 2.9 Hybriden gebruikt in de PCR-RFLP analyse 

Kruising Maternale ouder × paternale ouder Aantal nakomelingen 

1 C. papaya × V. parviflora 7 

2 C. papaya × V. quercifolia 10 

3 C. papaya × V. cundinamarcensis 5 
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2.6.3 DNA-EXTRACTIE 
Van enkele planten was nog DNA beschikbaar van vorige analyses, van enkele andere 
exemplaren die zich bevinden in de serres van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen en 
de Faculteit Wetenschappen (UGent) werd het DNA geïsoleerd met behulp van de “Dneasy 
Plant Mini Kit” van QIAGEN (QIAGEN GmBH, Hilden, Duitsland). 
Het bladmateriaal werd verzameld en gedroogd in aanwezigheid van een zakje silica. Het 
gedroogde materiaal werd in epjes van 2 ml bevroren in vloeibare stikstof en vermalen. Het 
vermaalde materiaal werd vervolgens gelyseerd door toevoegen van 600 µl lysebuffer AP1, 
en incubatie voor 10 minuten bij 65°C. Er werd geen RNAse toegevoegd zoals beschreven in 
het QIAGEN-protocol. In de volgende stap werden detergenten, proteïnes en polysacchariden 
geprecipiteerd door 200 µl AP2 buffer toe te voegen in elk epje en het mengsel na vortexen 5 
minuten op ijs te laten rusten. Vervolgens werd 5 minuten gecentrifugeerd (13400 rpm, 
MiniSpin, Eppendorf). Het supernatans werd op een QIAshredder kolom gebracht. De kolom 
werd 2 minuten gecentrifugeerd. Deze QIAshredder kolom zorgt voor het verwijderen van het 
meeste precipitaat en celafval. Het filtraat werd overgebracht in een nieuw epje, en er werd 
bindingsbuffer AP3 met ethanol (Merck) toegevoegd, anderhalve keer het volume van het 
filtraat. Dit geheel werd op een Dneasy mini spin kolom gebracht en voor 1 minuut 
gecentrifugeerd. In deze stap wordt het DNA op de kolom gebonden. Het filtraat werd 
weggegoten.  
Een eerste wasstap werd uitgevoerd door 500 µl wasbuffer AW op de kolom te brengen, en na 
1 minuut centrifugeren werd het filtraat weggegoten. Deze stap werd nogmaals herhaald, nu 
met 2 minuten centrifugeren. De twee wasstappen verwijderen resterende proteïnen en 
polysacchariden, alsook de overblijvende ethanol. Om het DNA te elueren werd 75 µl 
voorverwarmde (65°C) elutiebuffer AE op de kolom gebracht, en na 5 minuten incubatie 
werd 1 minuut gecentrifugeerd. Het filtraat werd opgevangen in een finaal epje. Deze stap 
werd nogmaals herhaald, en het filtraat werd nu opgevangen in een tweede epje, dus de 
tweede elutie. 
Om te controleren of de DNA-extractie gelukt was, werd 1 µl DNA, 8 µl bidi water en 1 µl 
ladingsbuffer geladen op een 1% agarose 0,5x TAE-gel met ethidiumbromide (200mg/l, 
Promega). Na 10 minuten elektroforese bij 125 V (Bio-Rad PowerPac 3000) werd het DNA 
gevisualiseerd met UV-belichting. 

2.6.4 PCR 

2.6.4.1 Mitochondriale regio 

De geamplificeerde regio met de primers nad4/1-nad4/2 is een deel van het gen voor NADH-
dehydrogenase, en heeft een grootte van ongeveer 2100 bp. De sequentie van de primers is 
weergegeven in Tabel 2.10.  
 
Tabel 2.10 De sequentie van de primers gebruikt voor het amplificeren van de mtDNA-regio 

Primer Sequentie (5’�3’) 

nad4/1 (forward primer) CAGTGGGTTGGTCTGGTATG 

nad4/2 (reverse primer) TCATATGGGCTACTGAGGAG 
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Reactiemengsel (totaal volume 25 µl): 
- 2,0 µl DNA (± 5 ng/µl) 
- 2,0 µl nad4/1-primer (2,5 µM, Genset Oligos) 
- 2,0 µl nad4/2-primer (2,5 µM, Genset Oligos) 
- 1,5 µl dNTP’s (5 mM, Promega) 
- 2,5 µl MgCl2 (25 mM; Fermentas) 
- 0,2 µl Taq DNA-polymerase (5 U/µl, Fermentas) 
- 2,2 µl PCR-buffer + (NH4)2SO4 (10x, Fermentas) 
- 12,6 µl bidi water 

 
PCR-programma: 

- 4 min bij 94°C 
- 30 cycli: 45 s bij 92°C 
                   45 s bij 58°C 
                   3 min bij 72°C 
- 10 min bij 72°C 
- 4°C 

2.6.4.2 Chloroplast regio 

De geamplificeerde regio met de primers trnK1-trnK2 behoort tot het exon van het tRNA-
Lys(UUU) gen. De primersequenties zijn weergegeven in Tabel 2.11. De optimale 
annealingstemperatuur voor de primers is 61,5°C, maar de PCR werd uitgevoerd bij een 
annealingstemperatuur van 58°C, omdat de stalen dan samen met de mtDNA-stalen konden 
geamplificeerd worden.  
 
Tabel 2.11 De sequentie van de primers gebruikt voor het amplificeren van de cpDNA-regio 

Primer Sequentie (5’�3’) 

trnK1 (forward primer) GGGTTGCCCGGGACTCGAAC 

trnK2 (reverse primer) CAACGGTAGAGTACTCGGCTTTTA 

 
Reactiemengsel van de PCR-reactie (totaal volume 25 µl): 

- 2,0 µl DNA (± 5 ng/µl) 
- 2,0 µl trnK1-primer (2,5 µM, Genset Oligos) 
- 2,0 µl trnK2-primer (2,5 µM, Genset Oligos) 
- 1,5 µl dNTP’s (5 mM, Promega) 
- 2,5 µl MgCl2 (25 mM, Fermentas) 
- 0,2 µl Taq DNA-polymerase (5 U/µl, Fermentas) 
- 2,5 µl PCR-buffer (10x, Fermentas) 
- 12,3 µl bidi water 

 
PCR-programma: 

- 4 min bij 94°C 
- 30 cycli: 45 s bij 92°C 
                   45 s bij 58°C 
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                   3 min bij 72°C 
- 10 min bij 72°C 
- 4°C 

2.6.4.3 Controle PCR-product op agarosegel 

Na de PCR werd 4 µl PCR-product van elk staal samen met 1 µl ladingsbuffer (6x, 
Fermentas) geladen op een 1% agarose 0,5x TAE gel. De elektroforese gebeurde gedurende 
20 minuten bij 125 V (Bio-Rad PowerPac 3000). De lengte van het product werd 
gecontroleerd door een lengtemerker (Massruler™ DNA ladder, Mix, Fermentas) te laden in 
het eerste laantje. De stalen waar geen PCR-product te zien was, werden opnieuw 
geamplificeerd via een PCR-reactie, maar dit keer met een annealingstemperatuur van 56°C 
in plaats van 58°C.  

2.6.5 RFLP (KNIPPEN VAN HET PCR-PRODUCT) 

2.6.5.1 Mitochondriale regio 

Het enzym dat gebruikt werd om het PCR-product van het mtDNA te knippen was HinfI met 
als knipplaats G�ANTC. 
 
Reactiemengsel (totaal volume 20 µl): 

- 7 µl PCR-product 
- 1 µl HinfI (10 U/µl,Gibco BRL) 
- 2 µl react2-buffer (Gibco BRL) 
- 10 µl bidi water 

Het mengsel werd 3 uur geïncubeerd bij 37°C. 

2.6.5.2 Chloroplast regio 

Het enzym dat gebruikt werd om het PCR-product van het mtDNA te knippen was AfaI met 
als knipplaats GT�AC. 
 
Reactiemengsel (totaal volume 20 µl): 

- 7 µl PCR-product 
- 1 µl AfaI (10 U/µl, Amersham Biosciences) 
- 2 µl buffer 10x T (Amersham Biosciences) 
- 2 µl BSA (10 mg/ml, Amersham Biosciences) 
- 8 µl bidi water 

Het mengsel werd 3 uur geïncubeerd bij 37°C. 

2.6.6 VISUALISATIE VAN DIGEST OP AGAROSEGEL 
Van het digest werd 10 µl geladen samen met 1 µl loading dye (6x, Fermentas) op een 2% 
agarose 1x TBE-gel met ethidiumbromide (200 mg/l, Promega). De gel werd gedurende 1u30 
gelopen bij een spanning van 125 V (Bio-Rad PowerPac 3000). Als lengtemerker werd 
gebruik gemaakt van de Massruler™ DNA ladder, Mix (Fermentas). 
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2.7 SOFTWARE 

2.7.1 PRIMER3 
Primer3 is een eenvoudig programma beschikbaar op internet (http://frodo.wi.mit.edu) om 
primers te ontwikkelen op basis van sequenties (Rozen & Skaletsky, 2000). Het is mogelijk 
om aan te duiden welke regio zeker geamplificeerd moet worden, in dit geval de 
microsatelliet. Verder kunnen nog andere parameters aangepast worden, waaronder de 
smelttemperatuur en het GC-percentage van de primers.  

2.7.2 DIVA-GIS 
De DIVA-GIS software is Geographic Information System (GIS) software die analyses 
toelaat van de geografische distributie van planten (Hijmans et al., 2001). Met behulp van dit 
programma werden de ingezamelde planten in kaart gebracht aan de hand van hun 
geografische coördinaten. De stalen met de coördinaten werden omgezet in een zogenaamde 
“shapefile” (.shp). In combinatie met een andere “shapefile” met informatie over de contouren 
van Ecuador, konden de vindplaatsen van de planten voorgesteld worden op deze kaart. Deze 
voorstelling was nodig om de stalen in te delen in populaties. 

2.7.3 CONVERT 
CONVERT (Glaubitz, 2004) is een programma dat bepaalde datatypes converteert tot andere 
datatypes. Het is mogelijk om op eenvoudige manier een inputfile aan te maken met 
codominante merker data in Excel, volgens het CONVERT data format. Deze file kan dan 
met behulp van het programma omgezet worden tot verschillende soorten data formats zoals 
bijvoorbeeld het Popgene, MICROSAT, of Arlequin format. 

2.7.4 POPGENE 
Met het programma Popgene (Yeh & Boyle, 1997) is het mogelijk om verschillende analyses 
uit te voeren in verband met populatiegenetica. De inputfile, in het Popgene format, kan 
gecreëerd worden met het programma CONVERT. 
De allelfrequentie, geobserveerde en verwachte heterozygotie en Wright’s F-statistieken 
kunnen berekend worden. Er kunnen eveneens statistische testen uitgevoerd worden, zoals 
bijvoorbeeld de chi-kwadraat test om te zien of de loci in Hardy-Weinberg evenwicht zijn.  

2.7.5 GENALEX 
GenAlEx (Genetic Analysis in Excel) (Peakall & Smouse, 2001) is een invoegtoepassing voor 
het programma Excel en laat toe om enkele eenvoudige bewerkingen uit te voeren op 
genetische datasets. Er kan bijvoorbeeld op een snelle manier een grafiek bekomen worden 
die het verschil in allelpatronen tussen verschillende populaties of soorten weergeeft. 

2.7.6 MICROSAT 
MICROSAT (Minch et al., 1997) is een programma speciaal ontwikkeld voor het berekenen 
van specifieke statistieken voor microsatellieten. In deze thesis werd dit programma enkel 
gebruikt om de statistiek RST te berekenen, aangezien Popgene dit niet toelaat. 
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2.7.7 NTSYS-PC 
NTSYS-pc (Numerical Taxonomy System) (Rohlf, 2000) is een programma waarmee 
dissimilariteiten (afstanden) tussen paren van individuen kunnen bepaald worden. De inputfile 
met 1,0-data kan aangemaakt worden in Excel en vervolgens omgezet worden tot een file 
geschikt voor NTSYS-pc via het hulpprogramma NTedit. NTSYS-pc werd gebruikt voor de 
berekening van de paarsgewijze genetische afstanden tussen de individuen, clustering, PCO 
en het berekenen van een minimum spanning netwerk.  

2.7.8 TREECON 
TREECON (Van De Peer & De Wachter, 1994) is software ontwikkeld voor de constructie 
van fylogenetische en fenetische bomen via verschillende algoritmes. TREECON werd 
gebruikt om fenetische bomen te construeren en de bootstrapwaardes te berekenen, aangezien 
NTSYS-pc bootstrap analyse niet toelaat. 

2.7.9 ARLEQUIN 
Arlequin (Schneider et al., 2000) is net als Popgene een programma om populatiegenetica toe 
te passen. In deze thesis werd Arlequin enkel gebruikt om een AMOVA-analyse uit te voeren 
om de variabiliteit tussen en binnen de verschillende soorten of subpopulaties na te gaan. 

2.7.10 CLUSTALX 
ClustalX (Thompson et al., 1997) is een programma om meerdere sequenties te aligneren. Het 
bestaat uit het ClustalW algoritme, maar heeft een grafische interface geschikt voor Windows. 

2.7.11 BIOEDIT 
BioEdit (Hall, 1999) is een grafische sequentie editor, die het mogelijk maakt om sequenties 
te bewerken. Het programma kan verschillende data formats lezen, zoals ook de alignering 
bestanden gegenereerd door ClustalX. Dit maakt het mogelijk om indien nodig de 
aligneringen manueel aan te passen. 

2.7.12 PAUP* 
PAUP* (Phylogenetic Inference Using Parsimony) (Swofford, 1998) is een programma dat in 
staat is om fylogenetische bomen te genereren aan de hand van sequenties. Na alignering van 
de sequenties in ClustalX, kunnen via “parsimony” analyse de fylogenetische 
verwantschappen achterhaald worden. 

2.7.13 TREEVIEW 

TreeView (Page, 2001) is een programma om dendrogrammen te visualiseren. Wanneer een 
“maximum parsimony” analyse wordt uitgevoerd in PAUP*, kan de bekomen boom bewaard 
worden als een .tre bestand. Met behulp van TreeView kan het dendrogram bekeken en 
bewerkt worden.  
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3 Resultaten en discussie 

3.1 TESTEN VAN DE PRIMERPAREN 

3.1.1 SUCCESVOLLE PRIMERPAREN VOOR NUCLEAIRE SSR’S 

3.1.1.1 Inleiding 

Alle ontwikkelde primerparen werden onderworpen aan verschillende testen. Een algemeen 
schema over het verloop van de testen is weergegeven in Fig. 3.1. 
 

 
Fig. 3.1 Overzicht van het testen van de primerparen (+ positief resultaat; - negatief resultaat) 

 
Ten eerste werd een PCR uitgevoerd en werd het resulterende amplificatieproduct 
gevisualiseerd in een agarose gel, voor 10 tot 15 Vasconcellea × heilbornii, Vasconcellea 
stipulata en Vasconcellea cundinamarcensis individuen. Op die manier kon bepaald worden 
of de primerparen al of niet leidden tot amplificatie. 
De primerparen die niet amplificeerden werden onderworpen aan een gradiënt-PCR om de 
reactiecondities te optimaliseren. Verschillende concentraties MgCl2 en verschillende 
annealingstemperaturen werden getest. 
Indien succesvolle amplificatie bekomen werd bij V. × heilbornii, V. stipulata en V. 
cundinamarcensis individuen, werden de primerparen ook getest op andere soorten. Er werd 
een PCR uitgevoerd op 10 tot 15 stalen van verschillende soorten, en eveneens één V. × 
heilbornii individu als positieve controle. De PCR-producten werden gescheiden en 
gevisualiseerd in een agarose gel. 
Als laatste stap werd een hot-PCR uitgevoerd op de volledige stalenset, ofwel op een deel van 
de stalenset als bleek dat de primerparen geen cross-species amplificatie vertoonden. De 
amplificatieproducten werden gescheiden via PAGE en gevisualiseerd via autoradiografie. 
Vervolgens werd het bekomen patroon geëvalueerd en werd bepaald of het scoorbaar was. 

3.1.1.2 Resultaten 

Een algemeen overzicht van de resultaten is weergegeven in Tabel 3.1. 

Hot-PCR en visualisatie in polyacrylamide gel 

PCR en visualisatie in agarose gel 

Gradiënt-PCR 

Geschikt primerpaar Onbruikbaar primerpaar 

+ - 

+ - 

+ - 
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Tabel 3.1 Overzicht van de testresultaten van de nucleaire primerparen. Indien er een streepje staat, werd 
desbetreffende test niet uitgevoerd wegens irrelevant 

Amplificatie? Locus 
V. × heilb V. stip V. cund 

Amplificatie 
andere soorten? 

Scoorbaar 
resultaat? 

Polymorf? 

VXH2 Ja Ja Nee Nee Ja Ja 

VXH3 Nee Nee Nee - - - 

VXH5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

VXH6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

VXH7 Nee Nee Nee - - - 

VXH12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

VXH13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

VXH14A Ja Ja Ja - - - 

VXH14B Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

VXH22 Ja Ja Nee Nee Ja Ja 

VXH24A Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

VXH24B Nee Nee Nee - - - 

VXH101 Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

VXH102 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

VXH103 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

VXH107 Ja Ja Ja - Nee - 

VXH108 Ja Ja Ja - Nee - 

VXH109 Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

 

3.1.1.2.1 Loci VXH14 en VXH24 

Voor de loci VXH14 en VXH24 werden twee primerparen getest, namelijk A en B.  
Voor locus VXH14 waren zowel VXH14A als VXH14B werkzaam, maar er werd gekozen 
om verder te werken met primerpaar VXH14B omdat de reverse primer bij VXH14A 
zelfcomplementariteit vertoont. 
Zowel VXH24A en VXH24B vertoonden aanvankelijk geen amplificatie waardoor een 
gradiënt-PCR werd toegepast. Het resultaat is te zien in Fig. 3.2.  
 

 
Fig. 3.2 Test op agarosegel van gradiënt-PCR van VXH24A (links) en VXH24B (rechts) op DNA van 
heil103. De MgCl2 concentratie en de annealingstemperatuur zijn weergegeven op de figuur. Het eerste 
laantje bevat een lengtemerker (MassRulerTM DNA Ladder, Low Range, Fermentas) 

48°C 
52°C 

55°C 48°C 
52°C 

55°C 48°C 
52°C 

55°C 48°C 
52°C 

55°C 

2,5 mM MgCl2 2,5 mM MgCl2 3,3 mM MgCl2 3,3 mM MgCl2 
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VXH24B geeft totaal geen amplificatie en is bijgevolg onbruikbaar. VXH24A geeft bij alle 
omstandigheden amplificatie. Bij een annealingstemperatuur (Ta) van 48°C zijn aspecifieke 
producten te zien. De meest optimale condities voor VXH24A zijn 2,5 mM MgCl2 bij een Ta 
van 55°C. 

3.1.1.2.2 Voorbeeld van een test voor cross-species amplificatie 

Indien succesvolle amplificatie bekomen werd bij V. × heilbornii, V. stipulata en V. 
cundinamarcensis individuen, werden de primerparen ook getest op andere soorten. Een 
voorbeeld hiervan is te zien in Fig. 3.3. Op deze gel werd getest of de primerparen VXH14B 
en VXH22 amplificeren bij andere soorten. Er werd eveneens een positieve controle 
geamplificeerd, een V. × heilbornii individu (heil103).  
De figuur toont dat voor primerpaar VXH14B een goed resultaat bekomen wordt voor de 
meeste van de geteste stalen. Enkel V. longiflora (long257) geeft geen amplificatie, en 
Jacaratia digitata (dig035) geeft een zeer zwak bandje. Voor primerpaar VXH22 wordt 
daarentegen geen enkel amplificatieproduct bekomen, hoewel de positieve controle wel 
resultaat geeft. Er mag dus besloten worden dat primerpaar VXH22 geen amplificatie zal 
geven bij de andere soorten.  
 

 
Fig. 3.3 Test op agarosegel van VXH14B en VXH22 op andere soorten. Het eerste laantje bevat een 
lengtemerker (MassRulerTM DNA Ladder, Low Range, Fermentas), het laantje na de stippellijn is telkens 
een positieve controle (heil103) 

3.1.1.2.3 Bruikbare primerparen 

De succesvolle primerparen werden toegepast in een PCR op de volledige stalenset, en de 
bekomen amplificatieproducten werden gescheiden in een polyacrylamide gel. Een voorbeeld 
van het resultaat na polyacrylamide gelelektroforese is te zien in Fig. 3.4. 
Enkele primerparen zijn ongeschikt voor gebruik, als gevolg van aspecifieke 
amplificatieproducten waardoor een onscoorbaar patroon ontstaat. Dit laatste is het geval voor 
VXH107 en VXH108. De primerparen die een monomorf patroon geven zijn eveneens 
onbruikbaar, namelijk VXH24A, VXH101 en VXH109. 
Uiteindelijk geven 9 primerparen een scoorbaar, polymorf resultaat op polyacrylamide gel, 
namelijk VXH2, VXH5, VXH6, VXH12, VXH13, VXH14B, VXH22, VXH102 en VXH103.  
Zeven van de 9 succesvolle loci werken ook in andere soorten dan V. × heilbornii. VXH2 en 
VXH22 geven geen amplificatie bij andere soorten, behalve bij V. stipulata.  
De meeste primerparen blijken verrassend ook te werken in Carica papaya en Jacaratia 
digitata. VXH102 en VXH5 werken niet in Carica, maar wel in Jacaratia. VXH103 geeft 

dig035 
caulDC2 

long257 
mon031 

omni240 
pul185 

querDQ 

VXH14B VXH22 

dig035 
caulDC2 

long257 
mon031 

omni240 
pul185 

querDQ 
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wel amplificatie bij Carica, maar niet bij Jacaratia. De overige primerparen, VXH6, VXH12, 
VXH13 en VXH14B, amplificeren zowel bij Jacaratia als bij Carica.  
 

 
Fig. 3.4 Een typisch bandenpatroon verkregen bij microsatellietanalyse, in dit geval voor VXH103 op V. × 
heilbornii, V. stipulata en V. cundinamarcensis stalen 

 

3.1.2 SUCCESVOLLE PRIMERPAREN VOOR CHLOROPLAST SSR’S 
De primerparen voor de chloroplast SSR’s werden meteen getest via een hot-PCR en 
polyacrylamide gelelektroforese, omdat uit een vroegere test al gebleken was dat de meeste 
primerparen succesvol amplificeren. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3.2. Zes van de 
10 primerparen geven een polymorf patroon en zijn bruikbaar in de verdere analyse, namelijk 
ccmp1, ccmp2, ccmp3, ccmp5, ccmp6 en ccmp10. 
 
Tabel 3.2 Overzicht van de testresultaten van de chloroplast primerparen 

Locus Amplificatie? Scoorbaar 
resultaat? 

Polymorf? 

ccmp1 Ja Ja Ja 

ccmp2 Ja Ja Ja 

ccmp3 Ja Ja Ja 

ccmp4 Ja Ja Nee 

ccmp5 Ja Ja Ja 

ccmp6 Ja Ja Ja 

ccmp7 Ja Ja Nee 

ccmp8 Nee - - 

ccmp9 Nee - - 

ccmp10 Ja Ja Ja 

 
 
 
 

10bp ladder 

heterozygote 

individuen 
homozygote 

individuen 
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3.1.3 SEQUENEREN VAN FRAGMENTEN UIT POLYACRYLAMIDE GEL 
Omdat de patronen niet altijd duidelijk waren, werden enkele fragmenten ter controle uit de 
polyacrylamide gel gesneden en gesequeneerd. Uit de gel van VXH12 werden vier 
fragmenten, A, B, C en D, gesequeneerd (Fig. 3.5). Het kleinste fragment, A, kwam telkens 
samen met fragment C voor. Om die reden wordt de hypothese vooropgesteld dat fragment A 
een spiegeling is van fragment C. Dit zou ook kunnen verklaren waarom verschillende 
individuen schijnbaar triploïd zijn. 
 

 
Fig. 3.5 De fragmenten van VXH12 die gesequeneerd werden. De drie laantjes komen van links naar 
rechts overeen met heil123, heil120 en stip127 

 
De sequenties werden gealigneerd in ClustalX en een deel van de alignering is weergegeven 
in Fig. 3.6. Er is te zien dat de variatie tussen de fragmenten B en C wel degelijk te wijten is 
aan variatie in de microsatelliet, want fragment C heeft één CA-herhaling meer. Fragment A 
vertoont verrassend precies dezelfde sequentie als fragment C, hoewel fragment A een 
beduidend stuk verder gemigreerd is in de gel. Fragment A wordt om deze reden niet 
gescoord en beschouwd als een spiegel van fragment C. Het grootste fragment, D, heeft een 
insertie van 16 bp ten opzichte van de andere fragmenten. Dit klopt met de geschatte lengtes 
van de fragmenten, respectievelijk 211, 213 en 227 bp voor B, C en D. 
 
A  ATACAAACACACAGACACACGGGGACCCATCCACAAGCACATACACAGA----------------TGCCTG 
B  ATACAAACACA--GACACACGGGGACCCATCCACAAGCACATACACAGA----------------TGCCTG 
C  ATACAAACACACAGACACACGGGGACCCATCCACAAGCACATACACAGA----------------TGCCTG 
D  ATACAAACACA--GACACACGGGGACCCATCCACAAGCACATACACAGAAAAACACATACACAGATGCCTG 

Fig. 3.6 Deel van de sequentie van de fragmenten A, B, C en D 

 
 
 
 
 
 

D 

C 
B 

A 
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3.1.4 INFORMATIE-INHOUD VAN DE LOCI 
De PIC-waarde (Polymorphism Information Content) werd berekend voor elk locus op basis 
van de allelfrequenties over de volledige dataset. De waarden zijn weergegeven in Tabel 3.3. 
Locus VXH2 en locus VXH22 worden niet weergegeven omdat deze in de meeste soorten 
geen amplificatie geven. 
 
Tabel 3.3 PIC van de verschillende loci 

Nucleair locus PIC Chloroplast locus PIC 

VXH5 0,85 ccmp1 0,31 

VXH6 0,52 ccmp2 0,71 

VXH12 0,89 ccmp3 0,52 

VXH13 0,93 ccmp4 0,73 

VXH14B 0,81 ccmp5 0,76 

VXH102 0,91 ccmp6 0,81 

VXH103 0,92   

 
De PIC varieert van 0,31 voor ccmp1 tot 0,93 voor VXH13. De PIC van de nucleaire SSR-
loci is meestal hoger dan de PIC van de chloroplast SSR-loci. Dit is het gevolg van de 
codominantie van de nucleaire SSR-loci, waardoor een locus binnen één individu polymorf 
kan zijn, terwijl dit niet kan bij chloroplast SSR’s.  
Over het algemeen zijn de waarden voor PIC hoog omdat ze berekend werden over 
verschillende soorten heen. 
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3.2 DIVERSITEIT BINNEN VASCONCELLEA × HEILBORNII VIA 
NUCLEAIRE SSR’S 

3.2.1 GENETISCHE DIVERSITEITSPARAMETERS 
Voor de 32 V. × heilbornii individuen werd een datafile in CONVERT format opgesteld met 
de lengtes van de allelen per locus van elk individu voor de nucleaire SSR-data. Met het 
programma CONVERT kon deze file omgezet worden tot een Popgene file. De 32 individuen 
werden als één populatie beschouwd. Met de software Popgene werden vervolgens enkele 
diversiteitsparameters berekend, namelijk het aantal allelen per locus (N), het aantal effectieve 
allelen per locus (NE) en de geobserveerde (HO) en verwachte (HT) heterozygotie (Nei, 1973). 
De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3.4.  
Een andere parameter om diversiteit te beschrijven is het percentage polymorfe loci (P). In dit 
geval zijn 9 van de 12 onderzochte loci polymorf, dus P=75%. 
 
Tabel 3.4 Diversiteitsparameters voor de verschillende loci voor de 32 V. × heilbornii individuen 

Locus Lengte (bp) N NE HO HT (Nei, 1973) 

VXH2 293-297 2 1,94 0,48 0,49 

VXH5 82-84 3 2,00 0,66 0,50 

VXH6 137-139 2 1,30 0,27 0,23 

VXH12 213-227 2 1,92 0,53 0,48 

VXH13 178-190 4 2,89 0,87 0,65 

VXH14B 164-167 3 1,35 0,29 0,26 

VXH22 155-192 4 2,46 0,38 0,60 

VXH102 181-195 5 3,08 0,59 0,67 

VXH103 132-155 5 2,39 0,68 0,58 

 Gemiddelde 3,33 2,15 0,53 0,50 

 
VXH102 en VXH103 zijn de meest diverse loci, met elk 5 verschillende allelen. Het aantal 
effectieve allelen is het grootst voor VXH102, wat erop wijst dat dit het meest diverse locus 
is. VXH2, VXH6 en VXH12 vertonen daarentegen de minste allelische rijkdom, met slechts 2 
allelen per locus. VXH6 is het minst diverse locus, want dit heeft het laagste aantal effectieve 
allelen. Verder valt op dat het aantal effectieve allelen telkens lager ligt dan het aantal 
werkelijke allelen.  
 
De geobserveerde frequentie van de heterozygoten is meestal hoger dan verwacht. Enkel de 
loci VXH2, VXH22 en VXH102 hebben een lagere heterozygotie dan verwacht. Voor 
microsatellieten wordt echter meestal het omgekeerde waargenomen (Nybom, 2004). Dit zou 
te wijten zijn aan zogenaamde “nul allelen”: mutaties in de flankerende regio’s van de 
microsatelliet waardoor een fragment niet geamplificeerd wordt met als gevolg dat een 
heterozygoot als een homozygoot wordt aanzien. Het feit dat hier het tegenovergestelde wordt 
waargenomen kan een aanwijzing zijn dat er geen “nul allelen” voorkomen. Een andere, zeer 
waarschijnlijke verklaring voor het overschot aan heterozygoten is de vermeende hybride 
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oorsprong van V. × heilbornii. Hybriden zijn namelijk geneigd om een grotere heterozygotie 
te vertonen.  
Via een chi-kwadraat test kon nagegaan worden welke van de loci zich in Hardy-Weinberg 
evenwicht bevinden. Vier loci bevinden zich niet in evenwicht, namelijk VXH5, VXH13, 
VXH22 en VXH102 (p<0,05). Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er slechts 32 
stalen zijn opgenomen in deze analyse en deze geen echte populatie vormen. Sommige 
allelcombinaties werden niet waargenomen, waardoor deze het evenwicht verschuiven. Voor 
verdere analyses, zoals de F-statistiek van Wright, werd verondersteld dat alle loci zich in 
Hardy-Weinberg evenwicht bevinden. 

3.2.2 POPULATIESTUDIE VAN VASCONCELLEA × HEILBORNII 

3.2.2.1 Indeling in subpopulaties 

Dertig Vasconcellea × heilbornii individuen werden ingedeeld in 2 Zuid-Ecuadoriaanse 
subpopulaties, noord en zuid met respectievelijk 14 en 16 individuen. De stalen chrys198 en 
heil201 werden in deze analyse niet opgenomen, omdat deze afkomstig zijn van een 
noordelijke provincie in Ecuador. Deze indeling werd uitgevoerd aan de hand van een 
geografische kaart met alle genotypes, opgesteld met de software DIVA-GIS (Fig. 3.7).  
 

 
Fig. 3.7 Kaart van Ecuador met de indeling van de individuen in subpopulaties  

 
 

schaal = 1:6429982 

subpopulaties 
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3.2.2.2 Genetische diversiteit van de subpopulaties 

De diversiteitsparameters NA, de gemiddelde NE en de gemiddelde HT werden berekend voor 
de subpopulaties apart en voor de totale populatie (noord en zuid samen). De resultaten zijn 
grafisch weergegeven in Fig. 3.8. Verder toont de figuur ook nog het gemiddeld aantal allelen 
per locus dat enkel binnen de subpopulatie voorkomt (unieke allelen).  
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Fig. 3.8 Grafische voorstelling van enkele diversiteitsparameters voor de totale V. × heilbornii populatie en 
de subpopulaties noord en zuid 

 
Over het algemeen is te zien dat beide subpopulaties niet veel van elkaar afwijken wat de 
diversiteit betreft. Het valt te verwachten dat er wel enige differentiatie tussen de 
subpopulaties noord en zuid is, aangezien beide subpopulaties unieke allelen bevatten.  
 
De chi-kwadraat test voor het Hardy-Weinberg evenwicht werd nogmaals uitgevoerd, maar 
nu voor de aparte subpopulaties. Voor de subpopulatie noord zijn enkel de loci VXH5 en 
VXH22 niet in evenwicht (p<0,05). Voor de subpopulatie zuid is dit het geval voor de loci 
VXH5, VXH13 en VXH102. Het feit dat bepaalde loci in een bepaalde subpopulatie wel in 
evenwicht zijn, maar niet over de totale populatie, kan een gevolg zijn van het gegroepeerd 
voorkomen van afwijkende genotypes.  
 
Binnen elke subpopulatie werd voor alle allelen onderling bepaald of er koppeling voorkomt. 
Voor de subpopulatie noord wordt geen enkel “linkage disequilibrium” waargenomen 
(p<0,05). Binnen de subpopulatie zuid wordt er koppeling gevonden tussen het allel van 82 bp 
van VXH5 en 2 andere allelen, namelijk het allel van 178 bp van VXH13 en het allel van 155 
bp van VXH103. Wanneer echter op een lager significantieniveau gekeken wordt (p<0,01), is 
deze koppeling niet meer significant. 
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3.2.2.3 F-statistiek, R-statistiek en “gene flow” 

FIS, FIT en FST werden berekend aan de hand van het programma Popgene, evenals het aantal 
migranten, Nm. De gestandaardiseerde RST werd berekend met MICROSAT. Er dient 
opgemerkt te worden dat alle loci behouden werden voor de analyse, ook de loci die zich niet 
in Hardy-Weinberg evenwicht bevinden. De waarden zijn weergegeven in Tabel 3.5. 
 
Tabel 3.5 F-statistieken, R-statistiek en “gene flow” 

FIS FIT FST RST Nm 

- 0,053 - 0,019 0,032 0,036 7,595 

 
Zowel FIS als FIT zijn negatief, dus is er een overschot aan heterozygoten, zowel binnen de 
subpopulaties als binnen de totale populatie. Er kan besloten worden dat er geen inteelt 
voorkomt. 
FST of de fixatie-index is een maat voor de genetische differentiatie tussen de subpopulaties. 
Volgens Balloux & Lugon-Moulin (2002) is een waarde tussen 0 en 0,05 te interpreteren als 
weinig genetische differentiatie. Dit betekent dat de 2 subpopulaties weinig van elkaar 
gedifferentieerd zijn, en dus geen echte subpopulaties vormen. Dit was te verwachten 
aangezien de planten niet ingezameld werden als subpopulaties en artificieel ingedeeld 
werden volgens geografische afstand. De planten komen in de natuur zeer verspreid voor, en 
niet in groepjes (persoonlijke mededeling Tina Kyndt). De bekomen waarde voor de “gene 
flow” bevestigt het voorgaande. Nm is veel groter dan één, waaruit kan besloten worden dat 
beide groepen het genetisch contact met elkaar hebben bewaard en niet gedifferentieerd zijn.  
De waarden voor FST en RST zijn zeer gelijkaardig. RST is iets groter dan FST, wat 
overeenstemt met literatuurgegevens (Novick et al., 2003; Zhou et al., 2003). Aangezien de 
subpopulaties hier weinig stalen bevatten en een lage differentiatie vertonen, zal RST niet erg 
betrouwbaar zijn. Mogelijk is FST ook niet erg betrouwbaar omdat verschillende loci die zich 
niet in Hardy-Weinberg evenwicht bevinden toch meegerekend zijn in de analyse. Wanneer 
deze loci weggelaten worden, wordt een waarde bekomen voor FST van 0,0221. Dit zal 
waarschijnlijk de beste weerspiegeling zijn van de lage differentiatie tussen de subpopulaties. 

3.2.2.4 AMOVA 

Om de opsplitsing van de variantie tussen en binnen de subpopulaties te bepalen, werd een 
AMOVA-analyse uitgevoerd met het programma Arlequin. De resulterende AMOVA-tabel is 
weergegeven in Tabel 3.6. 
 
Tabel 3.6 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen de subpopulaties noord en 
zuid 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen subpopulaties 1 2,669 0,02872 (�²T) 1,56 

Binnen subpopulaties 58 105,031 1,81088 (�²B) 98,44 

Totaal 59 107,700 1,83961 (�²Totaal)  
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Uit de tabel blijkt dat de variantie tussen de subpopulaties slechts 1,56% bedraagt. Dit is 
eveneens een bewijs dat de subpopulaties weinig gedifferentieerd zijn, en dus niet als aparte 
subpopulaties mogen beschouwd worden.  

3.2.3 DIVERSITEIT VAN DE VARIËTEITEN EN CULTIVARS 
Binnen de soort Vasconcellea × heilbornii zijn er 2 variëteiten, var. chrysopetala en var. 
fructifragrans, en 1 cultivar, cv. ‘Babacó’. Negen van de bestudeerde V. × heilbornii 
individuen werden geïdentificeerd als V. × heilbornii var. chrysopetala en 7 als V. × 
heilbornii cv. ‘Babacó’. Drie individuen, heil144, heil245 en heil246, werden door de lokale 
bevolking “Babacó macho” genoemd vanwege hun grotere vruchten. Dit type babaco’s werd 
enkel aangetroffen in de provincie El Oro, in het zuidwesten van Ecuador (persoonlijke 
mededeling Tina Kyndt). Van de andere individuen is niet gekend tot welke variëteit of 
cultivar ze behoren en van de variëteit fructifragrans werden geen individuen onderzocht.  
De diversiteitsparameters NA, de gemiddelde NE en de gemiddelde HT werden apart berekend 
voor de variëteit chrysopetala, de cultivar ‘Babacó’ en de 3 “Babacó macho” individuen, en 
zijn grafisch voorgesteld in Fig. 3.9.  
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Fig. 3.9 Grafische voorstelling van enkele diversiteitsparameters voor V. × heilbornii var. chrysopetala, V. 

× heilbornii cv. ‘Babacó’ en “Babacó macho” 

3.2.3.1 Diversiteit van V. × heilbornii var. chrysopetala en V. × heilbornii cv. 
‘Babacó’ 

In Fig. 3.9 is een duidelijk verschil te zien tussen chrysopetala en babaco. Het aantal allelen 
per locus ligt lager bij babaco, evenals de verwachte heterozygotie. Verder zijn er 5 allelen die 
enkel bij chrysopetala voorkomen. Dit alles wijst erop dat de diversiteit binnen de variëteit 
chrysopetala veel groter is dan binnen de cultivar babaco. Deze lagere genetische variatie 
binnen babaco kan verklaard worden door de vegetatieve voortplanting van deze cultivar. 



Resultaten en discussie  77 

Aangezien babaco beschouwd wordt als een cultivar, zou er slechts zeer weinig variatie 
mogen zijn binnen de cultivar. Hier wordt binnen 7 individuen wel al enige variatie 
waargenomen ondanks de vegetatieve voortplanting, waardoor babaco misschien beter als 
variëteit aanzien wordt dan als cultivar. Van Droogenbroeck et al. (2002) en Aradhya et al. 
(1999) kwamen tot dezelfde vaststelling.  
Er werd ter bevestiging een AMOVA-analyse uitgevoerd om de opsplitsing van de variantie 
te bepalen tussen en binnen V. × heilbornii var. chrysopetala en V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ 
(Tabel 3.7).  
 
Tabel 3.7 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ 
en V. × heilbornii var. chrysopetala 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen variëteiten 1 8,196 0,44649 (�²T) 27,72 

Binnen variëteiten 30 34,929 1,16429 (�²B) 72,28 

Totaal 31 43,125 1,61077 (�²Totaal)  

 
Uit Tabel 3.7 blijkt dat 28% van de totale variantie een gevolg is van variantie tussen de 
variëteiten. Deze waarde ligt aanzienlijk hoger dan het percentage verklaarde variantie tussen 
de subpopulaties noord en zuid (Tabel 3.6). De variantie binnen de variëteiten is echter veel 
hoger dan tussen de variëteiten. Er kan betwijfeld worden of de indeling in variëteiten wel 
terecht is aangezien er binnen de variëteiten een grote diversiteit aanwezig is.  
Een andere mogelijke verklaring is dat de planten bij het inzamelen verkeerd zijn ingedeeld in 
variëteiten. Dit zou echter wijzen op een moeilijke indeling in variëteiten, wat ook bevestigd 
wordt door alle V. × heilbornii individuen waarvan de variëteit niet kon bepaald worden. 
Hierdoor rijst opnieuw de vraag of een dergelijke indeling in variëteiten wel gewenst is. 

3.2.3.2 Diversiteit van V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ en “Babacó macho” 

Uit Fig. 3.9 blijkt dat de “Babacó macho” individuen een lager aantal allelen vertonen dan de 
gewone babaco’s, maar dit is moeilijk te vergelijken aangezien er slechts 3 “Babacó macho” 
individuen onderzocht werden, ten opzichte van 7 babaco individuen. Er wordt wel een groot 
aantal unieke allelen waargenomen bij “Babacó macho”, 5 om precies te zijn. De verwachte 
heterozygotie is eveneens hoger bij de “Babacó macho” individuen. Het morfologische 
verschil tussen cv. ‘Babacó’ en “Babacó macho” blijkt dus eveneens een genetische 
achtergrond te hebben.  
De AMOVA-analyse (Tabel 3.8) toont aan dat de variantie tussen beide babaco groepen 
ongeveer even groot is als binnen de babaco groepen. Bovendien blijkt uit de vergelijking van 
Tabel 3.7 en Tabel 3.8 dat de variantie tussen cv. ‘Babacó’ en “Babacó macho” groter is dan 
de variantie tussen cv. ‘Babacó’ en var. chrysopetala.  
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Tabel 3.8 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen V. × heilbornii cv. ‘Babacó’ 
en “Babacó macho” 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen groepen 1 8,038 0,86921 (�²T) 54,12 

Binnen groepen 18 13,262 0,73677 (�²B) 45,88 

Totaal 19 21,300 1,60598 (�²Totaal)  

 
De “Babacó macho” individuen werden ingezameld in de provincie El Oro, terwijl alle andere 
babaco’s afkomstig zijn uit de provincie Loja. Omdat babaco’s zich slechts weinig 
geslachtelijk voortplanten, is het mogelijk dat er als gevolg van de geografische afstand twee 
gedifferentieerde groepen zijn ontstaan. De “Babacó macho” individuen zouden dus kunnen 
ingedeeld worden in een nieuwe variëteit of cultivar. 

3.2.4 BESLUIT 

Er kan besloten worden dat er binnen Vasconcellea × heilbornii een aanzienlijke diversiteit 
aanwezig is, die deels kan toegewezen worden aan de verschillende variëteiten en cultivars. 
Deze grote intraspecifieke diversiteit van V. × heilbornii werd al eerder zowel morfologisch 
als moleculair aangetoond door Van Droogenbroeck et al. (2002) en Kyndt et al. (2005a).  
De opsplitsing van de V. × heilbornii individuen in subpopulaties heeft gefaald aangezien er 
geen differentiatie tussen de subpopulaties noord en zuid kon aangetoond worden. De 
aanwezige diversiteit tussen de variëteiten kan mede aan de oorzaak liggen van het falen van 
de opsplitsing in subpopulaties. De subpopulaties werden immers ingedeeld volgens 
geografische ligging, zonder rekening te houden met de variëteiten. 
Men kan zich afvragen of de onderverdeling in variëteiten niet artificieel is. De variantie 
tussen V. × heilbornii var. chrysopetala en V. × heilbornii cv. ’Babacó’ is laag terwijl er 
binnen de variëteit en cultivar veel variantie bestaat. Bovendien kon aangetoond worden dat 
de “Babacó macho” individuen waarschijnlijk tot een nieuwe onbeschreven variëteit behoren 
aangezien deze individuen unieke allelen bevatten en ook morfologische verschillen vertonen. 
In de toekomst kan getracht worden de diversiteit van V. × heilbornii verder te onderzoeken 
via het inzamelen van verschillende subpopulaties en variëteiten. De nucleaire SSR’s zullen 
hiervoor uiterst geschikt zijn aangezien een grote allelische diversiteit werd waargenomen 
binnen de soort. 
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3.3 DIVERSITEIT VAN V. × HEILBORNII, V. STIPULATA EN V. 
CUNDINAMARCENSIS VIA NUCLEAIRE SSR’S 

3.3.1 GENETISCHE DIVERSITEIT BINNEN DE SOORTEN 
De genetische diversiteit van de 32 V. × heilbornii individuen werd vergeleken met 
respectievelijk 13 en 11 individuen van de soorten V. stipulata en V. cundinamarcensis, de 
vermoedelijke voorouders van V. × heilbornii. De loci VXH2 en VXH22 kunnen niet 
gebruikt worden, aangezien deze geen amplificatie geven bij V. cundinamarcensis. Bijgevolg 
worden slechts 7 loci opgenomen in deze analyse. Het percentage polymorfe loci (P), het 
totaal aantal allelen en unieke allelen per soort en de gemiddelde geobserveerde (HO) en 
verwachte heterozygotie (HT) zijn weergegeven in Tabel 3.9. De allelische rijkdom (NA), het 
gemiddeld effectief aantal allelen (NE), de verwachte heterozygotie (HT) en het gemiddeld 
aantal unieke allelen per locus zijn grafisch voorgesteld in Fig. 3.10. 
 
Tabel 3.9 Diversiteitsparameters voor V. × heilbornii, V. cundinamarcensis en V. stipulata 

Parameter V. × heilbornii V. cundinamarcensis V. stipulata 

P (polymorfe loci) 100 % 28,57 % 85,71 % 

Totaal aantal allelen 24 10 18 

Totaal aantal unieke allelen 9 0 7 

Gemiddelde HO 0,56 0,12 0,22 

Gemiddelde HE 0,48 0,10 0,21 
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Fig. 3.10 Grafische voorstelling van enkele diversiteitsparameters voor V. cundinamarcensis, V. stipulata 
en V. × heilbornii 
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De soort V. × heilbornii blijkt de soort te zijn met de grootste diversiteit. Van Droogenbroeck 
et al. (2002) vonden via AFLP dat de onbekende V. × heilbornii individuen tweemaal zoveel 
variatie vertoonden dan de V. cundinamarcensis individuen. V. cundinamarcensis vertoont 
ook hier de minste intraspecifieke diversiteit. Slechts 2 van de 9 loci zijn polymorf, en het 
aantal allelen per locus en de verwachte heterozyogotie zijn eveneens laag. V. stipulata is 
diverser, want 8 van de 9 loci zijn polymorf en er komen 7 allelen voor die in de andere 
soorten niet terug te vinden zijn. De geobserveerde en verwachte heterozygotie zijn het hoogst 
voor V. × heilbornii, gevolgd door V. stipulata.  
De unieke allelen van V. × heilbornii en V. stipulata zijn waarschijnlijk de allelen die het 
meest recent ontstaan zijn in beide soorten. 

3.3.2 AMOVA 
De opsplitsing van de variantie tussen en binnen de soorten onderling werd bepaald via 
AMOVA en is weergegeven in Tabel 3.10, Tabel 3.11 en Tabel 3.12. 
 
Tabel 3.10 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen V. × heilbornii en V. 

stipulata 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen soorten 1 19,138 0,48284 (�²T) 27,34 

Binnen soorten 88 112,940 1,28341 (�²B) 72,66 

Totaal 89 132,078 1,76625 (�²Totaal)  

 
Tabel 3.11 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen V. × heilbornii en V. 

cundinamarcensis 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen soorten 1 46,849 1,39381 (�²T) 53,53 

Binnen soorten 84 101,639 1,20999 (�²B) 46,47 

Totaal 85 148,488 2,60380 (�²Totaal)  

 
Tabel 3.12 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen V. stipulata en V. 

cundinamarcensis 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen soorten 1 60,608 2,52259 (�²T) 83,82 

Binnen soorten 46 22,392 0,48677 (�²B) 16,18 

Totaal 47 83,000 3,00936 (�²Totaal)  
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Het deel van de totale variantie verklaard door variantie tussen V. × heilbornii en V. stipulata 
(27%) ligt heel wat lager dan tussen V. × heilbornii en V. cundinamarcensis (54%). V. × 
heilbornii vertoont dus een hogere verwantschap met V. stipulata dan met V. 
cundinamarcensis. De variantie binnen de soorten is hoog, wat het gevolg is van de grote 
intraspecifieke diversiteit van V. × heilbornii.  
Uit de AMOVA-analyse van V. stipulata en V. cundinamarcensis volgt dat het overgrote deel 
van de variantie (84%) het gevolg is van variantie tussen de soorten. Het deel van de variantie 
binnen de soorten is laag door de lagere intraspecifieke diversiteit van beide soorten. 

3.3.3 BESLUIT 

Er kan besloten worden dat de nucleaire SSR’s bij V. × heilbornii de grootste diversiteit 
vertonen, gevolgd door V. stipulata. De microsatelliet loci zullen bijgevolg minder geschikt 
zijn voor een studie naar de intraspecifieke diversiteit van V. cundinamarcensis, aangezien 
slechts 2 van de 7 loci polymorf zijn voor deze soort. Via de AMOVA-analyses kon al 
aangetoond worden dat V. × heilbornii dichter verwant is met V. stipulata dan met V. 
cundinamarcensis, maar op de relatie tussen deze soorten wordt dieper ingegaan in puntje 
3.4.6.1. 
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3.4 INTERSPECIFIEKE VERWANTSCHAPPEN 
Om de verwantschappen tussen de verschillende soorten te bepalen, werden de 7 nucleaire 
SSR’s en de 5 chloroplast SSR’s gescoord volgens een 1,0-scoring. Ieder allel van een 
bepaald locus werd hierbij als een merker aanzien. Voor alle allelen werd elk individu 
gescoord: een 0 als het bewuste allel niet aanwezig was en een 1 als het allel wel aanwezig 
was. De informatie vervat in de codominantie van de nucleaire SSR’s gaat hierbij verloren.  
De 1,0-scoringsmatrix werd opgesteld in Excel en geopend in NTedit. Hiermee kon de matrix 
opgeslaan worden als een .nts bestand, dat vervolgens geopend kon worden in NTSYS-pc. 
Met NTSYS-pc werden verschillende bewerkingen uitgevoerd, namelijk het berekenen van de 
paarsgewijze afstanden, clustering, PCO en het bepalen van een minimum spanning netwerk. 

3.4.1 CLUSTERING 
Eerst werd een datamatrix van enkel de 7 nucleaire SSR’s opgesteld. Deze bestond uit 61 
merkers. Er werd eveneens een datamatrix opgesteld voor de chloroplast SSR’s met 34 
merkers. Tenslotte werden beide datasets gecombineerd tot één matrix met 95 merkers. 
De genetische afstanden tussen de individuen werden berekend via de afstandsmaat van Nei 
& Li (Nei & Li, 1979) en van Jaccard (Jaccard, 1908). Beide afstandsmatrices werden 
vergeleken via de Manteltest, en vertonen een correlatie van 0,97 voor de chloroplast dataset 
en 0,98 voor de nucleaire en gecombineerde dataset. Er kan bijgevolg verwacht worden dat de 
resulterende dendrogrammen zeer gelijkaardig zullen zijn voor beide afstandsmethoden. 
De afstandsmatrices werden geclusterd voor alle datasets volgens UPGMA en de “neighbour-
joining” methode.  

3.4.1.1 Betrouwbaarheid van de dendrogrammen 

Via de cofenetische correlatiecoëfficient kan nagegaan worden hoe goed de dendrogrammen 
de afstandsmatrix weerspiegelen. Tabel 3.13 geeft de coëfficienten weer voor de dataset met 
de nucleaire merkers, de dataset met de chloroplast merkers en de gecombineerde dataset, 
voor de afstandsmethoden van Nei & Li en Jaccard en de clustermethoden UPGMA en 
“neighbour-joining”.  
 
Tabel 3.13 Cofenetische correlatiecoëfficienten voor de 3 datasets 

 Nei & Li Jaccard 
 UPGMA NJ UPGMA NJ 

Nucleaire SSR’s 0,82 0,66 0,88 0,74 

Chloroplast SSR’s 0,88 0,68 0,94 0,78 

Gecombineerde dataset 0,88 0,71 0,93 0,77 

 
De correlatie blijkt voor alle datasets het hoogst bij de afstandsmethode van Jaccard en de 
UPGMA-clustering, met als gevolg dat deze bomen nader bekeken zullen worden. De bomen 
bekomen via Nei & Li afstanden vertonen slechts kleine verschillen met de bomen bekomen 
via afstanden volgens Jaccard.  
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Via de bootstrapwaarden kan de betrouwbaarheid van de verschillende clusters van de 
clusterbomen ingeschat worden. Deze waarden werden berekend in het programma 
TREECON, met 1000 permutaties.  
 
Het dendrogram voor de nucleaire SSR’s is weergegeven in Fig. 3.11, voor de chloroplast 
SSR’s in Fig. 3.12 en het dendrogram resulterend van de gecombineerde dataset is 
weergegeven in Fig. 3.13. Op elk dendrogram zijn de bootstrapwaarden hoger dan 40% 
aangeduid. 
 
Bij de gecombineerde dataset liggen de bootstrapwaarden merkelijk hoger dan bij de aparte 
datasets. Dit is een logisch gevolg van het feit dat deze dataset veel meer merkers bevat. De 
clusters van de gecombineerde dataset zijn dus het meest betrouwbaar. 
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Fig. 3.11 Dendrogram van nucleaire SSR-data bekomen via UPGMA-clustering van de Jaccard 
afstandsmatrix. Enkel de bootstrapwaarden hoger dan 40% zijn weergegeven 
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Fig. 3.12 Dendrogram van chloroplast SSR-data bekomen via UPGMA-clustering van de Jaccard 
afstandsmatrix. Enkel de bootstrapwaarden hoger dan 40% zijn weergegeven 
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Fig. 3.13 Dendrogram de gecombineerde SSR-data bekomen via UPGMA-clustering van de Jaccard 
afstandsmatrix. Enkel de bootstrapwaarden hoger dan 40% zijn weergegeven 
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3.4.1.2 Clustergroepen en interspecifieke verwantschappen 

Over het algemeen komt de clustering goed overeen met de taxonomische indeling. Vooral bij 
de chloroplast SSR’s (Fig. 3.12) correspondeert elke tak van het dendrogram met een 
bepaalde soort, op enkele uitzonderingen na. Bij de nucleaire SSR’s (Fig. 3.11) is er meer 
diversiteit binnen de soorten, maar toch kunnen de nucleaire SSR’s niet alle individuen van 
elkaar onderscheiden.  
In Fig. 3.13, het dendrogram van de gecombineerde dataset, zijn de verschillende 
clustergroepen aangeduid met letters van A tot P. Hieronder worden de belangrijkste 
clustergroepen met een hoge bootstrapwaarde besproken. 
 
Groep A bestaat uit de Carica papaya individuen en groep B uit Jacaratia digitata. Deze zijn 
zoals verwacht het minst verwant met de andere soorten, die allemaal tot het genus 
Vasconcellea behoren.  
Groep C, V. candicans, clustert met een lage boostrapwaarde samen met V. chilensis of groep 
D. Deze twee soorten zijn volgens het dendrogram het verst verwant met de andere 
Vasconcellea soorten en hebben zich waarschijnlijk eerst afgescheiden tijdens de evolutie. Dit 
laatste komt overeen met de AFLP-analyse van Van Droogenbroeck et al. (2002), waarbij V. 
candicans apart clusterde (V. chilensis was niet opgenomen in de dataset).  
 
De andere Vasconcellea soorten zitten in één grote cluster, die in twee takken opsplitst.  
 
De eerste tak bevat V. parviflora (groep E), V. weberbaueri (F), de meeste V. × heilbornii’s 
(G) en V. stipulata (H). Dit stemt overeen met PCR-RFLP resultaten van Van Droogenbroeck 
et al. (2004). Hierbij werd op chloroplast niveau een hoge overeenkomst gevonden tussen V. 
× heilbornii en V. weberbaueri, wat wijst op een gemeenschappelijke maternale voorouder. 
Dit wordt bevestigd door het chloroplast SSR-dendrogram, dat V. × heilbornii samen clustert 
met zowel V. weberbaueri als V. parviflora. Deze verwantschap is op nucleair niveau minder 
duidelijk, waardoor bij de gecombineerde dataset V. parviflora zich in een aparte tak bevindt. 
Bij fylogenetische sequentie-analyse, deels van chloroplast sequenties, werd de nauwe 
verwantschap tussen V. × heilbornii, V. stipulata, V. weberbaueri en V. parviflora eveneens 
aangetoond (Kyndt et al., 2005b), net als bij AFLP (Van Droogenbroeck et al., 2002), maar 
minder duidelijk omdat dit om nucleaire merkers gaat.  
 
De tweede tak is op te splitsen in verschillende subgroepen.  
Groep I bevat V. cauliflora en V. crassipetala, al zijn deze slechts met een bootstrapwaarde 
van 54% samen geclusterd. Deze verwantschap wordt niet bevestigd door de chloroplast data. 
Dit komt overeen met de PCR-RFLP analyse (Van Droogenbroeck et al., 2004) waarbij voor 
V. cauliflora en V. crassipetala een verschillend haplotype op chloroplast niveau werd 
gevonden. De twee soorten vertoonden eveneens een hoge verwantschap bij de sequentie 
vergelijking van ITS-regio’s (Kyndt et al., 2005b).  
Groep K bevat verschillende soorten: V. monoica, V. omnilingua, de onbekende individuen 
sp265 en sp266 en de vermeende hybriden tussen V. monoica en V. cundinamarcensis. Deze 
groep heeft echter een lage bootstrapwaarde waardoor hieruit weinig kan besloten worden. 
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Groep L bevat de soort V. longiflora en de individuen die door Romeijn-Peeters (2004) 
geïdentificeerd werden als een nieuwe soort, V. joseromeroi. De nauwe verwantschap tussen 
beide was te verwachten aangezien de V. joseromeroi individuen oorspronkelijk 
gedetermineerd werden als V. longiflora (persoonlijke mededeling Tina Kyndt).  
Groep M, V. pulchra, en groep N, V. palandensis, vertonen geen specifieke nauwe 
verwantschap met een andere soort. Op basis van de chloroplast SSR-merkers vertoont V. 
palandensis de meeste gelijkenis met V. cauliflora. De nucleaire SSR-merkers zorgen voor 
het samen clusteren van V. pulchra met V. parviflora.  
Groep O, V. quercifolia, clustert onverwacht samen met groep P, die zowel V. × heilbornii 
individuen als V. cundinamarcensis bevat. Deze clustergroep heeft echter een 
bootstrapwaarde van minder dan 40%, dus is deze verwantschap weinig betrouwbaar. In het 
dendrogram met enkel de nucleaire SSR-data ligt V. quercifolia samen met V. candicans, 
maar dit geldt niet voor de chloroplast SSR’s. De verwantschap tussen V. quercifolia en V. 
candicans blijkt echter niet enkel nucleair te zijn. Kyndt et al. (2005b) vonden sterke 
sequentiehomologie tussen beide soorten zowel nucleair via ITS-sequenties van het rDNA, als 
op het chloroplast DNA, via de psbA-trnH regio.  

3.4.2 PCO 
Op de gecombineerde dataset werd een Principale Coördinaten Analyse uitgevoerd. De 
projectie van de individuen in het vlak van de eerste en tweede principale component is te 
zien in Fig. 3.14. De verschillende groepen zoals gedefinieerd in Fig. 3.13, zijn aangeduid op 
de figuur. 

 
Fig. 3.14 PCO-plot van alle individuen gebaseerd op nucleaire en chloroplast SSR-data 
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De eerste component verklaart 27,4% van de variantie, de tweede component 12,5%. Samen 
verklaren deze 40% van de variantie, wat gelijkaardig is aan de waarde bekomen bij de 
AFLP-studie (Van Droogenbroeck et al., 2002). Maguire et al. (2002) vergeleken resultaten 
van AFLP en SSR’s voor een boomsoort uit de mangrove. Bij hun PCO-analyse voor SSR’s 
werd 42% van de totale variantie verklaard door de eerste twee componenten, terwijl dit voor 
AFLP slechts 15% bedroeg. 
 
De verschillende groepen zijn goed te herkennen in de PCO-plot. Enkel de groepen I, J, K, L, 
O en P zijn moeilijk te onderscheiden van elkaar. 
De tweede principale component (Y-as) zorgt voor een duidelijk onderscheid tusssen de 
cluster bestaande uit groepen E, F, G en H met de andere clusters.  

3.4.3 AMOVA 

Met alle stalen van de 19 verschillende soorten werd een AMOVA-analyse uitgevoerd, zowel 
voor de nucleaire SSR’s, de chloroplast SSR’s als de gecombineerde dataset (Tabel 3.14, 
Tabel 3.15 en Tabel 3.16). 
 
Tabel 3.14 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen de verschillende soorten 
voor de nucleaire SSR-dataset 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen soorten 18 370,979 3,86381 (�²T) 70,89 

Binnen soorten 84 133,293 1,58682 (�²B) 29,11 

Totaal 102 504,272 5,45063 (�²Totaal)  

 
Tabel 3.15 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen de verschillende soorten 
voor de chloroplast SSR-dataset 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen soorten 18 275,364 2,98978 (�²T) 83,80 

Binnen soorten 84 48,559 0,57808 (�²B) 16,20 

Totaal 102 323,933 3,56786 (�²Totaal)  

 
Tabel 3.16 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen de verschillende soorten 
voor de gecombineerde dataset 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen soorten 18 646,343 6,85359 (�²T) 75,99 

Binnen soorten 84 181,851 2,16490 (�²B) 24,01 

Totaal 102 828,194 9,01849 (�²Totaal)  
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Over het algemeen wordt 76% van de totale variantie verklaard door variantie tussen de 
soorten. Er is een duidelijk verschil tussen de chloroplast SSR’s, waar 84% van de totale 
variantie tussen de soorten ligt, en de nucleaire SSR’s waar dit 71% bedraagt. De nucleaire 
SSR’s vertonen bijgevolg meer variantie binnen de soorten dan de chloroplast SSR’s en zijn 
beter geschikt om intraspecifieke relaties te beschrijven. Dit is een gevolg van de hogere 
mutatiesnelheden bij nucleaire SSR’s ten opzichte van chloroplast SSR’s. 

3.4.4 CHLOROPLAST HAPLOTYPES 

3.4.4.1 Definitie van haplotypes 

Aangezien het chloroplast genoom niet onderhevig is aan recombinatie, is het mogelijk om de 
allelen te combineren tot multi-locus haplotypes. Alle verschillende waargenomen 
allelcombinaties zijn weergegeven in Tabel 3.17, samen met de soorten waar ze voorkomen. 
 
Tabel 3.17 Definitie van de haplotypes 

haplotype ccmp1 ccmp2 ccmp3 ccmp5 ccmp6 ccmp10  Soort(en) 

A 132 166 121 94 100 102  Carica papaya 

B 136 168 121 111 100 103  Jacaratia digitata 

C 131 167 121 109 101 106  V. candicans 

D 131 167 121 103 102 106  V. joseromeroi 

E 131 167 121 102 102 106  V. longiflora 

F 131 166 121 103 102 108  V. crassipetala 

G 131 165 121 103 102 105  V. stipulata 

H 131 166 121 102 102 105  V. stipulata 

I 131 166 121 104 102 106  V. × heilbornii + stip233 

J 131 165 115 102 103 102  V. × heilbornii 

K 131 165 115 102 105 103  V. weberbaueri + chrys019 

L 132 165 115 102 108 103  V. parviflora 

M 131 165 121 101 100 106  V. cundinamarcensis (cund249) 

N 131 166 121 101 100 106  V. cundinamarcensis 

O 131 169 121 100 102 110  V. quercifolia 

P 131 166 121 102 103 106  V. monoica 

Q 150 166 121 105 102 106  V. pulchra + sp186 

R 131 168 121 107 102 107  V. cauliflora 

S 131 168 121 103 102 106  V. palandensis 

T 131 167 121 103 103 107  V. omnilingua 

U 132 167 121 102 103 105  V. chilensis 

V 131 168 121 102 101 105  V. goudotiana 

W 131 166 121 102 102 107  mxc + sp265 + sp266 
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De meeste soorten zijn van elkaar te onderscheiden via een uniek haplotype. Bovendien 
vertonen de meeste soorten geen intraspecifieke variatie, maar dit kan ook te wijten zijn aan 
het lage aantal stalen per soort. De soorten waar meer stalen werden bestudeerd, V. × 
heilbornii, V. stipulata en V. cundinamarcensis vertonen wel intraspecifieke variatie. Voor V. 
stipulata werden drie haplotypes waargenomen, haplotypes G, H en I. Vasconcellea × 
heilbornii kent eveneens drie haplotypes, waarvan enkel haplotype J exclusief voor deze soort 
is. Haplotype I komt eveneens voor in V. stipulata, en het individu chrys019 kent hetzelfde 
haplotype als V. weberbaueri. Alle V. cundinamarcensis individuen vertonen haplotype N, 
uitgezonderd individu cund249 dat een uniek haplotype bezit. Verder is het opmerkelijk dat 
de mxc individuen hetzelfde haplotype vertonen als de onbekende sp265 en sp266, en dat dit 
haplotype niet overeenkomt met V. monoica, de vermeende moeder van de mxc individuen. 
Bij de PCR-RFLP analyse (Van Droogenbroeck et al., 2004) werden eveneens haplotypes 
gedefinieerd, maar deze waren minder divers en konden geen onderscheid maken tussen de 
verschillende soorten. 

3.4.4.2 Minimum Spanning Netwerk 

De genetische afstand tussen de verschillende haplotypes werd berekend via de coëfficient 
van Jaccard, en op basis daarvan werd een minimum spanning netwerk berekend. Dit werd 
gevisualiseerd in het vlak van de eerste en derde principale component (Fig. 3.15), die samen 
37% van de variantie verklaren. In de figuur wordt bij elk haplotype de naam van de soort 
vermeld waar het haplotype voorkomt. 
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Fig. 3.15 Minimum spanning netwerk van de haplotypes in het vlak van de eerste en derde principale 
component 
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Enkele haplotypes fungeren in het minimum spanning netwerk als knooppunt. Dit betekent 
dat deze verwant zijn met verschillende andere haplotypes, en dat het haplotype van de 
gemeenschappelijke voorouder waarschijnlijk het meeste leek op het haplotype van het 
knooppunt. Dit is het geval voor haplotype N (V. cundinamarcensis) en haplotype D (V. 
joseromeroi). Haplotype I, dat voorkomt bij bepaalde V. × heilbornii individuen, ligt 
eveneens op een knooppunt, aangeduid met heil&stip op de figuur. Dit wijst erop dat V. × 
heilbornii op chloroplastniveau een nauwe verwantschap vertoont met verschillende andere 
soorten, wat het gevolg kan zijn van interspecifieke kruisingen bij het ontstaan van deze soort. 

3.4.5 CORRELATIE MET AFLP-DATA 

Via de Manteltest kan de correlatie berekend worden tussen verschillende 
similariteitsmatrices. Dit werd uitgevoerd voor de aparte en gecombineerde SSR-datasets met 
de AFLP-dataset (Kyndt et al., 2005a). In deze AFLP-analyse met 254 merkers werden 41 
stalen opgenomen die ook met SSR’s werden onderzocht. De 1,0-dataset van deze stalen werd 
bekomen van Tina Kyndt. Van deze matrix werd een paarsgewijze afstandsmatrix berekend, 
zowel met de afstand volgens Nei & Li als met de Jaccard coëfficient, en deze werd 
vergeleken met de afstandsmatrices van de overeenkomstige stalen van de SSR-data. De 
correlaties zijn weergegeven in Tabel 3.18. 
 
Tabel 3.18 Correlaties tussen de afstandsmatrices van AFLP- en SSR-data 

 Nei & Li Jaccard 

AFLP – nucleaire SSR’s 0,52 0,60 

AFLP – chloroplast SSR’s 0,42 0,49 

AFLP – gecombineerde dataset 0,57 0,63 

 
Alle correlaties zijn significant (p<0,05), en de correlaties van de Jaccard afstandsmatrices 
liggen telkens hoger dan voor de Nei & Li afstanden. Dit is te wijten aan het feit dat de 
Jaccard coëfficient het niet voorkomen van een merker niet als een similariteit beschouwt. Bij 
de afstand volgens Nei & Li is dit niet het geval en worden similariteiten gecreëerd die er 
eigenlijk niet zijn, waardoor de datasets iets minder goed overeenkomen.  
Uit literatuurgegevens blijkt dat de correlaties tussen AFLP’s en SSR’s sterk kunnen variëren. 
Een lage correlatie werd waargenomen bij een mangroveboom (r=0,38) (Maguire et al., 2002) 
en een hoge correlatie bij wilde appelsoorten (r=0,87) (Coart et al., 2003).  
De correlatie is hoger bij de nucleaire SSR’s dan bij de chloroplast SSR’s, wat te verwachten 
was aangezien AFLP’s nucleaire merkers zijn.  
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3.4.6 ENKELE SOORTEN NADER BEKEKEN 

3.4.6.1 Vasconcellea × heilbornii 

De oorsprong van Vasconcellea × heilbornii is nog altijd niet volledig opgehelderd, vandaar 
dat deze soort hier meer in detail wordt besproken.  
Fig. 3.16 geeft een PCO-plot weer in het vlak van de eerste en tweede principale component 
van V. × heilbornii en zijn dichtste verwanten V. stipulata, V. cundinamarcensis en V. 
weberbaueri. De plot is gebaseerd op de gecombineerde dataset van nucleaire en chloroplast 
SSR’s. De eerste twee principale componenten verklaren 61% van de totale variantie.  
De V. × heilbornii individuen vormen twee groepen: een kleine groep die dicht bij V. 
cundinamarcensis ligt (groep 1) en een groep die nauw verwant is met V. stipulata (groep 2) 
(Fig. 3.16). Dit bevestigt de verwantschap van V. × heilbornii met zijn vermoedelijke 
voorouders.  

 
Fig. 3.16 PCO-plot van V. × heilbornii, V. stipulata, V. cundinamarcensis en V. weberbaueri. De 
verschillende symbolen stellen de verschillende haplotypes voor 

 
De individuen die tussen V. stipulata en V. cundinamarcensis liggen (groep 1: heil232, 
heil247, heil248 en heil250), vertonen hetzelfde haplotype (haplotype I), wat verschillend is 
van het haplotype van de V.× heilbornii’s uit groep 2. Dit haplotype werd eveneens 
waargenomen in één V. stipulata individu, stip233. Het is echter mogelijk dat dit individu 
verkeerd gedetermineerd werd en eigenlijk ook tot de soort V.× heilbornii behoort, aangezien 
beide soorten morfologisch soms moeilijk te onderscheiden zijn. Toch ligt stip233 in de PCO-
plot duidelijk samen met de andere V. stipulata’s.  
In het minimum spanning netwerk van de haplotypes (Fig. 3.15) is te zien dat het haplotype 
van groep 1 van de V. × heilbornii’s en stip233 (in de figuur aangeduid als heil&stip) een 
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knooppunt vormt tussen het haplotype van de V. stipulata’s (stip) en de V. cundinamarcensis 
individuen (cund).  
De nucleaire verwantschap met V. cundinamarcensis toont aan dat in het verleden kruisingen 
hebben plaatsgevonden met deze soort als pollenouder. De individuen uit groep 1 zijn 
waarschijnlijk afstammelingen van een subgroep van V. × heilbornii’s die meer frequent 
hebben gekruist met V. cundinamarcensis dan groep 2.  
 
De individuen die dichter bij V. stipulata liggen (groep 2) dragen allen het haplotype J dat 
specifiek is voor de soort V. × heilbornii. Uit het minimum spanning netwerk van de 
haplotypes (Fig. 3.15) blijkt dat dit haplotype van V. × heilbornii het meest verwant is met het 
haplotype van V. weberbaueri. Waarschijnlijk hebben beide soorten een gemeenschappelijke 
maternale voorouder, waarvan ze onafhankelijk gedivergeerd zijn. De V. × heilbornii’s in 
wording hebben vervolgens gekruist zowel met V. stipulata en V. cundinamarcensis, met als 
gevolg dat V. × heilbornii zowel morfologische als genetische verwantschap vertoont met 
beide soorten.  
Deze verwantschap op organelniveau werd al eerder aangetoond via sequentie-analyse (Kyndt 
et al., 2005b). Uit het dendrogram van de nucleaire SSR’s (Fig. 3.11) blijkt dat de 
verwantschap met V. weberbaueri eveneens geldt voor het nucleaire DNA, wat reeds 
bevestigd werd via AFLP (Van Droogenbroeck et al., 2002). De individuen van groep 1 
vertonen daarentegen weinig verwantschap met V. weberbaueri.  
 
Eén V. × heilbornii individu, chrys019, behoort niet tot één van de twee groepen, maar ligt 
zeer dicht bij V. weberbaueri. Chrys019 heeft hetzelfde haplotype als V. weberbaueri, en voor 
locus VXH13 en VXH102 heeft chrys019 allelen die bij geen enkel ander V. × heilbornii 
individu voorkomen, maar wel bij V. weberbaueri. Dit individu suggereert dat sporadisch ook 
interspecifieke kruisingen van V. × heilbornii met V. weberbaueri kunnen voorkomen. 
 
De “Babacó macho” individuen (heil144, heil245 en heil246) zijn in de PCO-plot terug te 
vinden bij de groep V. × heilbornii individuen die het dichtst bij V. stipulata ligt. Het 
haplotype komt overeen met dat van de andere individuen die tot die groep behoren. Op 
nucleair niveau verschillen deze individuen van de andere V. × heilbornii individuen. In Fig. 
3.11 is te zien dat de “Babacó macho’s” in een aparte tak liggen, niet bij de andere V. × 
heilbornii of V. stipulata individuen. Deze opsplitsing vertoont echter een lage 
bootstrapwaarde. Al eerder werd vermeld dat er 5 unieke allelen werden waargenomen bij 
deze 3 individuen (zie 3.2.3.2). Uit nader onderzoek van de dataset blijkt dat deze allelen, op 
één uitzondering na, in geen enkel ander V. × heilbornii, V. stipulata of V. cundinamarcensis 
individu voorkomen. De allelen komen wel voor in enkele andere soorten, zoals V. monoica 
en V. omnilingua.  
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3.4.6.2 Vasconcellea joseromeroi 

Romeijn-Peeters (2004) suggereert dat individuen jose255 tot jose260 tot een nieuwe soort 
behoren, V. joseromeroi, die sterk verwant is met V. longiflora. De vruchten van V. 
joseromeroi zouden groter zijn en op kortere steeltjes staan dan de vruchten van V. longiflora. 
De SSR-data tonen een sterke verwantschap aan van de V. joseromeroi individuen met V. 
longiflora, maar toch een duidelijk afscheiding. Op basis van de nucleaire data worden beide 
apart geclusterd, en het haplotype verschilt eveneens. Het minimum spanning netwerk (Fig. 
3.15) verbindt beide haplotypes rechtstreeks met elkaar. Zowel de nucleaire als de chloroplast 
data tonen bijgevolg duidelijk aan dat V. joseromeroi ofwel een recent gevormde nieuwe soort 
is, ofwel een sterk gedivergeerde subsoort van V. longiflora. 
Tabel 3.19 geeft de resultaten van de AMOVA-analyse tussen V. joseromeroi en V. 
longiflora.  
 
Tabel 3.19 AMOVA-tabel van de opsplitsing van de variantie tussen en binnen V. longiflora en V. 
joseromeroi voor de gecombineerde SSR-dataset 

Variantiebron Vrijheidsgraden Kwadratensom Variantie-
componenten 

Percentage van de 
variantie 

Tussen soorten 1 21,333 3,42778 (�²T) 81,72 

Binnen soorten 10 7,667 0,76667 (�²B) 18,28 

Totaal 11 29,000 4,19444 (�²Totaal)  

 
Het overgrote deel van de variantie (82%) wordt verklaard door variantie tussen de soorten. 
Dit is een sterke aanwijzing dat het wel degelijk gaat om twee verschillende soorten. 
Via de geografische coördinaten kon nagegaan worden waar de stalen werden ingezameld. 
Alle V. joseromeroi individuen zijn in het zuiden van Ecuador ingezameld, terwijl alle V. 
longiflora individuen uit het noorden komen. De afstand tussen beide bedraagt meer dan 300 
km in vogelvlucht. De bestudeerde V. joseromeroi individuen zijn dus waarschijnlijk 
gedifferentieerd van V. longiflora door isolatie als gevolg van de geografische afstand.  

3.4.6.3 Onbekende individuen 

Om de oorsprong van de onbekende individuen te achterhalen, werd een PCO-plot 
geconstrueerd van deze individuen met hun nauwste verwanten op basis van de 
gecombineerde dataset van nucleaire en chloroplast SSR’s (Fig. 3.17).  
 
De individuen sp265 en sp266 clusteren op nucleair niveau samen met V. omnilingua en V. 
monoica (Fig. 3.11). Wanneer de chloroplast data toegevoegd worden, komt een sterkere band 
met V. monoica naar voor. In de PCO-plot liggen beide individuen duidelijk in de groep van 
V. monoica, dus zouden deze individuen kunnen geïdentificeerd worden als V. monoica. Het 
haplotype komt echter niet overeen met dat van V. monoica, en vreemd genoeg wordt 
hetzelfde haplotype waargenomen bij de vermeende V. monoica × V. cundinamarcensis 
hybriden. Aangezien per soort slechts enkele individuen onderzocht werden, is het mogelijk 
dat er meer intraspecifieke variatie aanwezig is bij de haplotypes. Het is bijvoorbeeld niet 
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uitgesloten dat er bepaalde V. monoica individuen hetzelfde haplotype vertonen als sp265 en 
sp266, wat zekerheid zou bieden over hun afkomst. Verder is het eveneens mogelijk dat 
andere soorten, hier niet bestudeerd, dit haplotype vertonen. Dan zou het kunnen dat sp265 en 
sp266 een dichte verwantschap tot die soorten vertonen, of dat ze misschien hybriden zijn 
tussen één van die soorten en V. monoica, die dan fungeert als pollenouder. 
 

 
Fig. 3.17 PCO-plot van V. pulchra, V. omnilingua, V. monoica, V. cundinamarcensis en de V. monoica × V. 
cundinamarcensis hybriden. De verschillende symbolen stellen de verschillende haplotypes voor 

 
De vermeende V. monoica × V. cundinamarcensis hybriden liggen in de PCO-plot tussen 
beide soorten in. Toch is de relatie met V. cundinamarcensis slechts vaag. Enkel het individu 
mxc101(I) wordt bij de nucleaire data direct samen geclusterd met V. cundinamarcensis. 
Verder vertonen de individuen meer verwantschap met V. omnilingua. Dit kan het gevolg zijn 
van ofwel de sterke verwantschap van V. omnilingua met V. monoica, ofwel van de 
betrokkenheid van V. omnilingua bij het ontstaan van de mxc individuen. Aangezien alle mxc 
hybriden hetzelfde haplotype vertonen als sp265 en sp266, zullen deze een 
gemeenschappelijke maternale voorouder delen.  
Het zou ook kunnen dat de mxc individuen juist individuen zoals sp265 en sp266 als 
moederplant hebben gehad, en een andere soort, mogelijks V. cundinamarcensis, als 
pollendonor. 
 
Het laatste onbekende individu, sp186, clustert zeer duidelijk samen met V. pulchra, zowel op 
chloroplast als op nucleair niveau. Het haplotype van sp186 is hetzelfde als dat van V. 
pulchra. Op basis van de SSR-data is het bijgevolg mogelijk om sp186 te determineren als 
een V. pulchra individu. 
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3.5 FYLOGENETISCHE ANALYSE AAN DE HAND VAN trnF-trnL 
REGIO 

3.5.1 INLEIDING 
Voor 26 individuen werd de chloroplast regio trnF-trnL geamplificeerd en gesequeneerd. De 
bekomen sequenties werden gealigneerd in ClustalX en manueel verbeterd in BioEdit. De 
alignering werd bewaard als FASTA format en omgezet in NEXUS format via een 
conversieprogramma op internet (http://searchlauncher.bcm.tmc.edu/seq-util/readseq.html). 
Omdat deleties door het “maximum parsimony” algoritme beschouwd worden als 
ontbrekende data, werd voor elke insertie of deletie een score toegevoegd aan het einde van 
de alignering. Indien de insertie of deletie aanwezig was, werd een 1 toegevoegd, bij 
afwezigheid een 0.  
De alignering werd ingelezen in PAUP* om het “maximum parsimony” algoritme toe te 
passen. De individuen Moringa oleifera en Moringa ovalifolia werden gekozen als 
monofyletische “outgroup”. Er werden 100.000 random bomen gegenereerd, waarvan enkel 
de “meest spaarzame” werden behouden. Van deze meest spaarzame bomen werd een 
consensus boom geconstrueerd waarbij de clusters weerhouden werden als deze in meer dan 
de helft van de bomen voorkwamen. Om de betrouwbaarheid van de clusters in te schatten, 
werd een bootstrap analyse uitgevoerd met 100 herhalingen. Het consensus dendrogram werd 
gevisualiseerd met het programma TreeView. 
De resultaten kunnen vergeleken worden met dendrogrammen bekomen via sequenties van 
een nucleaire ITS-regio en van de chloroplast regio’s matK en psbA-trnH (Kyndt et al., 
2005b). 

3.5.2 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
Het aantal zogenaamde “informatieve karakters” van de trnF-trnL alignering bedraagt 47. 
Informatieve karakters zijn verschillen in baseparen (substituties, inserties of deleties) die bij 
minstens 2 individuen voorkomen. Voor de ITS-regio waren 294 karakters informatief, terwijl 
dit bij de chloroplast regio’s een stuk lager lag, respectievelijk 45 en 154 voor matK en psbA-
trnH (Kyndt et al., 2005b). Dit is het gevolg van de lagere mutatiesnelheden van het cpDNA 
ten opzichte van het nDNA. De trnF-trnL regio is inzake variabiliteit dus vergelijkbaar met de 
matK regio. 
Het consensus dendrogram bekomen na “maximum parsimony” analyse is weergegeven in 
Fig. 3.18. De parameters van de boom zijn weergegeven in Tabel 3.20. 
 
Tabel 3.20 Parameters van het consensus dendrogram 

Lengte Consistency index Homoplasy index Retention index 

62 0,8387 0,1613 0,8529 

 
De “consistency index” en de “retention index” zijn hoog waardoor er weinig homoplasie en 
veel synapomorfieën in de boom voorkomen. Het dendrogram is dus van goede kwaliteit. 
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Fig. 3.18 Fylogenetische boom bekomen na maximum parsimony analyse van de gealigneerde trnF-trnL 
sequenties. Enkel de bootstrapwaarden hoger dan 40% zijn weergegeven 
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De monofyletische oorsprong van de Caricaceae wordt bevestigd met een bootstrapwaarde 
van 100%. Cylicomorpha parviflora heeft zich evolutionair gezien als eerste afgesplitst van 
de 3 andere genera, Carica, Jacaratia en Vasconcellea. Alle soorten van het genus 
Vasconcellea clusteren samen, met een bootstrapwaarde van 100%. Dit bevestigt nogmaals 
dat de taxonomische herziening van Badillo (2000) terecht was. Carica papaya blijkt voor 
deze chloroplast regio dichter verwant met het genus Vasconcellea dan Jacaratia digitata, al 
is de bootstrapwaarde hiervoor lager dan 40%. Dit komt niet overeen met de resultaten van 
Aradhya et al. (1999), Van Droogenbroeck et al. (2002) en Kyndt et al. (2005b) waar 
Vasconcellea telkens meer verwant bleek met Jacaratia.  
Binnen de Vasconcellea groep kan niet veel afgeleid worden, aangezien er weinig clusters 
zijn en de bootstrapwaarden laag zijn. De trnF-trnL chloroplast regio is niet variabel genoeg 
om de verwantschap tussen verschillende soorten binnen een genus te bestuderen. Ditzelfde 
fenomeen werd waargenomen bij de matK regio, omdat deze eveneens weinig informatieve 
karakters bevat (Kyndt et al., 2005b). Enkel V. cundinamarcensis en V. monoica clusteren 
samen met een hoge bootstrapwaarde.  
Hieruit kan besloten worden dat er uit de trnF-trnL regio enkel intergenerische 
verwantschappen kunnen afgeleid worden. Om interspecifieke verwantschappen te bepalen is 
een meer variabele regio beter geschikt, zoals de nucleaire ITS-regio. 
 
 



Resultaten en discussie  100 

3.6 PCR-RFLP EN ORGANELOVERERVING 
De overerving van chloroplast en mitochondriale genomen werd bestudeerd bij 
intergenerische kruisingen tussen C. papaya en V. parviflora, V. quercifolia en V. 
cundinamarcensis aan de hand van restrictiepatronen bekomen via PCR-RFLP. 

3.6.1 MITOCHONDRIALE REGIO nad4/1-nad4/2 

In Fig. 3.19 is te zien dat restrictiepatroon van de ouderplanten Carica papaya en 
Vasconcellea parviflora gelijk is. Dit betekent dat er hier geen conclusie kan getrokken 
worden betreffende de mitochondriale overerving.  

 
Fig. 3.19 Restrictiepatroon van de mitochondriale regio nad4/1-nad4/2 geknipt met HinfI voor 7 hybriden 
tussen Carica papaya en Vasconcellea parviflora. Het eerste en laatste laantje bevatten een Massruler™ 
DNA ladder, Mix (Fermentas) 

Carica papaya en Vasconcellea quercifolia vertonen wel een verschil in restrictiepatroon 
(Fig. 3.20). Alle hybriden vertonen hetzelfde patroon als Carica papaya, de moederplant. Dit 
betekent dat alle hybriden de mitochondriën hebben overgeërfd van de moederplant. 

 
Fig. 3.20 Restrictiepatroon van de mitochondriale regio nad4/1-nad4/2 geknipt met HinfI voor 10 
hybriden tussen Carica papaya en Vasconcellea quercifolia. Het eerste en laatste laantje bevatten een 
Massruler™ DNA ladder, Mix (Fermentas) 

M V. quer M C. pap Carica papaya × Vasconcellea quercifolia 
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De hybriden bekomen uit de kruising tussen Carica papaya en Vasconcellea 
cundinamarcensis vertonen hetzelfde restrictiepatroon als de moederplant, dus ook hier is er 
sprake van een maternale mitochondriale overerving (Fig. 3.21). 
 

 
Fig. 3.21 Restrictiepatroon van de mitochondriale regio nad4/1-nad4/2 geknipt met HinfI voor 5 hybriden 
tussen Carica papaya en Vasconcellea cundinamarcensis. Het eerste en laatste laantje bevatten een 
Massruler™ DNA ladder, Mix (Fermentas) 

 

3.6.2 CHLOROPLAST REGIO trnK1-trnK2 

Zowel V. parviflora, V. quercifolia als V. cundinamarcensis vertonen voor de chloroplast 
regio een verschillend restrictiepatroon met Carica papaya (Fig. 3.22, Fig. 3.23, Fig. 3.24). 
Alle bestudeerde hybriden volgen het patroon van Carica papaya, dus de chloroplast 
overerving was in elk individu maternaal. 
 

 
Fig. 3.22 Restrictiepatroon van de chloroplast regio trnK1-trnK2 geknipt met AfaI voor 7 hybriden tussen 
Carica papaya en Vasconcellea parviflora. Het eerste en laatste laantje bevatten een Massruler™ DNA 
ladder, Mix (Fermentas) 

M M V. parv C. pap Carica papaya × Vasconcellea parviflora 

M M C. pap V. cund C. papaya × V. cundinamarcensis 
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Fig. 3.23 Restrictiepatroon van de chloroplast regio trnK1-trnK2 geknipt met AfaI voor 10 hybriden 
tussen Carica papaya en Vasconcellea quercifolia. Het eerste en laatste laantje bevatten een Massruler™ 
DNA ladder, Mix (Fermentas) 

 

 
Fig. 3.24 Restrictiepatroon van de chloroplast regio trnK1-trnK2 geknipt met AfaI voor 5 hybriden tussen 
Carica papaya en Vasconcellea cundinamarcensis. Het eerste en laatste laantje bevatten een Massruler™ 
DNA ladder, Mix (Fermentas) 

 
 
 

M M V. cund C. pap C. papaya × V. cundinamarcensis 

M M C. pap V. quer Carica papaya × Vasconcellea quercifolia 
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3.6.3 DISCUSSIE 
Alle bestudeerde intergenerische hybriden vertonen een maternale overerving, zowel voor de 
chloroplasten als voor de mitochondriën. Dit stemt overeen met de meeste resultaten bij 
andere angiospermen (Morgenson, 1996). Op basis van deze resultaten kan gesteld worden 
dat de organelovererving bij hybriden tussen Carica papaya en Vasconcellea soorten hoogst 
waarschijnlijk maternaal verloopt. Om helemaal zeker te zijn dat er nooit paternale overerving 
optreedt, zouden meer hybriden moeten onderzocht worden. Het bekomen van dergelijke 
hybriden vereist echter “embryo rescue” en vraagt veel tijd. Ondanks de kleine stalenset is het 
duidelijk dat maternale overerving de regel is.  
Deze maternale overerving is waarschijnlijk niet enkel het geval bij intergenerische 
kruisingen, maar ook bij inter- en intraspecifieke kruisingen. De overerving van chloroplast 
DNA zou bij hybriden tussen twee Vasconcellea soorten ook kunnen onderzocht worden, 
aangezien er polymorfismen zijn tussen V. parviflora, V. quercifolia en V. cudinamarcensis in 
de restrictiepatronen van de trnK1-trnK2 regio. Er is echter weinig interesse in de aanmaak 
van interspecifieke kruisingen binnen het genus Vasconcellea. De mitochondriale nad4/1-
nad4/2 regio vertoont geen polymorfismen tussen V. quercifolia en V. cundinamarcensis, als 
gevolg van de lagere mutatiesnelheid van mtDNA ten opzichte van cpDNA. De studie van de 
organelovererving wordt vaak beperkt door het gebrek aan polymorfismen. 
De bekomen resultaten impliceren dat organellen kunnen dienen als merker om de zaadouder 
van de pollenouder te onderscheiden bij bepaalde kruisingen. De maternale overerving van 
organellen is eveneens belangrijk naar de toekomst toe, wanneer eventueel transgene 
papajaplanten zouden ontwikkeld worden. Als men erin slaagt een interessant gen in te 
brengen in een organelgenoom, moet men niet vrezen dat het transgeen DNA zich zal 
verspreiden onder de vorm van pollen.  
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3.7 ALGEMEEN BESLUIT 
In deze thesis werden verschillende primerparen getest voor amplificatie, zowel voor 
nucleaire als chloroplast microsatellieten. Voor de nucleaire microsatellieten bleken 9 
primerparen succesvol in Vasconcellea × heilbornii waarvan 7 primerparen ook werkzaam 
waren in andere soorten. Voor de amplificatie van chloroplast microsatellieten waren 6 
primerparen werkzaam. 
De indeling van V. × heilbornii in subpopulaties bleek onterecht aangezien er geen 
differentiatie terug te vinden was tussen de populaties en alle variantie zich binnen de 
populaties bevond. Een andere vaststelling in verband met V. × heilbornii was dat deze soort 
een zeer grote intraspecifieke diversiteit vertoont. De huidige indeling in variëteiten vertoont 
grote tekortkomingen, wat erop wijst dat de soort waarschijnlijk zeer moeilijk in te delen is in 
variëteiten.  
Uit interspecifieke verwantschappen bleek dat de V. × heilbornii individuen in twee groepen 
in te delen waren: een groep sterk verwant met V. stipulata en een groep sterk verwant met V. 
cundinamarcensis. Deze beide groepen hadden verschillende haplotypes, en bovendien 
vertoonde de groep bij V. stipulata een sterke verwantschap met V. weberbaueri. Het is 
duidelijk dat zowel V. stipulata, als V. cundinamarcensis en V. weberbaueri een rol hebben 
gespeeld in de oorsprong van V. × heilbornii.  
De SSR’s leverden eveneens aanwijzingen dat V. joseromeroi een nieuwe soort is, aangezien 
deze een uniek haplotype heeft en de variantie tussen V. joseromeroi en V. longiflora groot is.  
Via de sequentie-analyse van de trnF-trnL regio kon de monofyletische oorsprong van de 
Caricaceae nogmaals bevestigd worden, evenals de duidelijke evolutionaire afstand tussen 
Carica papaya en het genus Vasconcellea.  
De PCR-RFLP analyse van hybriden heeft aangetoond dat organellen zoals chloroplasten en 
mitochondriën in de regel maternaal overerven in kruisingen tussen Carica en Vasconcellea.  
 
Moleculaire technieken zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse diversiteits- en 
verwantschapsstudies. Iedere techniek kent zijn toepassingen. De geteste microsatellieten uit 
deze thesis kunnen in de toekomst gebruikt worden voor populatiestudies, meer gedetailleerde 
diversiteitsstudies, het bestuderen van de “gene flow”, stichterseffecten en genetische drift, en 
zelfs voor het determineren van onbekende individuen, zoals het individu sp186 
gedetermineerd werd als V. pulchra. PCR-RFLP kan eveneens gebruikt worden voor 
diversiteitsstudies, maar is uitermate geschikt voor ouderschapsanalyse en het bestuderen van 
hybriden. Het sequeneren van verschillende regio’s is de beste methode om fylogenetische 
verwantschappen af te leiden. De integratie van verschillende moleculaire technieken is dan 
ook essentieel om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de bestudeerde soorten. 
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