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Inleiding
In het kader van de haar door de overheid opgedragen taken is Naktuinbouw verantwoordelijk voor het
uitvoeren van rassenonderzoek ten behoeve van de toelating en kwekersrechtverlening volgens de normen die
daarvoor door ZPW en de UPOV conventie zijn opgesteld. Voorwaarde voor registratie en markttoegang en het
verkrijgen van kwekersrecht op een nieuw ras is een duidelijk onderscheid van het reeds bekende sortiment
(common knowledge). Naast de onderscheidbaarheid dient een nieuw ras ook te voldoen aan de uniformiteit
eisen en moet een ras stabiel zijn in de tijd. Dit wordt getoetst volgens DUS (Distinctness, Uniformity and
Stability, UPOV/INF/18/1) onderzoeksprotocollen in een vergelijking van het nieuwe kandidaat ras met relevante
vergelijkers (. Deze administratieve en technische protocollen zijn oorspronkelijk gebaseerd op de beschrijving
en registratie van uiterlijk waarneembare eigenschappen zoals morfologie en pathogeenresistenties zoals die
naar voren komen in veldtoetsen. De ontwikkeling van moleculaire technieken heeft er in de laatste jaren voor
gezorgd dat ook de genetische informatie nu steeds meer als ondersteunend gebruikt kan worden om rassen te
onderscheiden. Dit biedt grote voordelen ten opzichte van de situatie waarin onderscheidende kenmerken
zoals pathogeen resistenties alleen na soms lang trajecten van biologische toetsingen beoordeeld kunnen
worden. Voor het maken van onderscheid hoeven de genetische varianten of polymorfe loci in rassen niet per
se direct gekoppeld te zijn aan eigenschappen. Het is in principe voldoende wanneer met de waargenomen
variatie in het genoom een reproduceerbaar onderscheid tussen rassen mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn
AFLP en SSR merkers die veelvuldig zijn toegepast in het rassenonderzoek. De ontwikkeling van nieuwe DNA
sequentie analyse technologie, NGS (Next Generation Sequencing) heeft ertoe geleid dat in elke
plantensoorten het volledige patroon van variatie en elk type polymorfisme waaronder SNPs (Single Nucleotide
Polymorphisms) over de volle lengte van het genoom kunnen worden bepaald tegen steeds lager wordende
kosten. In verhouding tot de kosten van AFLP of SSR merkers zijn SNPs vele malen goedkoper. De ontwikkeling
van SNP panels voor rassenonderscheid kan relatief snel en generiek voor elk type gewas uitgevoerd worden.
Dit geldt zowel voor een diploïde gewas als voor een gewas met een complexe polyploïde genoom structuur.
De relatief hoge frequentie waarmee SNPs voorkomen in het genoom, het co-dominante karakter van een SNP
merker en betrouwbare detectie methoden heeft ze tot ideale praktisch toepasbare genetische merkers
gemaakt. Zo worden in de zaadveredeling op grote schaal SNPs gebruikt voor merker gestuurde veredeling en
controle op rasechtheid en raszuiverheid van zaadpartijen. Voor SNP analyses zijn en worden nog steeds
nieuwe technologieplatforms ontwikkeld waarmee zowel kleine als grote aantallen monsters met een grote
variatie in aantallen SNPs gelijktijdig kunnen worden bepaald. Voor identificatie van rassen ten bate van het
DUS onderzoek en/of voor arbitrage bij potentiele fraude en inbreukzaken is nu de tijd rijp om oude
arbeidsintensieve en interpretatie gevoelige technieken als AFLP en SSR te vervangen door SNP detectie
technieken. Het is de uitdaging een keuze te maken uit een diverse methodes en technologieplatforms die
passen bij de schaalgrootte (is aantal monsters versus aantal SNPs) van de toetsingen die Naktuinbouw voor
DUS onderzoek en arbitrage uitvoert.

Doel en uitvoering van het project
Het doel van dit project is om een algemene werkwijze/procedure te ontwikkelen die alle stappen beschrijft die
nodig zijn om voor een willekeurig gewas x een SNP detectie methode te ontwikkelen die is te gebruiken voor
zowel DUS onderzoek als wel arbitrage. Dit ontwikkel traject kent twee fases; Fase I, het samenstelling van
gewas-specifieke SNP panels. Fase II, het kiezen van de meest geschikte SNP detectie methode dat het meest
geschikt is gegeven een bepaald aantal SNPs in verhouding tot het aantal monsters. Daarnaast spelen factoren
als flexibiliteit, (on)afhankelijkheid, doorlooptijd, robuustheid en kosten een rol bij het maken van de keuze.
Dit rapport beschrijft de resultaten van het bij Naktuinbouw uitgevoerde project R17-410 waarin alle relevante
technologieplatforms die gebaseerd zijn op SNPs als polymorfe merkers in kaart gebracht zijn. In vervolg op
deze inventarisatie is een benchmark uitgevoerd voor de meest relevante detectieplatforms en methoden om
de kosten die aan het gebruik van een bepaalde technologie gekoppeld zijn zo goed mogelijk inzichtelijk te
maken. Omdat het aantal SNPs per monster in belangrijke mate bepalend is voor de keuze van een SNP
detectie platform is in eerste instantie literatuur onderzoek verricht om een idee te krijgen van de omvang
van een SNP panel voor het maken van onderscheid tussen verschillende rassen in een bepaald gewas. Er is een
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korte lijst met referenties beschikbaar van reeds gepubliceerd onderzoek naar ontwikkeling van SNP merkers
voor rassenonderscheid. Hieruit komt een duidelijke indicatie voor de gemiddelde omvang van een SNP panel
waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen de rassen van de onderzochte gewassen. Ten behoeve van
de uitvoering van fase I van het project waarin SNP panels worden samengesteld worden in dit rapport ook
benaderingen beschreven die door de Naktuinbouw toegepast kunnen worden om SNPs te identificeren (SNP
discovery). Deze zijn bijvoorbeeld gebaseerd op het gebruik van moleculair genetische informatie aanwezig in
publieke databases. Voor gewassen waarvoor informatie ontbreekt worden experimentele methoden
gesuggereerd om de genetische variatie binnen een assortiment in beeld te brengen.
Ten behoeve van fase II van het project zijn methoden en technologieplatformen onderzocht en beoordeeld op
relevantie voor het onderzoek van de Naktuinbouw. De keuze van een SNP detectie platform voor DUS
onderzoek wordt enerzijds bepaald door het indicatieve aantal SNPs nodig voor rassenonderscheid en
anderzijds door factoren die direct gerelateerd zijn aan de toetsingspraktijk. De periodiek aangeboden
aantallen monsters per gewas, de vereiste doorvoersnelheid van monsters en het aantal monsters dat
afwijkend van de normale procedure in kleiner detail geanalyseerd moet worden zijn belangrijke aspecten in de
toetsingspraktijk waarvan het effect op de keuze van een SNP detectie platform in samenhang met de
resultaten van de benchmark in dit rapport bediscussieerd wordt. Ter voorbereiding van de benchmark zijn
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende fabrikanten van wereldwijd toegepaste SNP
detectie systemen en met dienstverleners die genotypering als service aanbieden . Het doel van deze
gesprekken was om inzicht te krijgen in de praktische aspecten van de verschillende technieken en in welke
mate deze kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de toetsingen die door de door de
Naktuinbouw uitgevoerd moeten worden. Daarbij is ervan uit gegaan dat Naktuinbouw het DNA werk ten bate
van het DUS onderzoek en arbitrage in huis moet kunnen uitvoeren en dat de Naktuinbouw uitsluitend nietcruciale onderdelen van het toetsingstraject voor eventuele uitbesteding in aanmerking laat komen én dat de
Naktuinbouw over alternatieve methodes en apparatuur kan beschikken. De informatie uit de gesprekken met
dienstverleners is bijgevoegd in Appendix A. Naast commerciële SNP detectie methoden zijn in de literatuur
recent zeer gedetailleerde protocollen voor SNP detectie voor variërende aantallen monsters en SNPs
beschreven. Een aantal van deze methoden is beoordeeld op bruikbaarheid voor rassenonderscheid in DUS
onderzoek en arbitrage en is er onderzocht of op deze methoden een patent (WO/US/EPO) is aangevraagd of
verleend (application/granted).
De toevoeging van genetische ras beschrijvingen op basis van SNPs (genotype) aan het op morfologie
gebaseerd rassenonderzoek betekent ook dat er een grotere inspanning nodig zal zijn op het terrein van de
bioinformatica en de organisatie van data opslag en security. Het effect dat het gebruik van een detectie
platform daarop heeft wordt in het kort per type platform beschreven.
Het rapport dient beschouwd te worden als een momentopname waarin alle courante technieken voor de
bepaling van genetische variatie in DNA onderzocht zijn op bruikbaarheid voor rassenidentificatie in het kader
van DUS onderzoek en arbitrage. Op dit moment maakt de technologie voor de bepaling van
nucleotidenvolgordes in DNA maar ook in RNA nog steeds een sterke ontwikkeling door. De focus ligt daarbij
op miniaturisering en de analyse van zeer lange DNA fragmenten . Hierdoor zal het aantal volledige
genoomsequenties van tal van plantensoorten in publieke databases sterk toenemen. Op termijn kan dit ertoe
leiden dat de ontwikkeling van SNP panels voor DUS toetsen voor elk gewas waarvoor de Naktuinbouw het
rassenonderzoek en de arbitrage toetsen uitvoert (potentieel het gehele plantenrijk) economisch haalbaar
wordt.
De Naktuinbouw komt door de ontwikkeling van SNP gebaseerde, aanvullende DUS toetsen ook in de unieke
positie om gedurende de komende jaren een database op te bouwen met zowel morfologische als genetische
gegevens afkomstig van rassen uit de wereldwijd aanwezige assortimenten. Een dergelijke database vormt een
essentiële basis voor betrouwbaar en efficiënt DUS onderzoek en arbitrage.
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Figuur 1. De verschillende fases en activiteiten in de ontwikkeling van SNP gebaseerde DUS toetsen.

Fase I
Samenstelling van SNP panels voor rassenidentificatie of rassenonderscheid
Probleemstelling
Om een zo goed mogelijke selectie van stabiele polymorfe merkers voor rassenonderscheid te kunnen maken is
op voorhand gedetailleerde kennis van de genetische variatie tussen de rassen in het assortiment noodzakelijk.
Voor een beperkt aantal gewassen waarvoor de Naktuinbouw DUS onderzoek uitvoert is deze informatie in
publiek databases beschikbaar, voor de meeste gewassen slechts gedeeltelijk of helemaal niet. Het is daarom
bij de ontwikkeling van een op SNPs gebaseerd, ondersteunend rassenonderzoek belangrijk ook inzicht te
krijgen in de kosten van onderzoek en experimenten die nodig zijn om de aanwezige genetische variatie in een
gewas assortiment in kaart te brengen. Kennis van de genetische variatie is noodzakelijk om een SNP panel te
kunnen samenstellen dat voldoende informatie bevat om de individuele rassen in een assortiment van elkaar
te onderscheiden. Er zijn verschillende factoren waarmee in dit type onderzoek rekening gehouden moet
worden. Op de eerste plaats de complexiteit van de genoomstructuur. Zo heeft een polyploïde gewas een meer
uitgebreide experimentele benadering nodig om de voor onderscheid geschikte genetische variatie in beeld te
brengen dan een diploïde gewas. Op de tweede plaats het aantal rassen uit het assortiment dat door
Naktuinbouw geregistreerd werd en het aantal rassen in het ‘common knowledge’ domein. Ten derde is wijze
van bestuiven van belang voor de manier waarop de genetisch bepalende kenmerken van een ras gedetecteerd
moeten worden. De rassen van kruisbestuivers vormen genetisch heterogene populaties. Om deze rassen van
elkaar te kunnen onderscheiden moet in ieder geval de genetische diversiteit binnen een ras kleiner zijn dan
tussen rassen. Om dit te bepalen moeten of veel individuele planten worden gegenotypeerd of zal de allelfrequentie van een representatief mengmonster moeten worden bepaald. Dit heeft implicaties voor het aantal
monsters dat moet worden onderzocht en/of voor de keuze van de SNP detectie technologie. Op de vierde
plaats moet rekening worden gehouden met de mate van diversiteit tussen de rassen in het assortiment.
Doorgaans is de diversiteit die van nature voorkomt aanzienlijk maar door intensieve veredeling en het gebruik
van een zeer beperkt germplasma door veredelingsbedrijven, kunnen rassen zeer nauw aan elkaar verwant
zijn. Het kan daarom noodzakelijk zijn om beter onderscheid te maken binnen een individuele gewasgroep. Bij
grote onderlinge verschillen tussengewasgroepen en nauwere verwantschappen tussen rassen binnen een
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groep kan het noodzakelijk zijn voor elke groep de genetische variatie gedetailleerd in kaart te brengen en voor
elk groep apart, mogelijk gedeeltelijk overlappende SNP sets samen te stellen. Tenslotte is het ook niet
ondenkbaar dat door toepassing van moderne veredelings technologieën zoals ‘genome editing’ met CRISPRCas9 en ‘precision breeding’ technieken, er slechts zeer minimale genetische verschillen tussen rassen ontstaan
terwijl er wel duidelijke fenotypische verschillen zoals pathogeen gevoeligheid of resistentie waarneembaar
zijn. Dit vereist extra informatie over de genetische achtergrond van rassen, eventueel afkomstig van de
veredelaar zelf, om een volledig onderscheidend SNP panel met succes te kunnen samenstellen. Een SNP panel
voor rassenonderscheid en DUS onderzoek dient in ieder geval opgebouwd te zijn uit een aantal informatieve
SNPs dat precies de omvang heeft om alle rassen in een bestaand assortiment volledig van elkaar
onderscheiden en dat voldoende robuust is om ook bij toenemende aantallen nieuwe rassen in de toekomst
geruime tijd stand te houden. Een dergelijk, relatief beperkt SNP panel maakt het mogelijk om uit verschillende
technologieplatforms te kiezen voor de gewenste doorvoer (throughput) van monsters. Het aantal SNPs dat
per monster binnen een bepaald tijdsbestek, uur, week of maand gemeten moet worden is ook bepalend voor
de keuze van het platform waarmee tegen acceptabele kosten DNA toetsen voor DUS kunnen worden
uitgevoerd. Daarom is eerst getracht via literatuuronderzoek inzicht te verkrijgen in de manier waarop SNP
collecties kunnen worden samengesteld die voldoen aan alle eisen voor DUS gekwalificeerd rassenonderscheid.
Ook is de literatuur geraadpleegd om een inschatting te kunnen maken van de minimale omvang van een SNP
collectie voor DUS toetsen. Voor de gewassen druif, katoen, tarwe, mais, aardappel en rijst heeft men al met
succes SNP collecties voor toepassing in DUS toetsen kunnen ontwikkelen.

Overzicht van gepubliceerde SNP panels voor rassenonderscheid
Een belangrijk kenmerk van een SNP is het overwegend bi-allelische karakter. In een gewas worden op elke
SNP positie vrijwel uitsluitend twee verschillende allelen aangetroffen, drie allelen zijn relatief zeldzaam. Dit
betekent dat als op een bepaalde SNP positie beide allelen met een frequentie van 50% in de populatie
aanwezig zijn, er met deze SNP onderscheid gemaakt kan worden tussen een helft van de populatie en een
andere helft. Als een tweede SP gevonden kan worden die deze deelpopulaties weer in gelijkmatige delen
opsplitst en vervolgens een derde, vierde, enzovoorts, kan er theoretisch met 8 SNPs onderscheid gemaakt
8
worden tussen 2 = 256 rassen. In de praktijk komen in een gewasassortiment slechts een beperkt aantal
allelen voor met een frequentie van 50%. Bovendien zijn SNPs vaak onderdeel van haplotypes die in een deel
van de populatie gefixeerd kunnen zijn, d.w.z. door selectieve veredeling in homozygote vorm aanwezig zijn.
Deze factoren maken de selectie van een SNP panel voor onderscheid in een assortiment dat zich ook nog kan
uitbreiden doordat nieuwe rassen ontwikkeld worden gecompliceerd. In de literatuur zijn voor de selectie van
SNP panels methodieken beschreven die in grote lijnen overeenkomen en goede resultaten laten zien in
verschillende gewassen. Enkele resultaten behaald in verschillende gewassen worden hieronder beschreven.
Voor druif werd een 48 SNP set ontwikkeld voor rassenidentificatie (Cabezas et al. 2011). De bruikbaarheid van
deze set waarvan de SNPs op basis van de gepubliceerde genoomsequentie gelijkmatig over het genoom
verspreid voorkomen (2 tot 3 SNPs per chromosoom), werd getest op 200 rassen voor definitieve toepassing
op duizenden rassen.
Voor Chinese hoogland katoen rassen is een 23 SNP set ontwikkeld (Kuang et al. 2015) om het rassenonderzoek
voor kwekersrecht te ondersteunen. Het precieze aantal rassen dat gebruikt is om deze test te ontwikkelen is
niet bekend. Deze set wordt nog gevalideerd op een breder assortiment.
Voor de moleculaire genetische typering van Chinese tarwe rassen is een set van 43 SNPs ontwikkeld om
onderscheid te kunnen maken tussen zowel oude landrassen als moderne rassen (Gao et al. 2016). Deze 43
SNP set werd ontwikkeld op basis van 429 rassen. Deze set is robuust en maakt reproduceerbaar onderscheid
tussen alle rassen. De set werd ontwikkeld op basis van de genetische variatie tussen alle 429 cultivars en van
allel frequenties verkregen na hybridisatie van deze cultivars met een 9K tarwe Infinium SNP array.
Voor het onderscheid van mais rassen zijn verschillende SNP sets ontwikkeld (Jones et al. 2010). In een collectie
van 438 mais inteelt lijnen die representatief is voor het germplasma dat in Amerika en Europa in de veredeling
gebruikt wordt, kon met set van 16 SNPs 99.96%, met een set van 42 SNPs 99.99% en met een set van 165
SNPs 100% van de lijnen onderscheiden worden.
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De universiteit van Wageningen heeft voor aardappel een set van 48 SNPs ontwikkeld op basis van een test
panel van 537 aardappelrassen (Chen, Thesis 2016).
Tenslotte is voor rijst (Reig-Valiente et al. 2016) een set van 70 SNPs ontwikkelt op basis van 250 uitsluitend
Japanse rassen.
Uit deze literatuur gegevens komt duidelijk naar voren dat het aantal SNPs dat noodzakelijk is om betrouwbaar
onderscheid te maken tussen rassen niet heel sterk varieert, dit ondanks de verschillen in type gewas en
verschillen in onderlinge verwantschap tussen rassen. Het aantal komt echter zelden boven de 50 SNPs en
varieert overwegend tussen de 42-48 SNPs, aantallen die getest werden op assortimenten bestaande uit 200
tot 537 rassen. In mais is ook het effect van de grootte van de SNP set goed gekwantificeerd en leidde tot de
conclusie dat een set van 42 SNPs in een assortiment van inteelt lijnen reeds optimaal onderscheidend werkt.

Methoden voor SNP identificatie (SNP discovery) ten behoeve van rassenonderscheid
Bij de samenstelling van een SNP panel dient men er rekening mee te houden dat de SNP in het panel
gelijkmatig over het genoom verspreid zijn om een zo goed mogelijke representatie van de genetische variatie
in alle chromosomen zoveel mogelijk te garanderen. Van elk van de bovengenoemde gewassen uit het
literatuuronderzoek is een geannoteerde referentie genoomsequentie gepubliceerd. Dit biedt de mogelijkheid
om SNP posities gelijkmatig over het genoom te selecteren. Bovendien zijn voor deze gewassen commerciële
SNP arrays beschikbaar waarvan de posities van de SNPs op het genoom bekend zijn. Dit maakt deze gewassen
zowel experimenteel als rekenkundig toegankelijker voor de ontwikkeling van een betrouwbaar SNP panel dat
geschikt is voor DUS onderzoek , rassenonderscheid en arbitrage. De in de literatuur beschreven methoden zijn
ook goed bruikbaar voor het ontwerpen van SNP collecties in groente- fruit- en siergewassen die Naktuinbouw
in haar DUS pakket heeft of waarvoor Naktuinbouw via certificering een verantwoordelijkheid heeft op o.a. de
rasechtheid van uitgangsmateriaal in de boom- en fruitsector. Voor sommige gewassen is al moleculair
genetische informatie beschikbaar, zoals voor bijvoorbeeld tomaat, sla, roos etc.. Voor gewassen waarvoor
geen of beperkte publieke moleculair genetische informatie beschikbaar is kunnen ook de methodes die in de
literatuur beschreven zijn door de Naktuinbouw in grove lijnen gevolgd worden.
Hieronder volgen enkele suggesties voor methoden die in aanmerking kunnen komen als moleculair genetische
informatie gedeeltelijk of volledig ontbreekt. Met deze methoden kunnen SNPs geïdentificeerd, geannoteerd
en geselecteerd worden en zou voor elk gewas, nu of op termijn een SNP panel ontworpen kunnen worden die
volledig aan de normen voor toetsen op rasechtheid en raszuiverheid voldoet.

Bepaling van de genetische variatie aanwezig in een assortiment
Voordat een SNP collectie voor rassenonderscheid kan worden samengesteld, dient eerst de genetische
variatie in een gewas of germplasma gedetailleerd in kaart te worden gebracht. In principe betekent dit dat alle
rassen op DNA niveau geanalyseerd zouden moeten worden. Uit onderzoek aan aardappelrassen is echter
gebleken dat met de analyse van 16 rassen, random gekozen uit een assortiment van 84 cultivars, al ruim 80%
van de genetische variatie in het assortiment in kaart gebracht kan worden (Uitdewilligen et al. 2013). Dit
maakt aannemelijk dat een representatieve collectie van 15 tot 20 rassen van een gewas assortiment
toereikend is om genoeg informatie te genereren voor de selectie van een SNP panel voor rassenonderscheid.
Voor de analyse van de representatieve collectie van rassen (RCV) zijn er verschillende opties afhankelijk wat
aan informatie publiek beschikbaar is.

Het gebruik van publieke informatie
Als een belangrijk deel van het germplasma al geanalyseerd is zoals bij tomaat (Lin et al., 2014 en Aflitos et al.,
2014) waar de genetische variatie in 430 verschillende rassen, waaronder moderne rassen van verschillend
type maar ook oude rassen en wilde rassen, gepubliceerd is kan de selectie van SNP sets volledig in silico
worden uitgevoerd. Er zijn in inmiddels in tomaat enkele miljoenen SNPs geïdentificeerd.

De toepassing van SNP arrays
Indien voor een gewas SNP arrays commercieel verkrijgbaar zijn met voldoende data punten (≥ 5K) en
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geannoteerde SNP posities, kunnen deze arrays gebruikt worden voor hybridisatie met alle leden van de RCV
om de genetische variatie (SNPs) in een het assortiment te bepalen. Van gewassen waarvoor een commerciële
SNP array is ontwikkeld, is in het algemeen een genoomreferentie of transcriptoom referentie gepubliceerd,
informatie die gebruikt kan worden voor de selectie van gelijkmatig over het genoom verspreide SNPs.

Het gebruik van genoom sequentie
Bij publieke beschikbaarheid van een referentiegenoom kan van elk lid van de RCV het genoom of
transcriptoom ge-sequenced worden. Door vergelijking van deze sequenties (‘read mapping’) met de
referentiesequentie kunnen de SNPs geïdentificeerd worden. Het aantal SNPs kan variëren van enkele
miljoenen in het volledige genoom tot enkele tienduizenden in een transcriptoom. Bij de selectie van SNPs kan
gebruik gemaakt worden van de chromosoom locaties van de SNPs om een gelijkmatige verdeling van SNPs
over het genoom te garanderen en van de functionele annotatie van het genoom om SNPs in repetitieve
gebieden te vermijden. Wanneer het genoom van een gewas heel complex en/of groot is of wanneer een grote
diversiteit tussen rassen wordt verwacht kan ook eerst een genoom reductie experiment worden uitgevoerd
waarna slechts een deel van de genomen van de RCV wordt ge-resequenced (zie hieronder).

Gebruik van transcriptoom sequenties
Als er geen referentie genoom beschikbaar is kan men besluiten om het transcriptoom in de vorm van
complementair DNA te gebruiken voor identificatie van SNPs. Een transcriptoom analyse levert over het
algemeen voldoende SNPs op, enkele honderdduizenden SNPs vormen geen uitzondering. Het is belangrijk om
er rekening mee te houden dat ongeveer 30.000 genen in een plantengenoom voorkomen en dat daarmee de
resolutie van het genoom wordt bepaald. De constructie van een transcript referentiesequentie is noodzakelijk
om de transcriptomen van de rassen met elkaar te kunnen vergelijken voor SNP identificatie. De constructie
van een referentiegenoom wordt uitgevoerd met speciaal daarvoor ontworpen software die zoveel mogelijk
rekening houdt met verschillen in concentratie tussen de RNA moleculen en met afwijkende RNA moleculen
die van eenzelfde gen afkomstig zijn. Voor de constructie van een transcriptoom referentiesequentie is het aan
te bevelen één enkele variëteit te selecteren voor analyse op een platform dat lange DNA sequenties kan
produceren. Het gebruik van lange sequenties voor assemblage geeft namelijk een aanzienlijke
kwaliteitsverbetering van het referentie transcriptoom. Voor identificatie van de SNPs in het assortiment
kunnen verschillende methoden gebruikt worden. Een voor de hand liggende methode is om voor alle leden
van de RCV het transcriptoom te sequencen in multiplex format op een platform dat een hoge opbrengst geeft
aan kortere sequenties. Deze sequenties kunnen met de referentie worden vergeleken om de posities van de
SNPs die in de RCV aanwezig zijn te bepalen. Deze methode levert een hoeveelheid SNPs op die vergelijkbaar is
met die waarbij een genoom referentie wordt gebruikt en kan volledig onafhankelijk van een
genoomreferentie worden uitgevoerd. Voor gewassen met een complexe genoomstructuur zoals polyploïde
gewassen (aardappel, roos chrysant, tulp) waarvoor nog geen referentiegenoom gepubliceerd is kan daarom
de transcriptoom benadering een uitkomst bieden voor SNP identificatie. Een ander belangrijk voordeel is de
mogelijkheid om de transcriptoom referentie te annoteren. Daardoor kunnen genen geïdentificeerd worden
die in een enkele kopie op het genoom aanwezig zijn, een belangrijke voorwaarde voor een eenduidig toets
resultaat, en/of sterk evolutionair geconserveerd zijn. Op grond van overeenkomsten met een verwante
plantensoort met genoomreferentie kan een indruk van de verdeling van bepaalde genen over de
chromosomen verkregen worden in een gewas waarvan geen genoomreferentie gepubliceerd is. De informatie
die een volledig geannoteerd transcriptoom oplevert maakt het ook mogelijk om de techniek van ‘targeted
sequencing’ of ‘hydrid capture’ toe te passen. Voor ‘hybrid capture’ worden zeer korte, gen-specifieke
fragmenten gesynthetiseerd op basis van geselecteerd transcriptoom sequenties, deze worden gebonden aan
een vaste drager waarmee complementaire chromosomale DNA fragmenten uit oplossing gefilterd worden om
te kunnen worden gesequenced. Voor ‘targeted sequencing’ worden de transcriptoom sequenties gebruikt om
met gen-specifieke PCR primers te ontwerpen en door middel van PCR een verrijking van gewenste genfragmenten uit te voeren voorafgaand aan sequentieanalyse. Op deze manier kan de informatie van het
transcriptoom worden gebruikt om op DNA niveau de gewenste fragmenten te selecteren voor sequentie
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analyse. Omdat slechts een relatief beperkt aantal targets en ook relatief korte chromosomale fragmenten
geselecteerd worden, kunnen samples met deze fragmenten met een veel hogere multiplex factor
gesequenced worden dan samples met een volledig transcriptoom. Hierdoor is het mogelijk een aanzienlijk
aantal rassen in een keer te sequencen waardoor de kosten per variëteit aanzienlijk dalen en een goed beeld
ontstaat van de genetische variatie in een assortiment die gebruikt kan worden voor ontwikkeling van een DUS
toets. Omdat een evenredige verdeling van de SNPs over de chromosomen belangrijk is voor een betrouwbaar
en stabiel SNP panel zou men SNPs in evolutionair geconserveerde genen kunnen selecteren op basis van het
geannoteerde transcriptoom. Hiermee wordt de kans verkleind dat SNPs geselecteerd worden in hyper
variabele delen van het genoom of in genen die meerdere kopieën voorkomen. In principe is deze kans al
minder wanneer er uitgegaan wordt van SNP in het transcriptoom.

Sequence-based Genotyping (SBG)
Er bestaan sinds enkele jaren verschillende methoden waarmee reproduceerbaar random gedeelten van een
plantengenoom geselecteerd kunnen worden voor de identificatie van SNPs. Voor de toepassing van deze
methoden is het niet nodig om over een (gepubliceerde) referentie genoom sequentie of transcriptoom
sequentie te beschikken. Belangrijkste kenmerk van deze methoden is het gebruik van restrictie-enzymen om
tot een reductie van data (complexity reduction) te komen, een principe dat sterk overeenkomt met de AFLP
methode. Alle SBG methoden die op het gebruik van restrictie-enzymen gebaseerd zijn, vallen dan ook onder
het recente SBG patent van Keygene BV. Het nadeel van SBG methoden is dat voor elk ras het volledige
genoom gesampled moet worden en dat er voldoende overlap moet zijn in de gegenereerde datasets van de
individuele rassen van een assortiment. Indien dit voor een representatieve collectie rassen uit een assortiment
uitgevoerd wordt, kan met de verkregen SNPs een panel voor DUS toetsen samengesteld worden. Dergelijke
datasets zijn in het verleden door de Naktuinbouw in samenwerking met Keygene BV voor framboos en
komkommer gegenereerd en kunnen dus in principe gebruikt worden voor de selectie van een SNP panel voor
deze gewassen.

Genotyping by sequencing (GBS) na amplificatie van specifieke target sequenties
Zodra van een gewas een transcriptoom sequentie of een slechts een fragmentarische genoom sequentie
aanwezig is, ontstaat ook de mogelijkheid om collecties van PCR primers te ontwerpen waarmee specifieke
genen of gebieden in het genoom geamplificeerd kunnen worden. Deze mogelijkheid kan benut worden indien
er meer zekerheid nodig is over het aantal SNPs waaruit een panel zou moeten bestaan om volledig
onderscheid te kunnen maken in een assortiment. Dit kan het geval zijn wanneer slechts een beperkt aantal
rassen van het assortiment (<10) is onderzocht op informatieve SNPs. Er is dan weliswaar een groot aantal
SNPs beschikbaar maar door de beperkte representatie kan niet bepaald worden welke SNPs onderscheidend
zullen zijn in het volledige assortiment. Met een collectie van target specifieke PCR primers kunnen honderden
tot duizenden SNP locaties in het genoom geamplificeerd en geanalyseerd worden. Omdat de target specifieke
geamplificeerde fragmenten in multiplex format gesequenced kunnen worden is het mogelijk om veel meer
rassen (≥96) uit het assortiment te analyseren. Daarmee ontstaat een beter beeld van de genetische diversiteit
in het assortiment en wordt het ontwerp van een onderscheidend SNP panel betrouwbaarder.

Gebruik van eigen datasets
Indien Naktuinbouw reeds beschikt over moleculaire data die voor SNP identificatie gegenereerd werden
kunnen als voldoende annotatie van de sequentiefragmenten waarop de SNPs liggen mogelijk ook in
aanmerking komen voor het ontwerp van een SNP set voor rassenonderscheid.

Gepubliceerd DUS onderzoek
Gepubliceerde SNP panels voor rassenonderscheid zouden direct gebruikt kunnen worden indien het
assortiment waarop de sets ontwikkeld en getest werden niet te sterk afwijkt van het assortiment waarop
Naktuinbouw toetst.
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Bovengenoemde opties voorzien in vrijwel elke situatie waarin de genetische variatie in een gewas assortiment
tot in detail bepaald moet worden. Een belangrijk aspect in het onderzoek naar onderscheidende SNP panels is
de sterke nadruk op data analyse. Er moet rekening mee gehouden worden dat de bioinformatica inspanning
voor de kwaliteitscontrole van de sequentie data en de uiteindelijke keuze en toepassing van algoritmes die
samen het protocol (pipeline) zullen vormen voor de selectie van de SNP panels voor de diverse gewassen een
zeer substantieel onderdeel van het DUS onderzoek zal gaan uitmaken.

Algoritmes voor de constructie van een SNP panel voor rassenonderscheid
In de literatuur zijn enkele procedures/algoritmes beschreven die voor een gewas assortiment een robuuste,
betrouwbare en onderscheidende SNP set kunnen opleveren. Een gedetailleerd protocol is beschreven voor
tarwe (Gao et al. 2016) en aardappel (Chen, thesis 2016). Beide protocollen komen er in het kort op neer dat
allereerst SNPs die zeldzame allelen in het assortiment vertegenwoordigen en daardoor alleen onderscheidend
zijn voor slechts enkele rassen eerst uit de dataset verwijderd worden. (SNPs met een ‘minor allele frequency’
(MAF) < 5%). Daarna worden SNPs met een hoge polymorfe informatie inhoud (PIC) geselecteerd. Op deze
manier worden SNPs verkregen met een zo hoog mogelijk onderscheidend vermogen waarbij ook rekening
gehouden kan worden met een gelijkmatige verdeling over de chromosomen. Uit deze nog ruime collectie
SNPs kan een voorlopige set van beperkte omvang worden samengesteld. Deze set heeft over het algemeen
een redelijk maar nog niet volledig onderscheidend vermogen. Doormiddel van UPGMA clustering wordt het
onderscheidend vermogen van de set getoetst om daarna verder geoptimaliseerd te worden. Dit proces wordt
een aantal keren herhaald totdat het onderscheidend vermogen van de set volledig is terwijl de omvang van de
set beperkt blijft. Dit is overigens één van de algoritmes om te komen tot een optimale set, in de literatuur zijn
verschillende verbeterde algoritmes beschreven. Recent heeft de Naktuinbouw één van deze algoritmes op de
eigen datasets van framboos en komkommer met succes kunnen toetsen.

Voorbeelden van mogelijke toepassingen in specifieke gewassen
Tomaat: een volledige in silico benadering
De Sol Genomics Network website geeft toegang tot vrijwel alle publieke genetische en algemene
morfologische informatie van tomaat. Voor tomaat zijn er op dit moment drie referentiegenomen beschikbaar,
Solanum lycopersicum (Heinz 1706), S. pennelli en S. pimpinellifolium (draft). De SolCAP database bevat de
paspoort gegevens van 475 tomaten rassen. De genoomsequenties die de WUR, het INRA en BGI publiek
bepaald hebben van ongeveer 420 rassen is publiek beschikbaar en kunnen gebruikt worden voor SNP
identificatie en analyse.
In principe is het mogelijk om met deze data uitsluitend in silico een SNP panel te construeren.
Tomaat: experimenteel met SNP arrays
Ook zijn er SNP arrays voor tomaat gemaakt waarvan de 8K SolCAP array en de 51K Axiom Tomato Genotyping
array commercieel verkrijgbaar zijn. De SolCAP array bevat 7720 SNPs waarvan 87.1% informatief is. Maar voor
genotypen van verschillende oorsprong daalt het percentage informatieve SNPs per groep naar 44-54%
hetgeen ongeveer overeenkomt met 3000 informatieve SNPs. Met deze hoeveelheid SNPs kan niettemin nog
heel goed een SNP panel voor DUS toetsing in tomaat samengesteld worden. De recent ontwikkelde 51K Axiom
array levert echter meer informatie op waardoor ook de ontwikkeling van afzonderlijke SNP panels voor
specifieke deelassortimenten van tomaat mogelijk is. Door een aantal representatieve rassen uit elk
deelassortiment met behulp van deze SNP array te analyseren kan in principe voor elk deelassortiment een SNP
panel samengesteld worden
Tomaat: experimenteel met transcriptoom of genoomsequentie analyse
In plaats van de SNP array kan ook op een NGS platform voor een aantal van 15 tot 20 rassen in multiplex
format het transcriptoom gesequenced worden. Voor eenzelfde bedrag kan ook van 10 rassen het gehele
genoom met een dekkingsgraad (coverage) van 15x gesequenced worden. De SNPs die zo geïdentificeerd
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worden kunnen geselecteerd worden op optimaal onderscheidend vermogen voor het betreffende
assortiment.
Aardappel
De WUR heeft veel onderzoek gedaan aan rassenonderscheid in aardappel (proefschrift Lujie Chen 2016). Er
werd voor rassenidentificatie een set van 48 SNPs ontwikkeld op een test assortiment van 537 rassen. Het is
aan te bevelen eerst bij de WUR (H.J. van Eck) navraag te doen naar de beschikbaarheid van deze set voor
gebruik door Naktuinbouw. Indien dit niet het geval is kan een experimentele benadering zoals voor tomaat
gevolgd worden.
Roos
Voor roos is geen referentiegenoom beschikbaar. Er is wel een collectie van contigs publiek beschikbaar die
gebruikt kan worden voor ondersteuning van de assemblage van een transcriptoom referentie sequentie. Door
TM
de WUR is een Illumina Axiom SNP array ontworpen en eventueel door de Naktuinbouw te gebruiken voor
SNP identificatie. Ook hier is het nadeel dat de identificatie van SNPs beperkt blijft tot het aantal SNPs op de
array is aangebracht en daarmee gefixeerd is. Op grond van een kosten vergelijk tussen SNP array hybridisatie
en transcriptoom analyse van een aantal representatieve rassen kan men voor een bepaalde benadering
kiezen.

Figuur 2. Beslismodel voor het ontwerp van SNP panels
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Samenvatting
De ontwikkeling van SNP panels voor DUS toetsen is in de literatuur voor diverse gewassen, waaronder ook
gewassen met een complexe genoomstructuur, beschreven. Op grond van de gepubliceerde data is het
aannemelijk dat een panel met 50 SNPs voldoende omvang heeft om onderscheid tussen de rassen te maken
in het merendeel van de gewassen waarvoor de Naktuinbouw DUS toetsen wil . De omvang van de in de
literatuur beschreven panels is gebaseerd op de analyse van de genetische diversiteit van assortimenten die in
grootte variëren. Gegevens over de validatie van de panels in de toetsingspraktijk zijn nog summier. Indien in
de toekomst aanzienlijke uitbreidingen van bepaalde assortimenten verwacht worden kan voor dergelijke
assortimenten eventueel de keuze gemaakt worden om een panel samen te stellen met een robuuster
onderscheidend vermogen dat uit 50 tot 100 SNPs bestaat. Een beslismodel om te komen tot een SNP panel
dat alle eerder beschreven opties in zich heeft is weergegeven in figuur 2. In publieke databases is soms al veel
informatie aanwezig die gebruikt kan worden bij de samenstelling van SNP panels voor gewassen die de
Naktuinbouw op dit moment toetst. Is zeer veel informatie aanwezig zoals voor tomaat, dan kan de selectie
van een SNP panel mogelijk volledig in silico worden uitgevoerd door bioinformatici. Te verwachten valt dat
voor veel gewassen deels of volledig experimentele benaderingen nodig zullen zijn om de genetische diversiteit
in een assortiment in beeld te brengen en daarmee voldoende data te verkrijgen om een SNP panel te kunnen
ontwerpen. Deze experimenten kunnen variëren van DNA-microarray hybridisaties tot de analyse van het
transcriptoom of gedeelten van een genoom. Er zal daarom met investeringen rekening gehouden moeten
worden die nodig zijn om voldoende informatie te verkrijgen voor het ontwerp van de SNP panels. Een
indicatie van deze investeringen is weergegeven in tabel 1.
Verkrijgbare SNP arrays
Aardappel
Tomaat

kosten
20K Infinium SNP array (Vos et al, 2015) SolSTW
GeneChip™ Tomato Genome Array (9000
transcripts)
2x
6x
30x
handling fee service provider

onbekend

€ 350,88
€ 1.052,64
€ 5.263,20
onbekend

51K Affimetrix Axiom™ Tomato Genotyping
Array

Roos

Sla
Peper
Aardbei

192 samples + handling fee
68K Affimetrix Axiom™ Genotyping Array
(WagRhSNP Axiom Array)
192 samples + handling fee
Affimetrix Lettuce (Lactuca sativa) SNP
Genotyping Array (1B520367 Applied
Biosystems™)
Pepper (Capsicum) SNP Genotyping Array
(B520549 Applied Biosystems™)
Affimetrix Axiom™ Strawberry Genotyping
Array

€ 20.160,00

€ 20.160,00

onbekend
onbekend
onbekend

Publieke database sequenties
Tomaat

NCBI databank, referenties INRA, WUR and BGI
WUR 84 rassen
INRA rassen
BGI 350 rassen

Beschikbare datasets NAK
framboos
GBS data
SNP identificatie op basis van transcriptoom analyse
gewas onafhankelijk
transcriptoom analyse I (long reads PacBio)
transcriptoom analyse II (short read NGS) 15-20
varieteiten¹
transcriptoom analyse II (hybrid capture² +
gewas onafhankelijk
short reads sequencing)
96 - ≥ 384 varieteiten¹
transcriptoom analyse II (targeted sequencing³
+ short reads sequencing)
96 - ≥ 384 varieteiten¹

nvt
nvt
nvt
nvt
€ 6.000,00
€ 9.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

¹ 75Gb Illumina HiSeq 2500 voor €9000,- volgens BaseClear prijsopgave aug 2017; ² inclusief prijs collectie capture probes bij
benadering €1000,-; ³ inclusief prijs collectie PCR adapters bij benadering €1000,-

Tabel 1. Kostenberekening van de verschillende benaderingen voor ‘SNP discovery’ (november 2017)
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Fase II
Benchmark van methoden en technologie platforms
De momenteel gangbare methoden voor routinematige SNP detectie kunnen onderverdeeld worden in drie
categorieën. Enerzijds zijn er methoden waarmee zeer precies maar uitsluitend de SNP bepaald wordt, ofwel
door een directe (‘real time’) meting tijdens de reactie ofwel als eindresultaat (‘end point’ meting) van het
TM
TM
reactie. De KASP en de rhAmp reacties maar ook de SNP chiparrays, gebaseerd op hybridisatie met
chromosomaal DNA als probe, zijn voorbeelden van zulke ‘end-point’ metingen. Anderzijds is er inmiddels een
grote verscheidenheid aan methoden voor het efficiënt genereren en analyseren van DNA sequenties om
polymorfe loci te bepalen die vaak collectief als ‘Genotyping by Sequencing’ of ‘Sequence-Based Genotyping’
(SBG) methoden aangeduid worden. Om verwarring te voorkomen zullen deze methoden in dit rapport in het
vervolg collectief als SBG methoden aangeduid worden. Tenslotte is er een categorie van ‘targeted sequencing’
methoden met een breed scala aan toepassingsmogelijkheden maar waarvan recent een aantal meer specifiek
ontwikkeld zijn voor genotypering. De ‘targeted sequencing’ methode wordt in dit rapport aangeduid als een
‘Genotyping by Sequencing’ (GBS) methode.
Zoals eerder aangegeven is een belangrijke factor het aantal SNPs dat nodig is voor een panel waarmee de
eenduidige typering van een nieuw ras en het maken van onderscheid tussen rassen in het commerciële
assortiment uitgevoerd kan worden. Hoewel het theoretisch mogelijk is om met een panel van 16 SNPs 65.536
rassen van elkaar te onderscheiden blijkt uit de praktijk dat de genetische diversiteit van een assortiment niet
gelijkmatig over het genoom verdeeld is vaak door veredeling en selectie geïntroduceerde structuren in de
genetische variatie in een gewasassortiment. In de literatuur is de ontwikkeling van dergelijke panels voor DUS
toetsen beschreven voor een aantal gewassen met genomen van variërende complexiteit. Hieruit blijkt dat
een panel van niet meer dan 50 SNPs in het algemeen voldoende is. Voor de benchmark is daarom uitgegaan
van een panel met 50 tot 100 SNPs.
Voor een aantal gewassen die de Naktuinbouw onderzoekt kan het aantal SNPs in het DUS panel lager
uitvallen. Uit de benchmark blijkt welk effect dit heeft op het kosten van de toets. Het tegenovergestelde is
eveneens mogelijk. Het aantal SNPs zal onvoldoende zijn als er sprake is van een zeer groot assortiment met
een grotere kans op rassen die onderling sterke verwant zijn. Dan kan bijvoorbeeld voor een tweede en/of
grotere collectie te kiezen met behulp van gegevens over de genetische variatie in het assortiment die
verkregen zijn in fase I. Het kan in incidentele gevallen noodzakelijk zijn om de genetische variatie tussen twee
rassen in meer detail en over het gehele genoom in kaart te brengen. Daarvoor komen een aantal methoden in
aanmerking. Als geen referentiegenoom aanwezig is kan men een onder licentie een SBG benadering
toepassen met een hoge opbrengst aan data per monster om zo voldoende overlap tussen de datasets van de
verschillende monsters te garanderen om een goede vergelijking mogelijk te maken. Als voor een plantensoort
wel een referentiesequentie van het genoom of transcriptoom bekend is kan men behalve genoemde SBG
benadering ook een’ targeted sequencing ‘ benadering te volgen waarmee bepaalde gewenste gedeelten van
het genoom gegenotypeerd kunnen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een referentiegenoom kan men in
het uiterste geval besluiten tot sequentieanalyse van het volledige genoom in de betreffende rassen zoals dit in
het ‘Green Forensics’ project is beschreven. Routinematige genoom analyse of ‘whole genome resequencing’
(WGRS) is echter op dit moment ook met de nieuwste NGS technologieplatformen nog verre van concurrerend
met de methoden uit genoemde categorieën. In de benchmark is ook een weergave van de huidige prijsstelling
voor NGS op de Illumina HiSeq platforms op basis van offerte en internet informatie (Genohub) en de
consequenties daarvan voor toepassing van GBS, WGRS en ‘targeted sequencing’.
Naast de omvang van het SNP panel zijn ook de aantallen monsters per gewas die jaarlijks worden onderzocht
een belangrijke factor. De spreiding over periodes waarin monsters aangeleverd worden het aantal monsters
dat tegelijkertijd voor registratie dan wel incidenteel voor arbitrage wordt aangeleverd verlangt bovendien een
grote flexibiliteit in de toetsingsmethodiek en het technologisch platform dat daarvoor gebruikt wordt. Voor de
Naktuinbouw zou een ideale situatie ontstaan indien slechts één technologieplatform voor elk gewas gebruikt
kan worden voor zowel registratie als arbitrage. Maar ook in een dergelijk situatie is het belangrijk over goed
uitvoerbare alternatieve methoden te beschikken. Het gebruik van SNPs in het DUS onderzoek maakt gelukkig
een ruime keuze uit technologieplatformen en alternatieven mogelijk. De technologieën die in de benchmark
zijn opgenomen bezitten alle voor een deel deze flexibiliteit. Bij de gekozen omvang van het SNP panel wordt
een kosten effectieve toepassing van een methode voornamelijk bepaald door de aantallen monsters die
gelijktijdig kunnen worden geanalyseerd om de kosten per monster binnen zekere grenzen te houden. Vallen
de kosten voor een methode buiten deze grenzen dan komen automatisch andere methoden in aanmerking.
De benchmark is ook bedoeld om inzicht in te krijgen in deze kantelpunten. Ook het totaal aan kosten per jaar
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per gewas is een factor waar rekening mee gehouden moet worden. Bij een relatief gering aantal bepalingen
per jaar met een beperkt aantal monsters kunnen de kosten per monster aanzienlijk oplopen terwijl het totaal
aan kosten toch acceptabel blijft. De prijs per monster hoeft dus niet per se doorslaggevend te zijn. In de
overzichtstabel van de benchmark zijn daarom voor alle gewassen de aantallen monsters opgenomen over
2015 en 2016. Op grond daarvan is uitgerekend wat voor elk gewas de jaarlijkse kosten kunnen zijn bij
TM
TM
toepassing van bijvoorbeeld KASP , AgriSeq of assays voor ‘targeted amplification’ gevolgd door ‘highthroughput sequencing’. In de benchmark is overwegend rekening gehouden met de kosten van materialen
zoals chemicaliën, enzymen of kits die voor uitvoering van de methoden in het Naktuinbouw laboratorium zelf
noodzakelijk zijn. Arbeidskosten en aantallen uren voor uitvoering zijn niet openomen, wel is aangegeven of
TM
een methode eenvoudig is uit te voeren of dat er specifieke expertise voor vereist is. Voor de KASP methode
zijn ook de prijzen opgenomen die service providers hanteren voor de uitvoering van deze reacties. Met een
aantal vertegenwoordigers van service providers en technologie leveranciers is uitvoerig gesproken over de
specifieke randvoorwaarden die de Naktuinbouw stelt aan de technologie voor SNP detectie voor de
toetsingen in het kader van het rassenonderzoek en arbitrage. De verslagen van deze gesprekken zijn
opgenomen in de appendices en geven een beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de besproken
methoden en technologie platforms die in de hierna volgende beschrijving van de methoden besproken
worden. In de benchmark zijn uit elk van de drie genoemde categorieën naast al langer toegepaste en bewezen
technologieën ook recent ontwikkelde en verbeterde technologieën opgenomen. Voor elke methode zijn zo
goed mogelijk de kosten per monster in beeld gebracht op basis van enkel materiaal kosten indien door de
Naktuinbouw zelf uitgevoerd of op basis van kosten van service verlening bij uitvoering door een
dienstverlener. Ook worden voor- en nadelen van elke methode vermeld voor zover zij relevant zijn voor de
beoordeling van de technologie als platform voor SNP detectie volgens DUS normen. Tenslotte wordt de
mogelijkheid besproken om de technologie met de daarvoor benodigde apparatuur volledig in het eigen
laboratorium van de Naktuinbouw onder te brengen.

Categorie I: genotyperingsmethoden voor ‘end-point’ bepalingen van SNPs
TM

KASP assay, LGC Genomics Teddington, UK; www.lgcgenomics.com
TM
De Kompetitive Allele Specific PCR (KASP ) assay is een op PCR en fluorescentie gebaseerd genotypering
systeem waarmee SNPs maar ook kleine deleties of inserties in het DNA gedetecteerd kunnen worden. De
TM
KASP methode is zeer flexibel en het aantal SNPs per sample kan gekozen worden in een bereik van een
enkele SNPs tot honderd SNP of meer, een bereik dat voornamelijk begrensd wordt door de aanwezigheid van
andere methoden die kosten-effectiever zijn voor detectie van grote aantallen SNPs (zie benchmark) per
TM
sample. De uitvoering van een KASP reactie beperkt zich onder routineomstandigheden tot het samenvoegen
van drie verschillende reactie componenten. Het uitlezen van het resultaat van de reactie kan na afloop in een
TM
fluorescentie reader. Er is overigens wel een minimaal aantal monsters vereist om een KASP assay goed uit
te kunnen voeren. Tenminste 25 monsters moeten tegelijkertijd geanalyseerd worden om via een cluster
analyse onderscheid te kunnen maken tussen homozygote en heterozygote groepen van allelen op SNP
posities. De prijs per monster in de kosten benchmark is gebaseerd op een reactievolume van 10 ul per
bepaling. Indien een reactievolume van 5 ul kan worden toegepast halveert dit het bedrag per monster. Er is
echter niet bekend of deze reductie die door de leverancier zelf als mogelijkheid genoemd wordt in de praktijk
TM
dezelfde betrouwbare bepalingen oplevert. KASP wordt door vrijwel alle veredelingsbedrijven wereldwijd
toegepast voor kwaliteitscontroles, controles op raszuiverheid en in de merker-gestuurde veredeling waarbij
volstaan kan worden met beperkte aantallen (50-100) SNPs per monster. Het is daarmee de breedst
geaccepteerde methodiek voor kosteneffectieve SNP detectie die zowel in het eigen laboratorium uitgevoerd
kan worden als uitbesteed kan worden bij tal van dienstverleners (service providers), inclusief de fabrikant van
TM
het KASP systeem, LGC Genomics die zelf beschikt over verschillende service centra in Europa.
TM

Principe van de KASP assay.
De assay bestaat uit drie componenten, het DNA sample, twee allel-specifieke forward primers en één
TM
gemeenschappelijke reverse primer en de KASP master-mix. Tijdens de eerste PCR cyclus bindt elke allel-
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specifieke primer met het DNA dat het betreffende allel bevat en kan een complementaire DNA streng
gevormd worden waaraan de reverse primer bindt en er een dubbelstrengs DNA fragment gevormd kan
worden. Omdat alle allel-specifieke primers een gemeenschappelijk gedeelte bevatten kan in de
daaropvolgende PCR amplificatie stappen gebruik gemaakt worden van een algemene primer die een met
specifieke fluorescerende groep gelabeld is.
Omdat de algemene primer aan het 5’ uiteinde een fluorescerende groep heeft, nog dubbelstrengs is en de
complementaire streng een ‘quencher’ aan het 3’uiteinde heeft, staan fluorescerende groep en ‘quencher’ in
direct contact met elkaar en treedt geen fluorescentie op. Pas nadat het allel-specifieke fragment in voldoende
mate is geamplificeerd kan ook de fluorescentie primer binden op het algemene deel van de allel-specifieke
forward primer en zo deelnemen aan de amplificatie. Omdat ‘quencher’ en fluorescerende groep daarbij van
elkaar gescheiden worden zal een fluorescentiesignaal ontstaan dat gerelateerd is aan de hoeveelheid
geamplificeerd fragment. De fluorescentie-primer verdringt in deze reactie langzamerhand de allel-specifieke
forward primer in een competitieve PCR reactie . Omdat SNPs overwegend twee verschillende allelen
vertegenwoordigen zijn worden twee primers met ieder een andere fluorescerende groep (FAM en HEX)
gebruikt voor de detectie van elk allel. Zie figuur 3. Om de samples en experimenten onderling te kunnen
vergelijken kan een apparaat afhankelijke fluorescentie groep aan de reactie worden toegevoegd waarmee de
signaalsterkte genormeerd kan worden. Dit is overigens niet altijd noodzakelijk. In het algemeen is dit ROX,
waarvan het signaal evenredig is met de totale hoeveelheid geamplificeerd DNA.

Figuur 3. Schema KASPTM assay ontleent aan de brochure van LGC Genomics
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Voordelen van de KASP

TM

assay

- Snelle bepaling binnen 24 uur mogelijk.
- Hoge betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de bepalingen in diploïde gewassen.
- Eenvoudige en gewasonafhankelijke implementatie van de routinematige uitvoering van het
TM
KASP protocol in het laboratorium.
- De assay bestaat uit twee componenten die elk afzonderlijk geleverd kunnen worden.
- Apparatuur blijft beperkt tot aanschaf van qPCR machine voor de uitvoering van ‘real time’ PCR
en eventueel pipetteerautomaten/robots.
- Het aantal monsters dat tenminste vereist is om per toetsing een goede bepaling van de beide
allelen in homozygote en heterozygote vorm te kunnen uitvoeren op basis van een cluster
analyse is 22 (LGC brochure ‘DNA requirements for laboratory-validated KASP assays (KASP-OnDemand)’).
- Zeer kosteneffectieve bepaling van beperkte aantallen (1-200) SNPs per monster (zie figuur X,
benchmark resultaat).
TM
- Verschillende dienstverleners kunnen de volledige uitvoering van KASP assays verzorgen (zie
figuur X, benchmark resultaat).
Nadelen van de KASP

TM

assay

- Criteria voor het ontwerp van de primers en de sequenties van de allel-specifieke primers en
TM
reverse primer worden door de leverancier van de KASP assay (LGC) niet vrijgegeven.
- De DNA sequenties met SNPs waarvoor de primers ontworpen moeten worden moeten beschikbaar
gesteld worden aan de leverancier.
- De SNP conversie, d.w.z. het proces van de vertaling van een DNA sequentie met SNP in een KASP
assay is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeboden sequentie, het aantal keren dat een
sequentie in het totale genoom voorkomt en de fysische eigenschappen van de sequentie zelf.
Tegen extra kosten kan eventueel een garantie op de conversie door de leverancier gegeven
worden LGC’s Kasp-On-Demand service. In dat geval moet wel een genoomsequentie bekend zijn.
- De KASP assay levert minder goed reproduceerbare resultaten bij toepassing in polyploïde
gewassen (aardappel, roos, chrysant, etc.).
TM
- Het experimenteel inregelen van reactiecondities voor elke individuele SNP bepaling met KASP is
noodzakelijk voordat routinematige uitvoering kan plaatsvinden .
- Uitvoering van een KASP assay door een dienstverlener is het meest kosten effectief indien wordt
uitgegaan van een 96 of 384 wells format voor toelevering van monsters.
- Service providers accepteren een minimaal aantal samples (96) in 96 wells format.
- Sterke toename in kosten per monster bij gering aantal bepalingen.
Bioinformatica data analyse
In principe kan elke programma waarmee een (cartesiaanse) cluster analyse op de signalen kan worden
uitgevoerd gebruikt worden voor data analyse. Door LGC wordt hiervoor het standalone programma
TM
KlusterCaller geleverd voor de KASP assay analyse.
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Benchmark KASP

TM

assay

Figuur 4. Prijslijst ‘All-inclusive’ service LGC Genomics (Aug 2017)

All-inclusive service LGC Genomics
100 SNPs 60 samples
100 SNPs 100 samples
100 SNPs 189 samples

prijs
€ 7.656,00
€ 6.380,00
€ 6.700,00

prijs per sample
€ 127,60
€ 63,80
€ 35,45

verplichting per gewas
€ 7.656,00
€ 6.380,00
€ 6.700,00

KASP service VHL
100 SNPs 96 samples
100 SNPs 192 samples

prijs
€ 5.200,00
€ 6.700,00

prijs per sample
€ 54,17
€ 34,90

verplichting per gewas
€ 5.200,00
€ 6.700,00

Tabel 2

Referenties:
Semagn, Kassa; Babu, Raman; Hearne, Sarah; Olsen, Michael (10 July 2013). "Single nucleotide polymorphism genotyping
using Kompetitive Allele Specific PCR (KASP): overview of the technology and its application in crop improvement".
Molecular Breeding. 33 (1): 1–14. doi:10.1007/s11032-013-9917-x

LGC Genomics, https://www.lgcgroup.com/contact-us/find-a-local-office/?country=Netherlands
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TM

rhAmp assay, IDT Integrated DNA technologies
IDT heeft een nieuwe SNP Genotyping technologie ontwikkeld die het op de markt brengt onder de naam
TM
TM
rhAmp SNP Assay. Dit systeem lijkt sterk op KASP maar gebruikt een ander type oligonucleotide primer
TM
voor een niet-competitieve amplificatie van DNA fragmenten met SNP loci. Daardoor is het rhAmp systeem
TM
eenvoudiger in het laboratorium op te zetten dan een KASP assay waarvoor de primerconcentraties
TM
nauwkeurig ingeregeld moeten worden. Verder biedt het rhAmp systeem vergelijkbare voor- en nadelen als
TM
TM
het KASP systeem. IDT levert ook zogenaamde gBlocks , dit zijn synthetische dsDNA fragmenten van 35 bp
TM
TM
of langer die gebruikt kunnen worden als controle target in een KASP of rhAmp assay.
Principe van de rhAmp assay
TM
Van de rhAmp oligonucleotide primers overlapt de 5-’upstream primer het SNP locus terwijl de 3’downtream primer op 40bp of verder downstream van de SNP positie verwijderd is (figuur 5). Beide primers
zijn aan het uiteinde voorzien van enkele ribonucleotiden (RNA basen) en een chemische groep die het speciale
Taq polymerase blokkeert. De amplificatie start als de uiteinden van beide primers verwijderd worden door het
RNaseH2 dat aan de reactie mix is toegevoegd en de geblokkeerde uiteinden van beide primers afsplitst bij de
ribonucleotiden. Afsplitsing door het RNaseH2 gebeurt alleen als de hybridisatie van de PCR primer met de
target sequentie helemaal perfect is. Dit verhoogt de specificiteit van de PCR en voorkomt de vorming van
primer-dimeren die de amplificatie van de target sequentie negatief beïnvloeden. Een probe voorzien van een
fluorescentie groep en een quencher-groep wordt tijdens de PCR reactie door het DNA polymerase ontdaan
TM
van zijn quencher waardoor een fluorescentiesignaal ontstaat dat net als bij de KASP assay zo nodig realtime kan worden uitgelezen. De probe is gedeeltelijk complementair aan het niet-target specifieke deel van de
TM
5’-upstream PCR primer en kan dus in elke SNP assay gebruikt worden. Het voordeel van het rhAmp is dat
TM
het een hogere specificiteit heeft dan het KASP systeem o.a. omdat er geen primer-dimeer vorming kan
tm
plaatsvinden en omdat de werking van het gebruikte DNA polymerase (IDT Hawkeye Taq polymerase)
negatief beïnvloed wordt door eventuele mismatches tussen primer en target sequentie

Figure 5. Schematische presentatie of a rhAmp™ SNP Genotypering PCR cyclus.
Alle reactie componenten zijn al gemengd aanwezig 1) Beide allel-specifieke primers hybridiseren met het SNP locus (target).
2) RNase H2 enzym knipt alleen de primers op maat die perfect hybridiseren zodat IDT Taq polymerase zijn werk kan doen.
3) Tijdens de eerste twee amplificatie cycli wordt een sequentie ingebouwd waarmee een reporter probe kan hybridiseren.
4) Polymerase reactie leidt tot degradatie van de probe waardoor deze de quencher verliest en een signaal gegenereerd wordt.

Voordelen rhAmp assay
- Snelle bepaling binnen 24 uur mogelijk.
- Hoge specificiteit van de PCR reactie leidt tot betere signalen waarmee de verschillen in allel
frequentie tussen homozygote en heterozygote SNP posities in diploïde gewassen gemeten kunnen
worden.
- Eenvoudige en gewasonafhankelijke implementatie van de routinematige uitvoering van het
TM
TM
rhAmp protocol in het laboratorium. Eenvoudiger dan KASP .
- De assay bestaat uit drie componenten die elk afzonderlijk geleverd kunnen worden.
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- Apparatuur blijft beperkt tot aanschaf van qPCR machine voor de uitvoering van ‘real time’ PCR
en eventueel pipetteerautomaten/robots.
- Het aantal monsters dat tenminste vereist is om per toetsing een goede bepaling van de beide
allelen in homozygote en heterozygote vorm te kunnen uitvoeren op basis van een cluster
TM
analyse is vergelijkbaar met KASP
- Zeer kosteneffectieve bepaling van beperkte aantallen (50-100) SNPs per monster (zie figuur X,
benchmark resultaat).
TM
- De hoge specificiteit van rhAmp assay maakt dit type end-point technologie mogelijk ook
geschikt voor de bepaling van allel dosage (AAAA, AAAB, AABB, ABBB en BBBB) in tetraploïde (aardappel,
roos) en
hexaploïde (chrysant) gewassen.
- De sequenties van de allel-specifieke primers en reverse primer kunnen via een web interface
worden ontworpen en besteld. De sequenties van de primers staan ter beschikking van de
gebruiker.
Nadelen rhAmp assay
- De rhAmp technologie is zeer recent ontwikkeld en heeft daarom nog geen brede toepassing in de
plantenwereld gevonden.
- De DNA sequenties met SNPs waarvoor de primers ontworpen moeten worden moeten beschikbaar
gesteld worden aan de leverancier.
- De SNP conversie, d.w.z. het proces van de vertaling van een DNA sequentie met SNP in een
TM
rhAmp assay is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeboden sequentie, het aantal keren dat
een sequentie in het totale genoom voorkomt en de fysische eigenschappen van de sequentie zelf. Dit geldt in
principe voor alle SNP bepalingen.
TM
- Uitvoering van een rhAmp assay door een dienstverlener is (nog) niet mogelijk.
- Sterke toename in kosten per monster bij gering aantal bepalingen.
Bioinformatica data analyse
In principe kan elke programma waarmee een (cartesiaanse) cluster analyse op de signalen kan worden
uitgevoerd gebruikt worden voor data analyse.

Benchmark
TM
De hoeveelheid reacties voor de rhAmp SNP assay mixen in de prijsopgave is gebaseerd op een
reactievolume van 10 µl. Het is ook mogelijk om de assay uit te voeren in een 5 µl reactievolume hetgeen leidt
tot een kostenreductie van 50%. Het is niet bekend of dit een reële praktijk optie is. De kostenberekeningen
zijn daarom gebaseerd op een reactievolume van 10 µl. Alle benodigde gegevens voor de kostenberekeningen
zijn beschikbaar via de web pagina’s van IDT. Er is uitgegaan van de aanwezigheid van een Biorad CFX96/384
TM
real-time PCR apparaat (€40.000,- - 50.000,-) op de Naktuinbouw voor de uitvoering van de rhAmp assays.
Afschrijving, exploitatie en onderhoudskosten zijn niet meegenomen in de kosten berekening.

Uitvoering NAK laboratorium
100 SNPs 200 samples
100 SNPs 2500 samples
100 SNPs 6000 samples

Tabel 3

prijs
€ 18.126,00
€ 37.900,00
€ 79.500,00

prijs per sample investering per gewas
€ 90,63
€ 18.126,00
€ 36,10
€ 37.900,00
€ 33,39
€ 79.500,00
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SNP arrays, Agilent, Affimetrix and Illumina
SNP arrays zijn eigenlijk DNA microarrays die de allel-specifieke oligonucleotiden van enkele duizenden tot
tienduizenden SNP loci bevatten. SNP arrays zijn bedoeld voor genoom brede detectie van SNPs mogelijk te
maken ten behoeve van QTL analyse en genotype fenotype associatie studies (GWAS). De kosten per
geanalyseerd monster liggen ongeveer een factor 10 hoger dan de eerder hierboven genoemde methoden.
Omdat de investeringskosten voor een SNP array aanzienlijk zijn, zijn het vooral academische consortia
geweest die samen met het bedrijfsleven ervoor gezorgd hebben dat er al vroeg SNP arrays voor economisch
belangrijke gewassen beschikbaar kwamen. Ondanks de hoge kosten per sample kunnen SNP arrays voor de
Naktuinbouw toch interessant zijn voor een genoom brede analyse van de genetische variatie tussen rassen bij
arbitrage. Voor een aantal gewassen waarvoor de Naktuinbouw DUS toetsen uitvoert zijn SNP arrays
verkrijgbaar (zie tabel ..). Ook voor de bepaling van de genetische diversiteit in een assortiment met een
beperkt aantal representatieve rassen kunnen SNP arrays gebruikt worden zoals beschreven onder fase I. De
kosten voor een SNP array analyse kunnen sterk uiteenlopen en zijn ook afhankelijk van de service verlener. De
kosten van de SNP array zelf kan variëren van honderd tot een paar honderd euro.

Verkrijgbare SNP arrays
Aardappel
Tomaat

Roos

Sla
Peper
Aardbei

Beschrijving

prijs

20K Infinium SNP array (Vos et al, 2015) SolSTW

onbekend

GeneChip™ Tomato Genome Array (9000 transcripts)
2 SNP arrays
6 SNP arrays
30 SNP arrays
handling fee service provider

€ 350,88
€ 1.052,64
€ 5.263,20
onbekend

51K Affimetrix Axiom™ Tomato Genotyping Array
192 samples + handling fee

€ 20.160,00

68K Affimetrix Axiom™ Genotyping Array (WagRhSNP Axiom Array)
192 samples + handling fee

€ 20.160,00

Affimetrix Lettuce (Lactuca sativa) SNP Genotyping Array (1B520367
Applied Biosystems™)
Pepper (Capsicum) SNP Genotyping Array (B520549 Applied Biosystems™)

onbekend

Affimetrix Axiom™ Strawberry Genotyping Array

onbekend

onbekend

Table 4

Bioinformatica data analyse
In principe kan elke programma waarmee een (cartesiaanse) cluster analyse op de signalen kan worden
uitgevoerd gebruikt worden voor data analyse. In het algemeen voeren de service providers ook standaard de
data analyse uit met software die geschikt is voor de analyse van data afkomstig van een specifieke array
technologie. De opdrachtgever ontvangt voor elk monster de geanalyseerde data en op verzoek ook de ruwe
data.
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Categorie II
Genotyperingsmethoden voor SNP detectie gebaseerd op high through-put sequencing (GBS)
Categorie IIa: Random genoomdata reductie technologieën gevolgd door high-throughput
sequencing
DOP PCR-seq
‘Degenerated oligonucleotide primer’ (DOP) PCR is oorspronkelijk ontworpen om het probleem van de geringe
hoeveelheid DNA die uit weefselpreparaten geïsoleerd kon worden op te lossen door middel van amplificatie
van het genomische DNA (‘whole genome amplification’ (WGA)) met random primers.
Van DOP PCR bestaan inmiddels verschillende varianten zoals ‘Improved Primer Extension Preamplification (IPREP-PCR)’ en ‘GenomePlex Whole-Genome Amplification’. DOP PCR kan echter ook worden toegepast voor
preferentiële amplificatie van delen van het genoom. Hiervoor kunnen quasi-specifieke primers worden
gebruikt zoals in de meer bekende ‘Random Amplified Polymorphic DNA’ (RAPD) PCR methode. DOP PCR in
combinatie met quasi-specifieke primers is een van de mogelijkheden om reproduceerbaar gedeelten van het
genoom in individuele rassen te amplificeren. De PCR producten (amplicons) worden vervolgens gesequenced
in op een willekeurig NGS platform een multiplexed format. De reproduceerbaarheid van de methode is echter
sterk gevoelig voor de gebruikte DNA concentratie in de reactie mix en de zuiverheid van het DNA preparaat.
Bovendien kan het voorkomen dat kortere DNA fragmenten preferentieel geamplificeerd worden (Cold Spring
Harbor protocols 2008). Niettemin kan deze methode een goedkoop alternatief bieden voor de gepatenteerde
SBG methoden die hieronder beschreven worden. De kosten per sample worden vrijwel uitsluitend bepaald
door de prijs van de sequentie analyse en het aantal samples dat tegelijkertijd op een NGS platform
geanalyseerd kan worden.

Sequence-Based Genotyping
De Sequence-Based Genotyping (SBG) technologie is gepatenteerd door Keygene BV en kan alleen na het
verkrijgen van een licentie toegepast worden. SBG is min of meer een verzamelnaam voor de vele methoden
die inmiddels ontwikkeld zijn om een reproduceerbare selectie van gereduceerde delen van een genoom door
middel van restrictie enzym digestie mogelijk te maken. Naast de oorspronkelijke versie van SBG zoals
gepubliceerd door Elshire et al., 2011 is er ook de RAD sequencing (RADseq) methode door Floragenix als
service aangeboden. Keygene heeft enkele van de AFLP methode afgeleide patenten voor SBG toegekend
gekregen op basis van het algemene kenmerk ‘complexity reduction’ op basis van restrictie-enzym digestie
waarmee het een monopolie verworven heeft op het gebied van SBG toepassingen. Zowel Floragenix als LGC
Genomics hebben een licentie om SBG/RAD te kunnen aanbieden. De Naktuinbouw heeft in het recente
verleden door Keygene BV een SBG analyse laten uitvoeren voor 96 rassen van framboos (Rubus). Uit de
analyse blijkt onder andere een kenmerkend aspect van SBG. Zelfs bij de analyse van slechts 96 samples in
multiplex format wordt toch onvoldoende overlap in de datasets van de afzonderlijke samples (missing data)
aangetroffen om deze techniek in een groot assortiment effectief en betrouwbaar in te kunnen zetten. De
mate waarin de representatie van het genoom nog verder gereduceerd kan worden is begrensd omdat deze
sterk afhangt van de gekozen restrictie enzymen en de efficiëntie waarmee deze enzymen het DNA knippen.
Een remedie is een hogere data opbrengst per monster die in principe leidt tot een lagere multiplex factor en
verhoging van de analyse kosten per sample. De mogelijkheid bestaat bovendien dat voor verschillende
gewassen verschillende combinaties restrictie-enzymen uitgetest moeten worden om tot een optimale
‘complexity reduction’ te komen bij een gewenste multiplex factor. Dit is niet alleen tijdrovend maar vereist
ook een aantal proef runs op een sequentieplatform (Illumina). Eenmaal ingeregeld kan SBG/RADseq protocol
goede reproduceerbare resultaten geven. Er zijn verschillende service verleners die SBG (LGC Genomics) en
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RAD sequencing (Floragenix) aanbieden. Floragenix offreert een prijs vanaf $70 per sample voor RAD
sequencing.
Indien de Naktuinbouw volledig onafhankelijk wil zijn van een service verlener voor SBG of RAD zal zij bij
Keygene een licentie moeten aanvragen. Eenzelfde licentie zou mogelijk in de toekomst ook moeten worden
verleend aan collega instituten die dezelfde DUS toetsen willen uitvoeren. Dit geeft mogelijk een ongewenste
afhankelijkheid en de vraag is of de aantallen monsters substantieel zijn om licentiekosten per bepaling laag te
houden (zie ook GMAS). Gezien de lengte van de experimentele fase om tot een goed reproduceerbare en
stabiele protocol te komen en de vereiste licentie dan wel afhankelijkheid van gelicenseerde service verleners
lijkt SBG/RADseq op dit moment minder geschikt voor de uitvoering van DUS toetsen.
Principe van Sequence-Based Genotyping
Een groot voordeel van SBG of RADseq is dat SNP identificatie en detectie in een methode bijeengebracht zijn
zodat geen referentiesequentie noodzakelijk is voor de identificatie van SNP loci. Voor genotypering in rassen
met een complexe genoomstructuur kan dit een groot voordeel zijn. De reductie in de presentatie van het
genoom wordt verkregen door een of twee restrictie-enzymen te gebruiken die het chromosomale DNA met
lage frequentie knippen. Vervolgens worden net als bij AFLP de restrictie sites voorzien van adapters waarmee
zowel sample specifieke barcodes als Illumina platform afhankelijke primersequenties worden toegevoegd.
Afhankelijk van de vereiste data opbrengst wordt de multiplex factor voor het aantal te combineren samples
bepaald. Sequentie analyse vindt plaats op het Illumina platform. Zie figuur 6.
Figuur 6 Schema met principe van RAD sequencing
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Bioinformatica data analyse
De analyse van SBG data kan in geval van substantiële hoeveelheden ontbrekende data gecompliceerd zijn
omdat imputatie, d.w.z. een statistisch onderbouwde reparatie, op de data uitgevoerd moeten worden. Voor
diagnostiek toepassingen is dit in principe ongewenst. Eenduidige diagnostiek is alleen mogelijk als er
voldoende overlap is tussen de datasets van de individuele monsters. Alleen dan kan de analyse van SBG data
volgens met standaard software protocol voor SNP detectie verlopen. In het GBS project met framboos en
komkommer is gebruik gemaakt van een software pipeline gebaseerd op R-scripts en Python-scripts.

Literatuur referenties
Elshire RJ, Glaubitz JC, Sun Q, Poland JA, Kawamoto K, et al. (2011) A Robust, Simple Genotyping-by-Sequencing (GBS)
Approach for High Diversity Species. PLoS ONE 6(5): e19379. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0019379
Davey Mark, JW and Blaxter, ML (2010) RADSeq: next-generation population genetics. Briefings in Functional Genomics,
Volume 9, Issue 5-6, 1 December 2010, Pages 416–423, https://doi.org/10.1093/bfgp/elq031
Torkamaneh D, Laroche J, Belzile F (2016). Genome-Wide SNP Calling from Genotyping by Sequencing (GBS) Data: A
Comparison of Seven Pipelines and Two Sequencing Technologies. PLoS ONE 11(8): e0161333.
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0161333

Transcriptome-seq
Onder Fase I, ‘Samenstelling van SNP panels voor rassenidentificatie of rassenonderscheid’ werd onder het
hoofd ‘Gebruik van transcriptoom sequenties’ pagina 6 beschreven hoe met een transcriptoom gebaseerde
referentie sequentie de genetische variatie in een assortiment in kaart gebracht kan worden. De aantallen SNPs
die op deze manier verkregen worden kunnen, afhankelijk van de genetische diversiteit in het assortiment,
variëren van enkele duizenden tot enkele honderdduizenden. Op grond van de informatie van de genfunctie
die uit de sequentie afgeleid kan worden kunnen SNP locaties geselecteerd worden met een hoge kans op goed
TM
TM
TM
resultaat in een KASP , rhAmp of AgriSeq assay en assays voor ‘targeted amplifcation’ gevolgd door highthroughput sequencing.
In principe kan transcriptoom sequencing beschouwd worden als een methode voor ‘genome reduction’ of
‘data complexity reduction’ ook toegepast worden voor rassenidentificatie en rassenonderscheid. Na analyse
van de transcriptomen van 15-20 representatieve rassen, kan uitgerekend worden hoeveel sequentie data van
een nieuw sample of ras nodig is om met grote zekerheid de allelverhouding op een bepaald aantal
informatieve SNP locaties te kunnen bepalen. De hoeveelheid sequenties per ras bepaalt vervolgens het aantal
samples/rassen dat tegelijkertijd op een high-throughput sequencing platform geanalyseerd kan worden.
Nadeel van directe transcriptoom sequentie analyse voor rassenonderscheid is dat van elk te analyseren ras
voldoende zaailingen of jonge weefsels beschikbaar moeten zij om het RNA te isoleren en om daar vervolgens
complementair DNA van te kunnen maken. Dit is een tijdrovende en relatief kostbare voorbewerking in
vergelijking met andere ‘genome reduction’ methoden.
Een alternatief is om de informatieve SNP posities en omliggende sequenties in het transcriptoom te gebruiken
voor het ontwerp van ‘target’ specifieke PCR primers. Deze worden door leveranciers als mengsel in grote
aantallen, tot enkele duizenden verschillende primers aangeleverd tegen aantrekkelijke prijzen. Targeted
amplificatie van het DNA met deze PCR primers gevolgd door high-throughput sequentie analyse van meerdere
samples/rassen tegelijkertijd is daarom aanzienlijk doelmatiger dan de procedure waarin RNA isolaties en cDNA
synthese uitgevoerd worden. Enkele methoden voor targeted amplificatie gevolgd door high-throughput
sequentie analyse worden onder categorie IIb: ‘Methoden voor SNP detectie gebaseerd op genoom reductie
door ‘targeted amplification’ gevolgd door multiplex high-throughput sequencing’ beschreven.
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SNP detectie gebaseerd op Whole Genome Re-Sequencing
‘Whole genome re-sequencing’ (WGRS) kan beschouwd worden als de ultieme ‘genotyping by sequencing’
methode. De WGRS methode produceert over het algemeen grote hoeveelheden korte DNA sequenties (100200bp) die vergeleken kunnen worden met een referentiegenoom dat beschikbaar is. Dit levert informatie over
de aanwezigheid en de positie van SNPs, SSRs en INDELs (inserties en deleties) over de volle breedte van het
genoom van elk individueel ras ten opzichte het referentiegenoom. Door een database aan te leggen waarin
voor elk ras gedocumenteerd is welk allel op elke SNP, SSR of INDEL positie in het genoom voorkomt kan met
WGRS de volledige genetische variatie/diversiteit in een gewas assortiment bepaald worden. Afhankelijk van
de kwaliteit van het referentiegenoom is het in zeldzame gevallen ook mogelijk structurele variatie veroorzaakt
door inversie en translocatie van chromosomale fragmenten in het genoom te detecteren. Individuele rassen
kunnen met WGRS daarom zeer nauwkeurig en in het kleinste detail met elkaar vergeleken worden. Dit maakt
het mogelijk om ook bij zeer sterke verwantschap nog onderscheid te kunnen maken tussen individuele rassen.
Een voorbeeld hiervan is het door de Naktuinbouw in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam
uitgevoerde project ‘Green Forensics’ (zie hieronder). Voor een genoom brede inventarisatie van de genetische
variatie in een gewas, bepaalt niet alleen de grootte van het genoom maar ook het niveau van ploïdy de
hoeveelheid sequentie data die noodzakelijk is voor een betrouwbare identificatie van SNPs. Voor een
reproduceerbare bepaling van 90% van alle SNPs in het genoom in ieder sample, is voor diploïde gewassen
tenminste 15x en voor tetraploïde gewassen (aardappel) 48x dekkingsgraad van het genoom met sequentie
data (genome coverage) noodzakelijk voor de bepaling van de allelen (Song & Zhang 2016, Uitdewilligen et al.
2013). Voor een bepaling van zeldzame allelen dient de genome coverage zelfs hoger te zijn, voor het humane
genoom is 30x de standaard en voor aardappel is een genome coverage van 60x-80x de ondergrens
(Uitdewilligen et al. 2013).
De vereiste hoeveelheid sequentie data wordt dus sterk bepaald door de nauwkeurigheid waarmee de
verhouding van de individuele allelen op een SNP positie bepaald moet worden. Daarnaast wordt de
onderlinge overlap van sequentie data afkomstig van de individuele monsters/rassen ook bepaald door de
dekkingsgraad van het genoom (‘genome coverage’). Bij een lage genome coverage van bijvoorbeeld 0.1x
wordt de gemeenschappelijke overlap van SNP posities in alle rassen zo gering dat de verschillen tussen de
rassen alleen zichtbaar gemaakt kunnen worden door paarsgewijze vergelijking van individuele rassen op basis
van overlappende SNP posities. Een dergelijke benadering is toegepast in het ‘Green Forensics’project (zie
hieronder). Het gebruik van een lage ‘genome coverage’ heeft als nadeel dat voor elk nieuw ras de
paarsgewijze vergelijking opnieuw moet worden uitgevoerd met de volledige collectie van eerder getypeerde
rassen.
Wanneer WGRS met een hoge ‘genome coverage’ wordt uitgevoerd kan ook de variatie tussen individuen van
een enkel ras zichtbaar gemaakt worden. Dit kan overigens tot problemen bij de bepaling van de ras specifieke
genetische variatie leiden indien er sprake is van grote variatie binnen een enkel ras. In dit geval kan men
besluiten om meerdere individuen per ras apart te sequencen dan wel het DNA van een aantal individuen per
ras samen te voegen en deze als een monster te sequencen. De allel dosage kan vervolgens gebruikt worden
als criterium voor de definitie van de ras specifieke genetische variatie.
Een belangrijk aspect van genotypering met WGRS is de bioinformatica software die voor de SNP detectie
gebruikt wordt. Er zijn daarvoor diverse software pipelines beschikbaar die onderling sterke verschillen in het
eindresultaat van de analyse kunnen vertonen. Vanwege deze verschillen is het noodzakelijk de software voor
toepassing in het DUS onderzoek te valideren en in een vroeg stadium internationaal overeenstemming te
bereiken over de acceptatie van een duidelijk gedefinieerde standaard waaraan de software dient te voldoen.
Voor de humane diagnostiek op basis van WGRS zijn speciale richtlijnen opgesteld waaraan software dient te
voldoen om polymorfisme in het DNA betrouwbaar en reproduceerbaar (stabiel) te identificeren
(https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm509814.htm). Voor toepassing van
WGRS voor DUS toetsingen en/of arbitrage kan het interessant zijn om deze richtlijnen als uitgangspunt te
hanteren voor het ontwerp van een standaard software pipeline. Een zeer rekenintensief onderdeel van de
procedure is de mapping van korte sequenties tegen het referentiegenoom en de daarop volgende identificatie
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van SNP posities en allel frequenties. Afhankelijk van de aantallen analyses die per tijdseenheid uitgevoerd
moeten worden vereist dit in de toekomst mogelijk investeringen in op Europese schaal op te zetten
‘distributed computing’ infrastructuur. Dit betekent op termijn dat de opbouw van een database en het
ontwerp van richtlijnen voor genoom brede genotypering van plantenrassen op basis van WGRS data veel
aandacht en specifieke kennis zal vergen.
Benchmark
De mogelijkheid om een genoom breed te genotyperen met WGRS zal aantrekkelijker worden naarmate de
kostprijs van NGS data in de toekomst nog verder daalt. Op dit moment is het enige platform dat een humaan
genoom (100 Gbase, 30x genome coverage) kan analyseren tegen een prijs van $1000 (USA) het Illumina HiSeq
X platform. Dit platform dat aanvankelijk alleen beschikbaar was voor het sequencen van humaan DNA kan
sinds kort ook voor planten gebruikt worden. In Shenzen, China wordt op dit moment de BGISEQ-500 van
Chinees fabricaat gebruikt, waarmee een human genoom voor $600 (USA) geanalyseerd kan worden. De
verwachting is dat deze trend in kostenverlaging verder door zal zetten. Kenmerk van deze platformen is dat de
kosten per monster lager zijn naarmate meer monsters tegelijkertijd geanalyseerd worden. De prijs per 100Gb
data is een daarom een betere maatstaf voor vergelijking van kosten. De prijs die voor 100Gb data afkomstig
van een Illumina HiSeq 2500 platform betaald moet worden kan namelijk per service provider sterk
uiteenlopen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met extra kosten voor de sample bereiding in
multiplex format die zo mogelijk ook door de Naktuinbouw zelf uitgevoerd kan worden. Een redelijke indruk
van courante prijzen voor sequentieanalyse geeft de Genohub NGS brooker site (https://genohub.com/)
waarop een groot aantal service verleners hun prijzen presenteren. In deze rapportage wordt in de benchmark
berekeningen uitgegaan van een bedrag van € 9000,- voor 100Gb data (paired reads, 2x 150 bp) afkomstig van
een Hiseq 2500/3000/4000 platform. Dit op basis van de indicatie gegeven door de firma BaseClear in Leiden.
Indien een HiSeq X gebruikt wordt variëren de kosten ruwweg van € 1000 tot € 2500,- per 100 Gb per
dienstverlener op Genohub.com (Aug 31, 2017).
Wanneer voor diploïde gewassen een genome coverage van 15x en voor tetraploïde gewassen een genome
coverage van 48x wordt aangehouden, kunnen dit moment voor een bedrag van € 9000,- op een Illumina
HiSeq X platform (firma BaseClear Leiden) niet meer dan 3 aardappel planten/rassen tegelijkertijd worden
geanalyseerd op de meest voorkomende SNPs. Dit komt neer op bedrag van € 3000,- per plant/ras. Indien geen
rekening gehouden hoeft te worden met heterozygote allelen in diploïde rassen zou men kunnen volstaan met
een genome coverage van 7x-10x. Indien als voorbeeld het gewas komkommer genomen wordt dat ongeveer
het kleinste genoom (350 Mbp) heeft van de gewassen die de Naktuinbouw nu toetst met mogelijk nog
zaadvaste, niet-hybride rassen in het assortiment, zouden er 30 tot 40 planten/rassen tegelijkertijd
geanalyseerd kunnen worden hetgeen neerkomt op een bedrag van € 300,- tot € 225,- per plant/ras. Voor
komkommer F1 hybride rassen betekent dit een analyse van maximaal 15 planten/rassen met een bedrag van
€ 600,- per plant/ras.

SNP detectie gebaseerd op Whole Genome Re-Sequencing : Green Forensics
In het Green Forensics project, een samenwerking tussen Naktuinbouw en de Universiteit van Amsterdam, is
een methode ontwikkeld om met WGRS nauwkeurig verschillen tussen rassen te kunnen bepalen bij een lage
dekkingsgraad van het genoom. De methode bestaat uit een aantal stappen, kwaliteit controle op de sequentie
data, een vergelijking van de geselecteerde sequenties met een referentiesequentie, de identificatie van SNP
posities en allelen per ras en tenslotte een paarsgewijze vergelijking van de rassen op basis van de allel
verschillen/overeenkomsten in de overlappende SNP posities tussen de rassen. Indien voor een gewas een
referentiesequentie ontbreekt wordt een pseudo-referentiesequentie uit dezelfde sequentie data
gegenereerd. Het Green Forensics project heeft onder andere aangetoond dat tulpen rassen al van elkaar
onderscheiden kunnen worden of als identiek aangemerkt bij een relatief lage genome coverage van sequentie
data. De lage dekkingsgraad van het genoom heeft tot gevolg dat de SNP posities in het genoom maar voor een
deel in elk ras/sample teruggevonden worden, er is dus een beperkte overlap van SNP locaties in alle
rassen/samples. Daarom wordt een paarsgewijze vergelijking van de rassen/samples op basis van de allel
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frequenties op overlappende SNP posities uitgevoerd met als resultaat een matrix met genetische afstanden
tussen de rassen die gebruikt kan worden om de verschillen en overeenkomsten tussen de rassen te
visualiseren.
De in het project gebruikte sequentie data zijn afkomstig van het Ion Torrent NGS platform. De onderdelen van
de gebruikte bioinformatica pipeline voor kwaliteit controle en vergelijking van de sequenties met de
referentie sequenties zijn dan ook specifiek voor data van dit platform. Voor sequentie data afkomstig van het
aanzienlijk kosten-effectievere Illumina platform is in de literatuur een vergelijkbare bioinformatica pipeline
beschreven onder de naam GBS-SNP-CROP (Melo et al., 2016). Deze software is publiek beschikbaar en
ontwikkeld voor GBS na restrictie-enzym digestie en selectieve amplificatie (Melo et al., 2016). De methode
zoals in het Green Forensics project ontwikkeld door de UvA voor rassenonderscheid kan dankzij deze
bioinformatica pipeline ook gebruik maken van data afkomstig van een Illumina platform.
Benchmark
Analoog aan de voorbeelden beschreven onder het hoofd SNP detectie gebaseerd op Whole Genome ReSequencing kan voor tulip berekend worden dat de gelijktijdige analyse van 30 planten/rassen € 9000,- op een
Illumina HiSeq X platform (firma BaseClear Leiden) met een dekkingsgraad van 0.1x het genoom neerkomt op
een bedrag van minimaal € 300,- per plant/ras.
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Categorie IIb: Methoden voor SNP detectie gebaseerd op genoom reductie door ‘targeted
amplification’ gevolgd door multiplex high-throughput sequencing (TAS).
AgriSeq, Van Haeringen Laboratorium, The Netherlands
Het van Haeringen Laboratorium (VHL) biedt een genotypering service voor planten aan onder de naam
TM
TM
AgriSeq die gebaseerd is op de door ThermoFisher Scientific ontwikkelde Ion AmpliSeq technologie. VHL
TM
heeft inmiddels ervaring opgedaan met toepassing van AgriSeq in de veterinaire sector. AmpliSeq en
TM
AgriSeq zijn volledig ontworpen om uitgevoerd te worden op het Ion Torrent™ Semiconductor Sequencing
Technology platform. Dit is een ‘single molecule’ NGS platform dat de base volgorde in DNA moleculen
bepaald met een sensor die vrijkomende protonen meet tijdens iedere stap in de DNA synthese. Omdat
nucleotiden beurtelings aangeboden worden kan per synthese stap bepaald worden hoeveel nucleotiden van
een bepaald type per DNA molecuul ingebouwd worden. Deze signalen worden real time vertaald in een
nucleotidenvolgorde. De bepaling van sequenties verloopt daarom vele malen sneller dan op andere NGS
platforms, binnen enkele uren kan een DNA sequentie bepaald worden. Een kenmerkend aspect van deze
methode is de amplificatie van individuele DNA moleculen. De amplificatie zelf vindt plaats in emulsiebolletjes
waarin elk DNA molecuul in een geïsoleerde omgeving geamplificeerd wordt. Dit heeft het voordeel dat een
sterke bias ten gevolge van base samenstelling, lengte van het fragmenten, etc. achterwege blijft en de
onderlinge verhouding in concentratie van de aangeboden DNA fragmenten nauwelijks verandert . Het
platform is daarom bij uitstek geschikt voor integratie van ‘target directed sequencing’ methoden zoals
TM
AmpliSeq waarin target sequenties afkomstig van verschillende samples met een lage tot zeer hoge multiplex
factor geanalyseerd kunnen worden.

Figuur 7. Ion Torrent AmpliSeq™ workflow starting from genomic DNA or RNA

TM

Het VHL beschikt over een robotstraat waarmee het AmpliSeq protocol volautomatisch uitgevoerd kan
TM
worden. Gebruik van de Ion 318 chip garandeert een hoge data opbrengst (4-5.5 M reads). Het platform is
geschikt voor detectie van 100-5000 SNPs per monster, hetgeen voldoende flexibiliteit waarborgt. Bij de
toepassing van de AgriSeq/AmpliSeq methode kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een multiplex factor
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waarbij nog voldoende sequenties gegenereerd worden waarmee bijvoorbeeld de allelfrequenties (allele
dosage) voor elk gewenste SNP positie in diploïde en polyploïde gewassen zoals roos, chrysant en aardbei
zeer nauwkeurig bepaald kunnen worden.
Voordelen AgriSeq

TM

- De methode is zeer flexibel, aantallen SNPs per sample en aantallen samples kunnen zeer goed op elkaar
afgestemd worden om tot de juiste multiplex factor te komen die het mogelijk maakt in zowel in diploïde als
polyploïde gewassen de allel frequentie per SNP positie nauwkeurig te bepalen.
- De toegepaste NGS technologie maakt het in principe mogelijk binnen 24 uur resultaten te verkrijgen.

Nadelen AgriSeq

TM

- De periode van sample ontvangst tot levering van de uitslag wordt door de service provider bepaald
en hangt af van het totaal aantal monsters waarmee de robotstraat volledig bezet wordt.
- Een minimum van 2 monsters is vereist indien voorrang verlangd wordt.
- De kostprijs per monster wordt bepaald door het aantal bepalingen voor een specifiek gewas dat op
basis van een overeenkomst zal worden afgenomen.
TM
- De ‘cloud based’ software voor het ontwerpen van primers voor AgriSeq assays is niet adequaat.
- Er is weinig ervaring met SNPs in planten om een goede inschatting te kunnen maken over de
verwachte efficiëntie waarmee geselecteerde targets en ontworpen primers ook daadwerkelijk
functioneel zijn. Er moet daarom rekening gehouden worden met een bepaald percentage
(5%-15%) uitval.
TM
- Bij een investering in AgriSeq vormen de oligonucleotide primers een belangrijke kostenpost.
Alleen een groot aantal samples per gewas kan daarom de kosten per monster analyse omlaag
brengen.
- Een volledige afhankelijkheid van de service aanbieder indien geen alternatieve methoden beschikbaar zijn
TM
waarmee dezelfde set van SNPs in het gewas waarvoor AgriSeq wordt toegepast, bepaald kan worden.
Bioinformatica data analyse
Omdat de cloud-based software die Ion Torrent voor AmpliSeq levert niet goed te gebruiken is voor AgriSeq
data dient een eigen software pipeline geconstrueerd te worden voor de filtering op kwaliteit van de
sequenties en de analyse van allel-frequenties voor de SNP loci.

Benchmark
AgriSeq® service
100 SNPs 384 samples
200 SNPs 384 samples
500 SNPs 384 samples
500 SNPs 5000 samples
5000 SNPs 5000 samples

Tabel 5. Prijzen zijn volgens opgave VHL

prijs
max € 9216,00
max € 10752,00
max € 14592,00
€ 100.000,00
€ 250.000,00

prijs per sample
€ 19,00 - € 24,00
€ 23,00 - € 28,00
€ 33,00 - € 38,00
€ 20,00
€ 50,00

verplichting per gewas
€ 9.216,00
€ 10.752,00
€ 14.592,00
€ 100.000,00
€ 250.000,00
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GMAS, Genotyping by Massive Amplicon Sequencing (ENZA, Limes Innovation)
GMAS is een methode voor ‘targeted amplification’ ontwikkeld door ENZA Zaden. De methode kan worden
gebruikt onder licentievoorwaarden en wordt aan de Naktuinbouw aangeboden door Limes-Innovations te
Leiderdorp. De methode wordt bij ENZA gebruikt in de veredeling voor routinematige genotypering en is
geschikt voor de typering van 100 – 10.000 SNPs per monster. Het protocol en de PCR primers zijn volledig
afgestemd is op gebruik van het Illumina platform (HiSeq 2500/3000/4000) voor sequentieanalyse van de
amplicons. In de praktijk wordt door ENZA Zaden standaard een mutliplex factor van 500 voor de monsters
gehanteerd. De kosten per SNP zijn constant en afhankelijk van het aantal SNPs dat moet worden bepaald. De
prijs per monster wordt vooral bepaald door de multiplex factor, 500-plex of 1000-plex. De licentie kan voor
een bepaalde periode worden aangegaan ( 1 jaar of langer) en jaarlijks verlengd worden. In het gesprek met de
vertegenwoordiger van Limes-Innovations zijn niet meer details van de methode geopenbaard dan hier
beschreven.
Op basis van de verstrekte informatie kan wel een redelijke inschatting gemaakt worden van de kostprijs per
monster uitgaande van bijvoorbeeld 100 SNPs per 384 of 1000 samples. Voor deze machine is in de benchmark
een bedrag van EURO 9000,- voor levering van 100Gbase aan data vastgesteld. Voor 384 monsters betekent dit
een basis bedrag van €23,- en 250Mbase voor één monster. Voor 10.000 SNPs betekent dit 100x amplicon
coverage met een 2x125bp paired-end reads sequencing protocol. Indien de Naktuinbouw 2000 monsters per
jaar zou analyseren met deze methode komt hier een extra bedrag van €30,- voor de licentie bij waarmee de
basis prijs per monster op €63,- wordt (zie ook tabel 6).
Voordelen GMAS
- Hoge multiplex factor voor monsters mogelijk
- Zeer flexibel bereik voor het aantal SNPs per monster
- Indien de kosten van licentie buiten beschouwing worden gelaten is de prijs per monster vergelijkbaar met die
TM
TM
voor ‘end-point’ bepalingen zoals KASP en rhAmp assays.
- De methode kan volledig in het laboratorium van de Naktuinbouw uitgevoerd worden.
Nadelen GMAS
- De methode moet volledig in het laboratorium van de Naktuinbouw uitgevoerd worden onder
geheimhouding.
- Het aantal monster dat in multiplex format gesequenced kan worden bepaalt in belangrijke mate de kosten
per monster.
- Bij overdracht van de toets naar Europese instituten die geaccrediteerd zijn voor DUS toetsingen kan geen
volledige openheid gegeven worden over de details van de methode.
- Voor de Naktuinbouw komen in dit stadium van de overgang naar SNP collecties voor DUS toetsen
onvoldoende monsters in aanmerking om de kosten van de licentie minder dan 50% van de totale kosten te
laten zijn.

Bioinformatica data analyse
Voor de data analyse van GMAS dient een nieuwe software pipeline ontwikkeld te worden. In principe is deze
al ontwikkeld door ENZA Zaden. Het is mogelijk interessant om deze software aan te schaffen indien deze tegen
betaling beschikbaar gesteld wordt.
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Benchmark
Genotyping by Massive Amplico Sequencing (GMAS)
Jaarlijkse licentiekosten

Geschat aantal samples dat
onder deze licentie valt
Oligonucleotiden primers
Uitvoering

Sequencing (Illumina)

Totale kosten

prijs

prijs per sample

vanaf
tot

€ 30.000,00
€ 60.000,00

1000-2000

€ 60.000,00

€ 30,00

100
100 SNPs, 500 samples
100 SNPs, 1000 samples

€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 40.000,00

nihil
€ 20,00
€ 40,00

1 lane
500 samples
1000 samples

€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00

€ 18,00
€ 9,00

100 SNPs, 500 samples
100 SNPs, 1000 samples

€ 34.000,00
€ 79.000,00

€ 68,00
€ 79,00

Tabel 6. Kosten GMAS inclusief kosten Illumina sequencing volgens prijsopgave firma
BaseClear Leiden.
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VariantPro™ Targeted Sequencing Technology, LC Sciences
TM

VariantPro wordt door LC Sciences zowel als service aangeboden en als in kit-vorm op de markt gebracht. LC
Sciences is van origine een service provider gevestigd in de Verenigde Staten en gelieerd aan LC Bio gevestigd in
TM
Hangzou, China met distributeurs in Japan en Korea. De VariantPro technologie maakt gebruik van drie
innovatieve ontwikkelingen:
1/ Oligonucleotide primers worden op een chip gesynthetiseerd waarmee de kosten van een primer set sterk
gereduceerd worden.
2/ Het gebruik van zogenaamde ‘Omega’ primers. Deze hebben een betere template specificiteit dan gewone
primers met dezelfde lengte. Het korte 3’ complementaire deel van de omega primer kan alleen stabiel met de
target hybridiseren wanneer het langere gedeelte van de primer hybridiseert en er in het 3’deel geen enkele
mismatch is met de target sequentie. Ook wordt de vorming van primer-dimeren tijdens de PCR reactie
voorkomen. Het korte 3’gedeelte van de primer zorgt er ook voor dat er een kortere primersequenties met de
target sequentie mee ge-sequenced wordt dan bij gebruik van normale primers. Omega primers zijn
gepatenteerd (aanvraag WO patent WO2013107344 A1, verleend US patent US9217180 B2).
3/ Het PCR protocol aangeduid als Relay-PCR, is zo ontworpen dat een bias in representatie van de
geamplificeerde target sequenties zoveel mogelijk achterwege blijft. Het protocol voorziet in een template
specifieke ‘capture’ fase (1) en een amplificatie fase (2) met de ‘common’ forward en reverse primers 1 en 2,
die complementair zijn aan het omega-deel dat in elke respectievelijke omega primer aanwezig is (zie figuur X).
Door fase 1 te beperken tot 2 PCR cycli wordt voorkomen dat de target primer specifieke variatie in de
efficiëntie van de PCR reactie tot een minimum beperkt blijft. De praktische uitvoering is zeer vereenvoudig
vergeleken met andere ‘targeted sequencing’

Figuur 8
methoden. Eén enkel paar common primers en meerdere target specifieke primers worden met genoom DNA
gemengd in één reactiemix terwijl de uit twee fases opgebouwde PCR gecombineerd wordt in één enkele run.
TM
VariantPro kan gebruikt worden voor de amplificatie 100 tot 20.000 targets in één reactie.
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Voordelen VariantPro
-

TM

Methode met de meest eenvoudige experimentele uitvoering van ‘targeted sequencing’.
Laagste kosten voor target specifieke oligonucleotide primers
Evenredige representatie van target sequenties
Kan in principe voor elk NGS platform gebruikt worden.

Nadelen VariantPro

TM

- Sinds 2016 op de markt, nog weinig bekend over de mate van acceptatie.
- Aantal reacties dat uitgevoerd kan worden met de standaard geleverde hoeveelheid primers. De
hoeveelheid target specifieke primers die geleverd wordt is afhankelijk van het bij de bestelling
opgegeven aantal monsters dat geanalyseerd moet worden.
- Er is niet bekend wat de variatie in opbrengst van amplicons is tussen de verschillende monsters en
of normering noodzakelijk is om een evenredige presentatie van de monsters te krijgen.
- De toepassing van primers met een Omega structuur in een PCR reactie is gepatenteerd.
Bioinformatica data analyse
Voor de analyse van VariantPro data dient een nieuwe software pipeline ontwikkeld te worden.
Benchmark
TM
Van het enige bedrijf in de USA dat VariantPro aanbiedt is geen informatie ontvangen ondanks een verzoek
om prijsinformatie over primer leverantie.

Literatuur referenties
Oligonucleotide primer with omega structure for detecting short-chain RNAs and use thereof
US 9217180 B2, Chengdu Nuoen Biological Technology Co., Ltd.
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TruSeq Genotype Ne, Illumina
Een door Illumina zeer recent op de markt gebrachte methode voor targeted sequencing die vooral bedoeld is
voor uitvoering met een benchtop sequencing platform zoals een MiniSeq, MiSeq of NextSeq 500 machine. De
methode verschilt in principe niet van de eerder beschreven targeted sequencing methodes. Met een target
specifieke primer set worden in een reactievolume alle targets beperkt geamplificeerd en met een common
primer voorzien van een tag specifiek voor elk monster wordt de amplificatie voltooid. Daarna kunnen de
amplificatie-producten direct ge-sequenced worden. Deze methode is geschikt voor een panel van 16 tot 5000
targets voor analyse van tenminste 384 monsters gelijktijdig.

Figuur 9
Voordelen TruSeq Ne
- Geschikt voor SNPs en INDELs (SSRs)
Nadelen TruSeq Ne
- Uitsluitend geschikt voor Illumina NGS platforms.
TM
- Momenteel 2 maanden wachttijd voor ontwerp service (Concierge )
- Alleen kosten efficiënt indien veel samples gecombineerd kunnen worden.
- Analyse software alleen te gebruiken in Basespace (TruSeq Amplicon App, Cloud service Illumina).
- Protocol voorziet niet in de normering van amplicon concentraties bij pooling van monsters.
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Bioinformatica data analyse
Software analyse kan in principe met TruSeq Amplicon App waarna gegevens vanuit de cloud gedownload
moeten worden. Voor de analyse van TruSeq Ne data dient anders een nieuwe software pipeline ontwikkeld te
worden.
Benchmark
Door Illumina zelf geschatte kosten per monster: zijn $139,- (USA) indien de TruSeq Custom Amplicon Low
Input Kit gebruikt wordt die vergelijkbaar is met de TruSeq Ne kit en de sequentie analyse uitgevoerd wordt op
een Illumina MiniSeq, gebaseerd op 750 amplicons, 1000X coverage, 2x150 bp read length, , MiniSeq Reagent
High Output 300-cycle kit voor 7Gbase aan data. De Illumina MiniSeq de kleinste uitvoering van een Illumina
platform met geïntegreerde cluster amplificatie en base calling software en bedoeld voor het sequence van
geringe aantallen monsters per run.
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GT-in-Thousands by Sequencing (GT-seq), Nathan R. Campbell et al. 2015
GT-seq is een methode voor targeted sequencing op een Illumina HiSeq platform die in 2015 zeer gedetailleerd
beschreven werd in Molecular Ecology Resources door Campbell et al.2015). Deze methode kan beschouwd
worden als een voorloper van later ontwikkelde methoden als VariantPro (LC Sciences) en TruSeq Genotype Ne
(Illumina). De methode is geschikt voor het genotyperen van relatief kleine panels van 50 tot 500 SNPs in
aantallen monsters van tientallen tot enkele duizenden. Het principe van de methode is gebaseerd op de
hybridisatie van target specifieke primers gevolgd door een beperkt aantal PCR cylci (5 ‘ramp down’ cycli en 10
standaard cycli) waarna met een gemeenschappelijke primerset met een unieke tag voor elk monster, alle
targets geamplificeerd worden in eveneens een beperkt aantal PCR cycli. Voordat alle monsters samengevoegd
worden wordt elk monsters aan een normalisatiestap onderworpen om een evenredige presentatie van
monsters in het gecombineerde mengsel de te garanderen. Na een extra zuivering van de PCR producten in
het gecombineerde mengsel kunnen deze direct op het Illumina HiSeq platform ge-sequenced te worden. Met
deze methode kon in 1987 van de 2068 geanalyseerde monsters 90% van de targets succesvol gegenotypeerd
de worden. Van de overige 81 samples kon in 40 monsters tenminste de helft van de targets getypeerd worden
en werd in 41 monsters geen resultaat gevonden. De publicatie uit 2015 bevat naast een gedetailleerde
beschrijving voor de uitvoering ook een gedetailleerde berekening van de materiaal kosten. Deze is als leidraad
gebruikt in de benchmark.

Figuur 10. GT-seq

Voordelen GT-seq
- Eenvoudige methode die volledig nawerkbaar is dankzij gedetailleerd protocol
- Vrij toepasbaar (geen patenten gevonden)
- Hoge kans op resultaat (≥95%)
- Kan voor elk NGS platform aangepast worden door keuze van primersequenties.
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Nadelen GT-seq
- Alleen geschikt voor grote aantallen monsters die gelijktijdig geanalyseerd kunnen worden.
- Uitgetest voor slechts beperkt aantal target sequenties per monster. Behoud van evenredige
representatie bij toepassing van grotere aantallen targets is onbekend.
- Kosten aanschaf oligonucleotide primers kunnen aanzienlijk zijn bij grote aantallen targets (≥ 500)

Bioinformatica data analyse
Voor de analyse van GT-seq data is een software pipeline op Github als open source beschikbaar.

Benchmark
Genotyping-in-Thousands
Target primers met barcode en Illumina
extensie per 100 SNPs
Illumina P5 tagging primer per 96 samples
Illumina P7 tagging primer per plate
Reagentia per 96 w plate
Multiplex normalisatie per 96 w plate
(SequalPrep ThermoFisher)
NGS HiSeq 2500 + lib prep

100 SNPs
voor 96 samples
voor 384 samples
1 plate

prijs
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 8.000,00
€ 20,00

prijs per sample
nihil
nihil
nihil
nihil

96 samples
1 lane

€ 99,00
€ 6.000,00

€ 1,00

100 SNPs 96 samples
100 SNPs 384 samples

€ 6.119,00
€ 6.476,00

€ 63,74
€ 16,86

Toetsen

Tabel 7.
Literatuur referenties
Campbell NR, Harmon SA, Narum SR (2015). Genotyping-in-Thousands by sequencing (GT-seq): A cost effective SNP
genotyping method based on custom amplicon sequencing. Mol Ecol Resour. 2015 Jul;15(4):855-67. https://doi.org/doi:
10.1111/1755-0998.12357. Epub 2014 Dec 25.
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Molecular Inversion Probes (MIPs), BioLego BV Nijmegen
Molecular inversion probes zijn voor het eerst in 2003 door Hardenbol et al. beschreven voor genotypering op
basis van SNPs. Na een periode van vergetelheid zijn in 2014 nieuwe varianten ontwikkeld voor gebruik in
combinatie met NGS platforms. MIPs zijn gepatenteerd door Affimetrix en worden op de markt gebracht door
o.a. BioLego in Nijmegen. MIPs zijn enkelstrengige oligonucleotiden variërend in lengte van ongeveer 70 bp tot
150 bp met 5’ en 3’ uiteinden, die over een lengte van 25 bp tot 30 bp complementair zijn aan de target
sequentie in het genoom. Het gebruik van MIPs voor targeted sequencing/capture heeft een aantal voordelen
boven een gewone set van target specifieke oligonucleotide primers. Omdat beide armen van de MIP bijdragen
aan de stabiliteit van het hybridisatiecomplex en alleen in de fysieke nabijheid kunnen hybridiseren aan de
target sequentie wordt een hoge specificiteit verkregen. Na een polymerase en ligatie stap ontstaat een
circulair molecuul dat inert is voor exonucleases waarmee alle niet-circulaire MIPs verwijderd worden uit de
reactiemix. Ook dit draagt bij aan de specificiteit. Na linearisatie van de nog cirkelvormige MIPs kan amplificatie
uitgevoerd worden met algemene primers voorzien van een barcode om het multiplexen/poolen van monsters
mogelijk te maken. Afhankelijk van de variatie in representatie van individuele monsters in het mengsel kan
nog een normeringstap worden ingevoegd voordat sequencing op een willekeurig NGS platform wordt
uitgevoerd. De methode is vanwege zijn hoge specificiteit ook geschikt voor de detectie van pathogenen in
plantmateriaal (Lau et al., 2014). Tientallen tot duizenden sequenties in het genoom kunnen met MIPs
tegelijkertijd geanalyseerd worden.
Voordelen van MIPs voor targeted sequencing
- geschikt voor analyse van 10 tot enkel duizenden targets in multiplex format
- slechts een primer nodig per target (70-100 bp)
- zeer geringe hoeveelheden DNA nodig (≤ 200ng DNA/monster)
- geen fragmentatie van DNA noodzakelijk
- zeer hoge specificiteit
- analyse van targets tot een lengte van 50 tot 200 bp, mogelijkheid tot pathogeen detectie.
- pathogeen identificatie/detectie protocol in detail beschreven (Lau et al., 2014).
- afhankelijk van het gekozen NGS platform flexibel aantal samples mogelijk

Nadelen van MIPs voor targeted sequencing
- afhankelijk van de kwaliteit van enzymen (DNA polymerse, ligase en exonuclease)
- tot nu toe weinig of geen ervaring met SNP detectie in plantenmateriaal
- MIPs zijn gepatenteerd, leverancier dient te beschikken over een licentie voor levering aan een
commerciële partij.
- oorspronkelijk protocol geschikt voor weinig targets en veel monsters, door protocol verbetering nu
ook grotere mutliplex factor mogelijk.
- noodzaak tot normering van individuele monsters voorafgaande aan pooling voor NGS analyse.
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Figuur 11. Principe van MIPs (WO patent application, US CN and CA, Affimetrix)

Bioinformatica data analyse
Voor de analyse van MIP data is de ontwikkeling van een software pipeline noodzakelijk.

Benchmark
Een gepubliceerd, gedetailleerd protocol geeft inzicht in de benodigde reactiecomponenten. De kosten voor
primers en NGS analyse zijn afhankelijk van de hoeveelheid SNPs per monster en het aantal monsters dat
gelijktijdig met NGS geanalyseerd wordt.

Literatuur referenties
Hardenbol P, Baner J, Jain M, Nilsson M, Namsaraev EA, et al. (2003) Multiplexed genotyping with sequence-tagged
molecular inversion probes. Nature Biotechnology 21: 673–678.
M. Niedzicka, A. Fijarczyk, K. Dudek, M. Stuglik & W. Babik (2015). Molecular Inversion Probes for
targeted resequencing in nonmodel organisms. Scientific Reports | 6:24051 | DOI: 10.1038/srep24051
Lau HY, Palanisamy R, Trau M, Botella JR (2014) Molecular Inversion Probe: A New Tool for Highly Specific Detection of
Plant Pathogens. PLoS ONE 9(10): e111182. doi:10.1371/journal.pone.0111182
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Figuur 12. Toepassingsgebied van SNP detectie methodes

Samenvatting Fase II. Keuze van SNP detectie methode voor gewas X
De hierboven beschreven SNP detectie methoden hebben elk een bepaald toepassingsgebied dat bepaald
wordt door de aantallen monsters en aantallen SNPs die per monster bepaald moeten worden bij een zo
voordelig mogelijke verhouding tussen prijs en resultaat. In figuur 12 is het toepassingsgebied van de
TM
TM
beschreven methodes in een grafiek weergegeven. Bij geringe aantallen SNPs (10-100) zijn KASP en rhAmp
assays prijstechnisch in het voordeel ten opzichte van alle andere methoden. Bij een groter aantal SNPs komen
methodes uit categorie IIb in beeld onder voorwaarde dat ook grotere aantallen monsters tegelijkertijd
geanalyseerd worden. Op grond van de aantallen monsters die in de jaren 2015 en 2016 aan de Naktuinbouw
zijn aangeboden voor rassenregistratie is met de benchmark cijfers uitgerekend wat de verwachte kosten per
jaar zijn voor de Naktuinbouw bij gebruik van de methodes uit categorie I en de AgriSeq methode uit categorie
IIb als direct toepasbare representant van target specifieke amplificatie in combinatie met high-throughput
sequencen. De resultaten van deze berekening zijn in Appendix D opgenomen.
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Conclusies
Uitgangspunt voor de benchmark was om alle relevante methoden in kaart brengen waarmee genotypering op
basis van polymorfe SNPs routinematig uitgevoerd kan worden. De methoden dienen te voldoen aan de
normen voor DUS toetsen zoals opgesteld door de ZPW en UPOV en de Raad voor Plantenrassen. Bovendien
dienen de methoden voldoende flexibel geïntegreerd te kunnen worden in de bedrijfsvoering van de
Naktuinbouw. Voor dit laatste is eerst geïnventariseerd hoeveel monsters er jaarlijks worden toegeleverd voor
rassenregistratie en voor arbitrage. Dit blijkt achteraf een belangrijke bepalende factor te zijn voor de keuze
van een standaard technologieplatform waarmee de Naktuinbouw het overgrote deel van de uiteenlopende
gewassen doelmatig, efficiënt, betrouwbaar en met reproduceerbare resultaten (stabiel) zou kunnen gaan
toetsen. Een andere belangrijke factor die deze keuze mede bepaalt is de omvang van het SNP panel waarmee
een betrouwbaar en duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende rassen in een
assortiment. Om deze reden is eerst een literatuurstudie uitgevoerd om een schatting te kunnen maken van de
grootte van de SNP panels die voor DUS gekwalificeerd rassenonderscheid gebruikt kunnen worden. In de
uitvoering van de benchmark is gekozen een panel van 100 SNPs, tweemaal de gemiddelde omvang van de
DUS panels die voor verschillende gewassen in de literatuur beschreven wordt. Het is daarom belangrijk er
rekening mee te houden dat de genoemde kosten in de verschillende tabellen lager kunnen uitvallen indien
ook daadwerkelijk met 50 SNPs of minder volstaan kan worden. Het mogelijk ruime aantal van 100 SNPs heeft
overigens het voordeel dat ook het kantelpunt tussen verschillende technologie platformen voor SNP detectie
beter in beeld komt. De laatste factor die de keuze van het platform bepaalt houdt verband met de resolutie
die nodig is om de allel dosage in de SNP loci van polyploïde gewassen zoals aardappel, chrysant en aardbei
nauwkeurig te kunnen bepalen. Voor deze gewassen komt uitsluitend een technologie platform in aanmerking
waarmee ook allel dosage nauwkeurig kunnen worden bepaald. Dit leidt ertoe dat op dit moment nog
rekening gehouden moet worden met het gebruik van meer dan een enkel technologieplatform voor DUS
toetsen. De methoden voor SNP detectie zijn voor het gemak in deze rapportage in categorieën ingedeeld:
categorie I: genotyperingsmethoden voor ‘end point’ bepalingen en categorie II: genotyperingsmethoden voor
SNP detectie gebaseerd op high-throughput sequencing (GBS). De eerste categorie bevat speciaal voor SNP
TM
TM
TM
detectie ontwikkelde systemen KASP en rhAmp die onderling sterke overeenkomst vertonen. KASP is het
SNP detectie systeem dat momenteel wereldwijd door zaadveredelingsbedrijven wordt toegepast voor merker
gestuurde veredeling en kwaliteitscontrole. De methode is kosteneffectief én flexibel in te stellen voor panels
van 50 tot 100 SNPs en past uitstekend bij de aantallen monsters die de Naktuinbouw voor elk gewas jaarlijks
TM
TM
keurt. De rhAmp methode is zeer recent op de markt gebracht, is vrijwel identiek aan de KASP assay maar
heeft een hogere specificiteit. De veronderstelling is dat het met deze methode ook mogelijk is, in tegenstelling
TM
tot KASP , om tetraploïde en hexaploïde gewassen betrouwbaar te toetsen. Het is voor de Naktuinbouw dan
ook zeer relevant dit uit te testen. Beide methoden vertonen een vergelijkbaar kostenpatroon, zij het dat
TM
TM
rhAmp iets duurder is. Voordeel van de KASP methode is dat bij een onvoorziene discontinuïteit in de
uitvoering door het eigen laboratorium direct uitgeweken kan worden naar dienstverleners die de methode als
TM
service aanbieden. Als blijkt dat de rhAmp methode toepasbaar is op polyploïde gewassen, zou dit een
doorslaggevend argument kunnen zijn om aan deze methode uit categorie I de voorkeur te geven voor
TM
uitvoering van routinematige toetsen. Bijkomende argumenten voor de keuze van rhAmp in plaats van
TM
KASP zijn een goede nawerkbaarheid van het protocol, beschikbaarheid van losse reactiecomponenten en
volledige openbaring van de primersequenties door de leverancier.
Het is waarschijnlijk dat voor rassenonderscheid in de meeste gevallen een panel van 50 tot 100 SNPs
voldoende is. Echter, veredelingsmethoden die gericht zijn op inkruisen van een of enkele nieuwe
eigenschappen in bestaande elite lijnen kunnen er de oorzaak van zijn dat het in bepaalde gewassen vaker zal
voorkomen dat er voor betrouwbaar onderscheid met een hogere resolutie (polyploïde gewassen) naar
verschillen verspreid over het gehele genoom moet worden gekeken. Onder categorie IIa: Random
genoomdata reductie technologieën gevolgd door high-throughput sequencing en categorie IIb: Methoden
voor SNP detectie gebaseerd op genoom reductie door ‘targeted amplification’ gevolgd door multiplex highthroughput sequencing worden methoden beschreven waarmee enkele tientallen tot vele duizenden SNPs in
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een variërend aantal monsters tegelijkertijd kan worden bepaald. De methoden zijn alle gebaseerd op de
detectie van SNPs door bepaling van DNA sequenties op een ‘Next Generation Sequencing’(NGS) platform.
Kenmerkend voor het gebruik van een NGS platform is dat meerdere monsters tezamen in één keer
geanalyseerd moeten worden om de prijs per monster laag te houden. Voor de aantallen monsters die de
Naktuinbouw onderzoekt, betekent dit dat er vrijwel altijd gebruik gemaakt moet worden van een
dienstverlener die in staat is de monsters van verschillende klanten op één platform te combineren. In de
benchmark is daarom uitgegaan van de gelijktijdige analyse van 384 monsters waarvoor multiplex kits
verkrijgbaar zijn. Dit aantal komt het dichtst bij de aantallen monsters die in batches voor rassenregistratie
aangeboden worden. Het NGS platform dat elke dienstverlener tot zijn beschikking heeft is het Illumina HiSeq
2500 platform. Voor deze machine is in de benchmark een bedrag van EURO 9000,- voor levering van 100Gbase
aan data vastgesteld op basis van een Nederlandse service provider. Voor SNP bepalingen op een HiSeq 2500
NGS platform leidt dit tot een vast basis bedrag van €25,- per monster bij 384 monsters en €100 per monster
bij 96 monsters per run. Daarbij komen nog de kosten voor de DNA opwerking voor NGS analyse. Het verschil
in kostenpatroon tussen de methoden uit categorie II wordt onder andere bepaald door deze kosten. Dit
betekent dat toepassing van WGRS (whole genome resequencing) op dit moment voor reguliere DUS toetsen
nog slechts beperkt, dwz in gewassen met geringe genoom grootte en niet-complexe genoomstructuur
TM
kosteneffectief zou kunnen worden toegepast. Van alle methoden uit de categorieën IIa en IIb scoort AgriSeq
prijstechnisch opmerkelijk goed bij geringe aantallen monsters en geringe aantallen SNPs. De techniek is
TM
gebaseerd op het Ion Torrent NGS platform dat met name in de diagnostiek wordt toegepast vanwege een
TM
korte doorloop tijd; binnen 24 uur is het resultaat beschikbaar. AgriSeq leent zich bij uitstek voor SNP
bepalingen in complexe gewassen zoals aardappel, roos, chrysant en aardbei. Wanneer voor deze gewassen
TM
TM
TM
met KASP en rhAmp geen stabiele toets ontwikkeld kan worden lijkt AgriSeq om prijstechnische redenen
het aangewezen alternatief. De consequentie daarvan is wel een afhankelijkheid van een dienstverlener die
op dit moment als enige in Nederland deze service aanbiedt. Indien onafhankelijkheid van dienstverleners
TM
gewenst is zou men de aanschaf van een Ion Torrent NGS platform voor AgriSeq kunnen overwegen of zou
men een andere methode uit categorie IIb kunnen kiezen die in het Naktuinbouw laboratorium kan worden
uitgevoerd. Dit laatste is om verschillende redenen het overwegen waard. Belangrijkste reden is een
opvallende trend in de ontwikkeling van betere protocollen voor ‘target amplification’ gevolgd door sequencing
op een high-throughput platform (TAS) ten behoeve van genotypering en diagnostiek. Met TAS wordt alleen
dat deel van het genoom gesequenced dat de te analyseren SNPs bevat. De zes methoden die onder categorie
IIb beschreven werden zijn daar het voorbeeld van. Binnenkort zal ook IDT uit met een eigen protocol voor TAS
TM
met rhAmp primers op de markt komen. De acceptatie van TAS wordt op dit moment versneld door een
nieuwe technologie waarmee de target specifieke primers gemaakt kunnen worden. Dankzij de array print
techniek kunnen mengsels van enkel duizenden primer sets voor een lage prijs aangeboden worden. In
TM
TM
TM
tegenstelling tot AgriSeq van Ion Torrent en de in het rapport genoemde TruSeq mehode zijn TS
methoden voor elk platform aan te passen. Het is daarom verstandig rekening te houden met de
mogelijkheden die de recent ontwikkelde techniek van Oxford Nanopore Inc. biedt. Met deze techniek kunnen
zowel DNA als RNA moleculen gesequenced worden. Oxford Nanopore heeft verschillende hardware
configuraties op de markt gebracht voor DNA analyse die zowel enkelvoudige als meervoudige monsteranalyse
geschikt zijn. Hoewel nog deels in ontwikkeling wordt algemeen aangenomen dat deze ‘chemie-loze’
technologie binnen redelijke termijn aanzienlijk goedkoper en betrouwbaarder zal worden en de huidige NGS
technologie in de toekomst voor een belangrijk deel zal kunnen vervangen. De nu op de markt gebrachte
Oxford Nanopore apparatuur kan zeer flexibel worden inzet bij een lage monsterbezetting en heeft lagere
investeringskosten in vergelijking met andere NGS platformen. Omdat de Oxford Nanopore technologie zeer
recent met succes voor analyse van korte DNA fragmenten is toegepast, kunnen ook op dit platform TAS
methoden ontwikkeld worden. Het Oxford Nanopore platform zou in combinatie met TAS tot een generiek
platform voor SNP gebaseerde genotypering en diagnostiek ontwikkeld kunnen worden dat met een grote
flexibiliteit kan worden afgestemd op variërende aantallen monsters en SNPs per monster. Op dit moment is
de Oxford Nanopore technologie gebruikt voor tal van academische onderzoeksprojecten. De technologie is
echter op dit moment nog niet stabiel ten aanzien van data opbrengst en kwaliteit van sequenties om het
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besluit te nemen dit platform in te zetten voor routinematige diagnostiek toepassingen. Het is overigens het
overwegen waard om in de vorm van een onderzoeksproject een TAS methode op dit platform uit te
ontwikkelen voor toepassing in de nabije toekomst.
Vooralsnog valt toepassing van TAS in combinatie met de huidige NGS platformen te overwegen indien telkens
voldoende monsters kunnen worden aangeboden voor gelijktijdige analyse met SNP panels die in omvang
variëren. Als dit niet het geval is moet rekening gehouden worden met langere doorlooptijden voor de analyses
of hogere kosten per monster. Uit de benchmark komt naar voren dat indien laboratorium uren buiten
beschouwing worden gelaten deze benadering onder de genoemde voorwaarde prijstechnisch gunstiger uitvalt
TM
TM
dan een KASP of rhAmp assay en bovendien goed toepasbaar is voor gewassen met een complexe
genoomstructuur.

Samenvatting
Voor een efficiënte overgang naar het gebruik van SNP panels voor DUS gekwalificeerde toetsen en arbitrage
TM
TM
komen voor gewassen met een diploïde genoom structuur zowel de KASP assay als de rhAmp assay als
eerste in aanmerking op grond van de aantallen monsters en verwachte omvang van het SNP panel.
TM
TM
TM
Omdat de rhAmp methode wordt verondersteld specifieker te zijn dan KASP is rhAmp mogelijk ook
geschikt voor gewassen met een complexere genoom organisatie zoals aardappel en roos. Voor complexe
TM
gewassen is ook een kosten effectief alternatief beschikbaar in de vorm van AgriSeq met daaraan gekoppeld
een afhankelijkheid van een dienstverlener. Indien dit ongewenst is kan een ‘target’ specifieke amplificatie
gevolgd door ‘high-throughput sequencing’ (TAS) methode opgezet worden in eigen laboratorium onder de
logistieke voorwaarde dat een groot aantal monsters tegelijkertijd geanalyseerd kan worden op een ‘next
generation sequencing’ (NGS) platform. Omdat vele dienstverleners NGS aanbieden geeft dit een geringere
afhankelijkheid. Indien volledige onafhankelijkheid gewenst is kan overwogen worden om het de facto
standaard platform voor NGS in het Naktuinbouw laboratorium te introduceren. Hiervoor komen de recent
door Illumina geïntroduceerde MiniSeq en eventueel de al langer bestaande MiSeq in aanmerking op grond van
de aantallen monster die met deze apparatuur geanalyseerd kan worden in verhouding tot de data opbrengst.
Met TAS kunnen SNPs op duizenden geselecteerde locaties verspreid over het genoom geanalyseerd worden
zodat ook bij sterke verwantschap tussen rassen in het uiterste geval uitgeweken hoeft te worden naar WGRS
zoals in het project ‘Green Forensics’ is beschreven. Onderzoek naar TAS methoden in combinatie met Oxford
Nanopore sequentie technologie zou erop gericht kunnen zijn om een generiek platform te bouwen voor DUS
TM
TM
TM
toetsen dat geschikt is voor alle gewassen waarmee op termijn zowel KASP , rhAmp als AgriSeq kunnen
worden vervangen en dat mogelijk ook toegepast kan worden in de diagnostiek van plant pathogenen.

Aanbevelingen:









De eerste aanbeveling is om eerst voor een beperkt aantal gewassen zowel een KASP assay als rhAmp
assay te ontwikkelen op basis van SNP panels die eenvoudig met publieke data of data in bezit van de
Naktuinbouw zelf, samengesteld kunnen worden.
De tweede aanbeveling is om ook de toepasbaarheid van de rhAmp assay voor de gewassen aardappel
en roos op korte termijn te onderzoeken.
De derde aanbeveling is om één van de beschreven TAS methoden in deze rapportage door het
laboratorium van de Naktuinbouw te laten ontwikkelen en te laten testen op bruikbaarheid voor het
DUS onderzoek. Tegelijkertijd kunnen dan de noodzakelijke experimentele en bioinformatica
inspanningen in kaart gebracht worden.
De vierde aanbeveling is om het laboratorium van de Naktuinbouw in een vroeg stadium vertrouwd te
maken met de mogelijkheden van de Oxford Nanopore technologie als NGS platform voor sequentie
analyse van specifieke gebieden in het genoom die SNPs bevatten (TAS).
De vijfde aanbeveling is om te investeren in een eigen NGS platform (MiniSeq/MiSeq) indien een
volledige onafhankelijkheid van dienstverleners vereist is.
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Appendix A.
Samenvatting gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van service verleners en leveranciers van
SNP genotypering systemen.
Gesprek met Wim van Haeringen, Van Haeringen Laboratorium
Locatie: Naktuinbouw, woensdag 19 april 2017. Aanwezig Wim van Haeringen (VHL), Hedwich Teunissen
(Naktuinbouw) en Simon Langeveld (Naktuinbouw)
Het gesprek begint met een mondelinge presentatie van HT met algemene informatie over management
van referentiecollecties, uitvoering van verwantschapstoetsen en handhaving kwekersrecht. Ter sprake
komt ook de omvang van de keuringen in aantallen monsters en gewassen.
TM
WvH introduceert in het kort AgriSeq waarover hij de Naktuinbouw eerder informatie heeft
toegezonden.
TM
e
AgriSeq is een 5 generatie NGS technologie gebaseerd op het Ion Proton platform dat inmiddels
aanzienlijk robuuster is dan een paar jaar geleden door verbeterde chemie en beter reproduceerbare
bezetting van het chip oppervlak. VHL gebruikt op dit platform de nieuwste chip met de hoogste data
opbrengst.
In Nederland beschikt naast VHL ook de Erasmus Universiteit in Rotterdam over een AgriSeq platform.
AgriSeq is ontworpen voor de bepaling van 100-5000 SNPs per monster. Panels van 100-800 SNPs geven
op een Ion Proton platform met de nieuwste chip een 1000-voudige coverage of meer van elk locus. Ruim
voldoende om de verhouding van de verschillende SNP allelen in polyploïde genomen nauwkeurig te
bepalen.
TM
De AgriSeq analyses worden volledig automatisch in een robotstraat uitgevoerd.
TM
TM
Bestaande KASP assays kunnen in het algemeen met meer dan 95% succes omgezet worden in AgriSeq
assays.
Primer ontwerp vindt volledig in silico plaats op basis van door de klant aangeleverde sequenties.
Bij de selectie van SNP loci dienen repeated sequences in het genoom vermeden te worden.
TM
Primers vormen de belangrijkste kostenpost van de AgriSeq assay.
De hoeveelheid DNA nodig voor een assay is 5-20 ng, de kwaliteit van DNA is niet kritisch.
VHL kan voor de Naktuinbouw de DNA isolaties ook uitvoeren, een prijslijst zal worden toegestuurd.
Omdat monsterbehandeling en voorbewerkingen van het DNA volledig geautomatiseerd worden
uitgevoerd kan volstaan worden met een DNA concentratiebepaling op een Qubit en is geen normering
noodzakelijk.
Minimaal aantal monsters dat moet worden aangeleverd voor een analyse is 12 of 16 dan wel een
veelvoud va deze aantallen. VHL combineert vervolgens monsters van verschillende klanten voor optimale
bezetting van de apparatuur.
Een multiplex factor van 384 monsters is mogelijk.
Kwaliteitscontrole van de gegenereerde data bestaat o.a. uit een analyse van de sequentie lengte
verdeling. Op basis van dit profiel wordt een experiment goedgekeurd. Omdat beide strengen van een
locus ge-sequenced worden is een fout correctie van de sequenties mogelijk.
De bioinformatica voor de analyse van de sequenties (SNP calling) moet door de klant zelf uitgevoerd
worden omdat de in cloud software van Ion Torrent daarvoor niet toereikend is.
Er kunnen met VHL afspraken gemaakt worden over eventuele snellere doorlooptijd voor urgente
bepalingen.
TM
VHL heeft nog geen ervaring met de genotypering van planten op het AgriSeq platform wel met
genotypering van veterinaire monsters.
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WvH zal een prijslijst voor de analyses van aantallen SNPs en monsters zowel voor analyse met AgriSeq
TM
als KASP toesturen t.b.v. de benchmark.

TM

Gesprek met Geeske Ellinck (LGC Genomics Benelux)
Locatie: Naktuinbouw, woensdag 3 mei 2017. Aanwezig Hedwich Teunissen, Michel Ebskamp en Simon
Langeveld
Inleiding door Hedwich zoals in het gesprek met Wim van Haeringen.
LGC Genomics dat inmiddels 175 jaar bestaat en begonnen is met tabakscontrole tbv de scheepvaart tussen
TM
Engeland en de USA is zeer sterk in de marketing van KASP assays en beschikt zelf over laboratoria in de
TM
Verenigde Staten en Europa (Berlijn en Hoddesdon) voor serviceverlening en ontwikkeling van KASP - assays.
TM
Voor de uitvoering in eigen lab kunnen alle componenten voor een KASP assay los aangeschaft worden.
Bij LGC is veel ervaring met planten genotypering en heeft een medewerker als aanspreekpunt (Dusty) voor
ontwikkeling van assays in planten.
TM
De platforms voor de uitvoering van een KASP assay in de plantenwereld wijken af van die in de medische
diagnostiek waar Fluidigm en het Roche systeem vaak worden toegepast. Het meest gangbare systeem voor
TM
KASP is echter een BioRad CFX (96/384).
TM
Met het KASP systeem kunnen in principe in tetraploïde gewassen SNP allelen bepaald worden maar de kans
van slagen is 50% of minder.
Voor assay design wordt de Kraken software gebruikt door LGC. Dit is server-software dat met LIMS systemen
kan communiceren.
Hierna komen enkele services van LGC ter sprake.
TM
LGC beschikt voor de KASP service verlening over een Douglas Scientific robotstraat waarin zeer kosten
effectief met 1.6 ul volumes gewerkt wordt. Ter vergelijking, 10 ul is het standaardvolume waarop alle prijzen
gebaseerd zijn (ook in de benchmark). In principe kan dit volume naar 5 ul teruggebracht worden zonder verlies
van stabiliteit in de bepalingen.
In principe kan LGC ook SSRs naar SNPs converteren (service)
LGC beschikt ook over een NGS lab en heeft een licentie (Keygene) om GBS uit te mogen voeren in haar service
lab in Berlijn.
Voor de benchmark kunnen prijslijsten via het web geraadpleegd worden. Er is een essentieel verschil tussen
de KASP-on-Demand (KOD) en KASP-by-Design (KBD) assays. Met KOD ontvangt de klant een gegarandeerd
wekende assay, bij KBD wordt door LGC geen experimentele validatie uitgevoerd. Het prijsverschil tussen beide
assays is ongeveer een factor 3.
LGC levert ook standaard 384 SNP panel assay voor tomaat met een SNP selectie op basis van de 8K SolCap
chip voor tomaat die door Trait genetics is ontworpen. Hoe de selectie heeft plaatsgevonden en welke SNP
geselecteerd zijn kan eventueel gecommuniceerd worden bij serieuze interesse. LGC kan eventueel met dit
panel voor de Naktuinbouw een pilot uitvoeren.

Gesprek met Wilbert van Workum (Limes-innovations)
Locatie: Naktuinbouw, woensdag 12 mei 2017. Aanwezig Hedwich Teunissen en Simon Langeveld
HT legt WvW in het kort uit wat de keuringsactiviteiten van de Naktuinbouw inhouden.
WvW geeft een mondelinge uiteenzetting van Genotyping by Massive Amplicon Sequencing (GMAS). Dat door
ENZA Zaden ontwikkeld is en via Limes-innovations uit-gelicenseerd wordt aan niet-concurrerende partijen
zoals de Naktuinbouw.
GMAS is een ‘targeted sequencing’ protocol gebaseerd op PCR amplicon sequencing.
Het bereik is 100 tot 10.000 SNPs.
Het experimentele uitvoering is op het gebruik van 96 wells plate gebaseerd.
Analyse vindt plaats dmv sequentieanalyse op een NGS Illumina platform.
De methode wordt niet in de vorm van een service verlening aangeboden.
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Software kan eventueel door ENZA Zaden meegeleverd worden bij de licentie.
Voor tomaten is door ENZA Zaden al een SNP panel ontworpen.
Over de methode zelf worden door WvW geen details gegeven. Op de vraag hoe de normering van amplicon
concentratie per monster verloopt om gelijkmatige representatie in het standaard gebruikte 500–plex monster
mengsel dat ge-sequenced wordt, te garanderen wordt geen antwoord gegeven
Setup kosten per SNP bedragen Euro 20,-.
Kosten voor één monster voorbewerking bij analyse van 500 monsters tegelijkertijd is Euro 20,- , voor 1000
monster Euro 40,-.
De kosten voor NGS zijn afhankelijk van de gekozen service verlener.
De licentiekosten voor GMAS bedragen Euro 30.000,- tot Euro 60.000,- per jaar. Met de mogelijkheid tot
jaarlijkse verlenging van een initieel 2 of drie jarig contract.
Addendum dd 1 september 2017:
Inmiddels werkt de heer van Workum niet meer voor Limes-innovations en biedt Limes-innovations ook geen
GMAS meer aan.
Gesprek met Stein de Vries (Integrated DNA Technologies, IDT Benelux)
Locatie: Naktuinbouw, woensdag 12 juli 2017. Aanwezig Hedwich Teunissen en Simon Langeveld
HT legt SdV in het kort uit wat de keuringsactiviteiten van de Naktuinbouw inhouden.
TM
SdV vertegenwoordigt IDT sinds kort en blijkt desondanks goed ingevoerd in de rhAmp technologie die IDT
TM
TM
als (beter) alternatief voor KASP sinds kort op de markt brengt. Door IDT wordt geclaimd dat rhAmp beter
TM
TM
is dan Taqman (Taqman is beter dan KASP ).
TM
rhAmp assays hebben een verbeterde specificiteit dan KASP- door het gebruik van ribonucleotiden in het 3’
deel van de primer. De PCR reactie start alleen nadat dit gedeelte van de primer afgesplitst is door RnasH2 dat
alleen werkzaam is na perfecte hybridisatie van de primer aan het template. Ook wordt primer dimer vorming
op deze manier voorkomen. De assay is minder gevoelig voor onderlinge primer concentraties zoals in de
TM
competiteiev PCR van het KASP systeem waardoor de assay sneller na weinig inregelwerk ingezet kan
worden.
TM
Omdat de KASP technologie algemeen bekend is ligt de focus in dit gesprek op de consequenties van deze
technologie voor complexe gewassen zoals aardappel en chrysant.
TM
Omdat de rhAmp technologie recent is ontwikkeld en is er nog niet veel ervaring met genotypering in
planten. Wel is een pilot uitgevoerd met een hexaploïde gewas maar informatie daarover is niet beschikbaar.
TM
De service die IDT levert voor rhAmp beperkt zich tot het ontwerp van de primersequenties die aan de
TM
gebruiker beschikbaar gesteld worden in tegenstelling tot wat het geval is bij KASP assays (LGC Genomics).
TM
De levering van primers voor de rhAmp assay gebeurt na bestelling via de web interface en vindt plaats
binnen 7 dagen na bestelling, sequenties en QC profielen worden meegeleverd.
Bestelling van alle losse componenten is mogelijk via de IDT web-interface. Voor de benchmark zijn de prijzen
ontleent aan de IDT web-interface.
IDT biedt nog een aantal andere interessante producten zoals gBlocks, synthetische oligonucleotiden van 150
bp tot 3000 bp die binnen 5 dagen geleverd kunnen worden en bijvoorbeeld kunnen dienen als controle
TM
TM
template in KASP of rhAmp assays of voor virale diagnostiek als positieve controle.
IDT blijkt de grootste leverancier van oligonucleotide primers. LGC Genomics betrekt haar primers van IDT.

Gesprek met Bas Reichert (BaseClear), vrijdag 14 juli 2017
Locatie: Baseclear gebouw Leiden, vrijdag 14 juli 2017. Aanwezig Bas Reichert en collega (BaseClear), Hedwich
Teunissen (Naktuinbouw) en Simon Langeveld (Naktuinbouw)
Ontvangst door BR die na een korte inleiding van HT over de taken van de Naktuinbouw de laatste
ontwikkelingen bij BaseClear toelicht.

48

Naktuinbouw Rapportage Project R17-410

BR geeft aan dat BaseClear op dit moment samenwerkt met in Future Genomics Technologies (FGT) een startup bedrijf en het Instituut voor Biologie Leiden (IBL) van de Leidse Universiteit. Het genoom van tulip wordt
binnen deze samenwerking ge-sequenced. BR verklaart een groot voorstander te zijn van een langdurige en
nauwe samenwerking met de Naktuinbouw en niet zozeer de positie van uitsluitend een dataleverancier voor
ogen te hebben.
Van de zijde van Naktuinbouw wordt aangegeven dat In de voorfase van de diagnostiek ontwikkeling op basis
van SNP panels bij de Naktuinbouw onderzoek nodig is naar de genetische diversiteit binnen assortimenten.
Daarvoor zijn verschillende benaderingen mogelijk waarvan sommige in nauwere samenwerking met BAseClear
ongetwijfeld mogelijk zullen zijn.
BaseClear beschikt over de meest gangbare NGS platformen voor high-throughput sequencing.
De Illumina HiSeq 2500 wordt standaard voor paired-end reads van 2x125/150 gebruikt, de Miseq voor
2x250bp reads.
BaseClear heeft toegang tot de PacBio Sequel voor single molecule real time (SMRT) sequencing. Hiermee
kunnen 10kb fragmenten worden ge-sequenced, ideaal voor de novo transcriptoom assemblies.
Een dag voor dit gesprek heeft BaseClear de GridION X5 van Oxford Nanopore Technologisch ontvangen. In dit
apparaat kunnen 5 cellen gebruikt worden voor single molecule sequencen met de nanopore technologie. De
dataopbrengst van dit apparaat wordt daarom geschat op 100Gb per 48 uur.
Daarnaast heeft BaseClear via FGT toegang tot de PromethION die 6Tb data zou kunnen produceren afhankelijk
van het aantal cellen dat in het apparaat geplaatst wordt. Beide apparaten zijn echter op dit moment nog niet
in bedrijf.
Afgesproken wordt om op de vorm van een samenwerking terug te komen zodra de benchmark voltooid is en
de Naktuinbouw zich een mening heeft kunnen vormen over de mogelijkheden tot nauwere samenwerking.
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Appendix B.
Overzicht van Next Generation Sequencing (NGS) platformen en hun mogelijkheden voor SNP
genotypering.
Er zijn op dit moment vier verschillende NGS technologie platformen verkrijgbaar die in uitvoering en gebruikte
chemie sterk verschillen en daarom voor bepaalde toepassingen meer of minder geschikt kunnen zijn. In dit
overzicht wordt elk NGS platform kort beschreven en de geschiktheid voor SNP genotypering besproken.
TM

Ion Torrent technologie van Thermo Fisher Scientific
Deze technologie is gebaseerd op de meting van protonen die tijdens de synthese van DNA vrijkomen wanneer
een nucleotide door het DNA polymerase aan een bestaande streng gekoppeld wordt. De protonen worden
indirect gemeten door een pH verschil dat ontstaat in de kleine reactieruimtes waarin zich telkens één DNA
molecuul bevindt. Nucleotiden worden aan de reactie beurtelings toegevoegd en per type nucleotide worden
in alle reactieruimtes de pH veranderingen gemeten. Dit levert voor elk DNA molecuul tenslotte een sequentie
op. De lengte van de DNA fragmenten kan variëren tussen 200 en 400bp. De data opbrengst wordt bepaald
door het aantal reactieruimtes op de chip. De nieuwste chip levert op het Ion Proton platform 100Gb data.
Kenmerk van de technologie is de korte tijd nodig voor de sequentieanalyse, binnen een paar uur is het
resultaat beschikbaar. Een belangrijke niche voor deze technologie is de diagnostiek. De voorbewerking van het
DNA voor analyse wordt volledig door een robotopstelling uitgevoerd. Hiermee wordt de hands-on tijd tot een
minimum teruggebracht voor routinematige diagnostische bepalingen een belangrijke voorwaarde.
De kwaliteit van de sequentie data is de laatste paar jaar sterk verbeterd en is dit platform voldoende
TM
betrouwbaar voor diagnostiek. Recent is speciaal voor genotypering in planten en dieren AgriSeq
TM
ontwikkeld op basis van een bestaand protocol voor PCR amplicon analyse (AmpliSeq ).
De verwachting is dat deze technologie nog enige tijd zijn niche zal behouden maar tezijnertijd verdrongen zal
worden door andere technologie waarmee sneller en goedkoper bepalingen kunnen worden uitgevoerd.
Illumina sequencing technologie
De Illumina technologie kenmerkt zich door productie van zeer grote aantallen korte sequenties (100 bp-300
bp) via DNA synthese op een vaste drager waarbij fluorescerende labels ingebouwd worden, gemeten en
daarna weer verwijderd waarna de volgende synthese stap plaats vindt. Aanvankelijk werden vier fluorescentie
labels gebruikt, voor elk nucleotide een. De nieuwe generatie platformen (HiSeq X, HiSeq3000/4000 NextSeq
500) gebruikt maar twee labels waarmee de duur van de analyse is gehalveerd. Een ander kenmerk van de
Illumina technologie is de productie van paired reads. Standaard worden 2x125bp of 2x 150bp sequenties
geproduceerd door de high-end machines. De MiSeq kan ook 2x300bp sequenties genereren. Wat op welke
machine mogelijk is varieert per service aanbieder.
Illumina bracht het eerste platform op de markt waarmee het menselijk genoom (100Gb, 30x coverage) voor
$1000 ge-sequenced kon worden. De HiSeq X is nu het meest kosten effectieve platform en commercieel kan
voor een bedrag van $1600 100Gb - 125Gb data gegenereerd worden. Dit betekent automatisch dat voor SNP
genotypering dmv PCR amplicon sequencing veel monsters tegelijkertijd geanalyseerd moeten worden om de
juiste hoeveelheid data per monster te krijgen en daarmee het platform optimaal qua kosten te benutten.
Inmiddels heeft Illumina ook een aantal benchtop sequencers op de markt gebracht, recent de MiniSeq met
een lagere dataopbrengst voor de analyse van geringere aantallen monsters. De claim van Illumina is nog wel
$139 per monster voor PCR amplicon analyse. Illumina zal zeker nog voor geruime tijd zijn marktaandeel (80%
zijn alle sequenties worden met Illumina platformen bepaald) behouden gezien de relatief hoge kwaliteit van
de data en de nog dalende kosten per Gb data op dit platform.

Pacific Biosciences SMRT sequencing (PacBio)
PacBio is op dit moment nog steeds het standard platform voor de bepaling van lange sequenties. De techniek
is gebaseerd op real time waarneming van het DNA syntheseproces dat uitgevoerd wordt door een vertraagd
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DNA polymerase enzym. Inbouw van fluorescentie labels wordt waargenomen door zogenaamde zero-mode
waveguide detectors. Met de nieuwste versie van de apparatuur (Sequel) kunnen sequenties van fragmenten
van 10Kb of meer bepaald worden. Door moleculen circulair te maken kan hetzelfde molecuul meerdere keren
gesequenced worden dat een efficiënte foutcorrectie mogelijk maakt. De lange sequenties die met dit platform
verkregen worden gebruikt in de de novo assemblage van complete genomen, vaak in combinatie met
sequenties afkomstig van een Illumina platform. Ook voor de de novo assemblage van transcriptoom
sequenties is dit platform zeer geschikt.
Veel genen produceren verschillende RNA (splice) varianten. Korte sequenties leveren daarom een minder
betrouwbare referentie sequentie van het transcriptoom.
Het platform is niet bedoeld voor SNP genotypering. PacBio SMRT sequencing zal waarschijnlijk op termijn
plaats maken voor de Oxford Nanopore technologie.
Nanopore sequencing (Oxford Nanopore)
De Oxford Nanopore technologie is een volledig chemie-loze vorm van DNA sequentieanalyse. DNA wordt in
enkelstrengige vorm door een door eiwitten gevormd kanaal (nano-pore) getransporteerd over een membraan
waarbij de weerstand die het DNA ondervindt ten gevolge van basesamenstelling gemeten wordt. Omdat
telkens 6 nucleotiden de nano-pore vullen is de weerstand afhankelijk van de basesamenstelling over een
lengte van 6 nucleotiden hetgeen bijzonder stringente eisen aan de software stelt voor correcte
signaalherkenning. De fysieke uitvoering van de technologie varieert van een smart-phone adapter (SmidgION),
een USB sized MinION, de benchtop GridION X5 tot een high-throughput platform (PromethION) met een data
opbrengst van 6Tb per 24 uur. Deze apparatuur is momenteel ook daadwerkelijk verkrijgbaar.
De achilleshiel van dit platform is de software voor ‘base-calling’. Het heeft dan ook geruime tijd geduurd voor
de software voldoende uitontwikkeld was om een betrouwbare ‘base-calling’ te krijgen. Verwacht wordt dat de
software nog verder zal verbeteren. Inmiddels is ook een Open Source software pakket beschikbaar voor basecalling. Base-calling vindt real time plaats. Het is dus mogelijk te besluiten een run te beëindigen wanneer
waargenomen wordt dat voldoende data gegenereerd is. De aanvankelijk hoge frequentie van fouten in de
sequenties is verminderd door een hogere transportsnelheid van het DNA door de poriën. Ook kunnen hairpin
primers aan de uiteinden van een DNA fragment gezet worden waardoor beide strengen van het DNA fragment
ge-sequenced worden (2D sequencing). Dit biedt betere mogelijkheden voor foutcorrectie. Het aantal
publicaties waarin toepassing voor dit technologieplatform beschreven worden neemt gestaag toe.
Kenmerkend voor dit platform is de productie van zeer lange DNA sequenties. Lengtes van meer dan 100Kb zijn
inmiddels gerapporteerd (1D sequencing). Met het Illumina platform als standaard lijkt toepassing van dit
platform voor ‘amplicon sequencing’ minder voor de hand liggend. Maar sinds kort is ook voor het Oxford
Nanopore platform een protocol ontwikkeld voor de analyse van korte PCR amplicons. Dit protocol wordt in de
literatuur zeer gedetailleerd beschreven en opent nu de weg naar toepassing van bijvoorbeeld ‘targeted
sequencing’ voor SNP genotypering met Oxford Nanopore technologie.
De verschillende uitvoeringen van de apparatuur maken het bijzonder gemakkelijk om tegen lage kosten deze
techniek in huis te halen. Met de MinION kunnen SNP genotyperingen ontwikkeld worden die direct
schaalbaar zijn naar een GridION X5 of PromethION platform.
De verwachting is dat de kostprijs van sequentie bepalingen met deze technologie sterk zal kunnen dalen.
Daardoor zullen bestaande NGS technologieën langzamerhand kosten ineffectief worden. De huidige chemieafhankelijke NGS platformen zullen mogelijk nog wel voor bepaalde niches interessant blijven. Waarschijnlijk
zullen Illumina en Oxford Nanopore elkaar nog geruime tijd blijven aanvullen op kwaliteitsaspecten, data
opbrengst en fout marges.

Appendix C.
Spreadsheet met berekening van kosten voor de aantallen monsters die de Naktuinbouw van ieder gewas
jaarlijks ter keuring aangeboden krijgt. Er is uitgegaan van panels met een grootte van 50 of 100 SNPs.
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