
Toepassingen
 
Binnen de plantenveredeling moet voor 
diverse doeleinden voor grote aantallen 
planten het chromosoomaantal vast-
gesteld worden.

Voorbeelden hiervan:
• Kwaliteitcontrole van gewassen waar-
bij met meer ploidieniveaux wordt 
gewerkt.
• Controle van planten uit weefselkweek 
systemen waarbij het ploidieniveau 
instabiel kan zijn.
• Toetsing van geinduceerde ploidie-veran-
deringen

Ploidiebepaling met flowcytometrie

Ploidieniveau

 Naam  Aantal Schrijf
 ploidie chromos. wijze
 niveau “sets”

 haploid 1 x
 diploid 2 2x
 triploid 3 3x
 tetraploid 4 4x
 pentaploid 5 5x
 hexaploid 6 6x
 heptaploid 7 7x
 octaploid 8 8x

 

Alternatieve methoden

Het ploidieniveau kan ook vastgesteld 
worden door het aantal chromosomen in 
worteltopjes of groeipunten te tellen. 
Er zijn ook andere plantkenmerken die 
een indicatie kunnen zijn voor het ploi-
dieniveau zoals de grootte van de huid-
mondjes. 

Voor het analyseren van grote aantallen 
planten zijn deze methoden meestal 
minder geschikt omdat ze of veel meer 
tijd kosten, of omdat ze minder betrouw-
baar zijn. 
FCM is meestal ook nauwkeuriger, is 
snel  en kan toegepast worden op alle 
typen weefsels.

Iribov

Celkernen gekleurd met DAPI

Flowcytometrie (FCM)
Cytometrie is de het kwantitatief meten 
van eigenschappen van cellen of cel-
onderdelen. 
In een flowcytometer wordt dit proces 
geautomatiseerd doordat cellen of celon-
derdelen één voor één in een stroom 
(flow) langs een meetpunt worden 
gevoerd.

Bepaling ploidieniveau met FCM 
Celkernen kunnen eenvoudig uit planten-
weefsel gehaald worden door dit met een 
scheermes fijn te hakken. 
De vrijgekomen celkernen kunnen 
gekleurd worden met een DNA kleurstof 
zoals bijvoorbeeld DAPI.

Hoe meer chromosomen er aanwezig 
zijn, hoe meer DNA er in de kern zit, hoe 
sterker de kleuring is. 
De sterkte van de kleuring van de indivi-
duele kernen kan met de flowcytometer 
gemeten worden met een snelheid tot ca 
1.000 kernen per seconde.

De gemeten kleurintensiteit van alle 
individuele cellen wordt uitgezet in een 
histogram. Uit de plaats waar een piek 
verschijnt is kan het aantal chromosomen 
afgeleid worden, en daarmee het ploi-
diniveau, ofwel het aantal chromosomen 
dat van ieder afzondelijk chromosoom in 
de plant aanwezig is.
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                 Channel number = relative DNA amount
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Tetraploid plant

Diploid plant

Diploide plant

 
2x = 4 chromosomen

Tetraploide plant

 
4x = 8 chromosomen

De flowcytometrische analyse van enkele duizen-
den kernen wordt in een histogram weergegeven. 
Hoe meer DNA hoe meer naar rechts de piek ligt.
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