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A. Het maken van een genomische bank 

 

 
 

 

 

Wanneer men een gen wil bestuderen dat nog niet 

beschreven is, zal men dit gen eerst moeten 

kloneren. Hiertoe maakt men gebruik van 

genomische banken. Een genomische bank is een 

verzameling van plasmiden waarin men 

genomische restrictiefragmenten heeft 

gekloneerd. Eerst wordt daartoe genomisch DNA 

geknipt met enzyme A, dan wordt het bij plasmide 

gevoegd dat met hetzelfde enzyme is geknipt. Na 

ligatie heeft men een genomische bank (zie figuur 

hiernaast en figuur 9-19 Lodish). 

Deze verzameling plasmiden wordt vervolgens als 

mengsel getransformeerd in bacteriën, die dan 

uitgeplaat worden op een selectief medium. De 

volgende dag zullen deze bacteriën die een 

plasmide hebben opgenomen, uitgegroeid zijn tot 

kolonies. Men beschikt nu over een verzameling 

kolonies, en in elke kolonie zit een plasmide waarin 

een genomisch restrictiefragment is gekloond. 

Een ideale bank bevat in alle kolonies samen alle 

restrictiefragmenten die het genoom 

samenstellen. 
 



B.Toepassingen van hybridisatie 

 

1. Kolonie-hybridisatie 

 

Het is de bedoeling om het DNA uit de kolonies te hybridiseren met een 

radioactieve probe.  De kolonies groeien op agar-bodems, en deze hebben niet de 

nodige eigenschappen om deze hybridisatie ongeschonden te doorstaan. 

Daarom wordt een afdruk van de kolonies vanop de oorspronkelijke platen 

overgebracht op membranen. Deze tweede kolonies worden dan gelyseerd zodat 

het plasmide-DNA op de membranen terecht komt en wordt vastgehecht. Deze 

membranen kan men wel analyseren door te hybridiseren met een radioactieve 

DNA-probe (cfr Southern blot). Waar deze probe hybridiseert, bevond zich een 

kolonie met daarin een plasmide waarin een genomisch restrictiefragment 

gekloond is dat overeenkomt met de probe. Door terug te gaan naar de 

oorspronkelijke platen (links in de figuur) kunnen we deze bacteriën oppikken en 

opgroeien. Door het plasmide DNA eruit te isoleren, bekomen we een grote 

hoeveelheid van het gen waarnaar we op zoek waren.  

We hebben nu dit ‘gen gekloneerd’ (cfr fig 9-17 Lodish). 

 

 
 



2. Southern blotting 

 

Een agarosegel breekt zeer makkelijk, en bij hogere temperatuur zal hij smelten. 

Daardoor is hij zeer moeilijk bruikbaar voor hybridisatie-experimenten. Deze 

problemen heeft men opgelost met de techniek van ‘Southern blotting’ waarbij 

het 

 
DNA, na denaturatie in basisch milieu, uit de gel wordt overgebracht op een 

stevig membraan (fig. 9-26 Lodish). Daartoe wordt dit membraan bovenop de gel 

gelegd. Door een bufferstroom door de gel aan te leggen (het papier dat 

bovenaan ligt zal door capillariteit buffer opzuigen), of door een elektrisch veld 

aan te leggen dwars op de gel, zal het DNA uit de gel naar het papier migreren.  

Het DNA heeft echter een hoge affiniteit voor het membraan en zal daar dus 

door weerhouden worden. 

Het membraan kan nu in een hybridisatievloeistof worden gebracht waarin een 

radioactieve probe werd aangebracht. Deze probe zal enkel hybridiseren met 

het complementaire gen-fragment dat op een bepaalde positie aan het 

membraan gebonden is. Het membraan wordt vervolgens gewassen, om het niet-

gehybridiseerde deel van de probe te verwijderen.  Uiteindelijk zal op een 



autoradiografie van het membraan te zien zijn waar de radioactiviteit, en dus de 

probe, en dus het (complementaire) genfragment dat we zoeken, zich bevindt 

(zie ook fig 9-17 Lodish).  

 

3. Northern blotting 

 

Northern blotting is een variant op Southern blotting waarbij niet DNA, maar 

RNA op een membraan wordt geblot. In principe is de techniek gelijk: eerst 

electroforese van het RNA, dan blotting op een membraan, gevolgd door een 

hybridisatie en een autoradiografie (Fig. 5-27). Het grote verschil zit hem in de 

practische uitvoering: RNA wordt heel snel gehydrolyseerd door allerlei RNasen 

die overal kunnen aanwezig zijn (stof, vingerafdrukken,…). Daarom moeten alle 

recipiënten die men gebruikt voor het werken met RNA, RNase-vrij gemaakt 

worden. 

Northern blotting leert ons andere zaken dan Southern blotting. Men kan bijv. 

te weten komen in welke weefsels een bepaald gen actief is, of de lengte van een 

specifiek mRNA bepalen. Men kan ook zien of, en wanneer, er alternatieve 

splicing optreedt. 

Vraag: We maken DNA van de nier en van de dunne darm en onderzoeken het in 

een Southern blot, we maken RNA van de nier en van de dunne darm en 

onderzoeken het met Northern blot. Wat verwacht U? 

 

 
Hybridisatie van een DNA of RNA probe met mRNA kan ook gebeuren op 

microscopische coupes; dit wordt in situ hybridisatie genoemd. Hieruit leert 

men dan waar een gen juist tot expressie komt. Een Northern blot gebeurt 

immers op een RNA preparaat uit een heel orgaan zodat men niet weet welke 

cellen er specifiek het gen tot expressie brengen. Dankzij in situ hybridisatie op 

coupes van volledige embryo's kan men bijv. de juiste locatie van expressie 

nagaan van genen die belangrijk zijn voor de embryonale ontwikkeling (Fig. 5-28). 

Uit een Northern blot leert men dan weer in welke organen een gen tot 



expressie komt, hoe lang het mRNA is, en of en waar er alternatieve splicing 

optreedt. Ook veranderingen in mRNA concentratie in respons op bijv. hormoon 

kan zo worden gedetecteerd. 

 

4. FISH of fluorescence in situ hybridisation  

 

Dit is een toepassing van hybridisatie op chromosomen (fig.6-42 Lodish).  

Gecondenseerde chromosomen uit cellen in de metafase worden gefixeerd op 

een draagglaasje (cfr. Cytogenetica). Deze chromosomen worden gehybridiseerd 

met fluorescent gelabelde probes die bijv. een unieke sequentie herkennen. Na 

de hybridisatie zal de fluorescentie aanduiden waar in de chromosomen deze 

unieke sequentie zich bevindt. Deze techniek wordt toegepast bij het lokaliseren 

van translocatie-sites bijv. bij leukemie. 

 


