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Onderzoek ABGC 

 Opsporen, gebruik en bewaren van (agro)biodiversiteit  

 Funcioneren van een dier (gezondheid, welzijn en 
productie)  

 Kwaliteit van dierlijke producten 

 



Overzicht presentatie 

 Snelle technologische ontwikkelingen in genoom 
onderzoek 

 Het in kaart brengen van het genoom (sequencen) 
van grote aantallen individuele dieren 

● Inzicht in soortvorming 

● Kennis over demografie van populaties 

● Inzicht in domesticatie en selectie 

● Opsporen van genen/varianten die relevant zijn 
voor de fokkerij 

 

 



Snelle technologische ontwikkelingen in 

genoom onderzoek 

 Sequencing (bp/experiment) 

●   103            105            109          1011         1012 

 

 Gen expressie 

● Individuele genen         alle genen (25,000) 

 

 Variatie detectie (genotypes/individual) 

●   10  102- 103   104- 106  All (>106)  

1990 2000 2008 2010 2014 



Data verdubbeld wereldwijd elke 5 maanden 

Sequentie data neemt exponentieel toe 

Huidige situatie 
~25 miljard bp/machine/dag 
~ €1000/ genoom 



Wat kunnen we leren van de complete 

genoomsequentie van individuele dieren? 

Een overzicht van het genoom- 

onderzoek aan het varken binnen 

het Animal Breeding and Genomics 

Centre van Wageningen Universiteit 



Het in kaart brengen van het genoom van 

landbouwhuisdieren 

 2004 Kip 

 2009 Rund 

 2010 Kalkoen 

 2012 Varken 

 2013 Geit 

 

 

 Momenteel honderden tot duizenden individuele 

dieren van diverse rassen  

 

 

http://www.sciencemag.org/current.dtl


Waar willen we naar toe?  

 Opsporen van alle variatie in het genoom 

Waar zit de variatie in het genoom  

 Voorspellen wat elke variatie doet 

 Benutten van belangrijke variatie 



Domesticatie van landbouwhuisdieren: 
10,000 jaar selectie 

Welke veranderingen zijn er opgetreden in het genoom 
van deze dieren and wat leert het ons? 



Genoom sequentie van >400 Individuele varkens  

Angler 
Sattlelschwein 

Berkshire 

Britsh 
Saddleback 

Bunte 
Bentheimer 

Casertana   

Gloucester_Old
_Spot 

Linderödssvin 

Middle White 

Mangalica   

Tamworth 

Duroc Hampshire 

Landrace Large white 
Pietrain 

Jiangquhai 

Jinhua 

Leping Spotted 

Meishan 

Wannan spotted 

Zang 

Xiang 

European and Asian 
wild boar 

Retinto 

Large black 

Calabrese 

Negra iberico 

Negra sicilliana 

Chato murciano 

Europa Wild Azië 

10 andere varkens-
achtigen  (Asia, Africa, 
South America) 



28,5 miljoen SNPs (in 136 varkens) 

Europa Azië 

10.6 
1.8 

Wild Zwijn Gedomesticeerd Wild Zwijn Gedomesticeerd 

12.4 16.6 
5.1 7.0 

18.5 
10.2 5.3 



SNP assays voor een scala aan toepassingen 

 Enkele SNPs voor specifieke mutaties in 
bekende genen 

 Tracking and tracing; afstammingscontrole 
● Honderden SNPs (b.v. 384) 

 Genomic selection 
● Basis 50-60K SNP assays  
● 750K SNP assays voor imputatie 
● Aanvullende 3-6K SNP assays 



Het varken als een model organisme 

Splitsen ~1,2 miljoen jaar geleden 

~10.000 jaar 

~200 jaar 

Sus soortvorming  ~ 4-2 miljoen jaar geleden 



Veranderingen in hoogte zeespiegel heeft 

invloed gehad op soortvorming en menging 



Admixture tussen soorten is gebruikelijk 



Voorbeeld: Conservation genetics of 

highly endangered Suids   

Visayan Warty Pig 

(Philippines) 

Pygmy Hog (Northern India) 

Javan Warty Pig 

(Indonesia) 



Genetische conservering of Visayan Warty Pig 

Vraag: Samenvoegen of 
niet?  



Het varken als een model organisme 

Splitsen ~1,2 miljoen jaar geleden 

~10.000 jaar 

~200 jaar 

Sus soortvorming  ~ 4-2 miljoen jaar geleden 



1 miljoen jaar genetische verandering en 

selectie van het varken (Sus scrofa) 

10 Kya 200 ya  1 Mya 

Wild zwijn Europa 

Wild zwijn Azië 

Europa gedomesticeerd 

Azië gedomesticeerd 

20 Kya 

Divergentie Europa–
Asie ~ 1 Mya 

Populatie bottleneck 
tijdens de laatste ijstijd 

Onafhankelijke domesticatie van 
Sus scrofa in Europa en Azië 

Aziatische introgressie in Europees 
gedomesticeerd varken in de 18de 
en 19de eeuw 

Selectie binnen 
specifieke foklijnen 



Divergentie Europees en Aziatisch wild zwijn 

Afrikaanse 
varkensachtigen 

Europees WZ 

Zuid Aziatisch WZ 

Noord Aziatisch WZ 

WZ Sumatra 

Andere varkensachtigen van 
het  genus Sus (Indonesia, 
Philippines) 

4 Mya 

2 Mya 

1 Mya 

0.5  
Mya 

10 Mya 

Frantz et al (2013) Genome Biology 



Differentiatie van Europees en Aziatisch 

wild zwijn 

 Meer dan 1.2 miljoen gefixeerde 
verschillen tussen het genoom van 
deze varkens  

 5% van de genen (1191) codeert 
voor een andere eiwit variant 

Groenen et al (2012) Nature 491:393-398 

 Genen betrokken bij reuk, immuniteit en afweer behoren 
tot de meest snel evoluerende genen  

 Lagere genetisch variatie in Europees wild zwijn 

 



Gefixeerde verschillen in het aantal 

kopieën van bepaalde genen 

Paudel et al (2013) BMC genomics 

2 10 

Azië 

Europa 

UGT2B10 

 Gefixeerde duplicatie van het 
UGT2B10 gen in Aziatisch 
wild zwijn 

 

 UDP glucuronosyltransferase 
is een lever enzym betrokken 
bij detoxificatie 

 

 Verschillen in dieet 



Demografie van wild zwijn gedurende de 

afgelopen 1 miljoen jaar 

10 Kya 200 ya  1 Mya 

Wild boar Europe 

Wild boar Asia 

European domestic 

Asian domestic 

20 Kya 

Veranderingen in effectieve populatie grootte 



Sterkere bottleneck in Europees wild zwijn tijdens de 

laatste ijstijd 

Groenen et al (2012) Nature 491:393-398 



Verdeling van heterozygotie  in 
segmenten van 10 kb bins 
binnen individuele genomen 
 
Zuid-China 
Noord-China 
Italië 
Nederland 

Groenen et al (2012) Nature 491:393-398 

0 4 16 64 256 (SNPs/10,000 bp) 

Sterkere bottleneck in Europees wild zwijn tijdens de 

laatste ijstijd 



Het varken als een model organisme 

Splitsen ~1,2 miljoen jaar geleden 

~10.000 jaar 

~200 jaar 

Sus soortvorming  ~ 4-2 miljoen jaar geleden 



Onafhankelijke domesticatie in Azië en Europa 

Azië wild zwijn Azië gedomesticeerd Europa gedomesticeerd Europa wild zwijn 



Significante verschillen tussen het 

domesticatie proces in Azië en Europa 

● Gebruik van varkensweiden tot in de late 
middeleeuwen waar varkens vrij rond liepen in de 
bossen op zoek naar voedsel 

● Selectie op vergelijkbare kenmerken als wild zwijn 

● Kruising met wild zwijn 

● Gedomesticeerde varken toonde nog steeds veel van 
de specifieke kenmerken van wild zwijn 

 

Illustratie uit 15de-eeuws Frans manuscript 
“Les Très Riches Heures du duc de Berry” 

Illustratie uit Charles Darwin’s boek 
“The Variation of Animals and Plants 
under Domestication “ (1868) 

Europa:  



● Varkens worden binnen omheining gehouden 

● Gevoerd met afval 

● Selectie op snelle groei en hoge vruchtbaarheid 

● Rond, dikbuikig, klein, korte poten, zeer vruchtbaar 

Azië: 

Illustratie uit Charles Darwin’s boek “The 
Variation of Animals and Plants under 
Domestication “ (1868) 

Afbeelding uit Thomas Bewick’s “A general 
History of Quadrupeds “(Newcastle-upon-
Tyne: Bernard Quatich, 1885) 

Significante verschillen tussen het 

domesticatie proces in Azië en Europa 



Verbeterde Europese  varkensrassen door inkruisen 

van Aziatische rassen in de 18de en 19de eeuw  

Gedomesticeerd 

Wild Zwijn 

Toename SNP variatie in 
Europese rassen 

Wild Zwijn: ZChina, NChina, Italië, Nederland 
Gedomesticeerd:  Chinese rassen, Europese rassen 

Afbeelding uit Thomas Bewick’s “A general 
History of Quadrupeds “(Newcastle-upon-
Tyne: Bernard Quatich, 1885) 



P1 P2 P3 

T12  10 Kya 

tGF 200 ya 

t=0 

T123  1 Mya NA 

N12 N3 

NA 

D-statistiek toont Aziatische introgressie van 

~ 35% in moderne Europese rassen 

f 

A 

B 
A 

A A B 



Aziatische vs Europese oorsprong van 

haplotypen in LW 

Asiatisch 

Europees 

Bosse et al. (2013) 



chr8 chr9 

Bosse et al. (2014)  

Aziatische vs Europese oorsprong van 

haplotypen in LW 

Aantal biggen per worp 



Het varken als een model organisme 

Splitsen ~1,2 miljoen jaar geleden 

~10.000 jaar 

~200 jaar 

Sus soortvorming  ~ 4-2 miljoen jaar geleden 



Waarop hebben fokkers geselecteerd in de 

sinds de domesticatie van het wild zwijn? 

Opsporen van “Selective Sweeps” 



QTL voor aantal 
rugwervels 

QTL voor 
lichaamslengte 

Rubin et al. (2012) PNAS 

“Selective Sweeps” in Europese 

gedomesticeerde varkens 



NR6A1 PLAG1 LCORL 

Rubin et al. (2012) PNAS 

“Selective Sweeps” in Europese 

gedomesticeerde varkens 



In overeenstemming met historische bronnen 

From: The Variation of Animals and Plants under 
Domestication (Charles Darwin. Jan 1868) 



Eeuwenlange selectie op kleur 

Afbeelding van gevlekt varken uit Luttrell 
Psalter (14de eeuw) 

Detail van fresco “Effetti del Buongoverno in 
Campagna” in het Palazzo Pubblico  in Siena, Italië 
geschilderd door Ambrogio Lorenzetti in 1337 

http://blog.italian-connection.com/wp-content/uploads/2010/02/cinta-senese-lorenzetti-fresco-288-x-196.jpg


Duplicatie van het KIT gen 

? 

* 

* 



Identificatie van belt allel op basis van 
genoomsequentie 

Rubin et al. (2012)  



Duplicatie van het KIT gen en flankerende 

regio’s 

* 

* 
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