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GloFish® 

Tijdens Adrianna’s uitwisselingsjaar in Minnesota (VS) doet zij op haar 
highschool genetica-experimenten met GloFish®. 

De GloFish® zijn zebravissen (Danio rerio, 
afbeelding 1) die transgeen zijn gemaakt 
doordat aan een bevruchte eicel een of 
meer genen voor een fluorescerend eiwit 
zijn toegevoegd. Deze genen zijn afkomstig 
uit kwallen of zeeanemonen die van nature 
fluorescerend eiwit maken. Zo’n gen van 
een ander organisme, een transgen, wordt 
dan op een willekeurige plaats in het 
genoom van de zebravis ingebouwd. Er zijn 
inmiddels GloFish® in de fluorkleuren 
groen, rood, geel, blauw en oranje. 

afbeelding 1  

De transgenen komen alleen tot expressie in de spiercellen van de 
zebravis en niet in andere celtypen. Daardoor zijn de fluorescerende 
eiwitten alleen in de spiercellen aanwezig. De makers van de GloFish® 
hadden er met een iets andere aanpak voor kunnen kiezen om de 
fluorescerende eiwitten in de huidcellen te laten aanmaken. Toch hebben 
ze dat niet gedaan, omdat dit de fluorescentie zou verminderen. 
Leerlingen in Adrianna’s klas doen hierover de volgende uitspraken: 
1 Doordat huidcellen andere aminozuren bevatten, zou de fluorescentie 

minder sterk zijn.  
2 Doordat huidcellen zich vaker delen dan spiercellen zou de 

eigenschap fluorescentie verloren gaan. 
3 Doordat huidweefsel van de zebravis minder dik is dan spierweefsel 

zou de fluorescentie in de huid minder sterk zijn. 
2p 27 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 

betreffende uitspraak juist of onjuist is. 
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Op Adrianna’s highschool hebben ze de volgende vissen:  
 niet-transgene, lichtgrijze zebravissen  
 rode GloFish® die homozygoot zijn voor het transgen dat codeert voor 

rood fluorescerend eiwit 
 gele GloFish® die homozygoot zijn voor het transgen dat codeert voor 

geel fluorescerend eiwit 
 oranje GloFish® met een onbekend genotype 

De leerlingen moeten de volgende hypothese toetsen: de aanwezigheid 
van één transgen voor rood fluorescerend eiwit is voldoende om rood tot 
expressie te laten komen. 

2p 28  Noteer de kruising die het meest geschikt is om dit te toetsen. 
 Noteer het fenotype van de nakomelingen die ontstaan als de 

hypothese juist is. 

Een tweede hypothese is dat oranje vissen zowel het transgen voor rood 
als het transgen voor geel dragen. Om dit te toetsen kruist Adrianna een 
rood GloFish®-mannetje en een geel GloFish®-vrouwtje. Alle 
nakomelingen uit deze kruising zijn oranje. De docent legt uit dat dit het 
gevolg is van twee genen die samen een eigenschap bepalen. Het 
transgen voor rood ligt op een ander chromosoom dan het transgen voor 
geel. 
In afbeelding 2 zijn de chromosomen P, Q, R en S weergegeven. Het 
transgen voor rood bevindt zich op chromosoom Q, dat voor geel op 
chromosoom S. 

afbeelding 2  

2p 29 Welke combinatie van chromosomen hebben de vissen die worden 
gekruist bij het onderzoek naar de tweede hypothese?  

rood mannetje  geel vrouwtje 

A PPQQ  PPSS 
B PPQQ  RRSS 
C QQRR  PPSS 
D QQRR  RRSS 
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Zebravissen komen van nature voor in Zuidoost-Azië. Een klasgenoot 
vraagt zich af wat er zou gebeuren als een rood GloFish®-vrouwtje 
uitgezet zou worden op een plaats waar zebravissen van nature 
vóórkomen. 
Volgens Adrianna is, als gevolg van selectie, de kans heel klein dat uit de 
uitgezette GloFish® een populatie fluorescerende zebravissen zal 
ontstaan in de natuurlijke omgeving.  

2p 30  Licht met een voorbeeld toe hoe natuurlijke selectie kan voorkómen 
dat een populatie fluorescerende zebravissen ontstaat. 

 Licht met een voorbeeld toe hoe seksuele selectie kan voorkómen dat 
een populatie fluorescerende zebravissen ontstaat. 
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