
Hoofdstuk 4 

Blz. 197 

 Waterstofbruggen houden de 2 DNA kettingen aan elkaar, de waterstofbruggen vormen O..H en N..H 

 Nucleotides bestaan uit een 5 C-suiker met 1 of meer fosfaatgroepen en een N-base (A,T,C,G) 

 De 5 C-suikers en de fosfaatgroepen vormen de ruggengraat van de DNA-ketting 

 5’ uiteinde=fosfaat 

 3’ uiteinde=OH 

 AT 2 waterstofbruggen 

 CG 3 waterstofbruggen  

Blz. 199 

 In de dubbele helix is een hele draai om de 10 base-paren 

 4 letter alfabet van het DNA (A,T,C,G) 

 20 letter alfabet van de eiwitten 

 Major groove is de brede 

 Minor groove de smalle 

Blz. 200 

 Genoom=de complete set aan informatie in het DNA van een organisme 

 Template=de streng waar de nieuwe complementaire streng op wordt gebouwd 

Blz. 201 

 Samenvatting 

Blz. 207 

 Exons zijn klein (145 nucleotides) 

 In gesloten regio’s bevinden zich exons die niet kunnen veranderen en als ze dat wel doen geen voordeel 

opleveren, ze hebben een te belangrijke functie 

 Pyrimidine enkele circulaire structuur 

 Purine dubbele circulaire structuur 

Blz. 211 

 Histon= een eiwit dat als domein fungeert in een nucleosoom (H2A, H2B, H3 & H4) 

 Nucleosoom= manier van het verpakken van het DNA zitten in tonnetjes, de tonnetjes zijn verbonden 

door draadjes (het DNA) 

Blz. 213 

 De histondomeinen lijken op elkaar maar de N-staart is verschillend. 

 De domeinen H2A en H2B gaan interactie met elkaar aan (handshake), H3 en H4 doen dat ook. 

 Epi genetische modificatie komt door omgeving en leeftijd 



Figuur 26 

H2A en H2B, 2 dimeren in nucleosoom 

H3 en H4, 1 tetrameer in nucleosoom 

Figuur 27 

AA,TT,TA in minor groove binnenkant nucleosoom 

CG aan buitenkamt van minor groove nucleosoom 

Figuur 36 

Heterochromatine: weinig genen, dicht op elkaar gepakt 

Euchromatine: veel genen, minder dicht op elkaar gepakt 

Euchromatine komt tot expressie heterochromatine niet 

Figuur 37 

White gene geeft rode ogen 

Ales white gene te dicht op heterochromatine zit krijg hij witte vlekken of helemaal witte ogen 

Figuur 39b 

De histonstaarten ondergaan modificaties welke kunnen zorgen voor genexpressie of het gen uit te schakelen 

Figuur 43 

Het binden van het code-reader complex aan de gemodificeerde uiteinden van de histonstaarten is specifiek en 

kan door deze binding lijden tot genexpressie of het uitschakelen van het gen. 

Figuur 47 

Barrière eiwitten houden het heterochromatine zo compact 

Figuur 52 

Chromosoom duplicatie 

Op het heterochromatine laten de barrière eiwitten los en na de verdubbeling komen er nieuwe barrière eiwitten 

op het heterochromatine. 

Figuur 35 

Epi genetica wordt doorgeven bij mitose, niet bij meiose 

Figuur 72 

In steeds kleinere delen de opvouwing van het DNA: 

DNA dubbelehelix, nucleosomen aan een streng, dicht op elkaar gepakte nucleosomen, deel chromosoom 

uitgevouwen vorm, deel chromosoom opgevouwen vorm, chromosoom. 



Hoofdstuk 5 

Figuur 2 

DNA replicatie is semi-conservatief (half behoudend, half nieuw) 

De template en new strand (2 dubbele strengen) 

Figuur 3 

C-G (3 waterstofbruggen) 

A-T (2 waterstofbruggen) 

New strand word gerepliceerd van 5’ naar 3’ 

Aan het 3’ uiteinde word eerst de fosfaatgroep gesynthetiseerd dan de ribose 

Figuur 4 

De replicatie d.m.v. DNA-polymerase 

Van trifosfaat laat een difosfaat los 

Monofosfaat blijft aan de nieuwe DNA-keten zitten 

Figuur 7 

DNA replicatie is asymmetrisch 

Leading strand van 5’ naar 3’ 

Lagging strand in Okazaki fragmenten van 3’ naar 5’ 

 

 Figuur 8 

C* kan 2 waterstofbruggen vormen dus kan met een A base-paren. C* veranderd na binding echter snel weer in 

een normale C (die 3 waterstofbruggen kan vormen) hierdoor stopt de replicatie. 

D.m.v. DNA-polymerase kan de foute C (voormalig C*) worden verwijderd en een goede T kan hiervoor in de plaats 

binden, hierna kan de replicatie zich voortzetten. 

Figuur 10 

Hypothetische leading strand van 3’ naar 5’ 

Kan niet door de fosfaatgroepen aan de verkeerde kant, waardoor fouten niet kunnen worden hersteld en de 

replicatie dus te vaak zal stoppen en niet gerepareerd kan worden. 

Werkelijke leading strand van 5’ naar 3’ 

Door de energieke fosfaat is deze wel in staat te repareren en dus te functioneren. 

Figuur 11 

RNA primers op lagging strand worden gesynthetiseerd d.m.v. DNA-primase  

 

 



Figuur 12 

DNA-polymerase bindt op RNA primer 

DNA=polymerase synthetiseert nieuw Okazaki fragment 

Oude primer wordt vervangen door DNA 

DNA ligase ligeert de fragmenten (zet ze aan elkaar) 

Figuur 13 

ATP > DNA ligase > AMP 

Actief proces (kost energie), het aan elkaar zetten van de Okazaki fragmenten 

Figuur 14 

DNA helicase haalt het DNA weer uit de dubbele helix formatie en verbreekt de baseparing tussen de 2 strengen. 

Dit proces kost veel energie 

 

Figuur 16 

Single-stand bindend eiwit (SSB) zorgt dat de enkele keten niet met zichzelf gaat baseparen (lus vorming), dit zou 

de DNA replicatie stoppen, omdat het DNA-polymerase niet meer verder kan bewegen. 

Figuur 17 

Structuren van een SSB eiwit 

Houdt de suiker-fosfaat ruggengraat recht, vermijdt baseparing met zichzelf. 

Figuur 18 

Structuren van de sliding clamp en de clamp loader 

Clamp loader heeft 5 sub-units 

De sliding en de camp loader gaan samen aan het DNA zitten, als ze beide zitten word de camp loader eraf gehaald 

d.m.v. ATP om te zetten in ADP (actief proces) 

De sliding clamp blijft zitten, DNA-polymerase bindt en de synthese begint 

Figuur 19 

Het DNA wordt d.m.v. DNA helicase uit z’n helix vorm gehaald. 

Op de leading strand wordt er gewoon van 5’ naar 3’ door het DNA-polymerase gesynthetiseerd. 

Op de lagging stand zie je het DNA-polymerase net een Okazaki fragment afronden, en weer een nieuwe sliding 

clamp en clamp loader binden voor de SSB op een nieuwe RNA primer. 

Figuur 21 

Door het uit elkaar halen van de dubbele helix structuur moet het DNA erg snel roteren hierdoor ontstaan 

problemen 

 

 



Figuur 22 

DNA topoisomerase I heeft als actieve centrum tyrosine 

Hiermee kan 1 van de DNA strengen tijdelijk “knippen” door een fosfordiester te vormen. 

Dan kan het DNA ontwinden 

Hierna kan DNA topoisomerase I worden losgekoppeld en de fosfordiester in het DNA weer worden gevormd 

Figuur 23 

DNA topoisomerase II kan beide DNA strengen doorknippen en kan dus knopen uit het DNA halen 

Dit gebeurd door ATP binding en vorming van dimerisatie van de ATPase domeinen 

DNA topoisomerase II ondergaat dus een conformationele verandering 

Figuur 24 

Hier zie je het in de knoop geraakte DNA worden ontwart door DNA topoisomerase II 

Tussenstukje 

Snel delende cellen (kankercellen) kun je remmen door een stof toe te dienen die topoisomerase remt, dit heet 

ook wel antikankermiddel (cytostaticum) 

Figuur 25 

In het midden van een DNA streng moet worden gerepliceerd 

DNA helix wordt losgekoppeld 

RNA primers binden 

Leading-strand synthese begint 

Er binden nieuwe RNA primers die beginnen met lagging-strand synthese 

Fork 1 is naar links Fork 2 is dus naar rechts 

Figuur 40 

Telomerase is een groot RNA eitwit-complex 

Het zorgt voor opvulling van de RNA primer op het 3’ uiteinde 

Telomerase gemaakt in geslachts en stamcellen 

Telomeer lengte zegt iets over de leeftijd van de cel, hoe langer het telomeer, hoe jonger de cel 

 

Figuur 41 

Incomplete laggingstrand 

Telomerase bind aan de ouder strand (3’ uiteinde) 

Telomerase verlengt het 3’ uiteinde 

DNA-polymerase maakt de lagging-strand vervolgens af 

Figuur 43 

De hoeveelheid chromosoom eindes uitgezet tegenover de afname van de telomeerlengte 

 



Figuur 45 

2 manieren van DNA reparatie: 

Depurination = het verwijderen van een purine 

Deamination = het verwijderen van een amino-groep 

Depurination gebeurd veel vaker dan deamination 

Figuur 20 

MutS en MutL werken samen, snijden samen een heel stuk weg 

Hierna kan het DNA weer opnieuw gesynthetiseerd worden 

Mutatie in MutS kan erfelijke darmkanker veroorzaken 

Figuur 44 

Samenvatting van spontane DNA schade 

Door oxidatie, hydrolyse en methylering 

Figuur 50 

Deamination (het verwijderen van een NH3) 

A, G, C kunnen dit ondergaag, T niet. 

C zonder NH3 wordt U 

5-methyl cytosine zonder NH3 wordt T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 6 

 

Figuur 1 

Chromosoom 2 van een fruitvliegje in kaart gebracht, leren hoe je die ongeveer kunt lezen 

Figuur 2 

Van DNA naar RNA = transcriptie 

Van RNA naar eiwit = translatie 

Figuur 3 

Gen A doet meer aan transcriptie dus aan translatie dus word er meer eiwit A geproduceerd dan eiwit B van gen B 

Figuur 4 

Verschillen tussen DNA en RNA 

DNA heeft desoxyribose, RNA heeft ribose 

DNA heeft T, RNA heeft U 

Figuur 5 

Adenine gaat base paren met Uracil in RNA 

A-U met 2 waterstofbruggen 

Figuur 6 

RNA is meestal een enkele strand 

Deze strand gaat met zichzelf base paren en vormt een 3 dimensionale structuur  

Figuur 7 

Transcriptie van DNA naar RNA, dat DNA dubbelstrengs is en RNA enkelstrengs is 

Figuur 8 

De werking van RNA polymerase word weergegeven 

RNA polymerase haalt de DNA helix uit elkaar 

Op de template word het RNA gesynthetiseerd in het actieve centrum 

De bouwstenen (ribosenucleotides en trifosfaten) komen binnen door een daarvoor bedoelt kanaal in het RNA 

polymerase. 

Het DNA dat is getranscribed word weer in de dubbele helix uit het DNA polymerase gelaten. 

Het RNA dat is gesynthetiseerd gaat er ook uit met als eerst de 5’ kant 

 

 

 



Figuur 11 

De O-factor gaat het RNA polymerase in 

Het DNA gaat ook het RNA polymerase in 

O-factor bindt aan promotor op DNA 

RNA polymerase begint aan RNA synthese 

O-factor laat los 

DNA gaat door tot de terminator in het DNA langskomt (stop) 

Dan laat het RNA los en is het gesynthetiseerd 

Eukaryoten hebben 3 RNA types polymerases 

Prokaryoten hebben 1 RNA type polymerase 

Figuur 12 

Promotors zitten vaak op de zelfde plaats op een chromosoom bij een gen. Bekende plekken zijn dus ook -35 en -

10, deze promotors hebben bijna altijd dezelfde nucleotide  volgorde, als dit niet zo is neemt de affiniteit van de O-

factor af en word er dus weinig aan transcriptie gedaan. 

Figuur 13 

RNA polymerase kan beide kanten op RNA synthetiseren zodat het geen Okazaki fragmenten hoeft te maken, hij 

neemt altijd de template waardoor hij van 5’ naar 3’ zijn nieuwe strand kan synthetiseren. 

Figuur 14 

Het ene gen zit op de ene DNA-streng terwijl de het andere gen op de andere DNA-streng ligt, er wordt dus bij de 

synthese van deze genen naar RNA soms een andere template genomen. De promotor geeft aan welke kant er op 

gesynthetiseerd moet worden, dus welke streng het RNA-polymerase moet synthetiseren. 

Figuur 15 

Prokaryoot = Eukaryoot RNA polymerase II 

Bevat Zink 

Bevat Magnesium in het actieve centrum 

Figuur 16 

Een promotor bevat een DNA sequentie, de TATA box, die 25 nucleotiden voor het deel wat moet worden 

gesynthetiseerd 

TBP een subunit van TFIID bindt zich aan de TATA box 

Hierdoor bindt ook TFIIB 

Hierna binden ook TFIIE, TFIIH en RNA-polymerase met TFIIF, een C terminal polypeptide staart (CTD) en andere 

factoren. 

TPIIH gebruikt ATP om de dubbele helix uit elkaar te halen en fosforileerd CTD waardoor het een conformationele 

verandering ondergaat.  

Dan laat het alle stukken los, behalve RNA-polymerase met de gefosforileerde CTD staart en 2 andere factoren en 

TFIID. 

De synthese begint 



Figuur 18 

De 3-dementionale structuur van TBP (subunit van TFIID) bevat: 

Een dubbelhelix met 2 knikken (rood) 

Twee identieke domeinen met elk een α-helix en 5 antiparallel lopende β-sheets 

Figuur 19 

In eucaryote cellen vind je op een gen  bij de transcriptie enhancers een deel op een gen waar een activator eiwit 

kan binden. Deze reguleren de hoeveelheid en het patroon van de transcriptie. 

Ook binden er nu nog 3 andere complexen op transcriptie te beginnen.  

Een mediator, een hoston-modifying enzym en een chromatin remodeling complex. 

Figuur 21 

A) Eukaryoot 

Transcriptie van de transcriptie unit in het DNA 

RNA wordt gevormd maar bevat nog zowel introns als exons 

RNA word geslitst (introns worden eruit gehaald) 5’ uiteinde krijgt een cap, 3’ uiteinde een poly a straat 

Dit mRNA wordt de kern uitgetransporteerd 

mRNA wordt omgezet in eiwit 

B) Prokaryoot  

Transcriptie van transcriptie unit in het DNA 

mRNA is dan direct gevormd 

mRNA wordt omgezet in eiwit 

Figuur 22 

A) Prokaryoot mRNA heeft geen 5’ cap of een poly-A staart, de uiteinden zijn niet gemodifiseerd 

Tevens kan een prokaryoot mRNA ook voor meerdere eiwitten coderen 

Eukaryoot mRNA heeft op 5’ een cap en of 3’ een poly-A staart 

Echter is eukaryoot mRNA niet in staat voor meerdere eiwitten te coderen 

B) De cap van een eukaryoot mRNA aan de 5’ kant 

Gekenmerkt door de 5’-5’ trifosfaat brug en de daaraan zittende 7-methylguanosine  

Figuur 25 

Hoe klein het gen voor β-globine is in vergelijking met Factor VIII, een mutatie in het laatst genoemde gen kan 

hemofilie veroorzaken  

Domein shuffeling 

Domeinen van eiwitten vallen samen met exonen 

Figuur 27 

Een bepaald gen kan toch voor meerdere eiwitten coderen in een eukaryote cel d.m.v. alternatieve splicing 

Er worden dus uit een gen verschillende mRNA’s gevormd die voor verschillende eiwitten coderen 

 



Figuur 26 

De pre-mRNA splicing reactie, het verwijderen van de introns word in deze afbeelding weergegeven 

Een specifieke A-nucleotide valt de 5’ kant van de intron aan en knipt de suiker-fosfaat ruggengraat door, er vormt 

zich hierdoor een lus 

Het 3’ uiteinde van de losgeknipte exon wil reageren met het 5’ uiteinde van het exon waar de intron nog aan vast 

zit 

Dit gebeurd ook en dan laat de intron los in een lasso-vorm. 

Figuur 28 

Exon 3’ : AG 

Exon 5’ : G 

Intron 3’ : GU 

Intron 5’ : AG 

Figuur 29 

Het pre-mRNA splicing mechanisme in detail 

U1 snRNP gaat baseparen met het 5’ uiteinde van het intro 

BBP en U2AF binden op de specifieke A 

BBP en U2AF laten los en U2 snRNP gaat baseparen met nucleotiden specifieke A en rondom A 

snRNPs U4/U6 en U5 zorgen ervoor dat de specifieke A het 5’ uiteinde van het intron kan ‘aanvallen’ 

U6 verwijderd U1 zodat de intron kan worden verwijderd en de lasso kan worden vrijgelaten 

U6 zorgt er ook voor dat de exonen aan elkaar worden gezet  

Figuur 30 

Het verbreken van de binding van U1 en het binden van U6 kost energie 

Het verbreken van de binding van BBP en het binden van U2 kost ook energie 

Het verdere procent hoe de exonen worden geknipt in detail, hoe U6 en U2 ook nog met elkaar base paren en 

welke functie U5 heeft bij het loskoppelen van het ‘ linker exon’, dit proces kost ook energie 

Kortom: pre-mRNA splicing kost energie, RNA werkt als een enzym: ribozyme 

Figuur 33 

hnRNP ’s  verpakken introns die heel erg lang tot kleinere delen, zodat het beter te handelen is 

hnRNP’s binding ook aan exonsequenties 

Figuur 31 

2 types van fouten in de splicing 

-er wordt een exon overgeslagen 

-er wordt een exon maar gedeeltelijk gespliced door cryptic splicing signals, signalen die erg op het echte splice 

signaal lijken, maar toch iets verschillen, maar dan wel worden geknipt 

 

 



Figuur 35 

Abnormale manieren van pre-mRNA splicing van β-globine 

A) normale splicing, introns worden verwijderd 

B) exon 2 word overgeslagen 

C) exon 3 word verlengt 

D) er word een nieuw exon ‘gevormd’ tussen exon 2 en exon 3 

 

Figuur 37 

Vorming van de poly-A staart aan het 3’-uieinde van eukaryoot mRNA 

Introns worden eruit gehaald en aan het laatste exon word de poly-A staart gesynthetiseerd 

Figuur 23 

In het begin van de RNA s zit er een CAP factor op de RNA-polymerase staart (CTD), die de CAP synthetiseert 

Deze word dan vervangen door splicing eiwitten  en vervolgens door  3’ uiteinde eiwitten 

Figuur 38 

Stappen bij het maken van het 3’-uiteinde van eukaryoot mRNA 

CPSF en CstF binden op de CTD 

Gaan dan over tot binden op het mRNA aan AAUAAA 

Poly-A polymerase (PAP) gooit CstF eraf 

Poly-A bindende eiwitten komen bij PAP 

PAP synthetiseert poly-A staart 

En gooit uiteindelijk zichzelf en CPSF eraf en stopt de synthese 

Figuur 39a 

Hoe mRNA zich ontwikkeld als het uit RNA-polymerase word vrijgelaten, krijgt het z’n 3-dimensionale structuur 

waardoor het de kern kan verlaten 

Figuur 40 

RNA moet voor het transport uit de kern een aantal eiwitten loslaten, als het uit de kern is moet het een aantal 

eiwitten opnemen die nodig zijn voor de uiteindelijke eiwitsynthese (translatie) en de kern export receptor 

loslaten, uiteindelijk laat het ook z’n 5’ CAP los en is het klaar voor translatie 

Figuur 42 

S= sedimentatie snelheid 

hoe hoger de s hoe groter het rRNA 

Figuur 43b 

snoRNP hebben snoRNA dat bind aan eitiwtten 

snoRNP’s kunnen de sequenties vinden en ze hebben de enzymen die het rRNA modificeren 



Figuur 44 

Hoe je een cel onder de microscoop ziet met de kern en de kern envelop en het heterochromatine 

En de verschillende componenten 

Figuur 97 

De samenvatting van DNA naar functioneel  eiwit 

Transcriptie van DNA naar RNA 

RNA splicing naar mRNA en vorming van CAP en poly-A staart 

Export van mRNA de kern uit 

Translatie van mRNA naar eiwit 

Eiwit vouwt 

Eitwit breekt af 

Radioactief labelen 

Door aan een eiwit een radioactief aminozuur te zetten kun je bekijken waar deze zich bijvoorbeeld in de cel 

bevind en wat de functie van dit eiwit is in de cel 

Vloeistof kun je filteren en de gelabelde eiwitten blijven in het filter zitten 

Figuur 50 

Genetische code is universeel (in elk organisme codeert elke triplet voor hetzelfde aminozuur) 

61 codons coderen voor 20 aminozuren (stop codons: UAA, UAG, UGA) 

Figuur 51 

 Leesraam (reading frame) is belangrijk voor de translatie 

Figuur 52 

Structuur van een tRNA lijkt op een klaverblad 

Van 3’ naar 5’ kom je tegen: 

3’, Phe, acceptor stem, T loop, anticodon loop, D loop, 5’ 

Dat op dit tRNA anticodon 5’ GAA 3’ zit dus codon 5’ UUC 3’ 

Figuur 55 

4 ongewone nucleotiden die alleen voor kunnen komen in tRNA 

Figuur 53 

Sommige tRNA’s kunnen meer codons herkennen 

Dit komt door het fenomeen de wobble base 

Dit zorgt ervoor dat in het codon de laatste nucleotide niet perse hoeft te machen, maar kan ook vervangen 

worden door de zogenaamde wobblebase 

 

 



Figuur 56 

Aminozuur activatie: 

Aminozuur krijgt op de OH plaats d.m.v. ATP een fosfaatgroep met een ribose en adenine gekoppeld (AMP) 

Dit complex word naar het tRNA gebracht en word eraan gekoppeld het AMP laat los en het aminozuur zit aan het 

tRNA (ester) 

Figuur 57 

Het hoe het aminozuur d.m.v. een verestering aan het tRNA verbonden is (aan de 3’-kant) 

Figuur 58 

Elk tRNA heeft z’n eigen tRNA-synthetase. 

In dit synthetase bind het aminozuur aan het tRNA 

Dan gaat het uit het synthetase en bind het tRNA met z’n anticodon aan z’n codon 

Figuur 59 

tRNA-synthetase is in staat fouten te detecteren en ze te repareren, dit is niet zo nauwkeurig als het reparatie 

mechanisme bij DNA-replicatie 

Figuur 61 

Het eraan zetten van het aminozuur in het eiwit. 

Het aminozuur zit nog aan het tRNA vast het begeeft zich met z’n N kant naar de C-terminus van het eiwit en 

vormt een peptidebinding, het tRNA van de C-terminus van het een na laatst aminozuur valt eraf 

Aminogroep gaat dus aan de carboxyl kant zitten, groei aan de carboxylgroep 

Figuur 63 

Het verschil in grote van een ribosoom van een eukaryoot en een prokaryoot. 

Die van een eukaryoot is groter, meer eiwitten 

Figuur 79 

Een ribosoom heeft een kleine subunit en een grote subunit 

Figuur 64 

A-site is de kant waar tRNA bindt  

P-site is de peptide site 

E-site is de exit site 

Figuur 66 

Translatie van mRNA 

tRNA bindt in A site van ribosoom op mRNA 

De groeiende peptide ketting wordt op het nieuw binnengekomen aminozuur gezet 

Het oude tRNA verhuist naar de exit site en de nieuwe naar de P-site 

Als er op de A-site weer een nieuw tRNA bindt verlaat het oude tRNA de E-site, zo gaat het steeds verder 



Figuur 67 

Meer gedetailleerd kijken naar de translatie 

Het binden in de A-site van een nieuw tRNA gebeurd d.m.v. EF-Tu en een GTP 

Als dit heeft gebonden verander EF-Tu van conformatie en word GTP, GDP en laten ze los 

Om de oude door te laten schuiven naar de E-site en de nieuwe naar de P-site moet EF-G samen met een GTP de 2 

doordrukken door te binden op de A-site, deze platen vervolgens ook samen weer los na een conformatie 

verandering van EF-G en GTP is GDP geworden 

Figuur 69 

Ribosoom bestaat uit 6 domeinen 

Ribosoom is een ribosyme 

Figuur 72 Eukaryoot 

Een tRNA met een Met gebonden gaat op de P-site van de kleine ribosomale subunit zitten. 

Het mRNA komt binnen met z’n 5’-kant (CAP-kant), de kleine ribosomale subunit gaat over het mRNA schuiven tot 

het tRNA met Met het startcodon AUG tegenkomt, dit proces kost ATP 

Als het tRNA aan AUG is gebonden komt de grote subunit eroverheen en begint de synthese van het eiwit 

Een eiwit begint dus altijd met een Met 

 Figuur 73 Prokaryoot 

mRNA’s scannen in dit geval niet van 5’ naar 3’ er zijn meerdere ribosoom bindings plaatsen, er worden meerdere 

eiwitten op 1 mRNA tegelijk gesynthetiseerd 

Figuur 74 beide 

Stopcodon arriveert in de A-site op mRNA kan dat dus UAA, UAG of UGA zijn er bindt dan een release factor 

Dan laat het tRNA op de P-site het eiwit los d.m.v. water, laat het tRNA het mRNA los, laat het ribosoom los en laat 

uiteindelijk ook de release factor los. 

Figuur 84 

Hoe het eiwit word gevouwen per domein (eerst N-terminus, dan C-terminus) gedurende de synthese 

Figuur 85 

De weg van het vouwen van eiwitten en wat er gebeurd als het vouwen niet goed gaat 

Verkeerd gevouwen eiwitten worden d.m.v. chaperone catalysatie geprobeerd goed te vouwen, dit gebeurd 

meerdere keren, lukt dit niet, worden de eiwitten alsnog afgebroken 

Figuur 86 

HSP=heat shock eiwitten (familie van chaperones) 

HSP70’s worden op het eiwit geplaatst dat is gesynthetiseerd met een ATP 

Als het eiwit volledig is gesynthetiseerd word ATP, ADP en word het eiwit gevouwen 

ADP laat los en doormiddel van een nieuwe ATP worden de HSP’s verwijderd van het eiwit 



Figuur 87 

Verkeerd gevouwen eiwitten worden vervolgens door HSP60’s opnieuw gevouwen 

Eiwit gaat in HSP60 complex d.m.v. hydrofobe bindings plaatsen 

ATP wordt toegevoegd en GroES cap aangebracht 

Eiwit wordt correct gevouwen 

ATP word omgezet in ADP, GroES cap laat los, eiwit dat goed gevouwen is komt vrij 

Figuur 88 

Hoeveel eiwitten in een keer(zonder hulp), twee keer (door chaperones HSP), drie keer (door proteasoom) of 

aggregate doen 

Figuur 89 

Structuur van een proteasoom binnenste stuk is de active site (geel) 

Figuur 90 

Verkeerd gevouwen eiwit met ubiquitine ketting komt binnen, ubiquitine word afgesplitst, eiwit gaat door het 

actieve centrum en word daar in stukjes (aminozuren) uit elkaar geknipt 

Figuur 92a 

Ubiquitine stuctuur 

C-terminus bindt aan lysine zij-ketens van het eiwit 

Figuur 95 

Een voorbeeld van eiwit aggregate wat mensen ziek kan maken (BSE en Alzheimer) 

Conformatie veranderd waardoor eiwitten zich gaat opstapelen 

Hierdoor kan het niet nog eens vouwen en worden door de opstapeling hersencellen bijvoorbeeld uitgeschakeld 

- 

Herhaling 

Figuur 76 

Polyribosoom (prokaryoot) meerdere ribosomen op 1 mRNA molecuul vormt een circulaire structuur die goed te 

zien is onder de microscoop 

Figuur 92b 

De binding van ubiquitine aan een eiwit dat naar proteasome moet om afgebroken te worden 

Ubiquitine bindt d.m.v. ATP aan E1, E1 geeft ubiquitine door aan E2/E3 

Het eiwit bindt in E2/E3 de eerste ubiquitine word op het eiwit aangebracht 

E2/E3 laat los en aan de ene ubiquitine worden meerdere ubiquitines gebonden door E1 met gebonden ubiquitine 

 

- 



Figuur 48 

Figuur 49 

Figuur 103 

Figuur 99 

Figuur 110 

Figuur 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 7 

Hoe bepalen onze genen wie of wat we zijn? 

Verschillen in DNA, erfelijk materiaal 

Een zenuwcel en een witte bloedcel hebben een hele andere vorm, structuur en functie, maar toch hebben ze 

hetzelfde genoom. 

Gedifferentieerde cel: cel met z’n eigen functie 

Een gedifferentieerde heeft dus alle DNA nog en kan dus tot een heel organisme uitgroeien 

Cellen verschillen doordat ze verschillende RNA en eiwit moleculen aanmaken en ook verschillende hoeveelheiden 

van die twee. 

Figuur 5 

Verschillende controle en regulatie mechanismen worden hier weergegeven: 

DNA naar RNA transcriptie naar mRNA dit gaat de kern uit. 

mRNA kan actief of inactief worden 

actief mRNA word gesynthetiseerd tot een eiwit. 

dit eiwit kan ook actief (d.m.v. goede vouwing/fosforilering) of inactief (d.m.v. verkeerde vouwing/ubiquitine) zijn 

Tussen al deze stappen zit een regulatie/controle systeem 

Figuur 34 

Op een promotor bindt RNA-polymerase 

Operator is waar een regulatie eiwit kan binden, en voor aan en uitschakeling kan zorgen van de synthese 

Operator ligt in het promotor gebied 

Een remmend regulatie eiwit noem je een repressor 

Figuur 35 

De genen zijn in deze afbeelding aan als de repressor inactief is en dus niet gebonden zit op de operator 

Als in dit geval tryptophan aan de repressor bindt word hij actief en bindt hij aan de operator, hierdoor staan de 

genen uit, het DNA hoeft niet worden ontvouwen voor transcriptie.  

Figuur 36 

Hier is te zien hoe de conformatie van de repressor veranderd als tryptophan bindt en de actieve repressor die 

bindt op de operator. 

Figuur 6 

Een repressor bindt bijna altijd in de major groove want: 

- er zijn meer mogelijke bindingen (meer nucleotides, base paren) 

- er is meer ruimte 

 



Figuur 7  

In deze afbeelding kun je zien welke interacties er dan mogelijk zijn tussen de repressor en de nucleotiden in de 

major groove en het verschil in ruimte en aantal bindingsmogelijkheden tussen major en minor groove 

- N en O acceptor van interactie als waterstofbruggen 

- H donor en acceptor van interactie als waterstofbrug 

- CH3 hydrofobe interacties 

Figuur 8 

Het verschil in bindingsmogelijkheden in de major en minor groove 

En welke bindingsmogelijkheden er zijn tussen welk nucleotide paar naar de major of minor groove toe 

Figuur 9 en 25 

Voorbeeld van binding tussen een gen regulatie eiwit met de major groove er worden in dit geval 2 

waterstofbruggen gevormd 

Figuur 10 

DNA-bindend helix-turn-helix motief, dit eiwit is bijna altijd een gen regulatie eiwit. 

Er zijn vaak in 1 gen regulatie eiwit meer helix-turn-helix structuren aanwezig, want dan is de kans op interacties 

groter en zijn er ook meerdere interacties tegelijk mogelijk 

Figuur 11 

Een aantal voorbeelden van een helix-turn-helix motief 

Figuur 12 

Helix-turn-helix eiwitten binden normaal gesproken als symmetrische dimeren aan een DNA sequentie zoals 

aangegeven in de afbeelding 

Figuur 14 

Zink-vinger motief is net als helix-turn-helix een DNA-bindend eiwit. 

Zink zorgt voor de structuur, de α-helix zorgt voor het herkenningsmotief 

Figuur 15 

Specificiteit van het zink-vinger motief wordt bepaald voor de zijgroepen (eiwitten) 

Figuur 17 

De bacteriële repressor Met is een voorbeeld van een β-sheet eiwit, deze bevat 2 anti-parallel lopende β-sheets 

Figuur 18 

P53 is een voorbeeld van een repressor (gen regulatie eiwit) die door een mutatie kanker kan veroorzaken. Door 

de mutatie kan dit gen regulatie eiwit niet meer binden, en zal er dus ongeremde celdeling optreden. 

 



Figuur 19 

DNA-bindende leucine-zipper, 2 α-helices (dimeer) die een interactie met elkaar aangaan en met de major groove. 

Figuur 20 

2 dezelfde monomeren vormen samen een dimeer (homodimeer) 

2 verschillende monomeren vormen samen een dimeer (heterodimeer) 

Figuur 23 

Helix-loop-helix 

2 monomeren vormen samen een dimeer en kunnen DNA binden 

Een monomeer bestaat uit 2 α-helices met een flexibel loop eiwit waarmee ze aan elkaar verbonden zijn 

Dus het dimeer bestaat uit 2 flexibele loop eiwitten en 4 α-helices 

Samenvatting 

Alle motieven op een rijtje 

- Helix-turn-helix 

- Zink-vinger 

- β-sheet 

- Leucine-zipper 

- Helix-loop-helix 

 

Figuur 27 

Een gel mobiliteits assay  

Voer je uit met radioactieve DNA fragementen 

Aan de ene kant zonder eiwitten gebonden 

Aan de andere kant met verschillende eiwitten 

Je laat ze door de gel lopen (van min naar plus pool) 

Onderin belanden de fragmenten zonder eiwit 

Daarboven die met het kleinste eiwit 

En boven in het grootste eiwit 

Figuur 28 

Affiniteits chromatografie 

Totale cel eiwitten worden in een kolom met DNA met verschillende sequenties gestopt 

Er word door de kolom een laag zout gehalte spoeling gedaan, de niet gebonden eiwitten worden mee gespoeld 

Er word door de kolom een middel zout gehalte spoeling gedaan, de eiwitten die wel waren gebonden zitten in 

deze spoeling. 

De eiwitten uit deze laatste stap worden in een kolom gestopt met alleen GGGCCC sequenties gestopt 

Er word door de kolom een middel zout gehalte spoeling gedaan, de eiwitten die niet specifiek voor GGGCCC zijn 

Er word door de kolom een hoog zout gehalte spoeling gedaan, hierin zit het eiwit dat daar wel specifiek voor is 

 



Figuur 29 

 

DNA-footprinting 

Hiermee kijk je waar het eiwit zit op je DNA 

Je neemt allemaal radioactieve(5’) DNA moleculen  

En je laat het eiwit binden op al deze DNA moleculen 

Je gaat erin knippen al de fragmenten doe je vervolgens in een gel 

Waar geen stukjes zitten (waar de gel dus licht blijft) is de footprint, de plek waar het eiwit op het DNA bind 

Figuur 30 

Methode om de kijken welke sequentie eiwit bindt 

Je neemt een gen regulatie eiwit waarvan je de sequentie wil weten waarop het bindt 

Je neemt willekeurige kleine stukjes DNA dubbelhelix 

Je doet het eiwit bij deze stukjes 

Je doet dit door een gel-mobiliteits assay 

Je haalt het eiwit eraf en gaat bekijken welke sequentie het DNA heeft 

Figuur 31 

Phylogenetisch footprinting 

Door DNA (genoom) van bepaalde soorten naast elkaar te leggen kun je zeggen als grote stukken DNA sequentie 

overeen komen dat daar een bindingsplaats zal zijn voor een gen regulatie eiwit 

Samenvatting 

Alle technieken op een rijtje 

- gel mobiliteits assay 

- affiniteitschromatografie 

- DNA-footprinting 

- Methode om de kijken welke sequentie eiwit bindt 

- Phylogenetische footprinting 

Figuur 37 

Negatieve regulatie=d.m.v. repressor 

Positieve regulatie=d.m.v. activator 

 

Repressors en activators zijn juist met of juist zonder signaalmolecuul (ook wel ligand genoemd) actief 

D.w.z. de ene bindt op de operator met signaalmolecuul, de andere laat juist de operator los bij binding van het 

signaalmolecuul 

Lac operon lactose 

Als er geen lactose aanwezig is zit de repressor gebonden, als lactose aan de repressor bindt laat de repressor los 

en begint de transcriptie  

cAMP 



Weinig glucose, veel cAMP 

Figuur 39 

Lac operon wordt gecontroleerd d.m.v. een activator (CAP+cAMP) en een repressor 

De repressor zit gebonden bij weinig lactose, laat los als lactose bindt 

cAMP is hoog in de cel als glucose laag is dus bindt bij weinig glucose de CAP, en bij veel glucose niet 

Bij weinig glucose en veel lactose staat  het Lac-operon aan 

 

Figuur 40 

DNA-looping stabiliseert de DNA-eiwit interactie 

Site M heeft een hogere affiniteit van site O 

Figuur 42 

De operator ligt vaak ver voor de promotor, door looping vorming komen ze dichter bij elkaar en word het gen 

geactiveerd. 

Auxine 

Auxine bindt aan receptor die verwijderd repressor, hierdoor komt activator vrij. Dat assisteert het RNA-

polymerase voor transcriptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 8 

Figuur 10  

Cel in fracties centrifugeren 

Bij steeds hogere snelheden worden steeds kleinere delen van de cel gescheiden d.m.v. een centrifuge 

Figuur 12 

Scheiding d.m.v. kolom chromatografie 

Je doet er een mengsel met verschillende moleculen bovenin 

De moleculen bewegen met verschillende snelheden door de kolom 

En zo kun je per tijdeenheid een ander buisje nemen en vang je zo de verschillende moleculen in elke keer een 

ander buisje 

Figuur 13+14 

De verschillen tussen ion-exchange chromatografie, gelfiltratie chromatografie en affiniteitschromatografie 

d.m.v. lading van de deeltjes en landingsverschillen beweegt het ene deeltje snel en het andere deeltje mindersnel 

door de chromatograaf 

doordat kleine deeltjes lang in de gel blijven hangen 

doordat het ene eiwit wel of niet blijft zitten aan de stof in de chromatograaf word het verschil en de scheiding 

gedaan tussen de eiwitten. 

Figuur 15 

Gen met een tag heeft geen invloed of de functie van het eiwit, maar is handig voor onderzoek 

(affiniteitschromatografie) 

Figuur 16 

? 

Figuur 18a 

SDS-page 

Scheiding op basis van molecuulgewicht 

Boven de cathode (minpool) onder de anode (pluspool) zodat ze naar beneden worden getrokken 

Figuur 17 

Β-mercaptoethanol om S-bruggen te verbreken 

Figuur 18b 

Als je Β-mercaptoethanol kookt met het te onderzoeken eiwit(ten) zijn de S-bruggen weg en het eiwit is dat 

negatief geladen. Dus gaat hij snel door de gel (om zuiverheid te bepalen) 

 



Figuur 19 

De uitkomst van een SDS-page 

Figuur 22 

Iso-elektrische scheiding 

Iso elektrisch punt=de pH waarbij de lading van het eiwit 0 is 

Eiwit wordt in een gel gestopt met verschillende buffers 

Eiwit blijft steken bij de pH van het iso elektrisch punt 

Figuur 23 

2D-page 

Eerst iso elektrische scheiding 

Resultaten worden dan door de gel gedaan om het molecuulgewicht te meten 

Figuur 20 

Weston blotting door gebruik te maken van antilichamen 

Figuur 21 

Massaspectrometrie 

Figuur 52 

 

Figuur 25 

Surface plasmon resonance 

goud-plaatje aan eiwit 

op het goud-plaatje zit een prisma 

op het prisma laat je lichtvallen 

dit slaat het goudplaatje aan 

dit levert een magnetisch veld op 

dan bindt er een molecuul aan het eiwit, dus gaat er energie naar de binding vanuit het veld 

de invalshoek van het licht moet na binding worden veranderd 

Figuur 28 

X-ray diffraction 

Uiteindelijk krijg je de 3d-structuur van het eiwit 

 

 

 


