
Hoofdstuk 1. 
Cells and Genomes. 
 
Eukaryot  cel met kern 
Prokaryot  zonder vaste kern / bacteriën 
 
Agonist  stof die actief is. 
Antagonist  werkt tegenovergesteld als een agonist. Hij remt dus af. Een antagonist is het 
spiegelbeeld van de agonist, er verschilt alleen een enkele binding.  
 
Chiraliteit  Verschillende spiegelbeelden van eenzelfde molecuul (stereo isomerie) 
 
Volgorde ontstaan van leven: 
Vormen van de aarde  vormen van de oceanen en continenten  eerste leven op aarde 
 eerste cel met fotosynthese  eerste cel die via fotosynthese water kan splitsen  
ontstaan van een aerobe leefomgeving  ontstaan eukaryote cel met fotosynthese  
eerste multicellulaire planten en dieren  eerste gewervelde dieren  het leven 
tegenwoordig  
 
Extromofile bacteriën  eerste soort organisme. Deze leven onder extreme 
omstandigheden, zoals rond een geiser en altijd in anaerobe omstandigheden waardoor ze 
een ander membraan hebben. Voordeel van deze omgeving dat het er rijk was aan 
mineralen.  
 
Experiment van Miller  Met dit experiment wouden ze aantonen dat onder bepaalde 
omstandigheden complexe aminozuren spontaan konden ontstaan. Dit deden ze door 
methaan, ammoniak, waterdamp en diwaterstof te verwarmen en het bloot te stellen aan 
elektrische lading. Echter is het experiment achterhaalt. Dit omdat volgens het experiment 
de atmosfeer een reducerend karakter zou moeten hebben, wat niet het geval was. Enkele 
hypotheses zijn wel dat aminozuren in de buurt van onderwatervulkanen en 
diepzeeschoorstenen de abiotische synthese van deze moleculen plaatsvond. Op deze 
plaatsen is er namelijk veel zwavel en ijzer aanwezig, wat vandaag nog steeds bij veel 
organismen gebruikt wordt voor de ATP-synthese.  
 
Oersoep bevat bouwstenen  polymerisatie (peptidenbindingen tussen aminozuren) is 
mogelijk door een grote elektrische lading. Door deze gunstige omstandigheden konden 
peptidenbindingen gevormd worden.  
 
Macromoleculen  polymeren gemaakt uit aminozuren. Ze zijn erg belangrijk voor het 
functioneren van de cel. Voorbeeld van Macromolecuul is zetmeel. Van macromoleculen zijn 
eiwitten de belangrijkste. Ook nucleotiden kunnen een macromolecuul vormen. Denk maar 
aan DNA en RNA. Vetten behoren niet tot macromoleculen.  
 
Subeenheden   macromolecuul  macromoleculaire samenstelling 
 
 
 



Hoofdstuk 2. 
Cell Chemistry and Biosynthesis. 
 
Belangrijkste verbindingen voor  de levende cel: 
Suiker  polysachariden 
Vetzuren  vetten, lipiden, membranen  
Aminozuren  eiwitten (proteins) 
Nucleotiden  Nucleïnezuren  
 
Suikers: 
Glucose komt bijna altijd in een gesloten vorm voor. Zie Figuur 18b op blz. 56.  
 
Stoel en bootmodel  zijn manieren om een gesloten suiker weer te geven in een meer 
ruimtelijke structuur.  
 
Van der Waals radius  geeft aan hoe het molecuul reageert op andere atomen. Bij een 
bepaalde afstand stoten de atomen binnen het molecuul elkaar af.  
 
Covalente binding = molecuulbinding. Deze is altijd sterk. Doordat elektronen in het midden 
van beide energieschillen zitten, waardoor ze elkaar overlappen.  
Ionbinding  is erg zwak in water of bij stoffen die veel water bevatten. Doordat de ene 
elektron overspringt naar de energieschil van het andere atoom. 
 
Goed doornemen Panel 2-1 t/m 2-6 
 
ß structuur hierbij is bij suikermoleculen in ringvorm de verbinding tussen 2 ringstructuren 
aan de bovenkant. 
α structuur  hierbij is bij suikermoleculen in ringvorm de verbinding tussen 2 
ringstructuren aan de onderkant.  
Het nummer bij beide structuren geeft de plaats van de binding aan het rechter molecuul 
weer. 
 
Het verschil in suikers  wordt bepaald door plaats van binding.  
 
Vetzuren: 
Toestand vetzuren  door de dubbele bindingen kunnen vetzuren niet stapelen. Hierdoor 
komt het smeltpunt van vetzuren lager te liggen en kan de toestand op lage temperatuur al 
veranderen. Voorbeelden zijn kaarsenvet en olijfolie. 
Vetten met een enkele binding vormen geen knik bij de dubbele binding en zijn daardoor 
wel te stapelen, waardoor het smeltpunt hoger ligt en ze minder snel van toestand 
veranderen. (Zie Panel 2-5)  
 
Vet met dubbele binding = onverzadigd  
 
Fosforlipide dubbellaag  werkt als een membraan. Zie afbeelding 22 op blz. 59.  
Hierbij is de hydrofiele kop gericht naar het water en de hydrofobe staart naar het midden 
waardoor het een barrière vormt voor verschillende stoffen. Behoren tot de alcoholen.  



Lipide  bestaat uit: 
1. Hydrofiele kop: 

- Polaire kopgroep 
- Fosfaat 
- Glycerol 

2. 2 hydrofobe staarten: 
- Staart van aminozuur 
- Staart van aminozuur met een dubbele binding, waardoor deze knikt 
 

Micel  cel waarin de hydrofobe staart naar binnen is gericht en de hydrofiele kop naar 
buiten.  
 
Steroides  dit zijn signaalmoleculen. Ze zijn ontstaan uit isoprene moleculen. Ze zorgen in 
combinatie met een receptormolecuul ervoor dat het DNA in de kern wordt gebracht om 
daar de aanmaak van mRNA te beïnvloeden. Voorbeelden van steroïden zijn Progesteron en 
Cortisol. Ze zijn vergelijkbaar met lipoproteïnen.  
 
Triglyceride / triacylglycerol  de ester waaruit vetzuren altijd worden gevormd. Vormt een 
vetdruppel in het cytoplasma  
 
Aminozuren: 
Aminozuren zijn goed oplosbaar  komt door de goede ionisatie van zowel de aminogreop 
als de carboxylgroep. Een negatieve carboxylgroep is waterlievend en dus hydrofiel 
 
N terminal  Begin van polypeptide. Wijst op de vrije aminogroep 
C-terminal  einde van de polypeptide. Wijst op de vrije carboxylgroep 
 
α –C  eerste C atoom. Vaak een isomeer.  
 
pK  pH waarde waarbij de geïoniseerde moleculen precies is verdeeld in een even aantal 
geïoniseerde carboxylgroepen of aminogroepen.  
 
L structuur  wordt gevormd door de natuur. De D structuur is het spiegelbeeld van de L 
structuur en kan alleen kunstmatig gemaakt worden.  
 
Nucleotiden: 
Ribose  is een suiker met een ringstructuur met 5 hoeken.  Aan deze ribose zitten de 
nucleotiden gebonden.  
 
Pyrimidine   suiker bestaande uit 1 ring. Bijvoorbeeld Adenine en Guanine 
Purine  suiker bestaande uit 2 ringen. Bijvoorbeeld Uracil, Cytosine en Thymine.  
Nucleotiden  Base + Suiker + fosfaatgroep.  
 Nucleosinen  dit zijn nucleotiden zonder fosfaatgroep.  



 
Pentrose  een 5 carbon suiker. Deze komt voor in een β-D-ribose wat voorkomt in het RNA 
en in een β-D-2-deoxyribose wat een onderdeel is van je DNA.  
 
Guanine (G) – Cytosine (C)  zijn door 3 bindingen met elkaar verbonden. 
Adenine (A) – Thymine (T)  zijn dor 2 bindingen met elkaar vebonden. 
 
Bij het aflezen van suikermoleculen goed opletten op de plaats waar de suikermoleculen 
gebonden zijn. Altijd lezen van 5’  3’. Dus van boven  beneden.  
Hierbij tel je na de O, langs de base aan welke C atoom de zijgroep begint.  
 
Iedereen reageert anders op medicijnen  verklaring hiervan is dat elke lever de medicijnen 
anders afbreekt. Dit kan sneller of langzamer zijn.  
 
Recombinant DNA techniek  geen discussie bij geneesmiddelen. Wel bij akkerbouw.  
 
Humane groeihormoon  werd geëxtraheerd uit hypofyse van overleden mensen of dieren. 
Het gevolg was dat het virus werd overgegeven en mensen de ziekte van kruitzveldjacob 
kregen.  
 
Biologische geneesmiddelen  bestaan uit eiwitten of peptiden. Het ontwikkelen van deze 
geneesmiddelen gaat langzaam omdat: 

- Er strenge eisen gelden. 
- Er steeds meer wordt getest op bijwerkingen. 
- Het bedrijfsleven alleen wil investeren in geneesmiddelen voor een breed publiek. 
- Het ontwikkelen van biologische geneesmiddelen erg duur is (ong. 1 miljard) 

waardoor het alleen maar mogelijk wordt gemaakt voor grote internationale 
bedrijven.  

 
Ontcijferen van menselijke genoom  ging na 1998 erg snel door inzetting van computers. 
Gegevens van dit Human Genoom project worden gebruikt voor: 

- Het vaststellen van nieuwe targets (doelen) voor geneesmiddelen. 
- Het opsporen van erfelijke afwijkingen, door bijvoorbeeld prenatale diagnostiek 
- Het opsporen van individuele verschillen in reactie op medicijnen = 

pharmacogenomics 
 
Hoe meer genen hoe complexer het organisme  deze bewering is onjuist. Een worm heeft 
namelijk de helft van het aantal genen van mensen maar is lang niet zo complex.  
 
 
 

Base Nucleoside ABBR. 

Adenine Adenosine A 

Guanine Guanosine G 

Cytosine Cytidine C 

Uracil Uridine U 

Thymine Thymidine T 



Hoofdstuk 3. 
Proteins. 
 
Kenmerken eiwitten  De ruggengraat (Backbone) is bij polypeptiden altijd hetzelfde. Deze 
bestaat namelijk uit een verbinding tussen een carboxylgroep en een aminogroep.  
 
Bij vormen van een eiwit gaan alle polaire zijketens en niet polaire zijketens aan elk een 
eigen kant zitten. Zo zitten bijvoorbeeld alle polaire zijketens boven en alle apolaire zijketens 
aan de onderkant.  
 
Stikstofatomen in een ringstructuur  hebben een relatieve zwakke affiniteit 
 
Histidine’s  zijn vaak schakelaars in eiwitten.  
 
Niet geladen, maar wel polaire aminozuren  deze herken je aan de aanwezigheid van 
zuurstof of stikstof in de zijgroep. Er wordt dan een dipool gevormd waardoor de stof goed 
oplosbaar is in water.  
 
Niet polaire zijketens  Deze zijn hydrofoob doordat er geen zuurstof aanwezig is. Ze 
worden het liefst omringt door vetten (lipiden)  
 
Zie afbeelding 3-2 op blz. 127  Deze tabel uit je hoofd leren!!! 
Blauw = Zure aminozuren 
Rood = basische aminozuren 
Geel = polaire aminozuren 
Groen = apolaire aminozuren  
 
Goed pagina 128 en 129 doornemen!!!!!!! 
 
Essentiele aminozuren: (= kan het lichaam zelf niet maken) 

- Threonine 
- Methionine 
- Lysine 
- Valine 
- Leucine 
- Isoleucine 
- Histidine 
- Phenylalanine 
- Tryptophan  
 

Het opvouwen van een aminozuur in een driedimensionale structuur gebeurt onderinvloed 
van een 4 tal krachten: 

1. Zoutbrug  Deze wordt gevormd door verschil in lading (Ionbinding)  
2. Van der Waals interactie  Deze ontstaat door aantrekking van de atomen.  

Van der Waals radius = de afstand waarin atomen elkaar afstoten. Dit wordt 
veroorzaakt door de elektronen in de schil.  



3. Waterstofbruggen  Ontstaan doordat beide negatiefgeladen atomen, meestal 
zuurstof, een waterstofatoom aantrekken. Ook kan het veroorzaakt worden door een 
positief stikstof atoom dat water aantrekt. 

4. Zwafelbruggen  Deze covalente binding ontstaat alleen onder oxidante 
omstandigheden. De zwafelbruggen vormen een stabiele structuur en zijn dan erg 
belangrijk in stoffen als insuline.  Insuline wordt gemaakt uit proinsuline. Deze vouwt 
zich op via zwafelbruggen en wordt vervolgens geknipt tot insuline. Het knippen kan 
niet via recombinant DNA. Daarom wordt insuline buiten je lichaam gemaakt door de 
stappen achterstevoren te laten voorlopen. Dit omdat de eerste stap niet 
dwangmatig nagebootst kan worden. Men zal dus de A(groen) – keten en de 
B(Blauw) – keten via oxidatie met elkaar laten reageren waardoor er insuline 
ontstaat.  

 
Kracht 1 t/m 3 zijn erg zwak, maar veel van deze krachten samen vormen een sterke 
verbinding.  
Donor atoom  deelt zijn H+ met een ander atoom. 
Acceptor atoom  maakt een verbinding met een H+ van een ander atoom 
 
Intramoleculair  een disulfide brug, of andere verbindingen binnen 1 molecuul.  Hierbij 
komen er H+ vrij. Het maken van sulfidebruggen is dus oxiderend.  
Intermoleculair  het maken van sulfidebruggen tussen 2 verschillende moleculen.  
 
Bij het vouwen van eiwitten zijn 2 aspecten belangrijk: 

- Eiwitten hebben de neiging om hun apolaire kant naar binnen te vouwen  zo 
ontstaan er micellen.  

- Eiwitten vouwen een vorm met een zo laag mogelijke energietoestand.  
 
Urea  wanneer Urea bij eiwitten wordt toegevoegd, zullen de eiwitten denatureren. Dit 
wil zeggen dat de eiwitten ontvouwen en hun functie verliezen. Wanneer je de Urea weer 
verwijderd zal het eiwit zich weer in oorspronkelijke staat vouwen 
 
α – Helix  is de meest voorkomende structuur bij eiwitten. Deze structuur wordt gevormd 
door de backbone. De zijgroepen steken naar buiten en zijn bij ieder eiwit anders en vormen 
zo de verschillende eigenschappen van de verschillende eiwitten.  
 
Als een zijgroepen van een eiwit hydrofoob zijn, gaat de α – Helix graag in het membraan 
zitten.  
 
Coiled-coil  sterke binding. Deze ontstaat doordat 2 eiwitten om elkaar heen draaien 
doordat de hydrofobe (apolare) kanten aan elkaar plakken.  
Triple-coiled-coil  3 α-helixen samen. Ze vormen samen een hydrofobe kern. 
 
β – sheet  gerealiseerd door H-bruggen. De β – sheet is een plat vlak.  En liggen langs 
elkaar en lopen dus antiparallel  
 
De aminogroep steekt boven  uit en is dus het begin. 
De carboxylgroep steekt aan de onderkant uit en is het einde van de β – sheet.  



 
Eiwitten bestaan uit verschillende domeinen die allen uit zichzelf opvouwen  al deze 
domeinen samen vormen de driedimensionale structuur. Echter kan ondanks een groot 
verschil in primaire structuur toch een eiwit door de domeinen in eenzelfde 
driedimensionale structuur gevouwen worden.  
 
Domain shuffling (verschuiving van domeinen)  Hierdoor ontstaan er nieuwe eiwitten. Dit 
komt door de variatie van nieuwe domeinen. Wanneer een nieuwe combinatie van 
domeinen succesvol is worden ze geconserveerd. 
 
Kinase  geeft de fosfaatgroep door aan andere eiwitten. Deze bevindt zich in het midden 
van de eiwitten als je kijkt naar de driedimensionale structuur.  
 
ADP + P   Protonen  ATP 
 
Structuurbehoud eiwitten  is mogelijk door het toedienen van eiwitten via de longen of via 
een injectie.  
 
Ligand  Dit is een molecuul of ion die een vrij elektronen paar heeft, waardoor het met 
eiwitten een interactie aan kan gaan. In de meeste gevallen met een receptor. 
 
Nucleofiel  dit is een deeltje met een negatief ion of een negatief deel van een dipool-
molecuul met en niet-bindend of vrij elektronenpaar (in figuur 3-38 het geval). Dit deeltje 
kan makkelijk reageren met een elektrofiel deeltje. Het deeltje fungeert meestal als 
elektronenpaardonor ten opzichte van een elektrofiel deeltje. Hoe geconcentreerder de 
lading, hoe reactiever een nucleofiel. Een nucleofiel stof zorgt ervoor dat de 
peptidebindingen tussen eiwitten verbroken worden waardoor het eiwit zich kan binden aan 
een substraat en de reactie in gang kan worden gezet. 
Elektrofiel  zelfde als nucleofiel maar dan positief.  
 
Binding van eiwitten aan een receptor  Hierbij is niet alleen de ruimtelijke structuur van 
belang, maar ook binden zoals waterstofbruggen etc.  
 
Geconserveerde bindingsplaatsen  Bij het vouwen van proteïnen komen de belangrijke 
aminozuren naar binnen te liggen. Ze krijgen een speciale plek in de driedimensionale 
structuur. Dit komt omdat de aminozuren met elkaar bepaalde niet covalente bindingen 
aangaan, zoals waterstofbruggen. Aminozuren die sterk geconserveerd zijn, zijn belangrijk 
om te kunnen functioneren.  
 
Het activeren van verschillende aminozuren binnen een peptidebinding  via een enzym 
dat als substraat fungeert kan een H die is gekoppeld via een waterstofbrug overspringen. 
Hierdoor ontstaat er een negatieve lading bij het zuurstofatoom die eerst de waterstof brug 
vormde. Door deze negatieve lading wordt het enzym geactiveerd. Zie figuur 3-38 
 
Er zijn 3 verschillende manieren waarop  eiwitten met elkaar kunnen binden: 

1. oppervlak (surface) – string  hierbij wordt een sliert van aminozuren vastgeklemd 
in een soort van houder. 



2. Helix – Helix  ook wel bekent als Coiled-coil. Hier zijn de eiwitten al in een α – helix 
gevormd en draaien ze vervolgens ook nog in een α – helix om elkaar heen.  

3. Surface – Surface  hierbij is de structuur van beide eiwitten zo dat ze precies in 
elkaar vouwen, denk aan een soort puzzel.  

 
igG  meest voorkomende antilichaam  
 
Monoklonaal Antilichaam  antilichaam dat via een laboratorium wordt geïsoleerd in een 
cel, om vervolgens in een ander lichaam toegediend te kunnen worden.  
 
Herceptin  dit is een antilichaam tegen het Her2eiwit. Dit eiwit is een van de veroorzakers 
van borstkanker. Het antilichaam wordt alleen toegediend bij patiënten waarbij het zeker is 
dat de borstkanker veroorzaakt is door het Her2eiwit. 
 
Het aantal niet covalente bindingen tussen het receptor en het substraat is erg van belang 
bij het succesvol zijn van het substraat  wanneer er namelijk weinig bindingen zal het 
substraat en het receptor door trillingen en bewegingen uit elkaar vallen. Wanneer er veel 
bindingen zijn, is de totale binding steviger waardoor deze tijdens trillingen aan elkaar zal 
blijven.  
 
A + B  AB  wanneer er bij dit evenwicht een grote hoeveelheid aan AB is, wil dit 
zeggen dat er meer stoppen uit elkaar zullen vallen in A en B. De ligging van het evenwicht 
wordt bepaald door de energie die nodig is om A en B aan elkaar te koppelen en hoe sterk 
de binding is tussen AB. Bij dit evenwicht is de snelheid waarmee moleculen worden 
gevormd en vervallen echter wel gelijk.  
 
[ AB ]      =  K   hoe hoger K, hoe meer complex, 
[A] [B]     hoe lager k, hoe slechter het eiwit bindt.  
 
nMol / L = Nanomol per liter.  
 
Evenwicht reactie kan aflopen zijn  dit wordt veroorzaakt door een katalysator. Deze zorgt 
ervoor dat het product een lager energieniveau krijgt waardoor een onomkeerbare reactie 
niet meer mogelijk is en dus de reactie afloopt.  
 
Transition state  Dit is in de reactie het hoogste energieniveau. Deze moet bereikt worden 
om uiteindelijk het product te kunnen vormen. Door een katalysator wordt dit energieniveau 
verlaagd waardoor de reactie makkelijker en sneller kan verlopen. De transition state van 
een substraat waarbij een katalysator werkt kan gestabiliseerd worden door het product in 
een lagere energietoestand te brengen.  Zie afbeelding 3-46 
 
Km  michaeles constante. Dit is een intrinsieke eigenschap van het enzym met het 
substraat. Hoe kleiner de Km hoe groter de affiniteit voor het substraat. Wanneer een 
substraat klein is , is er weinig plek om te binden en zal dus de Km kleiner zijn. 
Kcat  aantal reacties die per seconde plaatsvinden. Hoe groter dit getal hoe beter.  
 
V =  Kcat  hoe groter dit product hoe efficiënter het enzym werkt. (zie panel 3-3) 



        Km  
Competive inhibitor  zorgt dat het substraat niet kan binden.  
 
Vmax  Hierbij blijft het enzym gelijk, ook al is er een inhibitor aanwezig. Echter moet er wel 
een overmaat aan substraat zijn.  
 
Lysosym  Dit eiwit katalyseert het knippen van polysachariden van bacteriën. In principe 
breekt het dus de suikers van bacteriën in kleine stukken. 
 
Omstandigheden van katalysatoren  wanneer een katalysator zich bevind in neutrale 
omstandigheden verloopt een reactie sloom. Slecht wanneer er een geïoniseerde vorm van 
het katalysator aanwezig is, zoals in een zuur of basisch milieu verloopt de reactie snel. 
Wanneer de katalysator zowel een geïoniseerde aminogroep als een geïoniseerde 
carboxylgroep heeft verloopt de reactie op zijn snelst. Dit komt omdat het enzym wordt 
aangetrokken door het grotere elektronisch veld. Zie afbeelding 49. 
 
Src-type kinase eiwit  wordt alleen geactiveerd als de fosfaatgroep bij het SH2 domein 
wordt verwijderd. Vervolgens een activerende ligand wordt gebonden aan SH3 domein en er 
vervolgens fosfolering van tyrosine plaatsvindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 4 
DNA, Chromosomes, and Genomes 
 
Mensen dachten dat eiwitten erfelijk materiaal bevatten. De twijfel ontstond door een 
experiment  Zie figuur 4.2. 
 
Niet pathogeen = geen infectie.  
 
Alleen DNA is in staat om van een ruwe stof weer de oorspronkelijke stof te maken.  
 
5’  Dit is het 5e koolstofatoom van het ribosesuiker waaraan een hydroxylgroep zit, 
waarmee deze wordt gebonden aan het volgende suiker. (soms ook getekend met een 
fosfaatgroep)  
 
Mayor groove  Hier is meerv ruimte voor bindingen, dus is de diversiteit binnen deze 
mayor groove groter dan in de minor groove.  
 
Semiconservatieve replicatie  dit betekend dat de helft van de atomen in de dochtercel 
identiek is aan die van de oudercel. De andere helft is nieuw.  
 
Expressie gen  dit is het gen dat een eiwit vormt.  
 
Gespleten genen  hiermee wordt bedoelt dat de informatie voor een bepaalt eiwit niet 
direct achter elkaar staan. Er zitten stukken informatie tussen die niet relevant zijn, ook wel 
introns genoemd. Dit komt echter niet voor bij prokaryoten.  
 
Microtubule  ook wel trekdraden genoemd. Deze draden zorgen ervoor dat tijdens het 
delen van de cel de chromosomen uit elkaar getrokken worden. De microtubule zijn 
vastgehecht aan het centromeer.  
 
Y chromosoom  bevat maar weinig erfelijke informatie. Een fout in het X chromosoom 
komt dan ook bijna altijd tot uiting.  
 
Regulatory DNA  regeling die ervoor zorgt dat DNA wel of niet actief wordt.  
 
Repeated sequences  Junk DNA. Dit zijn stukken DNA waar vaak grote herhalingen in 
voorkomen. Ze zijn er nog niet achter welke functie dit DNA heeft, maar waarschijnlijk is het 
niet coderend voor eiwitten.  
 
Retroviral-like elements  Elementen van bacteriën die tijdens de evolutie in het DNA zijn 
gekomen. Dit was mogelijk door replicatie van eigen elementen op verschillende plaatsen.  
 
Leukemie  hierbij is een deel van chromosoom 9 overgesprongen naar chromosoom 22.  
 
ADI gen  een voorbeeld hiervan is Lyrosine kinase. Dit gen is betrokken bij de stimulering 
van de celdeling.  
 



Glivec  Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat ATP zich niet kan binden, hierdoor wordt de 
continue deling van de cellen geremd. En kan de groei van een tumor voorkomen worden.  
 
Vernieuwende wetenschap, waar wetenschappers het nog niet over eens zijn: 
In nucleosomen zitten specifieke eiwitten met precies 174 nucleotiden. Deze nucleosomen 
gaan bij elkaar zitten op een specifieke manier waaruit vervolgens het chromosoom wordt 
gevormd. Deze specifieke manier wordt gevormd doordat het DNA wordt gewikkeld om een 
eiwit dat bestaat uit 8 histone moleculen. Het voordeel hiervan is dat het DNA veel minder 
ruimte inneemt. Bij het oprollen word de majorgroove naar buiten gevouwen 
 
Hetrochromatine  dit is sterk opgepakt DNA. Het nadeel is dat dit DNA zo sterk is opgepakt 
dat er geen mRNA van gemaakt kan worden. Hierdoor wordt het DNA inactief.  Bij klonen 
met de zelfde genen kunnen andere eigenschappen ontstaan. Dit komt door het 
hetrochromatine, omdat deze namelijk andere stukken DNA opvouwt in de verschillende 
klonen. 
 
Euchromatine  minder sterk opgepakt DNA. Dit DNA bevat de meest actieve genen. 
 
Genetische inheritance (erfelijkheid)  hierbij wordt gekeken naar een mutatie in het DNA. 
Deze mutatie zal vervolgens worden doorgegeven aan de nakomelingen. Dit komt doordat 
bijvoorbeeld een gen door mutaties is uitgeschakeld.  
 
Epigenetische inheritance (erfelijkheid)  dit betekend dat een uitgeschakeld gen niet 
wordt doorgegeven aan de nakomelingen. Cellen kunnen namelijk een deel van het genoom 
uitschakelen. Bij overerving wordt het gen weer actief, maar differentiatie niet. Het 
uitschakelen van genen wordt veroorzaakt doordat andere moleculen met het DNA binden. 
Het verschil in tweelingen wordt dan ook veroorzaakt door epigenetische modificatie. 
Epigenetische modificatie komt door de omgeving en komt met de leeftijd. De epigenetica 
wordt doorgegeven bij mitose en verdwijnt bij de meiose.  
 
 

Hoe zit het met die barriere? Pagina 221??? 
 
N-terminal staart  zitten aan de globulaire domainen van de histonen. De  aminozuren in 
deze staart, zoals fosfolering en modificering, bepalen de manier waarop de histonen het 
DNA oprollen. Dus de N-staart bepaalt de compacte verpakking van de nucleotiden.  
 
PHD – Domein  dit was het eerste bewijs dat histonen die gemodificeert zijn, 
daadwerkelijk aan elkaar en aan het DNA hechten.  
 
Embryonale cellen  zijn bijna niet gemodificeerd en dus nog niet erg actief. 
 
Figuur 4-44 goed bekijken. 
 
 
 
 



Hoofdstuk 5 
DNA replication, Repair and Recombination.  
 
Germ-line cells  dragen de erfelijke informatie.  
 
Somatic cells  zorgen voor de lichamelijke ontwikkelingen van de organismen, maar 
dragen geen erfelijke informatie.  
 
Primer steng  de nieuwe gevormde streng. Hij heeft de tegenovergestelde basen van de 
template streng. Het pyrofosfaat koppelt zich aan de OH-groep van het 3’ uiteinde. Hierdoor 
groeit de streng altijd van 5’  3’ . 
 
DNA replicatie  het kopiëren van een stuk DNA. Dit gebeurt bij de 2 strengen op 
verschillende manieren: 

- Leadingstreng  hier verloopt de replicatie continu. 
- Laggingstreng  Hier moet de replicatie telkens opnieuw gestart worden. De 

openingen die dan ontstaan noem je okazakifragmenten. Deze fragmenten worden 
later weer aan elkaar gekoppeld.  

 
DNA polymerase  katalyseert de DNA replicatie. Het heeft de vorm van een rechterhand. 
In de handpalm ligt het DNA. Het DNA polymerase herkend de bijpassende nucleotiden. En 
zorgt dus dat het DNA op de juiste manier gerepliceerd wordt. Het DNA polymerase haalt 
zijn energie uit de deoxynucleosidetrifosfaat die na aanhechting aan het DNA weer 2 
fosfaationen afgeeft.  
 
Replicatie vork  een y-vormig DNA. Hierbij zijn de armen van de y-vork de dochtercellen en 
de stam de moedercel. Zie figuur 5.6. hierin zijn de oranje lijnen de moedercel en de rode 
lijnen de dochtercel.  
 
Tautomerie  het overspringen van dubbele bindingen van de C-atomen naar een dubbele 
binding in O.  
 
Reparatie bij DNA replicatie  wanneer er een verkeerde nucleotide is ingebouwd in het 
nieuwe DNA kan een deel van het DNA polymerase dit weer oplossen. De enzymen die dit 
doen heten exonucleases. Bekijk goed figuur 5.8. Hierin wordt de C* omgezet in een C, 
waardoor de C loskomt van het DNA. Het C atoom wordt vervolgens verwijderd, waardoor 
het DNA polymerase weer kan hechten om nieuwe nucleotiden toe te voegen.  
 
Waarom kan DNA polymerase niet van 3’  5’  Dit heeft te maken met het repareren van 
het DNA polymerase. Wanneer er namelijk een verkeerde nucleotide wordt ingebouwd en 
deze vervolgens wordt verwijderd, zijn de 2 fosfaatgroepen bij 5’ al gebruikt en kunnen ze 
geen energie meer leveren om een nieuwe nucleotide te hechten. (figuur 5-10). Dit is het 
geval bij de primerstrand / laggingstrand.  
 
In elke delende cel treden er 3 puntmutaties op  het gevolg is dat er hierdoor evolutie 
mogelijk is.  
 



Het verbinden van de okazaki f ragmenten  hierbij koppelt het RNA primer zich, met 
behulp van DNA primase, aan het DNA. Deze maakt een start waarna DNA primer het 
overneemt. Vervolgens wordt de RNA primer verwijderd en zorgt het DNA ligase ervoor dat 
de DNA primer en de okazakifragmenten aan elkaar worden geplakt. Het ligase voegt eerst 
een fosfaat groep toe bij het 5’ om deze te activeren. Vervolgens reageert de OH groep met 
de fosfaatgroep en verdwijnt de AP groep, waardoor het DNA aan elkaar zit. Voor het DNA 
Ligase loopt DNA helicase. Dit om ervoor e zorgen dat de DNA stukken uit elkaar worden 
gehouden. (De dubbele helix wordt uit elkaar getrokken)  
 
Primer  begin DNA polymerase. Deze is dus nodig om DNA polymerase te koppelen.   
 
DNA ligase  wordt ook gebruikt voor recombinant DNA techniek.  
 
DNA Helicase  Bestaat uit 6 domeinen. Ieder domein roteert 
waardoor er een zuigende kracht ontstaat. Hierdoor wordt 1 streng van 
het DNA door de Helicase getrokken en gescheiden van de andere 
streng.  
 
Figuur 5-19a kennen! 
 
Wanneer 10% van je nucleotiden A zijn, hoeveel procent van je 
nucleotiden is dan nucleotide G? 
A koppelt altijd aan T. Dus wanneer A 10% is, dan is T ook 10%. De overgebleven nucleotiden 
C en G zijn dus samen 80%. Omdat deze nucleotiden ook alleen met elkaar binden is het 
percentage van nucleotide G 40%. 
 
Energieverbruik bij verbreken van de dubbele helix  Wanneer het DNA bestaat uit veel C-G 
bindingen, zijn er meer waterstofbruggen (3 per binding) dan bij veel A –T bindingen (2 per 
binding). Hierdoor zal er meer energie nodig zijn om deze waterstofbruggen te verbreken. 
De basenvolgorde is dus bepalend voor het energieverbruik en het smeltpunt.  
 
Single strand binding proteins  Deze eiwitten zorgen ervoor dat een enkelstrengs DNA met 
zichzelf gaat hibriseren (basenparen). Dit gebeurt op de primer strand.  
 
DNA clamb  Deze zijn nodig om het DNA polymerase te binden. Ze bestaan uit: 

- Sliding clamp Vestigd zich achter de Clamp loader en volgt het DNA polymerase. 
Deze clamp zorgt ervoor dat het DNA polymerase goed gebonden aan het DNA blijft.  

- Clamp loader  Vestigd zich op de DNA streng bij 3’ voor de Sliding clamp. Wanneer 
ATP wordt  gekoppeld laat de Clamp loader los en kan het DNA polymerase zich 
vestigen. Hij zorgt voor het activeren van de replicatie.  

Beide zijn verbonden aan DNA polymerase om het proces zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 

 
DNA reparatie bij eukaryoten  hier knippen MutS en MutL een groot stuk uit het DNA 
(groter dan alleen de fout). Vervolgens beginnen ze op nieuw met replicatie waarna de 
nieuwe DNA streng weer wordt hersteld.  
 



Topoisomerase  knipt het DNA op bepaalde plaatsten los met behulp van tyrosine. Dit 
gebeurt aan de actieve kant. Vervolgens bind het DNA topoisomerase zich aan de fosfaat 
groep, waardoor het DNA loslaat. Vervolgens wordt de OH groep weer gekoppeld aan het 
topoisomerase waardoor het DNA weer aan elkaar wordt gekoppeld. Hierdoor verdwijnt de 
spanning in het DNA en kan met de stukken DNA ontwinden.  (figuur 5-22) De reactie is ook 
omkeerbaar! Dit gebeurt spontaan. Hierbij is dus geen katalysator of ander enzym nodig. 
 
Topoisomerase 2  zorgt ervoor dat er bij en knoop beide bindingen worden doorgeknipt 
om deze vervolgens weer te plakken waardoor het DNA weer wordt ontwikkeld. Tevens doet 
topoisomerase 2 het zelfde als topoisomerase 1, maar dan op een andere manier. Zie figuur 
5-24. Topoisomerase hersteld alleen een intact stuk helix. 
 
Cytostaticum  dit zijn stofjes die topoisomerase 2 remt. Dit is gunstig bij kankercellen. Dit 
omdat wanneer er binnen de cel meer complicaties optreden de groei van cellen wordt 
geremt of cellen zelfs zullen sterven.  
 
Telomeer  Herhaling van basen. Het telomeer dient ervoor om het laatste stuk DNA nog te 
kunnen repliceren en voorkomt zo dat het DNA continu korter wordt. Dit is mogelijk doordat 
telomeresynthesis het DNA tijdelijk een stuk verlengt. Hierdoor verschuift de RNA primer 
naar het einde van het telomeer. Het gevolg hiervan is dat het oorspronkelijke DNA door de 
DNA-primer wordt gerepliceerd. Wanneer de RNA-primer dan vervalt gaat er geen DNA 
verloren.  
 
Telomeerlengte  Hoe langer het telomeer is hoe beter. Maar uiteindelijk raakt door de 
synthese het telomerase op, waardoor de cellen verouderen.  
 
Gevolg korte telomeren  hierdoor wordt je sneller oud. Bij klonen van oudere dieren, zijn 
de chromosomen in de klonen al vaak zo kort dat ze snel verouderen.  
 
R in RNA staat voor: Ribose.  
D in DNA staat voor: Deoxyribose. Deoxy betekend 1 OH groep minder.  
 
RNA vormt geen dubbele helix, maar heeft wel veel intermediare waterstofbruggen, 
waardoor er een andere structuur ontstaat.  een dubbele helix is bij RNA energetisch erg 
ongunstig. Dit komt doordat de bindingen niet blijven zitten.  
 
σ- Factor  bind zich aan de promotor waar dan vervolgens het polymerase begint. Deze 
factor zorgt er namelijk voor dat het polymerase zich bind op het DNA. En herkent de 
promoter.  
 
Stopsignaal  Dit is een lang complementair stuk waaruit een herpin ontstaat. 
 
Transcriptie  het maken van pre-mRNA  
 
Pre-mRNA  RNA inclusief Poly-A-staart en introns.  
mRNA  Exclusief Poly-A-Straat en introns.  
 



De domeinen van eiwitten vallen samen met de extrons, hierdoor kunnen de introns 
makkelijk verwijderd worden.  De introns vromen een soort Lus en worden zo losgeknipt. 
Vervolgens worden de exons weer aan elkaar geplakt en ontstaat het mRNA. 
 
Alternatieve splicing  1 gen codeerd voor meerdere eiwitten. Het hangt er maar niet vanaf 
waar de translatie begint.  
 
MutS  koppelt zich op een fout in het nieuwe stuk DNA. Wanneer MutL dan aan MutS 
koppelt kan er een groot stuk DNA worden verwijderd. Dit stuk DNA is groter dan alleen de 
fout. Vervolgens word het DNA via synthese (= transcription)weer gerepareerd. Een mutatie 
in MutS veroorzaakt een erfelijke vorm van darmkanker. 
 
Figuur 5-44  een samenvatting van Spontane DNA schade. Veroorzaakt door: 

- Oxidatie 
- Hydrolyse 
- Methylering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 6 
How Cells read the Genome: From DNA to Protein. 
Meest belangrijke hoofdstuk!!!!!! 
 
Bij RNA wordt de T (thymine) vervangen door U (uracil) 
 
Verschillende soorten RNA in de cel: 

- mRNA messenger RNA, codeert voor eiwitten. 
- rRNA  ribosomaal RNA, vormen de basisstructuur van ribosomen en katalyseren de 

eiwitsynthese.  
- tRNA  transfer RNA, Werkt als adaptor tussen het mRNA en de aminozuren.  
- snRNA  small nuclear RNA, varieert of vernieuwd processen, inclusief de splicing 

van pre-mRNA.  
- snoRNA  small nucleolar RNA, wordt gebruikt om de chemische reacties in het 

rRNA op gang te brengen. 
- ScaRNA  small cajal RNA, gebruikt om snRNA en snoRNA te sturen.  
- miRNA  microRNA, reguleert gen expressies bij geblokkeerde translaties of 

selectieve mRNA’s 
- siRNA  small interfering RNA, zeg genexpressie uit en assisteert bij het compact 

opvouwen van chromosomen.  
- Other noncoding RNA  betrokken bij verschillende celprocessen, denk aan 

telomeer synthese, x-chromosomale interactie en het transport van eiwitten naar de 
ER.  

 
Figuur 6.12  Hierin wordt e consensus aangegeven van de meest voorkomende promotors. 
Dit is een herhaling die vaak voorkomt en aangeeft waar een translatie kan beginnen. In dit 
geval zijn de meest voorkomende promotors: 

- TTGACA bij -35. 
- TATAAT bij -10. (- teken staat voor de richting, deze gaat namelijk van 5’ 3’ i.p.v. 

3’ 5’ 
 
σ- Factor  bind zich aan de promotor (start transcriptie) waar dan vervolgens het 
polymerase begint. Deze factor zorgt er namelijk voor dat het polymerase zich bind op het 
DNA.  
Terminator  stop van de transcriptie. 
 
Richting van de translatie  wordt bepaald door de promotor aan het begin van ieder gen. 
(zie figuur 14) 
De kant waarop het RNA polymerase beweegt is bepalend voor welke streng er afgelezen 
wordt. De onderkant van de templatestreng of de bovenkant. 
 
Triplet  3 nucleotiden coderen voor 1 aminozuur.  
 
Universeel aminozuur  Alle organellen hebben dezelfde codes voor hetzelfde aminozuur. 
 



Deletie  verwijderen van 1 nucleotide waardor het leesraam verandert, en er dus een 
ander eiwit ontstaat. Via het leesraam kan ook het anticodon worden herkent en stopt de 
transcriptie.  
 
Figuur 6-16  TBP van het TFIID bindt op de TATA box. Vervolgens bind hierna TFIIB. Dit 
complex samen neemt TFIIE, TFIIH en RNA polymerase II op, dat zich achter de TFIID bindt. 
Vervolgens kan via UTP,ATP, CTP en GTP het helicase worden geactiveerd en wordt CTD 
gefosfoliseert waardoor het proces kan beginnen. 
 
Bij het aflezen van RNA en tRNA lees je altijd van 5’  3’ 
 
Domeinen van eiwitten vallen samen met domeinen. 
 
Pre-mRNA splicing  RNA splicing wordt gekatalyseerd door snRNP’s en andere eiwitten die 
samen het splicosome ondersteunen. De splicosome herkent de splicing signalen van het 
pre-mRNA molecuul en brengt de 2 uiteinden van de introns samen. Vervolgens koppelt de 
OH groep van de intron aan de exon gaat zitten, waardoor de intron los komt van de exon.  
Tevens wordt het snRNP’s proces gekatalyseerd door een A nucleotide (een ribosyme) 
 
Alternatieve splicing  meer eiwitten van 1 gen. (figuur 6-27) 
 
tRNA  opgebouwd uit een klaverbladstructuur. De P- en T-loop zijn specifiek voor tRNA en 
dragen bij aan de driedimensionale structuur. Tevens heeft het tRNA een anticodonloop. 
Deze bestaat uit gemodificeerde nucleotiden.  
 
Wobble base  De 3e nucleotide in de triplet varieert, maar het tRNA blijft vaak hetzelfde. 
Er zijn namelijk 61 aminozuren, maar er zijn geen 61 verschillende soorten tRNA’s. Dit komt 
doordat er meerdere koppelingen mogelijk zijn op de wobble positie. De binding op de 
wobble positie is dan ook erg slecht.( zie figuur 6-53) 
 
Elk tRNA heeft een eigen aminozuur die zorgt voor energielevering voor het maken van 
aminozuren.  
 
tRNA synthetase  dit eiwit kan fout ingebouwde aminozuren herkennen en repareert deze 
vervolgens. Elk tRNA bevat zijn eigen tRNA synthetase. Dit gebeurt via hydrolytic editing  
 
Wanneer een aminozuur op de verkeerde plek wordt geplaatst is dit niet erg, het aminozuur 
is namelijk inactief en er wordt een nieuwe voor in de plaats gemaakt.  
 
Evne goed naar figuur 6-61 kijken, over hoe een aminozuur wordt ingebouwd in een 
groeiend eiwitketen.  
 
Zie figuur 6-63  70 S is een ribosoom. De S is de maat voor de sedimentatiesnelheid. Het 
ribosoom bestaat weer uit 2 delen. Echter lijkt het ribosoom van een prokaryoot veel op dat 
van een eukaryoot. De verschillen zitten heb in de sedimentatiesnelheid. Het verschil in 
ribosomen van prokaryoten en eukaryoten is belangrijk voor het verschil in reactie op 
antibiotica en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.  



 
MRSA bacterie  veel voorkomend in de veeteelt. MRSA is een bacterie die resistent is voor 
antibiotica. Door het grote gebruik van antibiotica in de veeteelt heeft deze bacterie zich 
kunnen ontwikkelen en springt de bacterie langzaam over op de mens.  
 
mRNA binding site: (figuur 65) 

- A-site  Amino-acetyl. Hier bindt het tRNA met de aminozuur. 
- P-site  peptidiel site. Hier bindt het tRNA nadat het een aminozuur heeft 

afgegeven. 
- E-site  exitsite, wanneer hier het tRNA zich bind wordt het vervolgens verwijderd. 

Komt in de E-site terecht wanneer het een aminozuur heeft afgegeven.  
Wanneer verkeerd tRNA verwijderd moet worden kost dit energie! 
 
Adenine  stabiliseert als katalysator de koppeling van de nucleotiden in het ribosoom  
 
Release factor  wanneer deze bind aan een stopcodon (UAG) in de A-site wordt de 
translatie afgebroken. Vervolgens schuift deze op naar de P-site, waarna het ribosoom 
uiteenvalt in de 2 delen.  Wanneer er een mutatie optreed bij het stopcodon heeft dit 
dramatische gevolgen voor de cel.  
 
Ribozyme  RNA dat werkt als een katalysator. (Dit RNA is ontstaan uit de evolutie. Want 
RNA moleculen waren er eerder als eiwitten).  
 
Start translatie eukaryoten  AUG is de eerste code (Met) en wordt gevonden via het 
scanprincipe. Elk eiwit begint dus met *Met*. Echter wordt dit aminozuur er in sommige 
cellen weer afgehakt.  
 
Polycistronisch mRNA  op 1 mRNA zijn meerdere startcodons (AUG) waardoor er op 
meerdere plaatsen een eiwit wordt gemaakt en er dus meer eiwitten gevormd worden uit 1 
mRNA.    
 
De startcodon en de nucleotiden er omheen bepalen de snelheid van het aanhechten van de 
kleine ribosomen.  
 
Polyribose  meerdere ribose moleculen op 1 mRNA.  
 
Helpereiwitten (chaperone)  helpen via katalysatie de eiwitten op te vouwen. Lukt dit niet, 
dan worden ze door protease weer afgebroken tot aminozuren. Dit alles gaat met behulp 
van ATP en HSP70 (figuur 6-85) 
 
HSP70  Heath shock proteïn (warmteshock). Dit eiwit levert energie om ervoor te zorgen 
dat eiwitten goed worden opgevouwen. Zo heb je ook een HSP60 eiwit die verwerkt volgens 
hetzelfde principe maar op een iets andere manier  (figuur 6-86) Het ATP bind zich aan het 
HSP70 eiwit en hydroliseerd tot ADP. Hierdoor ondergaat HSP70 een conformele 
verandering en bindt het zich nog steviger aan het eiwit. Wanneer dan HSP40 bereikt wordt 
koppelt er nog een ATP molecuul waardoor het HSP70 molecuul, de ADP en ATP van het 
eiwit losraken en het eiwit zich op een bepaalde manier kan vouwen.  



HSP 60  Dit is een soort doosje. Het eiwit bind zich aan het HSP60 molecuul doormiddel 
van hydrofobe bindingen. Vervolgens wordt er door toevoeging van ATP een GroEs cap 
geplaatst. Hierdoor komt het eiwit in een ruimte waar het opnieuw kan vouwen. Vervolgens 
wordt er door hydrolise van ATP waaruit ADP en Pi ontstaan de GroEs cap weer verwijderd 
en kan het goed gevouwen eiwit zich weer loskoppelen van het HSP60 enzym. (Figuur 6-87) 
 
Protease  breekt de verkeert gevouwen eiwitten af. (afbeelding 6-85) 
 
Ubiquitine  markeert een eiwit dat verkeert gevouwen is en dat naar het protease moet.  
Hierdoor herkent het protease het eiwit en breekt het weer af in aminozuren. (hierbij steekt 
vaak lisine uit de structuur) (figuur 6.90) . Ubiquitine wordt gekoppeld via het ubiquitine 
activeringsenzym en ATP. Dit kan op 2 manieren. Zie hiervoor figuur 92. 
 
Andere vormen van ubiquitine: 

- Enkelvoudig label  Histone regulatie. Door een enkelvoudige label gaan histonen 
zich anders gedragen tijdens het opvouwen van het DNA  

- Multi label  dit is een signaal voor het starten van endocytose 
- Poly label  Hier zijn weer 2 mogelijkheden: 

1. Poly labeling via LYS48 geeft aan dat het eiwit afgebroken moet 
worden. 

2. Poby labeling via LYS63 geeft aan dat het eiwit gerepareerd moet 
worden. 

 
BSE  ziekte waarbij verkeerd gevouwen eiwitten niet worden afgebroken, maar zich gaan 
opstapelen. Het gevolg is een stapeling in de hersenen ( amyloid = stapeling). Door de 
stapeling van eiwitten stoppen delen van de hersenen met functioneren. Doordat deze virus 
ontstaat door een fout in opvouwing is er geen virus of erfelijke informatie bij betrokken en 
dus niet erfelijk.  
 
Eiwit ophoping / protein aggregrate  het goed vouwen van eiwitten is er belangrijk om te 
voorkomen dat de hydrofobe delen van de eiwitten ongecontroleerd gaan samenklonteren.  
 
Protosoom  houd eiwitten uit elkaar. Een protosoom lijkt erg op helicase. Datgene wat 
helicase bij het DNA doet, doet een protosoom bij een eiwitten.  
 
RNA moleculen vormen het eerste leven op aarde  deze bewering is moeilijk te bewijzen. 
Een hypothese is dat RNA moleculen in staat waren om hun eigen replicatie te katalyseren.  
Ook is RNA in staat andere RNA moleculen te knippen via een substraat. Dit is aangetoond 
door een onderzoek van RNA dat gefosfoliseert kon worden. Hierdoor werden er ribosymen 
gevonden die konden reageren met zwavel moleculen, dit kan een bevestiging zijn dat RNA 
er eerder waren als eiwitten.  
 
Goed figuur 6-97 doornemen. Nucleus = kern. 
 
Figuur 6-101 en 6-102  hiervan moet je goed de verschillende formaties en de benamingen 
van RNA kennen.  
 



Elk RNA heeft zijn eigen aminoacyl-tRNA synthetase  
 
Bij het binden van nucleotiden aan het ribosoom veranderd GTP in GDP + Pi 

 



Hoofdstuk 7 
Control of Gene Expression. 
 
Vraagstelling bij dit hoofdstuk: 
Hoe bepalen de genen wat en wie we zijn? 
Een deel komt door het verschil in DNA, hierbij moet je vooral denken aan het verschil 
tussen mensen en dieren.  
 
Experimenten wat betreft DNA in cellen: 

1. Men haalt de kern uit een huidcel van een volwassen kikker. Vervolgens brengt men 
deze kern weer in een lege eicel aan. Uiteindelijk groeit er uit de cel een nieuw 
kikkervisje.  

2. Men neemt een stukje wortel. Vervolgens pakken ze 1 cel. Deze laten ze verder 
groeien, doordat de cel zich gaat klonen. Uiteindelijk groeit er een nieuwe wortel uit 
de cel. 

3. Men scheid een epitheelcel uit de eileiders van een koe en fuseert deze met een lege 
eicel. Vervolgens wordt deze cel in de baarmoeder van een draagkoe genesteld en 
ontstaat er een kalfje.  

(zie figuur 7-2) 
 
Al het DNA in iedere cel is identiek, maar elke cel heeft wel verschillende functies  dit is 
mogelijk doordat elke cel verschillende eiwitten, verschillende hoeveelheden van dezelfde 
eiwitten en verschillend mRNA hebben. Dit is mogelijk doordat genen aan en uitgezet 
kunnen worden. Zo wordt bepaald welke eiwitten er ontstaan.  
 
Translatie regulatie (activatie)  Activeert de transcriptie van DNA in RNA. Dit is het meest 
voorkomen proces in een cel.  
 
Hoe vind transcriptie controle plaats? 
Promotor  hier bindt de polymerase zich aan vast, en begint met translatie.  
Operon  dit is een set van genen die worden omgezet in mRNA  
Operator  plaats op het DNA waar transcriptieregulatie plaats vind. Deze ligt in het 
promotorgebied.  
Repressoreiwit  remt de transcriptie. Het zorgt dus voor een negatieve regulatie. 
Tryptophan  bind zich aan inactieve repressor. Hierdoor wordt deze actief en gaat zich 
binden aan de operator met als gevolg dat het polymerase niet meer kan binden. 
Tryptophan is een signaal eiwit en zorgt ervoor dat het repressoreiwit de transcriptie 
tegenwerkt.  Het represoreiwit gaat onder invloed van tryptophan in een conformele 
verandering, waardoor er herkenning plaatsvindt van basenvolgorden in de majorgroove. 
Hierdoor hoeft het DNA zich niet te ontvouwen. 
 
 
Genregulatie eiwitten binden bijna altijd in de major groove omdat: 

- Beter bereikbaar doordat er meer ruimte is. De binding vind namelijk plaats aan de 
buitenkant van de basenparen. 

- Er zijn meer verschillende soorten interacties mogelijk.  
(even kijken bij figuur 7-8) 



 
Interacties tussen de regulatie eiwitten en het DNA zijn vaak: 

- Waterstofbruggen. 
- Van der Waals bindingen. 
- Hydrofobe interacties.  

Bij deze interacties komen GEEN covalente bindingen of zwafelbruggen voor.  
 
Verschillende soorten driedimensionale structuren die regulatie eiwitten kunnen aannemen: 

- Helix – turn – Helix motief (figuur 7-10)  Binnen deze helix liggen verschillende 
herkenningsaminozuren die een interactie met de base aangaan. Hoe meer van deze 
structuren hoe meer interacties der zijn en dus hoe groter de affiniteit. Als de 
structuur 2x bind wil dat zeggen dat ze gebonden zijn met 2 major grooven. 
Voorbeelden zijn tryptonphan repressor of cap fragment  

- Zink finger motief (figuur 7-14)  dit regulatie eiwit bevat en zinkatoom in het 
midden. Zink speelt hier een structurele rol. Het verbind namelijk de σ-Helix met de 
ß-sheet. Dit gebeurt via 2 cysteine aminozuren en 2 histidine aminozuren.  De helix in 
dit motief is het herkenningspunt en koppelt dus met de base. 

- ß –Sheet motief  Meestal weergegeven met  pijlen. Een ß – Sheet is vaak 
symetrisch en liggen in een platvlak naast elkaar. Dit hoeft niet altijd, er zijn ook 
structuren waar de Sheets in een vorm van ster liggen. 

- Loep structuur (figuur 7-18) dit zijn eiwitten die in zowel de major als minor groove 
binden. Ook in deze loep-motief zit een zinkatoom. Deze is echter geheel verschillend 
van het Zink finger motief. P53 is een eiwit met een loep-motief. Dit eiwit zorgt 
ervoor dat de celdeling gereguleerd wordt. Bij mutaties ontstaan er tumoren.  

- Leucine zipper motief (figuur 7-19)  Dit zijn 2 helixen die als een soort van 
wasknijpen op de majorgroove hechten.  
Homodimeer  2 identieke α-helixen en binden dus aan hetzelfde type DNA 
Hetrodimeer  Beide  α-helixen zijn verschillend van elkaar en hebben elk een eigen 
specifiek stukje DNA waaraan ze koppelen. Doordat bij deze 2 verschillende α-helixen 
zijn, kan met meer genen reguleren met minder α-helixen.  (figuur 7-20) 

- Helix-loop-helix motief (figuur 7-23) Deze lijkt een beetje op de Leucine zipper 
motief. Het bestaat uit 1 kleine helix, die via een loep is gebonden aan een grotere 
helix. Er worden dan 2 van deze helixen bij elkaar gehouden tot een 4-helix bundel. 
Dit komt door de dimerisatie en specialisatie van bepaalde aminozuren die aan de 
zijtakken van de genregulatieeiwitten zitten.  

 
A gel-mobility shift assay (figuur 7-27)  Hierbij maken ze het DNA radioacitef. Vervolgens 
bindt het eiwit zich aan het DNA. Vervolgens laten ze dit door een gel lopen. Hiervan kan een 
schema worden weergegeven. Hoe groter het eiwit, hoe meer weerstand het krijgt van de 
gel. Deze zal zich dus nog boven in het schema bevinden. Het DNA met de eiwitten loopt 
door de gel, omdat DNA negatief geladen is. De Gel is aangesloten op een positieve en 
negatieve kant en dus loopt het DNA met het eiwit van de – pool naar de + pool. 
 
DNA affiniteit chromatografie  Alle eiwitten worden door een matrix ( = kolommateriaal) 
gehaald. Vervolgens worden de eiwitten met een zwakke (niet specifieke) affiniteit voor 
bulk-DNA (die dus niet aan DNA gebonden zijn) via een zoutoplossing gescheiden van de 
andere eiwitten. Vervolgens gaan de overgebleven eiwitten door een matrix waar alleen de 



eiwitten met een specifieke sequentie aan het DNA hechten. Vervolgens is er een medium 
zoutoplossing nodig voor eiwitten die niet specifiek, en dus ook niet erg vast, aan het DNA 
zijn gebonden. Als deze eiwitten gescheiden zijn is er nog DNA met het specifieke eiwit over. 
Hier kunnen ze het eiwit scheiden door een zeer sterke concentratie zoutoplossing.  
 
DNA Footprinting (figuur 7-29)  Het eiwit bind zich op het DNA. Vervolgens wordt het DNA 
molecuul gedenutraliseerd en in stukken geknipt. Wanneer deze door een patroon gaan, zie 
je verschillende lengtes. Echter is er een bepaald stuk uitgeknipt. Het stuk wat mist zijn de 
bindingsbasen die onder het eiwit zitten. Dit word de footprint genoemd.  
 
Het onderzoeken van de DNA sequentie doormiddel van een genregulatie eiwit (figuur 7-30) 
 Men heeft een genreguleringseiwit met een specifieke DNA binding die nog niet bekend 
is. Vervolgens voegt met hier tal van dubbelstrengs DNA aan toe met ieder een eigen 
nucleotide sequentie. Slechts 1 soort dubbelstrengs DNA zal gaan binden aan het 
genregulatie eiwit. Men stopt vervolgens alles in een gel en het genregulatie eiwit met de 
gebonden DNA zal boven in de gel blijven. Zo kunnen ze het eiwit scheiden en de DNA 
sequentie te weten kome. Ze herhalen de proef extra vaak om te voorkomen dat een 
sequentie toevallig bindt.  
 
Figuur 7-31  hier wordt het DNA weergegeven van 5 soorten gisten. Op het punt waar het 
DNA bij alle 5 de soorten identiek is wordt verwacht dat het genregulatie eiwit zal binden. 
Het identieke stuk is dus het bindingscodon.  
 
Tryptophan repressor (figuur 7-35) De repressor bevind zich op de bindingsplaats van het 
RNA polymerase. Wanneer er geen tryptophan aanwezig is, kan het RNA polymerase 
gewoon aan het DNA binden en staat het gen dus aan. Wanneer tryptophan wel aanwezig is, 
zal de repressor actief worden. Hierdoor is het voor RNA polymerase niet meer mogelijk om 
te binden en is het gen dus uitgeschakeld. Dit is mogelijk door de conformationele 
verandering die de repressor ondergaat in aanwezigheid met tryptophan  
 
Negatieve regulatie  het binden van een repressor eiwit voorkomt transcriptie.  Een ligand 
bind zich op de repressor. Hierdoor kan het gen  worden aangeschakeld en kan een 
genregulatie eiwit  binden. Met als gevolg dat het gen uitblijft.  
 
Positieve regulatie  het binden van een activator eiwit wat transcriptie bevorderd.  
 
Activator eiwit  bindt zich naast het promotor en helpt zo de eiwitten op het DNA te 
binden. ( = positieve regulatie)  
 
Repressor eiwit  Deze is al van zichzelf actief. Wanneer er dan lactose aanwezig is wordt 
het enzym inactief en kan het receptoreiwit binden. (negatieve terugkoppeling)  
 
Cyclisch AMP (figuur 7-39)  deze is aanwezig wanneer er geen glucose meer in de cel 
aanwezig is. Door de aanwezigheid van cyclisch AMP wordt het CAP-eiwit geactiveerd en 
ontstaat er transcriptie.  
 



Transcriptie aan  dit is het geval dat er geen glucose aanwezig is en er dus veel Cyclisch 
AMP is en dit kan binden met het CAP-eiwit. ER is wel lactose aanwezig. Dit om te 
voorkomen dat lac-eiwitten gaan binden ( = een repressor)  
 
Er zijn 2 operatorfrequenties binnen lac-repressor: 

1. Oa  bij een lage affiniteit 
2. Om  bij een hoge affiniteit  

Gevolg  er ontstaat een loepstructuur waardoor het moeilijker kan binden aan DNA en er 
dus geen translatie plaatsvindt.  
Eerst wordt het repressor gevonden aan Om en vervolgens aan Oa 

 

Op het DNA van de bacterie zit een NtrC enhancer. Dit bacteriële genregulatie eiwit wordt 
naar de promotor gebogen. Het DNA vormt hierdoor een loop. Wanneer het Genregulatie 
eiwit aanhecht wordt het gen geactiveerd en begint de transcriptie. 



Hoofdstuk 8 
Manipulating Proteins, DNA and RNA 
 
Een gefluoriseerde geactiveerde cel sorteren (figuur 8-2)  De cellen worden langs de laser 
geleid. De laser herkent de gefluoriseerde cellen en zet de analyser om tot druppelen. Per 
druppel is er 1 cel aanwezig. Deze kan positief of negatief zijn. Dit hangt af van of ze 
gefluoriseerd zijn of niet. Vervolgens komen de druppels langs een elektronisch veld. Hier 
worden de positieve cellen de ene kant ingetrokken en de negatieve cellen de andere kant. 
Hierdoor kan er een scheiding plaatsvinden van positieve cellen en negatieve cellen. De 
overige cellen, het merendeel, komt in een grote opvangbak terecht dat recht onder de 
opstelling staat. Dit komt omdat deze deeltjes niet worden beïnvloed door het magnetisch 
veld en dus ook niet naar de positieve of negatieve kant bewegen.  
 
Micro ontleding (microdissection) technieken om cellen te selecteren van weefsel te 
selecteren (figuur 8-3)  In deze methode wordt doormiddel van een laserstraal een 
geselecteerd stuk, bijvoorbeeld een kankercel, uit het weefsel geknipt. Een andere 
laserstraal zal vervolgens het stukje naar een container kunnen verwijderen. Op deze manier 
kan men zelfs 1 cel uit het weefsel halen.  
 
Het scheiden van moleculen op grote: 
1. Centrifugeren (Figuur 8-9 / 8-10)  via het centrifugeren van een cel kunnen 
verschillende onderdelen van elkaar gescheiden worden. Zo zijn er verschillende stadia: 

- Lage snelheid  Hierbij scheidt je hele cellen, kernen en het cytoskelet van het 
homologe mengsel. Dit doordat tijdens het roteren deze onderdelen naar de bodem 
zakken. 

- Gemiddelde snelheid  wanneer de cellen, kernen en het cytoskelet dat onder in de 
buis lag na de eerste keer centrifugeren kan met het residu op een iets hogere 
snelheid weer gecentrifugeerd worden. Nu zullen de mitochondria, lysosomen en 
peroxisomen naar de bodem zakken. 

- Hoge snelheid  Vervolgens worden bovengenoemde organellen ook gescheiden en 
wordt er van de overgebleven homologe oplossing verder gecentrifugeerd op een 
nog hogere snelheid. Hier worden microsomen, en kleine blaasjes (vesicles) 
gescheiden.  

- Hoogste snelheid  Vervolgens wordt er op de hoogste snelheid nog een keer 
gecentrifugeerd. Hier zakken uiteindelijk ribosomen, virussen en grote 
macromoleculen naar de bodem.  

Op deze manier kan men dus een gehele cel ontleden.  In het algemeen geld, hoe kleiner het 
cellulaire component, hoe groter de centrifugale kracht moet zijn om het te kunnen 
scheiden.  
 
2. Scheiding door sedimentatiesnelheid  (figuur 8-11) Het monster wordt in een oplossing 
van een gestabiliseerde geringe sucrose gradient ( 5-20%) gestopt. Vervolgens wordt er door 
centrifuge gekeken welke moleculen snel naar de bodem zakken en welke niet. De snelheid 
hiervan is afhankelijk van de vorm en grote van moleculen. Op deze manier worden 
moleculen met een lage sedimentsnelheid hoger in de vloeistof aangetroffen. Vervolgens 
wordt er door druppeling van onderuit vloeistof afgescheiden. Zo zullen de moleculen met 



een hoge sedimentatiesnelheid eerder in afgetapt worden dan moleculen met een lage 
sedimentatiesnelheid en kunnen de moleculen op deze manier gescheiden worden.  
 
3. Het scheiden van moleculen via kolom chromatografie (figuur 8-12)  Het monster, 
bestaande uit een oplossing van verschillende moleculen, wordt aangebracht op de top van 
een ronde glazen of plastic kolom gevuld met een vaste matrix, bijvoorbeeld cellulose. 
Vervolgens wordt er een grote hoeveelheid oplosmiddel door de buis gepompt. Aan de 
onderkant worden dan in verschillende buizen de vloeistof weer opgepompt. Doordat elk 
molecuul een andere snelheid heeft waarmee het met het oplosmiddel meegaat, zullen de 
verschillende moleculen worden gesorteerd in verschillende opvangbuizen en worden ze dus 
gescheiden. Bij deze chromatografie kunnen verschillende matrices gebruikt worden: 

- Ionwisselings chromatografie (ion-exchange)  Deze scheidingsmethode is 
gebaseerd op de lading van moleculen. De matrix kan positief geladen zijn, 
bijvoorbeeld  diethylaminoethylcellulose (DEAE cellulose) of negatief geladen, zoals 
carboxymethylcellulose (CM-cellulose) en phosphocellulose. Bij een negatieve buffer 
gaan de negatieve ionen van de buffer zich binden aan de positief geladen 
moleculen. Hierdoor is het molecuul groter en zal het langzamer door de kolom 
lopen. Bij een positieve buffer is het omgekeerd. Dan zullen positieve ionen zich aan 
negatieve moleculen binden en zullen de negatieve ionen los in het matrix blijven. 
Hoe moleculen reageren hangt af van het ioniserend vermogen en van de pH.  

- Gel filtratie chromatografie  Het matix bestaat uit poreuze moleculen. Kleine 
moleculen zijn in staat om in deze moleculen door te dringen. Ze leggen dus hun weg 
af via de poreuze moleculen. Grote moleculen zijn hiertoe niet in staat en volgens 
hun weg door het matrix langs de moleculen heen. Dit gaat veel sneller en dus zullen 
grotere moleculen eerder beneden.  

- Affiniteits chromatografie  Hierbij wordt gekeken naar het bindingsvermogen van 
moleculen. Moleculen worden door een matrix geleid waarin een specifiek substraat 
aanwezig is. Bind het eiwit aan dit substraat zal het veel langer doen over het 
afleggen van de gehele matrix. Doordat het substraat specifiek is zijn er ook eiwitten 
die niet kunnen binden aan het substraat en die dus sneller door de matrix zullen 
lopen.  

 
In figuur 8-14 komt naar voren dat het enzym na chromatografie nog niet geheel geisoleert 
is  dit is alleen mogelijk door verschillende kolomactiviteiten te herhalen. Om zo alleen het 
enzym te kunnen scheiden.  
 
Lyseren = het verwijderen van een membraan. 
 
Het labelen van eiwitten voor het lokaliseren of zuiveren van deze eiwitten (figuur 8-15)  
Met behulp van standaard  genetische manipulatie technieken, kan er een peptidelabel aan 
het eiwit worden toegevoegd. Wanneer de label zelf al een antigeen is kan men ook een 
geschikt antilichaam verkrijgen. Deze kan worden gebruikt om de locatie van eiwitten in de 
cel of de zuiverheid van eiwitten te bepalen. De specifieke antilichamen koppelen dan met 
de gelabelde eiwitten en slaan dan neer als antilichaam-eiwit complex in het matrix.  Een 
voorbeeld van zo’n label is histidine. 
 



Zuivering van eiwitcomplexen met behulp van GTS-gelabelde fusie eiwitten (figuur 8-16)  
Men gebruikt recombinant DNA technieken om en fusie te maken tussen een eiwit en het 
glutathione S-transferase (GTS). Vervolgens bindt het gefuseerde eiwit zich aan met 
glutathione beklede eiwitten. Wanneer het gefuseerde eiwit is gekoppeld, gaan andere 
eiwitten een interactie aan met eiwit X. Vervolgens spoelt de glutathione oplossing het fusie 
eiwit samen met de eiwitten die een interactie aangingen met eiwit X weg. Vervolgens kan 
het eiwit worden gedetecteerd via massa spectrometry of via een affiniteits kolom.  
 
SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS – page) (figuur 8-18)  Bij deze techniek wordt 
aan het te scheiden monster SDS toegevoegd. Dit geheel wordt in een polyacrylamine gel 
aangebracht, en er wordt een spanning op de gel gezet.  Na verloop van tijd zullen de 
geladen moleculen zich gaan bewegen in de gel, en vind er een scheiding plaats. SDS wordt 
toegevoegd omdat dit de eiwitten denatureert en ze een negatieve lading geeft in 
verhouding met de lengte van het eiwit. Dit wil zeggen dat de gedenatureerde eiwitten een 
gelijke ladingsdichtheid per eenheidslengte krijgen.  Als een eiwit in het monster uit 
meerdere onderdelen bestaat, zorgt het SDS er ook voor dat de onderdelen waaruit het 
eiwit bestaat van elkaar gescheiden worden. Denk aan eiwitten die aan elkaar zijn gebonden 
door sulfaatbruggen. Deze bruggen zullen verbreken en de molecuul zal in beeld verscheien 
als 2 verschillende eiwitten. Bij SDS-page wordt daarom de migratie van eiwitten niet 
bepaald door de intrinsieke lading van het eiwit, maar door het molecuulgewicht van het 
eiwit.  
 
Het gebruik van massa spectometrie om onbekende eiwitten te identificeren en de 
sequentie van aminozuren te bepalen (figuur 8-21)  In een massaspectometer worden 
individuele moleculen van het monster, afhankelijk van de ionisatietechniek, in de gasfase 
dan wel de vloeibare fase geïoniseerd. De gevormde ionen worden versneld in een zeer 
precies geregeld elektrisch veld en komen vervolgens in een magnetisch vel waar ze door de 
lorentzkracht in een cirkelvormige baan volgen. De ionen worden ruimtelijk gescheiden op 
basis van hun massa / ladingsverhouding (m/z) waarna de detectie volgt. Wanneer een m/z 
verhouding bekend is kan men in het database opzoeken welke eiwitten hiertoe behoren. 
Vervolgens kan zo;n eiwit nog een keer een massaspectrometrie ondergaan om de 
aminozuren te bepalen. Dit gaat op de zelfde manier . 
 
Scheiding van eiwit moleculen door iso-elektische focussering (figuur 8-22)  Ieder eiwit 
heeft een ander vorm in verschillende pH’s. Zo kan bij een zeer lage pH het eiwit positief zijn, 
doordat de aminogroep een H+ opneemt. En bij een zeer hoge pH het eiwit negatief zijn, 
doordat de carboxylgroep een H+ afstaat. Bij welke pH’s dit gebeurt is voor ieder eiwit 
verschillend. Bij een bepaalde pH heeft het eiwit zijn iso-elektrisch punt bereikt. Dit wil 
zeggen dat het eiwit neutraal is. Ook dit punt is voor elk eiwit verschillend en op deze 
manieren scheiden de eiwitten zich van elkaar. Doordat het iso-elektrisch punt van de 
meeste eiwitten bekend is, kun je zo bepalen met welk eiwit je te maken hebt.  
 
Tweedimensionale polyacrylamine-gel elektroscopie (figuur 8-23) Hier worden 2 soorten 
technieken gecombineerd. Ten eerste werd er een scheiding van eiwitten gemaakt op basis 
van het iso-elektrische gradient en vervolgens werdt er door SDS-page de eiwitten 
gescheiden op basis van massa. In dit figuur is dat gebeurt met alle eiwitten in een cel van 
een E.coli bacterie.  



Oppervlaksteplasmonresonantie/ surface plasmon resonance (figuur 8-25)  SPR kan de 
bindingsinteracties waarnemen door continu de reflectie van de lichtbundel met het 
grensvlak tussen een waterige oplossing met mogelijk bindende moleculen (groen 
weergegeven) en een biosensorisch oppervlak bedekt met geïnactiveerde lok eiwitten(rood) 
te bestuderen. De oplossing met de mogelijke bindende moleculen stromen langs de 
geïnactiveerde lok eiwitten. Wanneer een eiwit bind aan het lokeiwit zal wat elektrische 
lading naar het eiwit gaan, hierdoor kan het elektrisch veld dat werd gevormd door de 
lichtbundel niet meer in stand gehouden worden en moet de invalshoek verplaats worden 
om het spanningsveld te handhaven. Hoe meer eiwitten zich binden, hoe vaker de 
invalshoek veranderd moet worden. Hieraan kan men de bindingsinteracties binnen een 
bepaalde tijd dus waarnemen. En dit geeft dus een beeld van de vereniging en scheiding van 
de eiwitcomplexen aan.  
 
X-ray kristallografie (8-28)  Deze methode wordt gebruikt om de structuur van een eiwit te 
bepalen. Een smalle evenwijdige bundel van x-ray stralen wordt gericht op een goed 
geordend kristal, in dit geval ribulosedifosfaat-carboxylase. De atomen in het kristal 
verschreiden een deel van de bundel. De verspreide golven kunnen elkaar op bepaalde 
punten versterken. Hieruit ontstaat een patroon met diffractie plekken. Dit 
diffractiepatroon, samen met de aminozuur sequentie van het eiwit, kan gebruikt worden 
om een atoommodel te produceren. Het complete atoommodel is moeilijk te interpreteren, 
maar een vereenvoudigde versie toont de structurele functies van het eiwit duidelijk.  
 
DNA nucleotide sequenties herkennen door het op grote schaal gebruiken van 4 beperkte 
nucleasen (figuur 8-31)  Zoals in het voorbeeld te zien is, zijn sequenties vaak 6 
basenparen lang en palidroom. Een enzym knipt de 2 strengen DNA op of nabij de 
herkenningssequentie voor genen die coderen voor een aantal enzymen.  
 
Palidroom  Dit wil zeggen dat de nucleotidesequentie hetzelfde is als de helix  180 graden 
wordt gedraaid rond het midden van het stukje helix dat word opgenomen. 
 
Hoe isoleer je DNA? 
Restrictie-enzym  deze knipt DNA 
Blund ends (cuts)  een rechte knip 
Sticky ends (cuts)  er is een overgan 3’ of 5’ primeovergang.  
Met ligase kun je de stukjes DNA weer aan elkaar plakken. Dit gebeurt in figuur 8-32. Alleen 
de complementaire uiteinden kunnen aan elkaar geplakt worden.  
 
Het inbrengen van een DNA-fragment in een bacteriële plasmide met behulp van DNA-ligase 
(figuur 8-39)  De plasmide wordt opengesneden dor restrictie nuclease (in dit geval een 
die cohesieve uiteinden produceert). Vervolgens worden ATP en DNA-ligase toegevoegd aan 
de cohesieve uiteinden. Het DNA-ligase zorgt ervoor dat de inkeping in de DNA backbone 
weer aan elkaar wordt geplakt, waardoor er een compleet recombinant DNA molecuul 
ontstaat.  
 
Cohesieve uiteinden  vergelijkbaar met sticky uiteiden. Ze kunnen zelf weer aan elkaar 
groeien, ookal zijn het uiteinden van 2 verschillende organismen.  
 



De amplificatie van het DNA-fragment ingevoerd in een plasmide (figuur 8-40)  Het 
vermenigvuldigen van het recombinant DNA is van belang. Daarom wordt het recombinant 
DNA dat is verkregen in figuur 8-39 via transfectie. Vervolgens vermenigvuldigd de bacterie 
zich via replicatie vele miljoenen keren. Hierdoor heb je vele kopieën van het recombinant 
DNA.  
 
Productie van grote hoeveelheden van een eiwit uit eiwit coderend DNA gekloond uit 
expressievectoren van een geïntroduceerde cel  Een Plasmide vector wordt ontwikkeld op 
een zeer actieve promotor. Om een ongewone grote hoeveelheid mRNA te produceren 
wordt er aangrensend eiwit-coderende genen ingebracht. Afhankelijk van de kenmerken van 
het gekloonde vector wordt het plasma geïntroduceerd in bacteriën, gist, insecten of 
zoogdiercellen. Hier wordt vervolgens een efficiënte transcriptie op het gen losgelaten en 
wordt vervolgens het gen vertaald in eiwitten. De frequentie van het aantal eiwitten kun je 
met behulp van temperatuur reguleren.  
 
Maken van een DNA bank ( figuur 8-41 t/m 8-44) Een DNA bank is een verzameling van 
DNA in bacteriën. Het DNA wordt in stukken geknipt. Vervolgens worden de fragmenten 
DNA gekoppeld aan plasmiden. Elke plasmide heeft zijn eigen DNA fragment. Deze worden 
vervolgens in bacteriën geplant. Het nadeel van deze wijze is dat er ook nog Introns en junk 
DNA in deze plasmiden aanwezig is. Om dit te voorkomen neem je van die plasmiden het 
mRNA. Wanneer je het mRNA hebt, wordt dit weer omgezet in DNA. Zo wordt de polyA 
staart die aan de 3’ kant zat (primer) nu een poly-t-primer. Dit hele proces gebeurt via 
reverse transcriptase. Vervolgens wordt er RNase toegevoegd om de overige stukken mRNA 
te verwijderen. DNA-polymerase zorgt er vervolgens weer voor dat er een dubbelstreng DNA 
ontstaat. Doordat het RNA fungeert als primer, raak je een stukje RNA aan de 5’ kant kwijt. 
Hierdoor vind je het uiteinde van een chromosoom ook nooit terug in je DNA bank (verschil 
genoom en DNA bank)  
 
Je wil 1 gen onderzoeken, hoe vindt je deze terug in de genoombank? 

1. je moet het celmembraan op vast materiaal krijgen. 
2. Vervolgens moet je het DNA denatureren en hybriliseren. 
3. DNA-probe die radioactief gelabeld is (gaat binden aan plasmiden waarin je 

geïnteresseerd bent) 
 
Hoe maakt je een DNA probe ? (figuur 8-34) : 

1. Ten eerste denaturaliseer je DNA. Vervolgens voeg je hexanucleotiden toe die 
rondom het DNA gaan zitten. Vervolgens voeg je radioactief DNA toe en ontstaat er 
dubbelstrengs DNA  

2. Daarna label je het DNA door fosforlabel aan het 5’ uiteinde.  
3. Vervolgens fluoriseer (kleur) je het DNA. In plaats van fluoriseren kun je ook thymine 

toevoegen. Er komt dan een molecuul aan het eiwitten, waartegen antilichamen 
worden gemaakt en ze op deze manier aan te tonen zijn.  

 
Hybridisatie techniek (figuur 8-36)  wanneer een DNA-probe wordt gebruikt om een 
identiek match te vinden, zijn er stringente hybridisatie-omstandigheden nodig. De 
reactietemperatuur is slechts een paar graden onder de DNA denaturalisatie temperatuur. 
(de smelttemperatuur). Dit zodat alle onvolmaakte helices die gevormd zijn stabiel 



gehouden worden. Wanneer een DNA-probe wordt gebruikt om DNA’s met verwante, als 
wel identieke sequentie te vinden worden er minder zware omstandigheden gebruikt. Zo 
wordt de hybridisatie uitgevoerd bij lagere temperatuur, waardoor er zelf onvolmaakte 
gekoppelde dubbele helices gevormd kunnen worden. Zo kunnen DNA strengs gevormd 
worden die niet identiek, maar wel verwant zijn met gen A gemaakt worden. In dit figuur is 
dat C en E.  
 
Het gebruik van nucleïnezuur hybridisatie om de aanwezigheid van een bepaalde regio van 
het gekloonde DNA fragment in een mRNA molecuul te bepalen ( figuur 8-37) Het DNA 
wordt gedenaturaliseerd door agarosegel. Hierdoor hou je nog een enkelstrengs DNA over. 
Deze wordt gehybridiseert met RNA. Hierdoor wordt de intronsequentie zichtbaar. De 
intronsequentie vormt een loep. Vervolgens word door een nuclease behandeling al het 
enkelstrengs DNA afgebroken. Doordat intron niet kunnen binden met RNA, reden waarom 
ze en loep vormen, zal deze afgebroken worden en zijn alleen de exons van het DNA nog 
over. Op deze manier kunnen ook de uiteinden van het RNA bepaald worden.  
 
Het zichtbaar maken van DNA en RNA fragmenten (figuur 3-38)  DNA is negatief. Hierdoor 
kan het via elektroforesegel gescheiden worden en zichbaar gemaakt worden op 
nitrocellulosepapier. Dit gebeurt in een buffer met radioactief gelabelde DNA-probe. De 
DNA-probe plakt vervolgens aan het complementaire deel van het DNA. (  = gel transfer 
hybridisatie). Het gelabelde DNA wordt zichtbaar gemaakt door radioactieve golven. 
Vervolgens kan via hybridisatie: 

- homologe genen aangetoond worden. 
- Grootte bepalen van de restrictie waar je gen op ligt (introns) 
- Aan de genen een plaats worden gegeven in het genoom. 
- Mutaties worden aangetoond.  

 
Sikkelanemie (figuur 10-13)  wordt veroorzaakt door een puntmutatie. Door gebruikt te 
maken van een DNA- probe kan je deze mutatie aantonen. Hiervoor zijn eigenlijk 2 probes 
nodig: 

1. Voor het mutant gen 
2. Voor het normale gen (onder stringente condities (= dwingende omstandigheden)) 

 
Hybridisatie  het samenvoegen van 2 complementaire DNA strengen tot een dubbele 
helix.  
 
Amplificatie(= vergroten / vermeerderen van DNA door PCR technieken(figuur 8-45)  PCR 
staat voor polymerase ketting reactie. Deze techniek wordt gebruikt om zeer kleine 
hoeveelheden een of meerdere specifieke gedeeltes van het DNA te multipliceren 
(amplificeren) tot er genoeg van is om het voor analyse te gebruiken. Volgens conventionele 
methoden kan men wel korte stukjes DNA synthetiseren, maar voor langere stukken zijn de 
chemische reacties die daarvoor worden gebruikt niet specifiek genoeg: er worden bij 
langere stukken steeds meer foute sequenties gevonden. De PCR kan dit probleem oplossen 
door een enzym te gebruiken dat ervoor zorgt dat een DNA streng met een zeer hoge 
kwaliteit wordt gemaakt. Dit is echter niet zo heel eenvoudig want: 

- Om een stuk DNA te bouwen, gebruikt het enzym een voorbeeld-DNA. Deze moet 
dus wel eerst aanwezig zijn. 



- Het enzym heeft een klein begin nodig.  
De reactie bestaat uit 3 fasen: 

1. Denaturatie  gedurende deze fase wordt al het DNA dat als dubbele helix aanwezig 
is in de oplossing gesplitst door een verhoogde temperatuur, waardoor de helix uit 
elkaar valt. (temp van 95˚C) 

2. Hybridisatie  Het voorbeeld DNA krijgt bij lage temperatuur even de tijd om met de 
snel mobiele primers in de oplossing te hybridiseren. Er ontstaat dus een beginnetje. 
Het krijgt echter geen tijd om de denaturatie ongedaan te maken.  

3. Extensie (in het boek aangegeven met synthese)  Het polymerase zet de gebonden 
primers bij gemiddelde hoge temperatuur om in het gewenste stuk DNA. (temp van 
72˚C) 

Na deze stappen bevat de oplossing 2 maal zoveel van het gewenste DNA als voorheen. Door 
de stappen meerdere malen te herhalen (bv. 30x) krijgt met een exponentiële groei van de 
hoeveelheid gewenst DNA. Omdat het polymerase alleen richting de doelsequentie kopieert, 
wordt dit stukje exponentieel gekopieerd, terwijl ander DNA al bij de 3e cyclus niet meer 
gekopieerd wordt. Hierdoor zijn er na 30 cycli miljarden kopieën van de doelsequentie en 
nog steeds maar een heel klein beetje ander DNA. Het DNA-polymerase van bacteriën die 
onder ander in heetwaterbronnen en geisers leven wordt gebruikt voor de thermostabiliteit. 
Tijdens de verschillende cycli van een PCR-reactie worden namelijk herhaaldelijk 
temperaturen bereikt die polymerase van gewone kiemen denatureert.  
 
Figuur 8-46  hier wordt een samenvatting gegeven van de PCR-reactie. Je wil een gen 
klonen en je weet de sequenties van de markerende gebieden. Uiteindelijk heb je een bijna 
zuiver fragment over.  
 
PCR technieken worden gebruikt voor: 

- Het kijken of iemand is geïnfecteerd met bijvoorbeeld HIV 
- Het wordt gebruikt als bewijsmateriaal op een plaatsdelict. Het DNA dat daar wordt 

gevonden, bv uit een haar, wordt door dit proces vermeerderd.  
- Het maken van een genoombank of een cDNA bank 

 
Hoe PCR technieken worden gebruikt bij forensisch onderzoek (figuur 8-47)  Hierbij is het 
VNTR-loci van belang. Hiervan wordt namelijk de sequentie gerepeteerd.  Rondom deze 
locus worden 2 primers geplaatst. Dit om er voor te zorgen dat alleen de locus gerepeteerd 
wordt. Iedere locus heeft 2 banden. Een van zijn vader en 1 van zijn moeder. Vervolgens 
wordt de PCR reactie in gang gebracht. Daarna kunnen ze de het DNA van het VNTR-loci 
vergelijken met het DNA wat is gevonden op het plaatsdelict en kan men zo de dader 
identificeren.  
 
De enzymatische of dideoxy methode voor de DNA sequentie  Hiermee wil je de sequentie 
van een bepaald stuk DNA bepalen. Hierbij worden alternatieve nucleotiden toegevoegd, 
waardoor de verlenging van de keten stopt. Je voegt een primer, polymerase en dNTP’s 
(geen idee of dit klopt?) en een klein beetje ddATP toe. Soms stopt de keten met verlengen. 
Je weet dan dat er een A nucleotide toegevoegd moest worden. In andere reactievaatjes 
voeg je ddTTP, ddCTP en ddGTP toe. Je krijgt allemaal fragmenten van verschillende lengtes 
die je op een gel zet. Je kan van de cel van onder naar boven de volgorde van de 
matrijsstreng bepalen. Tegenwoordig gaat dit allemaal meteen via de computer. 


