
Samenvatting Celbiologie 

 

Diverse hoofdstukken: 

 

Een cel bestaat voor een groot deel uit eiwitten. DNA herbergt de informatie over hoe een cel in mekaar moet, 

maar eiwitten houden zich bezig met aktieve processen. 

 

Eiwitten vouwen (meestal) spontaan in de meest gunstige vorm. Waarbij gelijk gezind typen groepen bij ekaar 

klitten. De bindingen die zorgen voor de stevigheid van dit gevouwen eiwit zijn H-bruggen.  

Andere bindingen die kunnen voorkomen zijn de S-S bindingen. Maar eiwititen zijn meestal in reducerend 

milieu. Deze binding is wel sterker maar heeft geen invloed op de vouwing.  

 

Twee veel voorkomende vouwvormen: 

1. Beta Sheet  ketens amino zijn langs elkaar heen gelegd. H-bruggen tussen peptide-bindingen. 

2. Alfa Helix  aminoketets “wikkelt” om zichzelf heen, vormt H-bruggen met dichtstbijzijnde 

peptidebinding 

 

In waterige omgeving zijn alfa helixen meestal niet constant. Maar twee identieke alfa helixen wikkelen dan in 

elkaar en vormen een stabiele structuur. Deze structuur heet een coiled-coil. 

 

Een eiwit heeft verschillende levels van structurele organisatie. 

1. primaire structuur: dit is de aminozuurvolgorde 

2. secundaire structuur: H-bruggen leiden tot alfa helixen en Beta sheets welke de secundaire structuur 

vormen. 

3. Tertaire structuur: alfa helixen en beta sheets pakken samen tot bepaalde structuur zo’n structuur wordt 

tertiare structuur of monomeer genoemd. 

4. Quartenaire structuur: twee monomeren vormen een dimeer. Twee of meer monomeren vormen de 

quartenaire structuur. 

 

Veel hele grote eiwitstructuren worden niet als geheel gemaakt, maar als subunits die worden samengevoegd.  

 

Veel monomeers hebben plekken die met een structuur van zichzelf kunnen binden. Zo binden twee identieke 

eiwitten tot een dimeer. Zo kun je grote enzymcomplexen krijgen.  

 

Enzymen katalyseren reactie door verlaging activeringsenergie. Enzymen doen dit door het binden van een ligant 

(substraat) 

 

Enzymen zorgen ervoor dat ze op een bep. hun “open” plaatsen voor de ligants ook open te houden door 

bijvoorbeeld water weg te houden. 

 

De snelheid van de enzymatische reactie: 

1. Vmax/enzymconc.  turnoverpunt 

2. Km  Substraat conc. Waarbij V=0.5 Vmax, hoe lager Km => Vm wordt met lager conc. Substraat bereik 

 enzym bindt substraat stevig. 

 

Enzymen zorgen voor meer stabiliteit tijdens de onstabiele overgangen  kost minder energie om reactie te 

laten verlopen.  

 

Basis van Eiwitten zijn 20 aminozuren. 

 

L(alfa) is optisch actief. Van de twee vormen D en L komen in eiwitten alleen de L-isomeren voor. 

 

Aminozuren worden aangeduid met een 3-letterige code en een eenletterige code. 

 

Aminozuren binden aan elkaar d.m.v. peptidebindingen. Zo’n peptidebinding kost energie. Links (volgens 

afspraak) begint de polypeptide met de amino-terminus en eindigt rechts met de carboxyl-terminus. 

Sommige eiwitten bevatten disulfide bindingen. Gebeurt als 2 cysteines geoxideerd worden  cystine 

 

Enzymen zijn zeer specifiek en daardoor zeer effectief. De specifiekheid v.e. enzym kan varieren van zeer 

specifiek tot absoluut.  



Enzymen kunnen op verschillende wijzen worden gereguleerd. 

1. Het eindproduct van verschillende enzymen remt het eerste enzym  neg. Feedback 

2. D.m.v. regulerende eiwitten welke stimulerend of remmend kunnen werken. 

3. Door covalente modificaties meestal fosforbindingen aan of serine, tyrosine of threonine. 

 

Er zijn eiwitten met 2 of meer bindingsites die met elkaar communiceren. Zo kan de ene binding invloed 

uitoefenen op de werking van de ander. Zulke regulatory sides worden allosteric sites genoemd. Zo kunnen 

enzymen als moleculaire schakelaars, die om signalen te ontvangen intergreren en doorgeven. Ze kunnen zo ok 

energie omzetten. 

 

Een enzym verandert de evenwichtsconstante niet, maar zorgt dat het evenwicht sneller wordt bereikt. Dit doet 

een enzym d.m.v. het verlagen van de vrije energie in de overgangstoestand. 

 

De katalytische kracht van de enzym ligt in het feit dat een enzym zijn substraten bij elkaar brengt in een 

gunstige positie. Dit gebeurt bij vorming van enzymsubstraat complex. 

 

The active site is de plek waar het substraat wordt gebonden. Tevens bevat het residues die deelnemen aan het 

maken en breken van verbindingen. Verder nog enkele algemene kenmerken. 

1. The active site is maar een klein gedeelte van het enzym 

2. The active site is driedimensionaal en bestaat uit amino’s die niet noodzakelijk dicht bij elkaar hoeven 

liggen. 

3. Substraten worden gebonden door meerdere zwakke bindingen en  

4. Active sites are defts or crevices. 

5. De specifiekheid van enzymen hangt af van de precieze gearrangeerde atomen. Soms kan een enzym wat 

aanpassen  induced fit 

 

1/V = 1/Vmax + Km/Vmax * 1/[S] 

Als je dit op een assenstelsel uitzet krijg je: 

x-as  1/[S] en y-as 1/V  

met de helling Km/Vmax 

Snijden x-as 1/Vmax 

Snijden y-as –1/Km 

 

Enzymen kunnen geremd worden door specifieke moleculen  

 onomkeerbare inhibitor  bindt zeer stevig aan enzym brengt beslissende verandering toe 

 omkeerbare inhibitor 

 competitieve: strijdt met substraat om bindingsite opl meer substraat 

  non competitieve: bindt op andere plek en verandert de werking van active site, meer substraat is    

geen opl. 

 

Bij competatieve inhibitor wordt Km groter, blijft Vmax gelijk 

Bij non competatieve inhibitor blijft Km gelijk en wordt Vmax kleiner. 

 

Bij competatieve inhibitor wordt Km groter, blijft Vmax gelijk 

Bij non competatieve inhibitor blijft Km gelijk en wordt Vmax kleiner. 



Hoofdstuk 1 

 

Belangrijke mijlpaal in de evolutie is het onstaan van ingewikkelde en grotere eukaryote cellen uit de kleine 

simpele prokaryote cellen. 

 

Meest simpele organisme zijn bacterien. 

 celwand 

 binnenin –DNA-RNA-eiwitten-Kleine moleculen 

deelt snel  past daardoor snel aan 

 

Bacterien lijken simpel, maar hebben een rijke biochemische samenstelling 

 

Ontwikkeling metabolisme. 

Een bruikbaar product D wordt uit het milieu gehaald, als D op is  C wordt gebruikt en omgezet door een 

nieuw ontwikkeld enzym in D  etc… 

 

Een factor A is veel aanwezig door een toevalligheid wordt een enzym ontwikkeld dat AD kan omzeten, etc… 

 

Door te kijken naar overeenkomsten in DNA kan men zien in hoeverre bep. organismen gerelatteerd zijn. 

Voordeel als je als organisme veel CO2 en N2 rechtstreeks kan gebruiken.  

Dit gebeurde door fotosynthese.  

 zonlicht bracht een e- in een hogere toestand. e- valt terug  E komt vrij  e- van zwakke naar sterke e- 

donor  die wordt gebruikt om CO2 en/of N2 te reduceren. 

 

Zuurstof is reactief, voor vroege organismen waarschijnlijk giftig, nu voor sommige nog! Maar bij aerobe 

oxidatie van moleculen komt meer E vrij. 

 

Bij vrijkomen van O2 in de lucht wat gebeurde er met de anaerobe organismen? 

- sommige stierven uit 

- sommige kwamen op plaatsen terecht zonder O2 

- sommige gingen samen werken met de aerobe organismen (men denkt dat hieruit organnellen zijn onstaan 

als mitochondrieen, chloroplasten en de kern) 

 

Er zijn aanwijzingen dat mitochondrieen en chloroplast van origine bacterien zijn die in symbiose leven met een 

gastcel. Door evolutie zijn mitochondrieen en chloroplasten veel afhankelijker geworden van hun “gastcel”  

 

Waarom organellen? 

Eukaryote >>> Prokaryote 

Meer inhoud, maar iv minder opp. => weinig membraan waar veel reacties plaatsvinden. 

 intern veel membranen 

 voor communicatie buiten membraan (endocytose en exocytose) 

 

Bij grote cel  meer belang bij stevigheid 

 cytoskelet geeft stevigheid en houdt alles op de plaats 

 

Opgebouwd uit  actin filaments 

  Microtubules 

  Eiwitfilaments 

 

Cytoskelet  voor beweging 

 

In eukaryote cellen is zoveel DNA aanwezig dat de kans op verstrengeling en breken erg groot is. Histonen zijn 

ontwikkeld om ze in te pakken als handige chromosomen. De kernmembraan beschermt DNA tegen beweging 

skelet + veranderingen in het cytoplasma. 

 

Tevens zorgt kernmembraan ervoor dat twee stappen m.b.t.genetische expressie worden gegaleiden 

1. Het kopieren van DNA  RNA (transcriptie) 

2. De eiwitsynthese m.b.v. RNA (translatie) 

 

Voor RNA gebruikt kan worden wordt in de celkern de RNA streng aangepast voor gebruik. 



Hoofdstuk 2 

 

Vetzuren kunnen een membraan vormen 

- een hydrofiele kop 

- een hydrofobe staart 

 

Twee vetzuren + een neg. Geladen fosfaat groep aan glycerol = basis van membraan 

Fosfolipide dubbellaag kan dienst doen als membraan. 

 

Eiwitten worden opgebouwd uit aminozuren. De zijketens van deze aminozuren bepalen de eigenschappen van 

het eiwit. 

 

RNA en DNA zijn opgebouwd uit nucleotiden, suiker en een fosfaatgroep.  

DNA     RNA 

Desoxyribose    ribose 

Thymine    Uracil 

Dubbelstrengs    enkelstrengs 

 

4 atoomgroepen H, N, O, C vormen 99% van het celgewicht. 70% van de cel is water. De rest is voornamelijk 

koolstofverbindingen. 

H,N,O, C zijn klein kunnen sterke covalente bindingen vormen. 

Biologie is mogelijk doordat in normale toestand deze covalente bindingen stabiel zijn, maar m.b.v. enzymen 

verbroken en gerearrangeerd worden. 

 

Vier grote families van kleine organische moleculen 

1. de simpele suikers 

2. de vetzuren 

3. de aminozuren 

4. de nucleotiden 

 

Niet alles past hierin, maar zo ongeveer wel. 

 

Suikermoleculen zijn het brandstof van de cel monosacharides (CH2O)n  (n ligt tussen de 3-7) 

Suikers kunnen op veel verschillende manieren aan elkaar binden. Suikers worden gebruikt voor energie en als 

bouwstenen voor andere belangrijke grote moleculen. Zetmeel & Glycogeen vorm van glucose opslag. 

 

De 2
de

 wet van de thermodynamica zegt dat er altijd wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke chaos. In de cel 

heerst een grote mate van orde. Hoe kan dit? Als de cel meer geordend wordt, moet dmv uitstoot van warmte de 

chaos in de omgeving groter worden. De energie hiervoor nodig komt voor: planten direkt van de zon en indirect 

voor de dieren ook. 

 

Hoe komt zonne-energie in onze wereld terecht? Via fotosynthese. Zonenergie + CO2 en H2O  suiker + O2 

 

Oxidatie  removel of e- 

Reductie  addition of e- 

 

Alhoewel de atomen altijd naar hun laagste energie toestand willen C CO2, H H2O gebeurt dit meestal niet 

spontaan dankzij enzymen kunnen deze A energie lager maken. 

 

Gedeelte van de energie die vrijkomt tijdens oxidatie wordt gekoppeld aan ATP productie. Er bestaat een 

koppeling tusen de anabolische en catabolische reacties in een cel. 

 

De hydrolyse van ATP creeert orde in cellen. ATP is een binding met een hoge energiewaarde. Met de energie 

die vrijkomt tijdens hydrolyse van ATP creeert de cel orde. 

 

Voedsel moleculen worden in 3 etappes omgebouwd om ATP te krijgen 

1. Vertering: Polymeren worden afgebroken tot monomeren 

2. In cytoplasma worden deze monomeren verder afgebroken C+H atomen vooral in pyruvate 

3. Samen met CoA wordt acteyl CoA 



4. Acetyl groepen compleet of gebroken tot CO2 en H2O nu wordt ook ATP gevormd (tevens warmte om 

chaos te creeeren) 

 

Tijdens stap 2 treed glycolyse op waarbij na investering van 2 ATP 4 ATP uitkomt. Dit gebeurd zonder O2 

glucose wordt omgezet in pyrodruivesuiker. 

 

Met O2 meer rendement. Stap 3  citroenzuurcycles waarbij O2 ontstaat er NADH welke zijn H atoom na 

enkele enzymatische stappen waarbij ATP wordt gegenereerd samen voegt met O2 om H2O te vormen. 

 

Oxidatieve fosforilisatie is de laatste stap. NADPH en FADH2 geven hun gewonnen e- af aan O2 waarbij H2O 

ontstaat. Het e- valt van h een hoge energie toestand naar een lage, de vrijgekomen energie wordt gebruikt en een 

H+ gradient te creeeren. Dit H+ gradient wordt door ATP synthase gebruikt voor de vorming van ATP uit ADP. 

 

Aminozuren en nucleotiden maken deel uit van de stikstofcycles. Stikstof kan niet door ons worden gefixeerd. Er 

zijn maar enkele levende wezens die stikstof kunnen fixeren. 2 aminozuren kunnen worden gesynthetiseerd door 

de mens 9 andere (essentiele) aminozuren moeten in het dieet zitten. 

 

Biosyntheses  opbouw van grote moleculen  creeert orde. Dit gebeurt niet spontaan, want is een ongunstige 

reactie met een pos Delta G.  moet daarom gekoppeld worden aan een reactie met een neg Delta G. (G is de 

hoeveelheid vrije energie) 

 

Dehydration (condensatie) reacties zijn meestal pos Delta G. => ATP hydrolyse grote neg Delta G. 

 

ATP splitst makkelijk in ADP en Pi + energie en is daarom zeer handig. Andere ook zulke handige bindingen 

binden vaak straks tegen een enzym zodat deze gebruik kan maken van de reactieve groep van het co-enzym. 

 

NADH en NADPH kunnen door een hoge energiebinding tussen H en nicotinamide rind twee e- en een H+ 

doorgeven aan een ander molecuul. Ze hebben reducerende mogelijkheden. Deze reducerende mogelijkheden 

zijn essentieel voor biosynthese. 

 

Een netwerk van (enzymatische) reacties, waarbij van alles wordt hergebruikt zorgt ervoor dat de cel verbazend 

stabiel is. 

 

Veel reacties worden geregeld via een feedback systeem. Waarbij vaak het eindproduct van een bepaalde serie 

ervoor zorgt dat het enzym aan het begin harder of zachter werkt. 

 

Als enzymen voor een langere tijd anders moeten werken kunnen ze ook een structuurverandering ondergaan. 

Deze verandering kan de activiteit verhogen of stoppen. 

 

Enzymatische reacties volgen vaak elkaar op. Daarom bestaan er enzymcomplexes waarbij diverse stappen door 

een enzymcomplex worden gestuurd. Ook zitten gerelateerde enzymen in afgesloten compartimenten zodat de 

eindproducten van A welke het substraat van B is snel verder worden verwerkt. => Er onstaan gespecialiseerde 

compartimenten in een cel en ook in een lichaam. 



Hoofdstuk 3 

 

Een macromolecuul wordt door covalente bindingen bij elkaar gebonden. De driedimensionale structuur en 

daarmee de werking hangt af van niet covalente bindingen 

1. Ionische bindingen 

2. Waterstofbruggen 

3. V.d. Waals aantrekkingen 

 

Makromoleculen vormen als ze uit een bouwsteen bestaan bijvoorbeeld aminozuren of nucleotiden vaak een 

helix. 

 

Voor 2 moleculen kunnen binden moeten ze bij elkaar in de buurt komen. Dit gebeurt dmv diffusie. Warmte 

energie brengt moleculen bij elkaar en trekt ze als de zwakke niet covalente bindingen niet sterk genoeg zijn ook 

weer uit elkaar. 

 

Evenwichtsconstante ook wel affiniteitsconstante is een maat voor de sterkte van de binding; Hoe sterker de 

binding hoe groter de evenw. Constante 

 

De chemische reacties in een cel gaan verbazend snel. => moleculen bewegen snel. Er zijn 3 manieren waarop 

moleculen bewegen 

1. bewegen van A naar B 

2. vibratie (trillen) van moleculen 

3. rotatie 

 

Dit proces van verbindingen maken en kraken is niet perfect, er worden ook fouten gemaakt. Voor de meest 

beschadigende fouten zijn herstelmechanismen. 

Maar zonder fouten is er geen evolutie 

 

DNA heeft vier basen 

1. adenine A 

2. cytosine C 

3. guanine G 

4. thymine T 

 

DNA streng wordt gevormd door fosfordiester verbindingen. Een verklaring voor de werking van het DNA ligt 

de dubbele helix maar vooral door complemetaire baseparing tussen A&T en G&C 

Het kopieren van DNA streng gebeurt op basis van dubbele helix en baseparing.  

 

Er worden zeer weinig fouten gemaakt bij DNA kopieren. Maar als er iets fout gaat kunnen er drie dingen 

gebeuren.  

1. Ander eiwit, negatief  Dood 

2. Geen ander eiwit of een nauwelijks merkbaar verschil 

3. Ander eiwit, positeief  cel heeft voordeel, mutatie blijft bestaan en de soort evalueert door. 

 

DNA is zelf chemisch inactief, maar de eiwitten waarvoor het codeert hebben wel belangrijke chemische 

eigenschappen. DNA mRNA (tRNA) eiwit 

 

3 bases coderen voor een aminozuur. Zo’n triplet of codon wordt afgelezen door een anticodon van het T-RNA 

waar een aminozuur aan vastzit. Dit aflezen gebeurt door mbv een ribosoom, welke met meer dan 50 eitwit 

bestaat uit t-RNA 

 

Ook kan RNA zelf catalysator optreden, self splicing RNA en bij het maken van t RNA’s. 

Eiwitten maken een groot deel uit van een cel. DNA & RNA dragen het genetische materiaal maar hebben zelf 

weinig van doen met de chemische processen in de cel. Eiwitten des te meer. 

 

Aminozuur ketens vouwen op een bepaalde manier op, waardoor het eiwit zijn specifieke werking krijgt. Hoewel 

we nog niks over het vouwen van eiwitten weten, weten we wel twee veel voorkomende vouwvormen die niks 

met de aminozuurvolgorde te maken hebben 

1. Beta sheets 

2. Alfa Helixen 



Hoofdstuk 4 

 

SDS page methode is een methode waarbij je eiwitten scheidt op basis van grootte en gewicht. Je maakt een 

zooitje eiwitten negatief. Laat ze door een gel naar een positieve pool wandelen. De kleinste komen het verst => 

gescheiden. Dit is een dimensioneel scheiden. (western blotting maakt eiwitten zichtbaar) 

Twee dimensionaal scheiden: 

Eerst scheiden door middel van iso-elektrisch punt mbv pH zal een eiwit een bep. lading hebben dmv afstoting 

etc. zal het eiwit op een bep. punt stilstaan het isoelectrisch punt. Hierna SDS page toepassen en je hebt 

eiwitmengsel tweedimensionaal gescheiden. 

 

Een andere manier: (SDS en chromotagraphy) 

Een eiwit: er zijn bep. enzymen die een aminozuur volgorde op bep. plaatsen doorknipt. Als een zo een eiwit laat 

“doorknippen” en dan op een tweedimensionale manier laat ontrafelen dan krijg je een tweedimensionale 

vingerafdruk van een eiwit. 

 

Korte stukken van aminozurenketens kunnen door automaten (aminoacid sequenators) worden bepaald (met 

behulp van een aant. Chemische reacties). Meestal worden er ongeveer 20 aminozuren bepaald. En dan gekeken 

met welke gen (dmv probe) et overeenkomst voor de rest van de aminozuren. Eiwitten bepaald dmv DNA code 

is sneller en eenvoudiger. 

 



Hoofdstuk 5 

 

De werking van een enzym berust vaak op de structuurverandering die plaatstvindt n.a.v. de binding met een 

ligant. Het kan zijn dat de binding van één ligant de binding van een ander beinvloeden. Dit heeft allosterie. 

Bij neg. Feedback wordt ook gebruikt gemaakt van allosterie. Het product kan binden aan begin enzym en deze 

inactief te maken. Een bep. stof kan natuurlijk ook binden om een enzym actief te maken. Om een cel goed te 

regelen moeten enzymen snel kunnen reageren op kleine veranderingen in cone van stoffen. De reactie van een 

enzym wordt versneld als het in groepen samenklit. Een veel gebruikte manier om de drie D figuur van een 

enzym te veranderen is fosforilering ( en defosforilering) allosterische veranderingen kunnen worden gebruikt 

voor bewegingen. De verandering gebeuren dan o.i.v hydrolysering van ATP. 

 

De allosterische reacties die gekoppeld zijn aan energy releasing reactions involving ATP or GTP. Zorgen 

ervoor dat eiwitten allerlei functies kunnen uitoefenen: informatie overdracht: motor, klok, assemblyfactor. 

 

In grote eiwit complexen zorgen ATP en GTP ook voor allosterische veranderingen waardoor de complexen hun 

taak beter en sneller kunnen doen.  

Voor het vouwen gaat een eiwit door zeer open en flexibele toestand  genoemd molten globule intermediate. 

Tijdens deze fase is het eiwit al ongeveer goed gevouwen, maar moet nog worden verfijnd.  

 

Bij het vouwen worden de eiwitten geholpen door chaperones door de families van hsp 60 en hsp 70. Bij 

foutvouwing geven deze eiwitten  het doeleiwitten heat-shocks om nog een keer te vouwen. Heat shocks proteins 

danken deze naam aan het feit dat ze in grote getale worden gemaakt als de cel een heat shock krijgt. 

 

Eiwitten kunnen op minstens 3 manieren binden met elkaar. 

1. surface-string (loop met een opp.) 

2. helix-helix (coiled coil) 

3. surface-surface (sterkste + meest specifiek) 

 

Er komen veel eiwitcomplexen voor. Aan halve complexen heb je niks en ze kunnen de hele in de weg zitten  

all or none binding  binding van alles is stabiel, binding van minder is onstabiel. 

Cell herkent ook niet gebruikte cellen of in complete complex en breekt die dan af. 

 

Het afbreken van eiwit gebeurt meestal door ubiquitin pathways. Ubiquitin bind aan doeleiwit levert deze dan af 

aan een proteasome welke het eiwit afbreekt. 

 



Hoofdstuk 6 

 

Aanmaak van RNA gebeurt d.m.v. RNA polymerase. RNA polymerase bindt het DNA op een bepaald stuk, bij 

de promoter. Laat los samen met de RNA streng bij een stopsignaal. Consensus sequences: volgorde die je vindt 

is bepaalde stukjes DNA. Template= origineel nieuw= primer strand. De binding van een aminozuur aan tRNA 

heeft twee functies: 

1. translatie van mRNA  Eiwit 

2. Aminozuur activeren zodat het aan de bestaande rij kan aangezet worden d.m.v. peptidebinding 

 

De binding van een aminozuur met tRNA gebeurt o.l.v. een enzym genaamd aminoacyl-tRNA synthesease dit 

enzym zorgt ervoor dat elk aminozuur aan de juiste tRNA gebonden word. Gedegenereerde code: wobble base 

pairing. 

De translatie machine gaat van de ‘5 naar de ’3 richting. Eerst komt de aminokant de uitbreiding gebeurt aan de 

carboxylkant: Dit synthetiseren van eiwit wordt gekatalyseert door ribosomen. Ribosomen 2 delen: groot 

subunit-peptide binding ontstaat  

Klein subunit-bind tRNA & mRNA 

Veel RNA in ribosomen, die done waarschijnlijk het meeste gekatalyseer. 

 

Een ribosoom heeft 3 bindingsplaatsen voor RNA 

1. voor mRNA 

2. voor tRNA  die vastzit aan de eiwitketen = P-site 

3. voor tRNA  die binnenkomt = A-site 

 

Als stopcodon wordt bereikt dan zorgt een releasing factor dan i.p.v. een aminozuur water wordt gebonden. 

Waardoor eiwit & tRNA loskoppelen  eiwit los van ribosoom  ribosoom valt in twee uit elkaar. 

 

Hoe weet ribosoom waar te beginnen? Klein subunit zijn gebonden enkele initiator factoren en onder invloed 

daarvan op de P-site en tRNA met methionine (MET). Het tRNA anticodon zoekt het juiste codon (AUG). Als 

gevonden de initiatorfactoren gaan weg en maken ruimte voor large subunit  veel ribosoom  begin 

eiwitsynthese. 

 

Hoe weet ribosoom welke AUG 

5’ cap bijgemaakt in kern, ribosoom begint bij cap en neemt eerste AUG. Er zijn ook nog wat andere 

aanwijzingen. Bij eukaryoten zal na de eerste AUG een volgende AUG niet meer als een begin gezien worden  

1. Eiwit per streng  monocitronisch 

Bij bacterien bepaalt een bep. volgorde van nucleotiden waar het begin is. Deze volgorde die 4-7 nucleotiden 

voor de AUG zit kan meerdere malen voorkomen.  meerdere eiwitten per streng  polycistronisch 

Er kunnen meerdere ribosomen tegelijk een streng mRNA vertalen; polyribosomen. 

DNA duplicatie gebeurt door DNA polymerase altijd in de 5’ naar 3’ richting 

Leading strand wordt rustig in 5’ naar 3’ richting geconstrueerd. Bij de ander worden er steeds kleine stukjes in 

de 5’naar 3’ richting gemaakt omdat het niet van 3’ naar 5’ richting kan. Die kleine stukjes wordt de primer 

afgeknipt dan gelijm + hersteld. Heel weinig fouten o.a. door de exonucleaserenase?? Werking van de DNA 

polymerase.  DNA polymerase herstelt eigen fouten. 

 daarom alleen DNA replicatie in 5’naar 3’richting. 

 

DNA kan niet zomaar worden gedupliceerd; er moet een 3’OH primer aanwezig zijn. Deze primer wordt 

gemaakt door DNA primase, welke een uit RNA bestaande primer maakt. Dit RNA wordt later weer verwijdert 

als een fout. 

Voor duplicatie moet de helix uit elkaar worden gehaald. Dit gebeurt door DNA helicase. De strengen worden 

recht gebonden door single strand proteins. 

DNA polymerase heeft de neiging snel van een DNA streng af te vallen. Handig bij Okazaki fragmenten, maar 

onhandig bij lange strengen. Daarvoor een “damp” die DNA polymerase vast aan DNA. DNA duplicatieeiwitten 

als DNA helicase, primase, DNA polymerase, ssbeiwitten, werken samen als een machine. zie fig. 6.49 blz 258 

 

DNA duplicatie begint in een zogenaamde bubble, werking bubble zie fig. 6-51 blz 259 

 

Een probleem bij DNA duplicatie is de helix. Om DNA te dupliceren zou of DNA polymerase snel moeten 

rondraaien of de helix zou moeten gaan draaien. Dit wil niet. 

 opl. DNA topoisomerase 1 & 2. Deze enzymen verbreken een DNA streng zodat een klein stukje kan 

onwinden. T…ase 1 knipt & plakt 1 streng, t…ase 2 knipt & plakt 2 strengen. Zie fig. 6-54 blz 261 



DNA duplicatie in eukaryoten is ong. hetzelfde als bij prokaryoten. Bij eukaryoten nog histonen waar DNA 

omheen ligt.  

 

Virussen zijn iha? Een DNA/RNA streng omringd door een eiwitkap./in de praktijk meestal nog een membraan 

met viruseiwitten. “erfelijk” materiaal van virussen ligt opgeslagen in allerlei verschillende vormen van DNA of 

RNA zie blz 276. 

Virale chromosomen moeten ook voor bep. enzymen coderen die ervoor zorgen dat viraal materiaal wordt 

gekopieerd.  

 

2 soorten RNA: (+) RNA kna direkt worden gebruikt voor eiwitsynthese  hoeft geen eiwitten mee te nemen en 

is direct gevaarlijk. 

(-) RNA moet eerst worden gekopieerd, moet dus eiwitten meenemen. Ongevaarlijk totdat het gekopieerd wordt. 

(+) RNA maakt polymerase (replicase)  schrijft (+) in (-) RNA over die (-) RNA wordt weer gebruikt voor 

vele (+) RNA ketenen. Ook nog retrovirussen. Daar komt enzym reverse transcriptase in voor welke het RNA in 

DNA omzet welke vervolgens ingebouwd wordt door het enzym intergrase. Het virus gebruikt de gastheercel 

- aminozuur 

- nucleotide 

- alle benodigde “apparaten” 

 

Retrovirussen zijn latent, en komen pas tot uiting als cel doodgaat.  

Tumor virussen; Als een cel lytische groei niet toestaat zal rDNA in het DNA v/d cel worden geplaatst of op 

zichzelf in de cel rondzwerven. Dit kan mutaties of veranderingen teweegbrengen waardoor de cel 

oncontroleerbaar wordt en een tumor onstaat. Dit kan niet alleen met DNA virussen, maar ook met RNA 

retrovirussen. 

 

RNA retrovirus erger dan DNA virus omdat retrovirus ook zorgt voor veel mutaties in het DNA. Welke niks met 

virusverdubbeling te mkane heeft. HIV is een retrovirus welke lang in een laterte fase aanwezig is. 

 

Enzym Functie 

  

RNA polymerase Maakt RNA streng aan 

DNA polymerase Complementeert DNA streng 

Aminoacyl-tRNA synthesease Bind juiste aminozuren aan juiste t-RNA 

Nuclease Knipt foutjes weg 

Ligase Plakt strengen 

DNA primase Maakt een stuk primer (RNA) 

DNA helicase Haalt strengen uit elkaar 

Ssb eiwitten Maakt streng recht 

Topoisomerase 1&2 Knipt ketens zodat polymerase geen last heeft van 

helixdraaiing 
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5 belangrijke recombinant DNA technieken: 

1. het splitsen van DNA op specifieke punten door restrictie enzymen, dit vergemakkelijkt de isolatie en 

manipulatie van individuele genen. 

2. Snel sequencing (base volgorde bepalen) van alle nucleotiden in een zuiver DNA fragment waardoor het 

mogelijk wordt om de grenzen van een gen en de aminozuur volgorde die codeert te bepalen. 

3. Nucleinezuurhybrisatie, welke het mogelijk maakt om een specifieke DNA/RNA volgorde te vinden op 

basis van het vermogen om een complementair base volgorde te binden. 

4. DNA cloning, het kopieren van DNA 

5. DNA engeneering, het veranderen van DNA volgordes en dan het veranderde stuk weer terug te plaatsen. 

 

Restructie-enzymen  “knippen” bij bep. base volgorden  je kan sticky ends houden, dan heb je twee kleine 

stukjes enkelstrengs DNA aan de uiteinden. Deze stukjes kunnen recombineren en zo andere nucleotide 

volgorden maken. 

 

Restrictie mappen geven aan waar geknipt wordt op een bep. stuk DNA na behandeling met bep. 

restrictieenzymen zo kun je dezelfde regionen DNA van organismen vergelijken zonder de gehele nucleotides 

volgorde te hoeven achterhalen. 

 

Gelelectroforese kan DNA moleculen scheiden op lengte geen SOS nodig DNA is al neg. Bij grote moleculen is 

het nodig. Om een electrisch “puls” veld aan te leggen  ipv een constant veld. 

Twee manieren om te labelen: 

1. gelabelde nucleotiden (radioactief)  hele streng 

2. alleen 5’ labelen 

 

Twee methoden voor DNA sequencing: 

1. chemische methoden  

2. enzymatische methoden 

 

Met DNA footprinting kun je bep. sites vinden waar DNA binding eiwitten aanhechten. 

 

Als je DNA verwarmd (100 graden celsius) of blootsteld aan een zeer hoge pH (> 13) treed DNA denaturisatie 

op; de dubbele helix valt uit elkaar. Dit is niet irreversiible  complementaire strengen vormen weer een 

dubbele helix. Dit wordt DNA- renaturisatie of hybridisatie genoemd. 

 

Hybridisatie is handig voor onderzoek naar bep. sequences en genen, of voor het kijken of een gen tot expressie 

komt  

Twee methoden voor onderzoek; 

Nothern and southern blotting methode. Nothern met RNA en southern met DNA. Eerst RNA mbv electroforese 

gescheiden dan op een nitrocellullose papier getransformeerd dan behandeld met DNA probe.  

Grote ‘genomes’ kunnen makkelijker worden geanalyseerd en vergeleken mbv RFKP markers.  zo kunnen 

verschillen in lengte worden aangetoond. Welke worden veroorzaakt als een oorzaak optreed waardoor een 

verschillend patroon opstaat als de restrictieenzymen gaan werken 

 

Met RFLP markers kun je met de genetic linkage manier een bep. gen ontdekken. 

 

Er kunnen ook DNA ketens machinaal worden gesynthetiseerd, oligonucleotides. 

Deze kunnen worden gebruikt als marker of probe. Zo kun je genetisch bepaalde ziektes opsporen! 

 

Hybridisatie met gereduceerde strengheid kan een gen. Familieband aan het licht brengen. Oftewel genen met 

ong. dezelfde functie. 

 

In shift? Hybridisatie gebeurt als het verplaatsen van het DNA gevaar oplevert voor het resultaat 

 

DNA-cloning gebeurt dmv het invoegen van DNA bij een plasmide samen met een virale promoter. Deze zorgt 

dan voor een snelle aanmaak van RNA. De plasmide wordt een cloning vector genoemd.  

Een DNA library wordt als volgt gemaakt eerst wordt DNA geknipt met enzym A dan DNA (rondje) van 

plasmide met zelfde enzym geknipt  recombinatie. Al die bacterien op voedingsbodem  library. 

 



2 soorten libraries: 

1. hierboven genoemde genomic DNA library, welke onzeker is of het juiste gen wel ergens in z’n geheel is. 

2. CDNA library  hierbij wordt mRNA gebruikt voor het klonen van DNA dus altijd DNA codes die voor 

een eiwit coderen (verschilt dus per cel waar je RNA weg hebt) 

 

 voordeel cDNA: ononderbroken sequences. Je kunt ook specifieke cDNA libraries marken met allerlei 

kunstrgrepen waardoor je meer van de gewenste stof krijgt. 

 

Het makkelijkst is het vinden van de juiste kolonie, gebeurt dmv blotting en probes. Kan ook dmv eiwit 

herkenning, maar daar heb je expressie vectors voor nodig. Verder moet je van de gevonden culturen ook nog de 

juiste halen. Want er zijn altijd valse bij. 

 

Polymerase chain reaction  

 

Dmv het verbinden van welke DNA sequence dan ook kunnen allerlei nieuwe DNA moleculen worden gemaakt. 

Vaak echter zijn we geinteresseerd in al bestaande stukjes DNA. Door een kleine verandering kun je zorgen dat 

na knippen van het gewenste DNA precies tussen bestaand DNA kan worden geplaatst. 

 

Om veel van een bep. soort RNA te krijgen plaats met voor het DNA template een virale promoter. Dit gaat 

sneller + er wordt meer gemaakt. 

 

Mbv expressie vectoren kunnen eiwitten die niet vaak in kleine aantallen voorkomen rijkelijk worden gemaakt. 

 

Genen kunnen veranderd worden om welk eiwit dan ook te maken. Gebeurt door een DNA stuk te maken met 

een of meerdere veranderingen. Dit stuk laat je dan binden onder niet zo strenge omstandigheden zodat het wil. 

 

Transgenic plants zijn handig voor onderzoek. Veel planten hebben cellen die zelf kunnen uitgroeien tot een hele 

plant. Zo kun je resistente planten kweken. 
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Nucleus  celkern   bescherming DNA 

   controle gekopieerd RNA 

 

DNA is verpakt in chromosomen. Dit dmv eiwitten. In elke fase van de celdeling verschilt de activiteit van de 

chromosomen. 

 

Om goed te werken moet een chromosoom 2 als het circulair DNA is of 3 elementen bij lineair DNA om goed te 

werken.  

1. een sequence die als DNA replicatie oorsprong dient 

2. een sequence voor een centromeer naar de spoeldraden zich aan hechten. 

3. Alleen bij lineair DNA: een telomeer sequence 

 

Veel chromosomaal DNA codeert niet voor eiwitten of RNA. Er is veel ‘troep’ aanwezig. De functie van deze 

‘troep’ komt later terug. 

Een stuk DNA dat voor een functioneel RNA molecuul codeert is een gen. Tussen functionele stukken van 1 gen 

zit ook ‘troep’, functionele stukken worden exon genoemd en de ‘troep’ intronen. Om te ontdekken wat 

belangrijk DNA is kun je kijken welke stukken het best geconserveerd zijn. Door te kijken naar organismen die 

dezelfde soort genen hebben. DNA moleculen worden verpakt door eiwitten: in een verpakte structuur. Je hebt 2 

soorten eiwitten: 

- de histonen 

- de niet histone chromosomale eiwitten 

Een complex van elk van deze eiwitten met DNA word een chromatin genoemd. Histonen zijn positief geladen 

waardoor ze makkelijk en steviger binden. De vijf typen histonen vakken in 2 groepen. 

1. de nucleosomale histonen 

2. de H1 histonen 

 

De histonen vormen een unit genoemd nucleosomen tussen twee nucleosomen zit een stuk linker DNA. 

Nucleosomen bestaan uit H2A, H2B, H3 & H4 

Histonen, de nucleosomale histonen 

 

Over het algemeen is al het DNA ingepakt om nucleosomen op bepaalde plekken na: 

1. actieve plekken 

2. plekken waar sequence-specifiek eiwitten binden. 

 

H1 histonen pakken nucleosomen bij elkaar 

 

Als er overschrijving plaats vind in een chromatin is het DNA minder gecondenseerd waardoor bepaalde plekken 

opens gevoeliger worden voor aanvallen van een Dnase 

 

Verschillen tussen actieve en inactieve chromatin 

1. H1 lijkt minder sterk gebonden aan een actieve chromatin dan aan een inactieve 

2. H2A, H2B, H3 en H4 neer geacytylisserd 4H2A 

3. H2B minder gefosforyleerd 

 

Drie verschillende ‘sterktes’ van gecondenseerdheid 

1. heterochromatin  blijft compact tijdens interfase en is inactief 

2. euchromatin  a 10% is actief en is het minst gecondenseerd, b inactieve, niet zo open als a maar monder 

gecondenseerd als 1 

 

Tijdens mitose bereikt de chromatin zijn ‘hoogste’ vorm van gecondenseerdheid. Tijdens mitose geen RNA 

synthese meer. Je kunt het centromeer vinden door het kleuren van C-G en A-T bindingen. Daar waar duidelijk 

veel C-G zit. Zit het centromeer. Tevens kun je chromatin herkennen aan z’n kleurring. 

 

Telomerase bestaat uit korte G-rijke gebieden. 

T-subunit helpt RNA polymerase om het beginpunt te vinden. Als het begin gevonden is, en geopend staat T-

subunit los en komen er elongation eiwitten gebonden aan RNA polymerase. Di gebeurt bij prokaryoten. Bij 

eukaryoten ligt het iets ingewikkelder. Je hebt ook nog een promoter nodig. Drie soorten RNA in eukaryoten. 

1.  rRNA 



2.  mRNA 

3.  tRNA 

 

Drie conclusies na onderzoek 

1.  eukaryotische RNA moleculen beginnen net als prokaryotisch RNA op bepaalde startplaatsen 

2.  De gem. lengte van een RNA molecuul is 7000 nucleotiden lengtes van 10000 – 20000 zijn niet 

ongewoon. Daar dit meer is dan de 1200 nodig voor een gem eiwit van 400 aminozuren zit transcriptie + 

translatie best ingewikkeld in elkaar 

3. Sommige RNA 2 startsites zorgen ervoor dat vaker wordt overgeschreven.  

 

MRNA ondergaat een paar bewerkingen. Krijgt 5’cap. De cap is methylated G nucleotide + een poly  A staart: 3 

functies 

1. hulp bij transport 

2. stabiliteit RNA is cytoplasma 

3. herkenning met 5’ cap voor ribosoom dat RNA intact is. 

 

Verder wordt overbodig materiaal uit de oorspronkelijke lange RNA streng geknipt. Dit RNAheet hnRNA: 

heterogenous nuclear RNA 

 

Nieuw gemaakt RNA in eukaryotische cellen worden direkt gecondenseerd om zo hnRNA particles te vormen. 

Aan RNA binen ook snRNP’s (small nuclear ribonucleoproteins) Deze vormen de spliceosomes die splicing 

katalyseren. Introns worden beschouwd als junk DNA omdat mutaties in intronen geen of nauwelijks effect 

hebben alleen bij de splicing sites komen geen mutaties voor. Junk RNA wordt in ‘lasso’ vorm verwijdert. 

Tevens wordt het ‘goede’ RNA altijd in de goede volgorde geplaatst. Het 5’ stuk van de ene tegen de 3’ stuk van 

de dichtstbijzijnde. RNA kan alleen de kern uit als het gespliced is. Het wordt door eiwitten gevoerd.  

rRNA genen kunnen niet versterkt worden daarom zijn daar meer genen van zodat er toch genoeg gemaakt kan 

worden.  

Grote gedeelte van het klein rRNA stuk …. Het grote rRNA stukken komen van hetzelfde gen. Alleen een stukje 

van de grote unit komt van een ander gen.  

IN de kern worden ribosomen ‘gemaakt’ in de nucleolus. Daarin bevinden zich gene clusters welke nuclear 

organizer gebieden worden genoemd. Daar wordt m.b.v. eiwitten waaronder Cl3 snRNP gemaakt. De kleine is 

eerder klaar dan de grote, dit voorkomt dat hele ribosomen in de kern terecht komen. 
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Membranen zijn opgebouwd uit en dubbele laag fosfolipiden met daarin geintegreerd eiwitten met een bep. 

functie. Fosfolipiden vormen in water spontaan micellen. Rondje met staarten naar binnen en kop naar buiten of 

een dubbellaag. Membranen zijn erg beweeglijk (fluidity). De fosfolipiden bewegen nauwelijks van de ene laag 

naar de andere (flip flop) maar ze wisselen in dezelfde laag wel vaak van plaats. Tevens draaien ze om hun eigen 

as. De fluidity van membranen hangt af van temp. En ook van welke andere componenten in de dubbellaag 

zitten. Cholesterol bijvoorbeeld verstijft de membraan. Het verschil in fluidity is biologisch van belang. De 

dubbellaag is assymetrich en verschilt in lading buiten (+) binnen (-). 

Tevens zorgen glycolipids voor asymetrischiteit. Je vindt ze alleen aan de buitenkant  de werking van deze 

glycolipides heeft waarschijnlijk te maken met externe omstandigheden. 

De fosfolipide dubbellaag is de basis van het membraan, maar veel belangrijke functies worden door eiwitten 

verzorgd. Je hebt eiwitten die geheel door het membraan zitten en eiwitten die met bindingen vastzitten. Elk 

eiwit heeft weer een andere functie. Bijvoorbeeld transport, signalering, afweer etc. 

 

Enkel pass transmembrane proteins gaan door het membraan in een regelmatige alfa-helix.  

Dit omdat in een waterloze omgeving het eiwit H-bruggen met zichzelf creeert. Bij multipass transmembrane 

proteins onstaat een beta-sheet in de vorm van een gesloten vat= Beta barrel? 

In het cytosol kan een eiwit geen S-S verbindingen maken door het reducerend milieu, buiten de cel waar geen 

reducerend milieu heerst kan dit wel. De eiwitten kunnen aan een membraan ontrokken worden met behulp van 

detergents. (polaire kop, apolaire staart vormen micellen) Deze onderbrekken het membraan en binden aan het 

eiwit.  



Hoofdstuk 11 

 

De membraan vormt een barriere voor polaire moleculen. Dit is belangrijk voor het interne milieu van de cel. 

Maar sommige dingen van buiten heeft de cel toch nodig. Daarvoor zijn de eiwitten. Twee hoofdklassen: Carrier 

eiwitten (ping-pong) en channel eiwitten. De eerste draagt een bep. ion, molekuul, gerelateerde stoffen door de 

membraan. De channel eiwitten zorgen voor een smalle tunnel.  carrierproteins  aktief transport, channel 

proteins  passief transport. Eiwitvrije fosfolipide dubbellagen zijn ook wel permeabel. De mate van 

permeabiliteit hangt van molecuul af.  

1. Hydrofobe moleculen makkelijk, waarbij kleine sneller gaan dan grote 

2. Kleine ongeladen hydrofiele moleculen ook nog redelijk goed 

3. Grote ongeladen polaire moleculen niet tot nauwelijks 

4. Ionen, geladen moleculen vrijwel niet. 

 

Carrier proteins zijn specifiek, net als enzymen. Verschillende soorten:  

1. Unipoortes  1 molecuul heen en/of weer 

2. Symport  2 moleculen zelfde kant op 

3. Antiport  2 moleculen tegengestelde richting 

 

Voor de Na+-K+ pomp is ATP nodig. De Na+-K+-ATPase pomp is erg belangrijk voor de cel volume. Het 

voorkomt yse of implosie (osmose). Want er gaan steeds 3 Na+ in en daarvoor in de plaats 2 K+ uit.  
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De basis van membraan gebonden organellen van een cel 

1. celkern 

2. ER 

3. Ribosomen 

4. Golgiapparaat 

5. Mitochondrieen/chloroplast 

6. Lysosoom 

7. Endosoom 

8. Peroxisoom 

9. Cytosol 

 

Deze organellen liggen niet zomaar verspreidt door de cel, maar liggen geordend m.b.v. het cytoskelet. 

Functies: 

1. celkern bevat het genoom + DNA + RNA synthese 

2. ER bemoeit zich met eiwitsynthese maakt vet voor rest van cel + Ca2+ ion bergplaats 

3. Ribosomen  eiwitsynthese 

4. Golgi apparaat  krijgt vetten & eiwitten van ER en stuurt deze verder naar hun bestemming 

5. Mitochondrieen/chloroplast  energiefabriekjes van de cel 

6. Lysosomen  Breken allerlei materialen af met de verterende enzymen die in lysosomen aanwezig zij 

7. Endosomen  voordat endogecytoseerd materiaal bij lysosomen komen moet het eerst door endosomen. 

8. Peroxisomen  zorgen voor oxidatie, waarbij H2O word verbuirkt of ontstaat 

9. Cytosol  daarin gebeurt dit alles 

 

Er zijn 5 ‘families’ van organellen.  

1. de kern en het cytosol deze zijn topologisch gelijk 

2. alle organellen die bij de afscheiding en edocytose betrokken zijn. Waaronder ER, golgi apparaat, 

endosomen, lysosomen en verschillende transport versicles. 

3. Mitochondria 

4. Plastiden, alleen in planten 

5. Peroxisomen 

 

Het transport vanuit de kern gaat d.m.v. gaten in de dubbele membraan. Dit transport is wel selectief. Transport 

van en naar de kern gaat van en naar het cytosol. Peroxisomen hebben een enkel membraan, geen eigen DNA. 

Men denkt dat vroeger toen O2 net vrijkwam, dit gevaarlijk was voor de meeste cellen. En dat peroxisomen 

dienden om de O2 concentratie in de cel te doen dalen en tevens van de reaktiviteit gebruik te maken. De 

mitochondria heeft veel van deze oude functies overgenomen. 

 

Peroxisomen oxideren stoffen m.b.v. H2O2 of bij het ontstaan van H2O2. Hierbij onstaan nuttige stoffen of 

maken ze giftige stoffen onschadelijk. In planten hebben peroxisomen belangrijke functies. Twee daarvan: 

1. daarbij catalyseert het de oxidatie v.e. bijprodukt van de reactie mo CO2 vast te leggen. 

2. Het ombouwen van vetzuren de in zaden zitten tot suikers, zodat de jonge plant voedingsstoffen heeft. 

 

ER lumen is het binnenste van het ER. Veel eiwitten en vetten worden aan de membranen van het ER gemaakt. 

Voor dat iets wordt getransporteerd komt het eerst in het ER lumen. 

Glad ER   hormonen 

  vetmetabolisme 

 

In het ER worden de meeste fosfolipide dubbellagen gevormd. De vorming van fosfolipiden gebeurd alleen aan 

de cytosol kant van het ER. Dankzij flippase komen nieuw gemaakte fosfolipiden ook aan die lumenkant. 
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Transport gebeurt door transport vesicles. Bij de afscheiden & endocytose. 

 

Eiwitten die via budding van het ER naar het golgi apparaat gaan. Gaan automatisch de cel uit, tenzij in het golgi 

apparaat een label is geplakt met een andere bestemming. Golgi heeft twee kanten: Ciskant (ingang) en transkant 

(uitgang). Bij ER gaan alle uitgaande eiwitten naar Golgi . Bij ER eigen eiwitten of “foute” eiwitten zit een 

bepaalde aminovolgorde op. Deze word in het golgi herkend, en het golgi stuurt deze eiwitten terug naar het ER. 
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Mitochondria en chloroplasten verzorgen energie voor levende cellen. Beide werken ze met terugvallende e- 

waarmee ze H+ pompen aandrijven. Van de zo onstane H+ gradient maken adnere mechanismen weer gebruik 

om bijvoorbeeld ATP te maken. Zowel mitochondria als chloroplasten hebben eigen DNA. 

 

Mitochondrium heeft een buitenmembraan + binnenmembraan. Daardoor 2 interne compartimenten.  

- buitenmembraan bevat veel transport eiwitten, welke kleine moleculen tot de intermembrane ruimte toelaat 

- intermembrane ruimte lijkt op het cytosol 

- binnenmembraan: impermeabel voor bijna alles. Alleen voor speciale transporteiwitten zorgen ervoor dat 

geselecteerde moleculen naar binnen kunnen.  

- Matrix ruimte; vol met enzymen die specifieke reakties catalyseren 

 

In de matrix ruimte worden acetyl CoA gemaakt uit vetzuren en pyrodruivezuur, welke weer uit glucose of 

glycogeen wordt gemaakt. Acetyl CoA wordt citroenzuurcycles in gedonderd. 

In citroenzuurcycles 

Acetyl CoA + 2 H2O + 3 NAD+ 2 protein boud FAD  2 CO2 + 3H+ + 3 NADH + proteinboud FADH2 

Oftewel in acetyl CoA uit CO2 en hoge energie e- die door NADH en FADH2 worden overgebracht. Hoge 

energie e- drijven H+ pompen aan en worden dan afgegeven aan O2 onder vorming van H2O. 

 

The respiratory chain: 

De reaktie H2 + 0,5 O2 gebeurt daar in kleine stapjes. Eerst 2 H+ en 2 e-, e- valt terug, energie wordt 

opgeslagen. Er zijn 3 grote enzymcomplexen in gebruik bij de ademhalingsketen. 

ADP en ATP worden door een antipoorter in en uit de mitochondria gepompt. Zo blijft de verhouding ATP: 

ADP constant hoog genoeg. 

 

Uit het paar e- van NADH kan ongeveer 2,5 ATP moleculen gevormd worden., het paar e- van FADH2 zijn 

goed voor 1,5 ATP-molecuul.  

 1 molecuul glucose levert 30 ATP, een 16 koolstof vetzuur levert 110 ATP 

Dit maakt een cel zeer efficient, vaak groter dan 40%. Dit is beter dan niet biologische systemen,  elektro of 

benzinemotor 10-20%. 

 

Cytochromen zijn e- dragers tijdens ademhalingsketen. Met behulp van spectrografie zijn 3 types ontdekt 

gedoopt cytochroom a, b en c. 

 

3 groepen families carriers; 

1. cytochromen  gebonden heme groep en Fe 

2. iron- sulfur centers  centrum met ijzer en sulfaat 

3. quinonens  simpel en hydrofoob 

 

De ademhalingsketen bestaat uit 3 grote enzymcomplexen die verwerven zijn met het middenmembraan. 

1. NADH dehydrogenase complex, accepteerd e- van NADH e- gaat door min 5 ijzersulfaat centers, dan naar 

ubiquinone die het doorstuurt naar complex z. 

2. Cytochroom b-c complex, ontvangt e- van ubiquinone en geeft dit door aan cytochroom c die het doorgeeft 

aan complex 3 

3. Cytochroom oxidase complex (cytochroom aa3), twee cytochromen, twee koperatomen, ontvangt e- van 

cytochroom c geeft door aan O2 

 

In elk complex wordt ook H+ gepompt. Ubiquinonen en cytochroom C vliegen door de inner membraan. E- 

overdracht hangt af van botsingen. Door het verschil in e- affiniteit vindt overdracht plaats. De affiniteit van een 

molecuul voor een e- is zijn redoxpotentiaal. De veranderingen in redoxpotentiaal worden gebruikt op protonen 

(H+) uit de matrix te pompen. 

 

Hoge potentiaal  e- acceptor 

Lage potentiaal  e- donor 

Verschil in potentiaal is de energie die vrijkomt, welke weer wordt gebruikt om H+ te pompen. 

 

Chloroplasten zorgen voor fotosynthese. 

 organismen met chloroplasten hoeven geen grote hoeveelheden organisch materiaal op te nemen. Kunnen dat 

zelf maken uit H2O en CO2 mbv licht. 



Chloroplasten komen voort uit de familie van plastiden. Alles komt voort uit proplastiden. Deze ontwikkelne in 

de juiste plastid n.a.v. de functie van de cel en externe omstandigheden. Plastiden worden voor alles gebruikt. 

- energie + reducerend vermogen 

- aminozuren 

- nucleotiden 

- vetzuursynthese 

 

Verschil mitochondria & chloroplasten is het 3
e
 membraan dat chloro’s hebben in de vorm van stapeltjes, 

genoemd thylakoids. 

Twee functies in chloro’s 

1. lichtreactie: licht wordt gebruikt om hoge energie e- te maken waarmee ATP en NADPH worden gemaakt 

 gebeurt allemaal in chloroplasten. 

2. Donkerreactie: Hierbij wordt uit CO2 suikers gemaakt  gebeurt deels in chloroplast stroma en in cytosol 

 

CO2 fixatie gebeurt door CO2 en H2O te binden aan een 5-koolstofatoom, samen zorgen ze voor 2 moleculen, 

3-fosfoglycerate. Deze binding gebeurt dmv groot enzym: ribolose bifosfaat carboxylase 

 

Deze aktiviteit van een enzym kan worden geaktiveerd of tegen houden door een reversible covalente 

verandering. Meestal fosfaat gebonden of verwijderd van/aan OH groep van serine, threonine of tyrosine. Om 

opeenvolgende enzymatische stappen beter te laten aansluiten worden enzym complexen gevormd. Een andere 

mogelijkheid is om de reakties te compartimentaliseren. 

 

Het vormen van enzym complexen of het compartimentaliseren wordt gedaan, zodat de botskans groter wordt, 

zonder dat heel veel enzym of  substraat nodig is. 

 

In de koolstoffixatie cycle gaan 3 CO2 atomen samen met 3 ribulose 1,5-bifosfaat moleculen. Na diverse 

reakties waarbij 9 ATP, 6 NADPH en water worden gebruikt, komt er één molecuul glyceraldehyde 3-fosfaat uit. 

En je eindigt weer met 3 ribulose 1,5-bifosfaat moleculen die weer de cycle in gaan. 

 

Wat gebeurt er tijdens fotosynthese? 1 elektron wordt door foton aangeslagen, valt terug, er kunnen drie dingen 

gebeuren: 

1. warmte komt vrij, + licht 

2. energie doorgeven aan buurman chlorofiel resonantie energie doorgeving. 

3. Doorgeven hoog energie e- aan e- acceptor en laag energie e- aan e- donor. 

 

2 en 3 worden gebruikt bij fotosynthese. Een fotosysteem bestaat uit twee onderdelen. 

1. antenne complex; dit vangt lichtenergie op. Chlorofiel moleculen vangen licht op en geven energie dmv 

resonantie energie doorgeving. Uiteindelijk wordt energie doorgegeven aan onderdeel 2 

2. fotochemische reaktie centrum: Hoog energie e- wordt direct weggevoerd naar een omgeving waar het 

stabieler is voor het gebruikt wordt de verdere reakties. 

 

In planten en cyanobacteria heb je twee fotosystemen die ATP + NADPH produceren: 

Eerst e- wordt uit H2O gehaald om gaten in chlorofiel op te vallen die door fotonen zijn gemaakt. Dit gebeurt 

door en enzym. (2H2O + 4 fotonen  4 H+ + 4
 
e- + O2) e- uit chlorofiel  quinone moleculen  e- naar H+ 

pomp genoemd Bb-f complex  e- naar fotosysteem 1  e- weer aangeslagen  ferredoxin  NADPH word 

gemaakt. 

 

Mitochondria & chloroplasten hebben zelf DNA, ribosomen delen afhankelijk van de cel. 

DNA van mitochondrieen is in planten veel groter dan in dieren. In dieren waar het 1% van het totale DNA is 

wordt dus ook minder RNA en eiwit gesynthetiseerd dan in planten. 

 

Het genetisch systeem van mitochondria en in veel grotere mate die van chloroplasten lijken erg veel op die van 

bacteria. 

 

1. chloroplasten zijn nalopers van fotosyntetische bacterien 

2. chloroplast genoom is een paar womiljoen stabiel 

3. veel van de genen van de orginele bacterien is naar de kern overgedragen. 

 

Mitochondrisch DNA is geheel onderzocht en bekend. 3 verrassingen: 

1. Bijna elk nucleotide codeert ergens voor  weinig ruimte voor regelsequences 



2. Minder tRNA nodig. Dit komt door 2 van 3 base paring. De 3
e
 nucleotide maakt niet veel uit. 

3. De genetische code is iets anders. Zelfde codons kunnen in mitochondria, celkern etc verschillende dingen 

voorstellen. 

 

Het DNA in mitochondria verandert sneller dan dat in de kern. Dit komt door de simpele regelsystemen. 

Hierdoor zijn mitochondria handig bij het bepalen van data van recente evolutionaire ontwikkelingen. 

 

Het DNA in mitochondria van planten is groter dan in mitochondria van dieren. Dit komt doordat planten DNA 

ook junk DNA bevat. 

 

Organellen worden via cytoplasmaversmelting doorgegeven. Bij ons waar de eicel veel cytoplasma en de zaadcel 

weinig cytoplasma bevat, komen de organellen van moeders kant.  Bij organismen waar het van beide komt, zal 

na een paar delingen vnml 1 soort voorkomen. 

Mitochondria + chloroplasten hebben verschillende functies in verschillende celtypen  ook specifieke eiwitten. 

Chloroplasten maken vetzuren voor membraan zelf, mitochondria niet 

Waarom hebben deze organellen eigen genetische systeem nodig, is afstamming van eigen organism 
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Om een veelcellig wezen in stand te houden moeten de cellen met elkaar communiceren. Eencelligen kunnen 

ook met lekaar communiceren, maar dat gaat veel minder nauwkeurig en ingewikkeld als in dieren. 

Cell signaling kan op vele manieren. Maar in de doelwit cel wordt het signaal molecuul altijd gebonden aan een 

receptor eiwit die dan weer een signaal doorgeeft etc. receptor kan aan buiten cel zijn, maar ook binnen in de cel.  

Er zijn drie manieren waarop afgegeven moleculen signalen doorgeven.  

1. paracrine  voor locaal gebruik. De signaal moleculen komen niet ver. 

2. Synaptic  komt voor bij zenuwcel, is snel en precies. De neurotransmitter kan ook weer snel 

“onschadelijk”worden gemaakt. 

3. Endocrine  dit gaat mbv hormonen die aan het bloed of sap(planten) worden afgegeven. Dit gaat niet erg 

snel. En ze moet nog werken bij zeer lage concentraties. 

 

Er bestaat nog een vorm. Autocrine signaling  cel kan zijn eigen signaal binden. Dit gaat het best als grote 

groep gelijke cellen dit doen. Tevens kunnen cellen dmv een kanaaltje tussen beide cellen communiceren. Alleen 

kleine signaal moleculen kunnen door deze gap junction. 

 

Elke cel reageert op bep. combinaties van signalen. Verschillende cellen kunnen verschillend reageren op 

hetzelfde signaal. 

De concentratie van een molecuul kan alleen maar snel worden aangepast als de levensduur van het molecuul 

kort is. NO kan door een membraan diffunderen en bind direct aan enzym binnen de cel. 

Andere kleine hydrofobe moleculen kunnen ook door het membraan. Bv steroid hormonen, thyroid hormonen, 

retinoids en vit. D binden allen aan eiwitten in de cel die dan gen reguleren worden. Vaak gebeurt dit in twee 

stappen: 

Steroid bind  gen transcriptie (primary response) die eiwitten remmen dan hun eigen produktje en stimuleren 

(meestal) andere eiwitten in de secundary response. 

 

Er zijn 3 bekende klassen van opp. Receptor eiwitten: 

1. ion-channel-linked receptors  involved in synaptic signaling ligants maken tunnel open voor ionen. 

2. G-protein-linked receptors  ligant zorgt voor dat de receptor een G-eiwit activeert welke weer een 

membraangebonden enzym of ion-tunnel activeert 

3. Enzym-linked receptors  wanneer geaktiveerd functioneren ze direkt als enzym, of beinvloeden direct 

enzym 

 

2 + 3 starten vaak een fosforilatie cascade welke uiteindelijk lijdt tot het gewenste resultaat (meestal op DNA-

niveau) 

 

G-protein linked receptors are of a family which amino-acid-chain goed 7 x through the bilayer. 

G-eiwitten geven hun signaal door een intracellular mediators. Twee meest bekende mediators 

1. cyclisch AMP 

2. Ca2+ 

 

CAMP productie wordt door sommige receptors verhoogd door Adenyl Cyclase te stimuleren door een 

stimulerend G-eiwit (gs) 

Een trimeric G-eiwit bestaat uit drie delen alfa, beta en gamma. Beta en gamma vormt een sterk complex dat G-

eiwit vast zet aan membraan. Als G-eiwit wordt geaktiveerd bindt alfa-deel GTP, laat los van beta en gamma en 

bindt aan adenyl cyclase GTP wordt gehydroliseerd  alfa deel inactief laat los en bindt weer aan beta en 

gamma  adenylcyclase inactief 

 

Een  Gi-protein inhibits adenyl cyclase en opent tevens K+ sluizen. Gs&Gi eiwitten worden in dit geval beide 

geaktiveerd door dezelfde stof (adrenaline) maar ze hebben andere receptoren. 

Door gebruik van intercellulaire mediators en enzymatische cascades kunnen extracellulaire signalen worden 

versterkt. 

Cellullaire reakties op verandering van concentraties van signaalmoleculen kan geleidelijk maar ook zeer steil 

zijn. Dit gebeurt bij samenwerkende moleculen, ook als ligant een enzym stimuleert en de tegenovergestelde 

reaktie inhibeert en bij pos. Feedback systemen. 

 

Als het produkt van een enzym het enzym extra activeert zal als er genoeg ligant is genoeg produkt over zijn om 

enzym te activeren  meer produkt  meer activatie  etc. In dit geval zal na wegvallen ligant enzym nog 

steeds doorgaan  “geheugen” cel. 



 

Enzym linked cell-surface receptors  1 x door membraan 

5 types: 

1. receptor guanylyl cyclases  katalyseert productie cyclisch GMP in cytosol. 

2. Receptor tyrosine bij een klein deel intercellulaire signaal eiwitten. 

3. Tyrosine-kinase-associated receptors  associeren met eiwitten die tyrosine-kinase-akt. Vertonen. 

4. Receptor tyrosine phosphates  verwijderen fosfaat van tyrosine van inter…. Signa… eiwitten 

5. Receptor serine/threonine kinases  fosforileren serine/theonine bij inter…sign… eiwitten 

 

De receptoren voor de meeste groeifactoren zijn transmembrane Tyrosine-specifieke eiwit kinases. 

Het ras-eiwit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van intercellulaire signaal cascades door receptor tyrosine 

kinases. De r.t.k. zorgen ervoor door of GAP’s te stoppen of GnRP’s te aktiveren dat ras-eiwitten aktief worden. 

Tyrosine-kinase-associated receptors hangen voor werking af van niet receptors tyrosine-kinases. 

 

Het begrijpen van intercellulaire signalering is moeilijk. Maar een belangrijke bron van info. Vormen de 

computer gebaseerde neurale netwerken. 

 

Computer gebaseerde neurale netwerken kunnen worden “getraind”, waardoor ze ook bij nieuwe inputs de juiste 

of in de buurt van de juiste output komen. 

 

Cell signalering kan beschouwd worden als een neuraal netwerk welke is getraind door de evolutie. Zodoende 

kan een cel uit de brei van signalen opmaken wat van hem wordt verwacht. 

Signaal netwerken stellen de cel in staat om te reageren op complexe patronen van extracellulaire signalen.  

Signaalnetwerken zijn robuust. Als een netwerk welke op 5 inputs werkt, daarvan verliest , werkt het netwerk, 

weliswaar minder, op 5 inputs verder. 
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In de cel bevind zich het cytoskelet. Dit zorgt voor: stevigheid, beweeglijkheid en het zorgt ervoor dat bep. 

organellen op en bep. plaats blijven. Het cytoskelet heeft nog meer aktiviteiten. Deze aktiviteiten hangen af van 

3 soorten eiwitfilamenten.  

1. actin filaments  gevormd uit actin 

2. microtubules  gevormd uit tubulin 

3. intermediate filaments  gevormd uit een familie van fiberous proteins, als vimentin of lamin 

 

1. actin filaments zorgen voor de vele bewegingen van de cel vooral die van het opp. 

2. Microtubules zijn de organizers van het cytoskelet 

3. Intermediate filaments zorgen voor de mechanische sterkte. 

 

Het cytoskelet verzorgt ook de plaats van eiwit complexen en organellen en is ook een communicatie middel 

hiertussen. 

 

Met hulp van eiwitten worden de filamenten aan elkaar, aan andere elementen vastgezet. Eiwitten zorgen er ook 

voor dat organellen langs deze filamenten kunnen bewegen of de filamenten zelf. 

Microtubules zitten met hun MTOC (-)kant in het centrosoom de (+) kant kan vrij groeien. 
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De celdeling zelf vindt plaats tijden de M-fase. De tijd tussen 2 M-fases wordt interfase genoemd. Deze interfase 

bestaat uit G1 fase, S fase en G2 fase. 

S fase daarin wordt DNA verdubbeld 

G1 fase groei + controle (omgeving + omvang cel) 

G2 fase controle : DNA + omvang cel 

 

Celdeling wordt geregeld door een cell-cycle control system. Op bep. punten in de cel-cycles worden vitale 

gegevens bekeken en gekeken of a het vorige proces is afgerond en of aan het volgende kan worden begonnen. 

 

Het controle systeem is gebaseerd op een combinatie van 2 eiwit families. Cyclin-dependant protein kinases 

(Cdk) en cyclins 

Cdk’s en cyclins voor een bep. checkpoint zorgen voor de doorstroming als ze nadat ze gebonden zijn worden 

geaktiveerd. 

 

Eencelligen deling hangt af van voeding en soms de eisen van sex. Maar als dat pos. Is zal een eencellige zich 

delen. Bij meercelligen heeft de cel een extra pos. Signaal nodig.  

 eencelligen groeien totdat ze een neg. Signaal krijgen 

 meercelligen groeien niet totdat een pos. Signaal krijgen 

 

Voor de besturing van celdeling gebruikt men cellijnen. Dit zijn gekweekte cellen die ipv na 50 cycles dood te 

gaan voort blijven leven en delen.  Zo is men tot ontdekking gekomen dat zoogdieren cellen groeifactoren nodig 

heeft. Er zijn al redelijk wat groeifactoren gevonden. Ze lijken vaak op elkaar, werken samen en hebben ook nog 

bijfuncties. 

 

Een oncogen is een gemuteerde gen die kanker veroorzaakt. Een normaal gen wordt proto-oncogen genoemd. 

Door een mutatie kan deze hyperactief worden (oncogenie) en daardoor wildgroei veroorzaken. Tevens heb je 

tumor repressor genen. Een fout in beide tumor repressor genen zorgt even eens voor wildgroei, de rem is weg. 

 

Groeifactoren zorgen ervoor dat bep. eiwitten worden gemaakt. Zolang er eiwitten aanwezig zijn zal de cel niet 

in G0 fase komen of zal uit de G0 fase gaan. 

Je hebt direct-reagerende en vertraagd-reagerende genen. De vertraagd reagerende genen zorgen voor CdK’s en 

cyclines. Als een cel vaker deelt neemt de kans op het ingaan van een (permanente) G0 fase toe  Cell 

senesecence  hoe oude de cel hoe minder delingen mogelijk. Weinig bekend men denkt dat telomerase er iets 

mee te maken heeft. 
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De M-fase heeft drie unieke kenmerken: 

1. De chromosomen zijn sterk gecondeseerd. Waarschijnlijk door fosforilisatie van histone H1 moleculen 

2. Spoeldraden (mitotic spindle) bestaan ujit microubules komen uit centrosoom. Centrosoom verdubbeld  2 

polen waar helften van chromosomen heen gaan 

3. Contractile ring. Trekt membraan naar binnen en zorgt zo voor celdeling. 

 

De M fase bestaat uit 6 fasen: 

1. de profase 

2. prometafase 

3. metafase 

4. anafase 

5. telofase 

6. cytokinase 

 

Alle fase (op 6 na) zijn samen de mitose. 

 

De spoeldraden zijn er in 3 uitvoeringen: 

1. polar microtubules, zorgen ervoor dat de centrosomen uit elkaar worden gedrukt. 

2. Astral microtubules. Zorgen voor uiteendrijfing van centrosomen + pos. In de cel van centrosoom. 

3. Kinetochore microtubules, zorgen voor de uiteentrekking van chromosomen. 

 

In plantencellen wordt een nieuwe celwand geconstrueerd ipv de contractilering om de cel te delen.  
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Voorplanting: voordeel van sex  er ontstaan nieuwe genetische mixtures. Haploid cel smelt samen met haploid 

cel  diploid cel DNA recombinatie  meiose twee haploide cellen met nieuw DNA combi’s. 

 

In meeste veelcelligen is de diploide fase lang en ingewikkeld terwijl de haploid fase kort en meestal alleen voor 

sexuele voortplanting zijn. 

Deze cellen worden gameten genoemd. 2 gameten:  eicel  onbeweeglijk +  groot 

      Zaadcel  beweeglijk + klein 

 

Meiose 2 lijkt erg op mitose, alleen gaan de homologe chromosomen nu bij elkaar liggen. 

Meiose 1 geen DNA verdubbeling rest net als mitose 

 

Dmv een bep. mix van vader en moeder genen en door crossing over ontstaat genetische diversiteit. 
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Het immuunsysteem kan lichaamsvreemde stoffen herkennen en aanvallen. Er zijn 2 soorten reakties  

1. antilichaam reakties  antilichaam produktie, antilichamen zijn eiwitten die immunoglobulins worden 

genoemd. Ig circuleren door bloed + andere lichaamsvochten en binden aan antigen.  antigen inactief + 

gemarkeerd. 

2. Cel-gemedieerde immuunreaktie:  produktie van gespecialiseerde cellen die geinfecteerde cellen kunnen 

doden of andere cellen kunnen aanzetten tot vernietiging. 

 

Lymfocyten die in grote getale in het lichaam voorkomen zijn de belangrijkste cellen in immuunreakties. Zowel 

antilichaamreakties als cel gemedieerde immuunreakties 

 

Er zijn twee soorten lympfocyten: 

T-cellen en B-cellen 

2 soorten T-cellen: 

1. T-killer cellen 

2. T-helper cellen 

 

T-helper cellen helpen B-cellen te reageren. T cellen  cell mediated immunity (thymus) 

B-cellen  antibodies (beenmerg) 

 

Lymfocyten ontwikkelen in primair lymfocytisch weefsel:  beenmerg, thymus (bursa van Farbricus). Ze ontstaan 

allen uit hemopoietic stamcellen. In secundair lymfeweefsel reageren ze met antigen. 

 

Inactieve B-enT-cellen lijken erg op elkaar. B-cellen worden plasmacellen met veel ruw ER. T-cellen worden 

cellen met weinig ruw ER, maar stoten mediators uit: lymfokines, interlerkines of cytokines. Om uit elkaar te 

halen worden markers gebruikt die wel aan cel opp. Van een en niet cell opp. Van ander bindt. 

Elke lymfocyt heeft andere eiwitreceptoren. Als een vreemde stof binnendringt zal de cel met de juiste 

eiwitreceptor binden en vermenigvuldigen. De eiwitreceptor zijn van het begin van het ontstaan van een 

lymfocyt aanwezig, dus ze worden niet gebouwd tegen een bep. antigen op het moment dat dit antigen 

binnendringt. 

De meeste antigenen kunnen door meerdere lymfocyten gebonden worden (op antigenic determinants) 

1 antigen vele reakties  polyclonal 

1 antigene enkele reakties  oligoclonal 

1 antigene een reakties  monoclonal 

 

Alle lymfocyten circuleren. Ze gaan door de bloedbaan, dmv speciale homingreceptors en counterreceptors gaan 

ze het lympfestelsel in en van daaruit weer richting bloedbaan. Geaktiveerde cellen verliezen hun originele 

homingreceptors en krijgen nieuwe waarmee ze door niet lymfatische weefsels naar de plaats van infectie gaan. 

 

Het afweersysteem heeft ook een geheugen. Na de eerste keer, waarbij pas na enkele dagen een reaktie volgt 

zullen geheugencellen bij een volgende sneller en harder toeslaan. 

 

Het afweersysteem leert zichzelf om niet te reageren op eigen antigenen. Wanneer dit fout gaat onstaat een 

autoimmuunziekte. 

Antilichamen worden collectief immunoglobulins genoemd Ig afgekort. 

 

De antigenreceptoren op B-cellen zijn antilichamen die in de membraan zijn geplaatst. Door ligant-binding deelt 

het wordt de B-cel volwassen gaat antilichamen en uitscheiden en gaat door deze inspanning meestal na enkele 

dagen dood. Antilichamen lijkt op een Y met twee antigen-binding sites  bivalent. Flexibel hinge-region zorgt 

ervoor dat de binding sites niet persé op zelfde afstand moeten zitten. 

 

Een antilichaam heeft twee identieke light chains en 2 identieke heavy chains. 

 

Er zijn 5 soorten heavy chains: 

Alfa  IgA  hebben subklassen 

Δ  IgD 

E  IgE 

Gamma  IgG  hebben subklassen 

U  IgM 



 

Er zijn twee soorten light chains: 

X en lapda  geen biologisch verschil. 

 

De sterkte van een antigen-antilichaam binding hangt af van het aantal plaatsen waarop ze verbonden zijn 

alsmede de affiniteit van deze bindingen. 

 

Aanvullingen worden gebruikt voor de gevechten tegen bacteriele infecties. Klassieke en alternatieve weg. 

 

Interactie met antilichaam  activeren C3  C3 wordt uiteindelijk membraanaanvallende complexen, maar 

zorgt tevens voor meer aanmaak C3. Dit is klassieke weg. Bij altoweg komt geen antilichaam voor, maar directe 

interactie met binnendringen. 

 

De light 2 heavy chains hebben beide aan hun aminokant variabele gebieden. Aan die kant wordt ook het antigen 

gebonden. 

 

T-cellen herkennen het stukje antigen eiwit dat in de target cel is afgebroken en dat aan de opp. Wordt 

aangeboden. T-cellen werken korte afstand. T-cel receptoren zijn membraan gebonden en bestaan uit alfa en beta 

string. Ze lijken op B-cel antilichamen alleen hebben ze twee ongelijke bindingplaatsen ipv identieke 

bindingplaatsen. 

 

T-killercel  degeneert cel 

Aanbod vreemd eiwit door class 1 MHC molecules 

T-helper cel  Th1  activeren macrofagen om microorganism te vernietigen 

  Th2  stimuleren deling + uitscheiding van antilichamen bij B-cellen. 

 

T-cellen reageren bij vreemd weefsel op de MHC eiwitten. Dit omdat ze lijken op eigen MHC-eiwitten met een 

vreemd stukje eiwit. 

 

2 klassen MHC eiwitten 

1 bindt in groeve 

2  bindt in ruimte tussen alfa en beta 

 

MHC 1 biedt geinfecteerde cel aan T-killer aan en komt op veel (bijna alle) cellen voor. 

MHC 2 komen vnml voor op antigenen aanbiedende cellen zoals B-cellen, macrofagen en biedt stukje eiwit aan 

T-helper aan. 

 

Beide MHC eiwitten hebben een co-receptor. CD-8  voor Tc cellen bindt aan MHC 1 zonder CD-8 is de 

binding te zwak 

CD-4 voor Th cellen bindt aan MHC 2 HIV bindt ook aan CD-4 

 

Een T-helper cel kan alleen maar worden geaktiveerd als het twee signalen krijgt. 

Signaal 1: aangeboden eiwit door MHC 2 moleculen 

Signaal 2: een uitgescheiden verbinding door de antigen aanbiedende cel. 

 

Als een helper T-cel eenmaal is geaktiveerd stimuleren ze deling + groei van zichzelf door uitscheiding van 

interleukin-Z (IL-2) 

 

Voor activatie van de meeste B-cellen zijn Th-cellen nodig. Waarbij B-cellen direct worden geaktiveerd worden 

geen geheugencellen gemaakt. 

Th cellen activeren alleen B-cellen die hetzelfde stukje eiwit aan MHC 2 moleculen gebonden hebben als die Th 

cellen zijn tegengekomen. Signalen van Th-cellen kunnen zo wel membraangebonden of via uitgescheiden 

stoffen zijn. 

 

Tht-cellen scheid IL-2 en y-interferon uit en helpt Tc en macrofagen. Th-2-cellen scheid Il-4 & Il-5 uit en helpt 

B-cellen. 

 

 

 

 



 

 

 


