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Moleculen in Leven Introductie 

Introductie 

Moleculen in leven? 
De cel leeft… maar is opgebouwd uit levenloze moleculen. Door het samenspel van de juiste moleculen 
op de juiste plek ontstaat een systeem dat in evenwicht is, zichzelf in stand houdt en kan vermeerderen: 
een levende cel.  

In deze module bestudeer je die kleinste levende eenheid, de cel. Hoe zorgen de ‘moleculen van het 
leven’ ervoor dat een cel doet wat hij moet doen? En wat zijn de gevolgen als er iets mis gaat met de 
moleculen in de cel? Moleculair biologen en biochemici bestuderen de processen in levende cellen op 
het kleinste functionele niveau, namelijk dat van de moleculen. 

Als er iets mis gaat met de moleculen in de cel kan dit grote gevolgen hebben voor het hele organisme. 
Moleculaire fouten liggen dan ook aan de basis van veel ziektes en aandoeningen in het menselijke 
lichaam. Om ziektes te begrijpen en te kunnen genezen of voorkomen is het belangrijk te weten wat er 
op moleculair niveau mis gaat. Er is de laatste jaren grote vooruitgang geboekt op dit gebied. Mede 
dankzij nieuwe technieken waarmee het DNA, RNA en eiwitten in gezonde en zieke cellen bestudeerd 
kunnen worden.  

Maar… of we er ooit achter komen hoe een levende cel precies in elkaar zit? En of je dan ook begrijpt hoe 
een organisme, dat uit vele miljarden cellen is opgebouwd, functioneert? De ontwikkelingen gaan snel, 
maar er is nog heel veel te ontdekken. 

Cystic Fibrosis: een voorbeeld van een moleculaire fout in het menselijke lichaam 
In deze module zal de ziekte Cystic Fibrosis als voorbeeld dienen. Van deze ziekte hebben we 
tegenwoordig een redelijk goed beeld hoe één foutje in het erfelijk materiaal desastreuze gevolgen in het 
lichaam van de patiënt kan hebben. Door deze ziekte als rode draad te nemen, kom je alle fundamentele 
moleculaire processen in de cel tegen. Als je deze fundamentele processen begrijpt, kun je deze kennis 
ook toepassen om andere ziektes en aandoeningen op moleculair niveau te begrijpen. 

De centrale vraag van de module 

De centrale vraag van Moleculen in Leven is:  

Hoe werken de macromoleculen in de cel en hoe gebruiken we die inzichten om 
ziektes te begrijpen en te zoeken naar oplossingen? 

Opzet van de module 

Door middel van bijlage D kunnen biologische onderwerpen herhaald worden, voordat je begint aan de 
module. In bijlage E zitten meer oefensommen die herhaling van 4vwo stof als opstapje hebben. 

De theorie die je nodig hebt om het functioneren van een cel op moleculair niveau te begrijpen wordt 
behandeld aan de hand van taaislijmziekte, ook wel Cystic Fibrosis of CF genoemd. De titel van elk 
hoofdstuk is een vraag over taaislijmziekte. Als je de theorie in dat hoofdstuk begrepen hebt, kun je de 
‘CF-vraag’ aan het einde van het hoofdstuk beantwoorden. 

 3 

https://webmail.umcutrecht.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_(biologie)
https://webmail.umcutrecht.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuul


Introductie Moleculen in Leven 

Het doel is dat je met CF als voorbeeld er achter komt hoe de moleculen in een levende cel functioneren. 
In elk hoofdstuk wordt een deel van de theorie behandeld.  

Terwijl de theorie behandeld wordt aan de hand van taaislijmziekte, kies je zelf een onderwerp (in 
groepen van drie) waarvan jullie proberen te achterhalen hoe jullie onderwerp op moleculair niveau in 
elkaar zit. Je presenteert je bevindingen door middel van een poster. Je past in deze opdracht de theorie 
die je geleerd hebt, toe op een eigen onderwerp. 

In de slotopdracht zul je uiteindelijk je kennis en inzichten uit de module moeten gebruiken om zelf een 
mogelijke strategie voor genezing van Cystic Fibrosis te bedenken. 
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Moleculen in Leven Cystic Fibrosis 

 

Cystic Fibrosis 

Hoe één foutje in de genetische code desastreuze gevolgen kan hebben. 
In een aflevering van het BNN-programma ‘Je zal het maar hebben!’ komt Eline aan het woord. Zij vertelt 
hoe haar leven met Cystic Fibrosis er uit ziet. Feit is dat alle behandelingen die Eline ondergaat en alle 
medicijnen die ze gebruikt, haar wel helpen een beter en hopelijk langer leven te hebben, maar dat ze 
Eline niet zullen genezen. 

In deze module ga je op zoek naar de moleculaire oorzaak van Cystic Fibrosis. Om de oorzaak en 
gevolgen van Cystic Fibrosis te begrijpen, moet je snappen hoe cellen op moleculair niveau werken; of te 
wel hoe werken de ‘moleculen in leven’? Als je deze theorie beheerst kun je ook de moleculaire 
mechanismen van vele andere ziektes, aandoeningen en medicijnen begrijpen. Cystic Fibrosis dient als 
rode draad om de algemene theorie aan te leren; vervolgens ga je je tijdens de posteropdracht zelf 
verdiepen in andere ziektes of medicijnen waarvoor je de theorie nodig hebt. 

De vraag waarmee je de module start is: 

Wat is de oorzaak van Cystic Fibrosis? 

De vraag die je aan het einde van de module moet kunnen beantwoorden is: 

Wat zou een mogelijke strategie voor genezing van CF kunnen zijn? 

Elk blokje theorie begint met een vraag over Cystic Fibrosis. Om duidelijk te maken dat deze theorie niet 
alleen op CF van toepassing wordt uit deze CF-vraag ook een algemene vraag geformuleerd, voordat je 
aan de theorie begint. Aan het einde van elk blokje theorie moet je zowel de CF-vraag als de algemene 
vraag kunnen beantwoorden. 

De slotopdracht is: bedenk zelf wat mogelijke strategieën voor genezing van CF zouden kunnen zijn. 

Vragen om tot antwoord op deze vraag te komen die worden behandeld in de 
hoofdstukken: 
1. Wat gaat er fout bij een CF-patiënt? 
2. Waardoor produceert een CF-patiënt taai slijm? 
3. Waardoor worden er foute pompen gebouwd? 
4. Hoe wordt een fout bouwplan doorgegeven? 
5. Van DNA-fout naar foute ionenpompen, hoe? 
6. Waardoor heeft de mutatie niet in elke cel effect?  
7. Hoe werkt een chloride-ionenpomp? 
8. Waardoor ontbreken chloride-ionenpompen? 
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Cystic Fibrosis Moleculen in Leven 

Aangeboren foutje 

Bekijk via onderstaande link de aflevering van het programma ‘Je zal het maar hebben’ waarin Eline 
vertelt over haar ziekte.  

Seizoen 6 Aflevering 1 op maandag 1 januari 2007: Eline: Cystic Fibrosis 

Bekijk de aflevering vanaf 20 minuten na het begin tot 32 minuten. 

http://www.gezond24.nl/tv-uitzending/POW_00098580/JZHMH-Aangeboren-foutje 

Eline heeft Cystic Fibrosis, ook wel CF of taaislijmziekte genoemd. In deze module verdiep je je in de 
oorzaak van die ziekte op moleculair niveau. Dat betekent dat je door middel van de theorie afdaalt tot in 
de cellen van het lichaam van een CF-patiënt. Als je begrijpt welke processen er in een gezonde cel 
moeten plaatsvinden, kun je er ook achter komen wat er in de cellen van een CF-patiënt mis gaat. Als 
slotopdracht van de module zul je zelf een voorstel moeten doen wat een mogelijke strategie voor 
genezing van Cystic Fibrosis zou kunnen zijn. 

Cystic Fibrosis vormt de rode draad in de module. Het doel is dat je met CF als voorbeeld er achter 
komt hoe de moleculen in een levende cel functioneren. En wat de gevolgen kunnen zijn als ze niet 
functioneren. 
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Moleculen in Leven Hoofdstuk 1. Wat gaat er fout bij een CF-patiënt? 

Hoofdstuk 1. Wat gaat er fout bij een CF-patiënt?  

1.1 Organisatieniveaus 
Om tot de oorzaak van de ziekte CF te komen moet je afdalen tot op het moleculaire niveau in de cellen 
van het lichaam. 

Vraag 1-1 Waar gaat het mis ? 
Beantwoord de onderstaande vier vragen met behulp van de uitleg van de arts in het filmpje over Eline. 
a. Lichaam: welke klachten heeft een CF-patiënt? 
b. Orgaan: in welke organen zijn er problemen? 
c. Weefsels: in welke weefsels van deze organen gaat het mis? 
d. Cellen: wat is de taak van de cellen in deze weefsels? 

1.2 De cel als biochemische fabriek 

Om CF te begrijpen bestudeer je een bepaald type cellen. Er zijn echter nog vele andere soorten cellen in 
het lichaam die stuk voor stuk zo in elkaar zitten dat ze op de juiste manier hun functie kunnen 
uitoefenen. Dit betekent dat verschillende cellen ook over verschillende specifieke macromoleculen 
beschikken om die taken goed uit te kunnen voeren. 

De algemene vraag die je in dit hoofdstuk probeert te beantwoorden luidt daarom: 

Wat gebeurt er in de cel? 

Vraag 1-2 Verschillende cellen hebben verschillende functies 
a. Noem vijf verschillende soorten cellen. 
b. Benoem wat de taak van deze cellen is. 
c. Beschrijf wat er in de cellen moet gebeuren om deze taak uit te voeren. 
Je zult zien dat je om de laatste vraag te beantwoorden al moet nadenken hoe de taak van een cel door 
moleculen uitgevoerd zou kunnen worden. 

In de bovenstaande opdracht heb je gezien dat je moet weten wat er in de cel gebeurt om te verklaren 
hoe een cel zijn werk kan uitvoeren. Aan de hand van de volgende animatie neem je een kijkje in een 
cel. In dit geval is het een witte bloedcel die door een bloedvat wordt getransporteerd. Als de cel in 
aanraking komt met een plek waar een ontsteking zit, verandert de cel van vorm en kruipt de cel door de 
bloedvatwand naar de ontsteking toe. Wat er in de witte bloedcel gebeurt om dit voor elkaar te krijgen 
zie je in de animatie. 

Vraag 1-3 ‘The inner life of the cell’ 
Bekijk op internet het filmpje ‘The inner life of the cell’.  
https://www.youtube.com/watch?v=wJyUtbn0O5Y  
De film probeert een weergave van de werkelijkheid te geven. Noem drie dingen die je in de film ziet, die 
in werkelijkheid anders moeten zijn.  
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Hoofdstuk 1. Wat gaat er fout bij een CF-patiënt? Moleculen in Leven 

1.3 Samenvatting 
• De cel is een biochemische fabriek 
• Moleculen worden opgebouwd en afgebroken 
• Moleculen worden getransporteerd 
• Signalen worden omgezet in acties 
• Niets gaat vanzelf in de cel. Er is altijd een “machine” nodig. 
• Eiwitten verzetten dit werk! 
• En de code voor die eiwitten staat in het DNA! 

1.4 Beantwoord de CF-vraag met behulp van de deelvragen 

Wat gaat er fout bij een CF-patiënt? 

In welke organen gaat het mis? 
In welke cellen gaat het mis? 
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Moleculen in Leven Hoofdstuk 2. Waardoor produceert een CF-patiënt taai slijm? 

Hoofdstuk 2. Waardoor produceert een CF-patiënt taai slijm? 
In het vorige hoofdstuk heb je gezien dat bij CF-patiënten problemen hebben met hun longen, darmen en 
alvleesklier. De oorzaak lijkt te liggen in de slijmproducerende cellen. Deze cellen, die te vinden zijn in de 
longen, darmen en alvleesklier, blijken niet goed te functioneren. Ze produceren niet genoeg én stug, 
taai slijm.  

Om te begrijpen waar het precies mis gaat is de vraag is: hoe produceert een gezonde cel in de longen 
slijm? Om dat mechanisme te begrijpen, zullen we eerst een veel algemenere vraag beantwoorden.  

Je hebt gezien dat er in cellen allerlei taken moeten worden uitgevoerd. De cel zou je kunnen vergelijken 
met een biochemische fabriek, waarin allerlei moleculen worden opgebouwd en afgebroken. De vraag die 
we in dit hoofdstuk beantwoorden is: 

Hoe wordt het werk in cellen verzet? 

Door eiwitten! Vrijwel alle processen in de cel worden uitgevoerd met behulp van eiwitten. De 
verschillende functies van eiwitten komen hier aan bod. 

2.1 Functies van eiwitten 

Vraag 2-1 Hoe voeren eiwitten hun taak uit? 
a. In vraag 1-2 heb je een aantal taken van cellen omschreven. Bekijk de antwoorden van de klas bij 

deze opdracht nog een keer. Je weet nu dat het werk in de cel verzet wordt door eiwitten.  
b. Probeer bij elke taak die genoemd werd, te bedenken hoe eiwitten deze taak uit zouden kunnen 

voeren. 

In het onderstaande stuk theorie bestudeer je de belangrijkste functies van eiwitten in de cel. Bestudeer 
de plaatjes en de tekst. Stel jezelf de vragen: Wat is de rol van deze eiwitten in de cel? Wat zouden de 
gevolgen zijn als deze eiwitten er niet zijn? Wat zijn de gevolg voor de cel(len)? en voor je lichaam? 
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Hoofdstuk 2. Waardoor produceert een CF-patiënt taai slijm? Moleculen in Leven 

 

 

 

 

 

 

 

Stevigheid en beweging van de 
cel: 
Bijvoorbeeld: 
• Actine eiw itten in het  cytoskelet 

Bijvoorbeeld: 
Hemoglobine bindt O 2 

Transport en opslag voor kleine 
moleculen in de cel: 

Een enzym is een  
katalysator voor een  
chemische reactie in  
de cel 
Bijvoorbeeld : 
Het enzym ‘ sucrase ’ 
voor de  splitsing van  
sucrose in fructose en  
glucose 

Enzymen  
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Moleculen in Leven Hoofdstuk 2. Waardoor produceert een CF-patiënt taai slijm? 

Vraag 2-2 Wat zijn de functies van eiwitten? 
In bovenstaande afbeeldingen zijn de verschillende functies van eiwitten te zien. Beschrijf voor elk van 
deze functies kort (in één of twee zinnen) wat het belang van deze functie is voor het lichaam.  

2.2 Samenvatting 
Waar zijn eiwitten voor nodig? 

• In het membraan als receptoren 
• In het membraan als kanalen 
• In het membraan als pompen 
• Voor transport en opslag van kleine moleculen in de cel 
• Als schakelaar om genen aan of uit te zetten 
• Als schakelaar om andere eiwitten aan of uit te zetten 
• Voor transport in de cel 
• Voor stevigheid en beweging van de cel 
• Als katalysator (enzym) voor chemische omzettingen 

2.3 Waar gaat het mis bij CF? 

Nu je de verschillende functies van eiwitten hebt leren kennen blijft de vraag met welke eiwitten het bij 
Cystic Fibrosis mis gaat. Uit de inventarisatie van mogelijke functies van eiwitten heb je mogelijk al 
kunnen concluderen dat voor het opnemen en uitscheiden van stoffen (zoals voedingsstoffen, hormonen, 
maar ook ionen) eiwitten in het celmembraan een belangrijke rol spelen. Ze fungeren bijvoorbeeld als 
pompen die het transport regelen. Ook in slijmproducerende cellen spelen membraanpompen een 
cruciale rol. Slijm bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Om goed werkzaam en soepel slijm te 
produceren moeten de slijmproducerende cellen dus water kunnen uitscheiden. Zoals je waarschijnlijk 
weet kan water vrij het celmembraan passeren. Daarbij speelt een fysisch proces een belangrijke rol: 
OSMOSE! 

Dat proces doet zich voor omdat ionen en andere grote opgeloste stoffen niet zomaar door een 
celmembraan heen kunnen. Het principe van osmose kun je als volgt samenvatten: als aan één kant van 
het membraan een hoge concentratie opgeloste stoffen is (bijvoorbeeld veel ionen) en aan de andere 
kant een lage concentratie van de stoffen, dan zullen watermoleculen door het membraan naar die kant 
gaan waar veel opgeloste stoffen zijn. Aan deze kant is het aantal watermoleculen relatief laag (want het 
aantal opgeloste stoffen is hoog). De watermoleculen gaan dus naar de plek waar ‘weinig water’ is. 

Van dit principe maakt een slijmproducerende cel gebruik door chloride-ionen naar buiten te pompen. Dat 
pompen is, in tegenstelling tot osmose, een actief proces dat energie kost. De concentratie chloride-ionen 
buiten de cel wordt hoger dan de concentratie in de cel, waardoor ook water de cel uit gaat. Met het 
pompen van chloride-ionen, zorgt de cel dus ook dat er water uitgescheiden wordt, dat nodig is voor 
soepel slijm in de longen. 

Conclusie: het cruciale eiwit in de slijmproducerende cellen is een chloridepomp die chloride ionen de cel 
uit pompt. 

2.4 Beantwoord de CF-vraag met behulp van de deelvragen 

Waardoor produceert een CF-patiënt taai slijm?  

Wat zijn de kenmerken van goed slijm?  
Welke cellen en welke eiwitten spelen een rol in de productie van slijm? Hoe? 
Wat zijn de kenmerken van taai slijm? Hoe komt dit? 
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Moleculen in Leven Hoofdstuk 3. Waardoor worden er foute pompen gebouwd? 

Hoofdstuk 3. Waardoor worden er foute pompen gebouwd? 
Je hebt aan het einde van het vorige hoofdstuk vastgesteld dat in de slijmproducerende cellen van een 
CF-patiënt de chloridepompen waarschijnlijk niet goed functioneren. Hoe komt een cel aan deze niet goed 
werkende chloridepompen? Waardoor worden foute eiwitten gebouwd? Wat zijn de ‘bouwplannen’ voor 
eiwitten? Hoe is deze informatie vastgelegd? Met andere woorden: Hoe is de informatie voor eiwitten 
gecodeerd? Dat is de vraag die je dit hoofdstuk gaat bestuderen. 

Hoe is de informatie voor eiwitten gecodeerd? 

3.1 Gen > Eiwit > Functie 
Zoals je waarschijnlijk al weet, bevat het molecuul DNA (DeoxyriboNucleic Acid) het bouwplan waarmee  
eiwitten gemaakt kunnen worden In dit hoofdstuk behandelen we de structuur en bouw van DNA. Je zal 
zien hoe het molecuul DNA de universele code bevat waarmee alle mogelijk denkbare eiwitten gemaakt 
worden. En als een cel alle benodigde eiwitten kan maken, kunnen alle benodigde functies in die cel 
uitgevoerd worden. 

Het concept is simpel gezegd: eiwitten worden gemaakt door losse bouwstenen - de zogenaamde 
aminozuren - aan elkaar te koppelen. Er zijn 20 verschillende bouwstenen om eiwitten te maken. Door 
deze 20 aminozuren te combineren, worden in een cel de meest uiteenlopende eiwitten gemaakt. De 
vraag is hoe een cel ‘weet’ in welke volgorde de aminozuren voor een bepaald eiwit aan elkaar gekoppeld 
moeten worden. Terwijl een cel geen brein heeft en dus niks ‘weet’! 

Het bouwplan van elk eiwit is vastgelegd in de vorm van het DNA-molecuul, dat zich in de celkern 
bevindt. Het stukje DNA waar de bouwinformatie voor een eiwit staat, wordt een gen genoemd. 

Voor elk eiwit dat je kent, is er in het DNA een gen aanwezig! Dit concept kun je als volgt samenvatten:  

Gen > Eiwit > Functie 

Je kunt ook andersom redeneren: als er een functie moet worden uitgevoerd, zijn het eiwitten die dit 
werk verzetten en voor elk eiwit is er in het DNA een gen te vinden dat het bouwplan voor dit eiwit bevat. 

3.2 Structuur van DNA 

Het molecuul DNA bevat een code die afgelezen kan worden als een bouwplan voor eiwitten, net zoals 
een computerbestand de code bevat waaruit bijvoorbeeld een foto of tekstbestand opgebouwd kan 
worden. 

Het DNA molecuul bevat geen binaire code zoals computerbestanden of een 26-letter code zoals ons 
alfabet, maar een 4-letter code opgebouwd uit vier verschillende stikstofbasen. Deze stikstofbasen zijn 
als een lange kralenketting aan elkaar verbonden door een suikergroep en een fosfaatgroep. 

DNA bevat de volgende basen: 

A = adenine 
T = thymine 
G = guanine 
C = cytosine 
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DNA is opgebouwd uit nucleotiden: een suiker, 
een fosfaatgroep en een stikstofbase:

Basen (Pyrimidine en purine)

Vraag 3-1 Nucleotiden 
Bestudeer de onderstaande afbeeldingen.  
a. Leg uit wat een nucleotide is, waaruit nucleotiden zijn opgebouwd en welke verschillende 
 nucleotiden er zijn.  
b. Wat is het verschil tussen een nucleoside en nucleotide? 
c. Wat zijn GDP, UTP, dTMP? 

 

 
 

Naamgeving van nucleotiden

• ATP= Adenosine trifosfaat
• ADP= Adenosine difosfaat
• AMP= Adenosine monofosfaat
• dATP= deoxyadenosine trifosfaat
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Nucleotiden kunnen aan elkaar gekoppeld worden doordat de fosfaatgroep van het 5e koolstofatoom een 
esterbinding aan kan gaan het de OH-groep aan het 3e koolstofatoom in een ander nucleotide. Hieronder 
staat een figuur met de nummering van de koolstofatomen. 

Vraag 3-2 Reactievergelijking nucleotiden 
Geef in structuurformules de reactievergelijking van de koppeling van twee nucleotiden weer.  

Elke keten van nucleotiden heeft dus aan de ene kant een vrije OH groep aan het 3e koolstofatoom en 
aan het andere uiteinde een vrije fosfaatgroep aan het 5e koolstofatoom. Het koolstofeinde noemen we 
het 3’ OH uiteinde en het fosfaateinde noemen we het 5’ P uiteinde. Vaak worden die notaties nog 
afgekort tot 3’ en 5’ uiteinde. 

 

DNA bestaat uit twee complementaire ketens van basenparen. Adenine koppelt met Thymine (of Uracil in 
het geval van RNA), Guanine koppelt met Cytosine.  

Cytosine, Thymine en Uracil zijn  zogenaamde pyrimidine basen. Adenine en Guanine zijn purine basen. 
De koppeling tussen de basen en het verschil tussen pyrimidines en purines zijn te zien in onderstaande 
afbeeldingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DNA bestaat uit twee complementaire ketens van 
nucleotiden:
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Vraag 3-3. Waarom binden A en T aan elkaar en G en C aan elkaar?  
Bestudeer de onderstaande afbeeldingen.  
a. Wat is het verschil tussen pyrimidines en purines? Waarom moet er altijd een purine base 
 tegenover een pyrimidine base liggen? 
b. Hoeveel H-bruggen worden er gevormd bij de binding A-T en bij de binding G-C? 

 

3.3 Het genoom is het totale DNA in een cel 

Alle cellen in je lichaam ontstaan uit de bevruchte eicel. Bij elke celdeling krijgen beide dochtercellen een 
DNA pakket dat gelijk is aan dat van de oorspronkelijke cel. Dit hele DNA pakket noemen we het 
GENOOM. Het menselijke genoom bestaat uit ca. 21.000 genen. Deze 21.000 genen bestaan echter maar 
uit ca. 5% van alle nucleotiden (de DNA-bouwstenen) die je lichaam bezit. Andere onderdelen spelen 
onder andere een belangrijke rol om er voor te zorgen dat in verschillende lichaamscellen, die allemaal 
hetzelfde DNA hebben, toch verschillende genen kunnen worden gebruikt. Dit proces waarbij eiwitten en 
DNA samenwerken, heet genregulatie. In hoofdstuk 6 leer je er meer over.  

In het ‘Human Genome Project’ worden steeds meer genen geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan 
bepaalde eigenschappen, waaronder ook ziektes. Nieuwe technieken hebben het mogelijk gemaakt om 
genen te herkennen en de nucleotidenvolgorde te kunnen bepalen. Computerprogramma’s en 
geautomatiseerde methodes worden steeds intensiever gebruikt om sneller en meer genen in kaart te 
kunnen brengen. Met behulp van steeds beter ontwikkelde technieken kunnen de codes van verschillende 
genen worden bepaald. Dit is natuurlijk belangrijk bij het ontdekken van de oorzaak van ziektes, zoals bij 
Cystic Fibrosis.  

Vraag 3-4. Techniek en wetenschap 
Door de ontwikkeling van nieuwe technieken wordt er steeds meer mogelijk in de wetenschap. Zoek op 
internet op welke technologische ontwikkelingen het mogelijk maken om de nucleotidenvolgorde van DNA 
te kunnen bepalen.   
Tip: Vergelijk een van de eerste methodes van DNA-sequencing met nieuwere methodes. Voor wat voor 
vooruitgang zorgen nieuwere technieken? 

 

 

Complementaire baseparen worden gevormd in de 
DNA dubbel-helix door waterstofbruggen:

DNA is dubbelstrengig

•Tegenover de ene keten ligt een tweede, 
die in tegengestelde richting loopt.

•De twee ketens worden bij elkaar
gehouden door H-bruggen.

•Tegenover een purine-base ligt steeds 
een pyrimidine base, zodat de afstand
tussen de twee suikerfosfaatketens gelijk
blijft:

T…..A / G…..C

• Complementaire keten

5’ p-T-G-T-T-G-C-……C-T-OH 3’

3’ HO-A-C-A-A-C-G-...…G-A-p   5’
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3.4 Een gen bevat een code 
Hoe ‘weet’ een cel in welke volgorde de aminozuren voor een bepaald eiwit aan elkaar gekoppeld moeten 
worden? Dit staat gecodeerd in het bijbehorende gen. Het gen bevat de code in de vorm van aan elkaar 
geregen nucleotiden. Twee tegenoverliggende nucleotiden worden baseparen genoemd. Een stukje van 
een gen zou er dus als volgt uit kunnen zien: 

5’ ...TATAAACCTCGACAACCAATCGTAAAAACCACTGAAGATCT...3’ 

3’ ...ATATTTGGAGCTGTTGGTTAGCATTTTTGGTGACTTCTAGA...5’ 

Een paar feitjes over het menselijk genoom 

Een menselijke cel bevat 2 keer 3,2*109 baseparen 
Afstand tussen 2 baseparen = 0,34 nm 
Het DNA in één menselijke cel heeft in uitgestrekte vorm een lengte van 2 meter 

Chromosomen worden vaak afgebeeld als in het rechter onderstaande plaatje. Echter, de chromosomen 
zijn alleen in deze zeer compact opgerolde vorm in de cel aanwezig als de cel zich klaarmaakt om te gaan 
delen. Als de cel niet deelt is zijn grote stukken van het DNA minder strak opgerold en vult het DNA 
vrijwel de hele kern. Doordat veel delen van de chromosomen dan minder strak zijn opgerold, kunnen 
eiwitten die het DNA aflezen, binden aan het DNA. 

 

 

 

Je weet nu nog niet hoe je een gen kunt herkennen in die hele DNA-keten (waar is bijvoorbeeld het begin 
en het einde van een gen?) en hoe van een gen een eiwit gemaakt wordt. In hoofdstuk 5 komt dit 
uitgebreid aan bod. Je kunt echter wel al op basis van de voorgaande informatie een hypothese opstellen 
hoe het kan dat in het lichaam van een CF-patiënt geen goede chloride ionenpompen gemaakt worden.  

3.5 Beantwoord de CF-vraag 

Waarom worden er foute chloridepompen in slijmproducerende cellen van een CF-
patiënt gemaakt? 

Gebruik hierbij de woorden: DNA, eiwit, code, chloridepomp, celkern, bouwplan. 

De verpakking van die 2 meter DNA in een kern 
met een diameter van 10 μm:
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Hoofdstuk 4. Hoe wordt een fout bouwplan doorgegeven? 
Dat Eline CF heeft, stond bij haar geboorte al vast. In paragraaf 3.3 heb je gezien dat alle cellen in het 
lichaam hetzelfde DNA-pakket bevatten; het genoom van die persoon. Dat betekent dat een DNA-fout in 
de bevruchte eicel ook aanwezig blijft in alle cellen die uit de bevruchte eicel zijn voortgekomen.  

Taaislijmziekte is een erfelijke aandoening en dat betekent dat de fout in het bewuste gen in alle cellen in 
haar lichaam aanwezig is. Ook als er nieuwe cellen worden aangemaakt, en dat gebeurt dagelijks met 
miljoenen tegelijk, zal de fout in het gen voor de chloridepompen aanwezig blijven. 

  

Vraag 4-1 Waar worden cellen gemaakt? 
Noem 5 plekken in het (volwassen) lichaam waar continu nieuwe cellen gemaakt worden. 

 

Omdat iedere nieuwe cel het originele DNA-pakket moet krijgen, moet er dus een mechanisme in de cel 
aanwezig zijn om een kopie te maken van het DNA, voordat een cel deelt in twee nieuwe cellen. De 
algemene vraag van dit hoofdstuk is: 

Hoe wordt de informatie in het DNA doorgegeven aan nieuwe cellen? 

Het hele proces waarbij van elk origineel chromosoom in de celkern een kopie wordt gemaakt heet DNA-
replicatie. 

4.1 DNA-replicatie 

Uit biochemisch en moleculair biologisch 
onderzoek is gebleken welk chemische processen 
er in de celkern plaatsvinden om het hele DNA-
pakket te kopiëren. Enzymen die deze chemische 
reactie katalyseren, blijken een cruciale rol te 
spelen. Bestudeer de afbeeldingen en beantwoord 
de bijbehorende opdrachten om te controleren of 
je het proces van DNA-replicatie beheerst. 

 
 
 
 
 
 
Vraag 4-2 DNA-replicatie 
Hierboven staat schematisch het principe van DNA-replicatie weergegeven. Beschrijf in twee stappen wat 
er moet gebeuren om van één stuk (dubbelstrengs) DNA twee identieke stukken te maken.  

 

 

DNA replicatie
(verdubbeling van het DNA)
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De basis van DNA-replicatie is: het uit elkaar halen van 
de twee strengen en vervolgens op beide losse strengen 
nieuwe nucleotiden (A, T, C en G) in bouwen volgens het 
principe van basenparing. Dus altijd een A tegenover 
een T en een C tegenover en G. 

De chemische structuur van de nucleotiden zorgt er 
echter voor dat nieuwe nucleotiden slechts aan de 3’ OH 
kant van een reeds ingebouwd nucleotide gekoppeld 
kunnen worden. 

De reden hiervoor volgt uit het volgende chemische 
principe: 

Losse nucleotiden zijn in de kern aanwezig in de tri-
fosfaat vorm. Neem als voorbeeld dATP: dat is deoxi-
adenosine-tri-fosfaat. De driefosfaatgroep zorgt dat het 
dATP-molecuul veel chemische energie bevat. De 
energie wordt gebruikt om de koppeling te maken met 
het vrije 3’ OH uiteinde van het reeds ingebouwde 
nucleotide. Bij het maken van de koppeling worden twee 
fosfaatgroepen afgesplitst en wordt slechts één 
fosfaatgroep ingebouwd. De losse nucleotide neemt de 
energie voor de koppeling mee in de vorm van twee 
extra fosfaatgroepen. 

De koppeling van losse nucleotiden aan de al ingebouwde nucleotiden wordt gekatalyseerd door het 
enzym DNA-polymerase. Bekijk de animatie op http://bit.ly/yFACx waarin het proces van DNA-replicatie 
wordt uitgelegd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 4-3 Replicatierichting 
Leg uit waarom DNA replicatie plaatsvindt in de richting 5’  3’. 

 

4.2 Beantwoord de CF-vraag 

Waardoor hebben alle cellen van een CF patiënt foute bouwplannen voor 
chloridepompen? Hoe worden deze doorgegeven?   

Gebruik de woorden: DNA replicatie, DNA polymerase, bevruchte eicel, nucleotiden en baseparen. 

DNA replicatie start bij een oorsprong:

deoxi-Adenosine-Tri-Phosphate 
= dATP 
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Hoofdstuk 5. Van DNA-fout naar foute ionenpompen, hoe? 
De chloride-ionenpompen die in CF-patiënten niet goed werken zijn eiwitten. Het bouwplan voor dit eiwit 
staat in het bijbehorende gen. De vraag is hoe een fout in de code (in het DNA dus) zorgt dat er ook een 
fout in het eiwit gemaakt wordt.  

Algemener gesteld: 

Hoe wordt de informatie in het DNA omgezet in eiwitten? 

De vertaling van de DNA-code in een eiwit vindt plaats in stappen. 

Stap 1. In de kern wordt er een afschrift gemaakt van het gen: dit proces heet transcriptie. 

Stap 2. Dit afschrift wordt in het cytoplasma gelezen en vertaald in de juiste aminozuurvolgorde, waaruit 
het eiwit bestaat. Dit proces heet translatie. 

5.1 Transcriptie, van DNA naar mRNA 

In hoofdstuk 3 heb je gezien dat de code voor de bouw van een eiwit opgeslagen ligt in het bijbehorende 
gen. Om van een gen een eiwit te maken, zal de code gelezen moeten worden en moeten worden 
vertaald in een eiwit. Het aflezen van een gen gebeurt door er een afschrift van te maken; een proces dat 
transcriptie genoemd wordt. Dit transcript zou je kunnen zien als een moleculaire kopie van het gen; een 
kopie van het stuk DNA dus. Deze kopie wordt het messenger RNA, of mRNA, genoemd. De bouwstenen 
van een mRNA zijn vergelijkbaar met de bouwstenen van DNA, hoewel ze op een aantal punten 
verschillen. Bekijk daarvoor de volgende afbeelding. 

Chemische structuur RNA verschilt van DNA:
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Vergelijkbaar met DNA-replicatie worden bij transcriptie de DNA-strengen uit elkaar gehaald en worden 
de juiste nucleotiden door middel van basenparing tegenover de bestaande nucleotiden geplaatst. Bij 
transcriptie gebeurt dit door het enzym RNA-polymerase. Een mRNA-afschrift hoeft natuurlijk maar van 
één van beide DNA-strengen gemaakt te worden. Welke streng afgelezen wordt, is bepaald door de 
locatie van het begin en het einde van het gen. Het begin wordt aangegeven door de promotor, het einde 
door de terminator. Beide worden door het RNA-polymerase herkend door specifieke stukjes DNA-
volgorde. Bekijk of je in onderstaande schema de stappen van de tekst hierboven terug kunt vinden en 
begrijpt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het enzym RNA-polymerase gebruikt één van beide DNA-strengen als matrijs voor de mRNA-code. Aan 
deze streng vindt basenparing plaats tussen de nieuwe nucleotiden die in het mRNA ingebouwd worden 
en de nucleotiden in het DNA. De streng die gebruikt wordt voor deze basenparing wordt daarom de 
matrijs-streng of template-streng genoemd. 

Aan de tegenoverliggende streng vindt geen baseparing plaats. De code in deze streng is, afgezien dat 
DNA een T bevat en RNA een U, echter wel identiek aan de code in het mRNA. Om die reden wordt deze 
streng de coderende streng genoemd. Hij bevat namelijk de code zoals die ook in het mRNA terecht 
komt. 

Wat bepaalt nu welk van de strengen de coderende en welke de template streng is? Het antwoord is dat 
dit per gen verschilt. De streng kan voor het ene gen coderend zijn, terwijl het een eind verderop voor 
een ander gen de template streng is. Welke de coderende streng is, wordt bepaald door de plek waar de 
promotor zit.  

 
Genen liggen op beide ketens en van beide ketens worden dus RNA-moleculen gemaakt. 

De promotor is een stuk DNA dat voorafgaat aan het gen. Dit deel is onder andere te herkennen aan de 
TATAA-box. Dat is een code bestaande uit een aantal adenines en thymines die op de coderende 
streng liggen. Bij eukaryoten bevind zich dan ongeveer 35 nucleotiden verderop de startplek van 
transcriptie. In tekeningen wordt dit nucleotide aangeven met +1. Zie tekening pagina 22.  De plaats 
waar transcriptie stopt wordt aangegeven door de terminator sequentie. Dit is een code in het DNA die 
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RNA polymerase herkent specifieke DNA-volgordes 
die aangeven waar te binden en waar los te laten van 

het DNA: promotor en terminator-signalen

wordt gekenmerkt door een aantal guanines en cytosines in een specifieke volgorde. Als deze terminator 
wordt herkend, stopt RNA-polymerase de transcriptie en is mRNA klaar om verder bewerkt te worden (zie 
paragraaf 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

• De promoter is de plaats op het DNA waar RNA-polymerase bindt; 
• +1 geeft het basepaar aan waar RNA polymerase de transcriptie start; 
• In eukaryote cellen ligt de TATAA-box op positie -35, 35 baseparen voor +1; 
• De promoter wordt niet overgeschreven in mRNA. 
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5.2 RNA-processing, het bewerken van het mRNA in de celkern 
 
Prokaryoten zijn organismen zonder celkern. 
Hiertoe behoren de bacteriën. Eukaryoten zijn 
organismen met een celkern. Dit zijn onder 
andere dieren (dus ook mensen), planten en 
schimmels. Prokaryotische genen bestaan uit 
één stuk. Eukaryotische genen bevatten niet-
coderende intronen. Bij eukaryoten is het mRNA 
nog niet af als het RNA-polymerase zijn werk 
heeft gedaan. We spreken in dat stadium dan 
ook nog over pre-mRNA.  
 
In de celkern vinden nog drie processen plaats 
voordat het mRNA af is: 

• De intronen worden verwijderd. Dit proces heet RNA-splicing. 
• Aan het begin van het mRNA (de 5’ kant) wordt een molecuul gekoppeld dat de 5’ cap genoemd 

wordt. 
• Aan het einde van het mRNA wordt een reeks van adenines gezet, dit is de poly-A staart. 
 

De functies van de kop en de staart zijn: 
• Controle of het mRNA af is. 
• Herkenning; de 5’ cap en de poly-A staart worden herkend door het transportsysteem wat het 

mRNA de kern uit transporteert. 
• Bescherming; het beschermt het mRNA tegen afbraak. 

Processing: bij eukaryoten worden de intronen
weggeknipt en wordt een 5’cap en een 3’ poly-A

staart aangeplakt:

Samenvatting transcriptie:

 

5.3 Translatie, van mRNA naar eiwit 

Als er van een gen een afschrift in de vorm mRNA is gemaakt, kan de informatie in het mRNA gebruikt 
worden om een eiwit te bouwen. Dit proces heet translatie, wat vertaling betekent. De volgende 
onderdelen zijn daarvoor nodig: 

• het mRNA, als informatiebron 
• losse aminozuren, de bouwstenen voor het eiwit 
• een vertaalmachine die op basis van de RNA-code de juiste aminozuren koppelt. Dit gebeurt door 

een samenwerking van het zogenaamde ribosoom met transfer-RNA-moleculen die elk een 
aminozuur meebrengen om aan het nieuw te bouwen eiwit te koppelen. Het ribosoom is onder 
andere van RNA gemaakt. 

• de codesleutel. De codesleutel om een mRNA-code te vertalen in volgorde van aminozuren is in 
alle levende cellen hetzelfde. Een combinatie van drie nucleotiden geeft aan welk aminozuur 
ingebouwd moet worden. Elk mRNA afschrift bevat de code AUG. Dit is het startsignaal dat door 
het ribosoom herkend wordt. De volgende drie nucleotiden bepalen het volgende aminozuur en 
dat gaat zo door tot het ribosoom een stopsignaal tegenkomt. De aminozuurketen is dan klaar en 
wordt uit het ribosoom losgelaten. 
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Vraag 5-1 De genetische code lezen 
Bekijk onderstaande afbeelding en leg uit hoe je de tabel voor de genetische code moet lezen. 

In het mRNA coderen iedere drie nucleotiden voor 
één aminozuur. De sleutel voor die code kun je 

vinden in de tabel voor de genetische code:

 

 

Een ribosoom heeft een binding-site voor mRNA
en drie binding-sites voor tRNA:

 

tRNA bestaat uit een RNA-keten waaraan een
aminozuur is gekoppeld. Ieder tRNA bevat een

anticodon waarmee het aan het mRNA kan
binden:

In dit voorbeeld wordt het aminozuur Tryptofaan gekoppeld aan een 
tRNA met een anticodon voor Tryptofaan.

Anti codon

 

Terminatie van de translatie:

Als in het mRNA een stopcodon (UAG, 
UAA of UGA) wordt waargenomen, bindt 
een release factor aan het mRNA en laat 
de polypeptideketen los.  

Translatie van mRNA in 
een ribosoom:

Stap 1: Een aminoacyl-tRNA molecuul 
bindt aan een vrije A-site op het 
ribosoom.

Stap 2: Een nieuwe peptide binding 
wordt gevormd tussen het aminozuur op 
de A-site en het aminozuur op de P-site.

Stap 3: Het mRNA molecuul beweegt 
met stappen van 3 nucleotiden door het 
ribosoom; de tRNA zonder aminozuur 
laat los. 
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Het mRNA schuift door het ribosoom. Als in het mRNA een startcodon wordt waargenomen (AUG), wordt 
het eerste tRNA, dat de basen UAC heeft, gebonden en wordt het eerste animozuur ingebouwd 
(methionine). 

Een samenvatting van het proces van translatie kun je zien op: 

http://bit.ly/3nlEMu en http://bit.ly/YCTrF  

Vraag 5-2 Zelf de toelichting geven bij een filmpje 
a. Bestudeer de animatie op http://bit.ly/u3xjj eerst goed voor jezelf. Zet vervolgens het geluid uit en 

vertel zelf de hele toelichting bij het filmpje aan een klasgenoot of voor de hele klas. 

Let op: de plek waar transcriptie start en stopt, wordt bepaald door respectievelijk de promotor en 
terminator in het DNA. Dit heeft NIETS te maken met het start- en stopcodon in het mRNA. Het stuk DNA 
dat in mRNA wordt omgezet is altijd groter dan alleen het stuk tussen het start- en stopcodon.  

 
Vraag 5-3 Verzin een gen 
In deze opdracht verzin je zelf een gen en kijk je welk eiwit uit dit gen gevormd wordt. Het eiwit moet 
zeven aminozuren bevatten. 
a. Verzin zelf een nucleotidenvolgorde van een stuk dubbelstrengs DNA waarin een start- en stopcodon 

zit. Neem in je DNA sequentie ook een promoter en een terminator op. De term ‘sequentie’ betekent 
nucleotidenvolgorde. Denk aan de volgende dingen: 

i Op de coderende streng vind je het startcodon terug als ATG 
ii Gebruik TAA als stopcodon op de coderende streng 
iii Zorg dat het stuk tussen start- en stopcodon voor zes aminozuren codeert. 
iv Gebruik als promotorsequentie op de coderende streng: TAATAT. De transcriptie start 10 

nucleotiden na deze sequentie. 
v Gebruik als terminatorsequentie op de coderende streng: CTGGCGGC. De transcriptie stopt 2 

nucleotiden na deze sequentie. 
vi Let op: vanaf de plek waar transcriptie start volgen eerst een aantal willekeurige nucleotiden 

voordat je het startcodon tegenkomt. Hetzelfde geldt voor aan het einde van het gen. Na het 
stopcodon volgen een aantal willekeurige nucleotiden, voordat de terminator het einde van 
transcriptie aangeeft. 

b. Schrijf onder de DNA sequentie de mRNA volgorde.  
c. Geef met pijltjes aan waar de translatie begint en eindigt. 
d. Geef de aminozuurvolgorde van het eiwit dat je verzonnen hebt. 

5.4 Conclusie 
Een gen kan afgelezen worden door er een mRNA-afschrift van te maken (de zogenaamde transcriptie). 
Dit mRNA wordt in een ribosoom afgelezen waarbij de juiste aminozuren volgens de genetische code aan 
elkaar worden gekoppeld met behulp van tRNA. Doordat de juiste aminozuren aan elkaar gekoppeld 
worden, ontstaat het gewenste eiwit, exact volgens de code in het DNA. 

5.5 Mutaties 
De vraag over Cystic Fibrosis van dit hoofdstuk luidt: Hoe zorgt een fout in het DNA voor een fout in de 
chloride-ionenpompen? 

Je hebt in hoofdstuk 3 al vastgesteld dat eiwitten verkeerd gemaakt worden als er iets mis is met het 
bouwplan voor dat eiwit in het DNA. Een fout in het DNA kan dus leiden tot een verkeerd eiwit of er 
misschien wel voor zorgen dat er helemaal geen eiwit gemaakt wordt. Veranderingen in het DNA worden 
mutaties genoemd. 

Het is handig om eerst even na te denken welke fouten er in het DNA zouden kunnen ontstaan en welke 
gevolgen zo’n fout eigenlijk heeft. 

Op de eerste plaats moet je je realiseren dat van elk gen twee exemplaren in de cel aanwezig zijn. Eén 
heb je van je vader en één van je moeder. In een cel worden beide genen gebruikt, dus als in een van 
beide exemplaren een fout zit maar het andere gen is correct, dan zullen er van dat ene goede 
exemplaar in ieder geval correcte eiwitten worden gemaakt. In veel gevallen zal dus pas als beide 
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exemplaren een fout bevatten de functie niet goed uitgevoerd kunnen worden. Onder andere bij de ziekte 
Cystic Fibrosis speelt dit een rol. 

Vraag 5-4 Welke mutatie komt het meest voor bij CF-patiënten? 
Zoek op de site Your Genes Your Health (www.ygyh.org) op welke mutatie het meest voorkomt bij CF- 
patiënten. 
a. Wat zal het verschil zijn met het correcte mRNA? 
b. Wordt er eiwit gemaakt en zo ja, wat is het verschil met het correcte CFTR-eiwit?      
      

5.6 Beantwoord de CF-vraag 

Hoe zorgt een fout in het DNA voor een fout in de ionenpompen?  

Geef in schema antwoord op deze vraag. 
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Hoofdstuk 6. Waardoor heeft de mutatie niet in elke cel 
effect? 

Eline heeft klachten in haar longen, darmen en alvleesklier. Je hebt echter in hoofdstuk 4 gezien dat de 
mutatie in het gen voor chloridepompen in alle cellen van haar lichaam aanwezig is. Elke cel bevat dus de 
fout! Toch functioneert het overgrote deel van de cellen in het lichaam van Eline normaal. Alleen op een 
aantal plaatsen, waaronder de longen, darmen en alvleesklier, gaat het mis. Hoe kan het dat in alle 
cellen het defecte gen zit, maar dat niet alle cellen daar last van hebben?  

Je had het wellicht al bedacht: niet alle cellen hebben deze chloride-ionenpompen nodig. Dat betekent 
dus dat in veel cellen het gen voor deze chloride-ionenpompen niet gebruikt wordt. 

De algemene vraag van dit hoofdstuk luidt: 

Wanneer wordt de informatie in het DNA omgezet in eiwitten? 

De processen die er voor zorgen dat een gen wel of niet wordt afgelezen worden aangeduid met de term 
genregulatie. 

6.1 Genregulatie 

In hoofdstuk 3 heb je kunnen lezen dat alle cellen in het lichaam hetzelfde DNA-pakket bevatten. Elke cel 
bevat dus de informatie voor alle eiwitten die ergens in het lichaam ooit nodig zijn. Uiteraard zal niet elke 
cel alle eiwitten maken. 

Vraag 6-1 Specifieke eiwitten 
a. Noem 5 eiwitten (of functies die door eiwitten worden uitgevoerd), waarvan je weet dat ze slechts in 

bepaalde weefsels gemaakt worden. Noem ook de plek (orgaan/weefsel of celtype) dat dit eiwit 
gebruikt. Voorbeeld: lichtreceptoren in het oog. 

b. Noem ook minstens 3 eiwitten die in alle cellen nodig zijn. Bekijk eventueel nog eens de lijst met 
eiwitfuncties uit paragraaf 2.2. 

Als niet alle eiwitten in alle cellen nodig zijn, worden dus ook niet alle genen in alle cellen afgelezen. 
Sommige genen staan in bepaalde cellen altijd ‘uit’ omdat ze coderen voor een eiwit dat die cel nooit 
nodig heeft. 

Het wordt ingewikkelder: in veel cellen moeten eiwitten alléén aangemaakt worden als ze ook 
daadwerkelijk nodig zijn. Een gen wordt dus alleen afgelezen op het moment dat het eiwit nodig is. Je 
zou kunnen zeggen dat genen soms ‘aan’ staan en soms ‘uit’ staan. Pas als het eiwit nodig is zal RNA-
polymerase aan het gen binden en een mRNA afschrift maken. 

Vraag 6-2 Welke genen staan af en toe aan en af en toe uit? 
Bedenk een gen dat in bepaalde cellen af en toe ‘aan’ staat en af en toe ‘uit’. Bijvoorbeeld: 
alcoholafbraak enzymen in de levercellen worden alleen gemaakt als er alcohol in het bloed zit. 

Of een gen wel of niet afgelezen wordt, wordt bepaald door de zogenaamde transcriptiefactoren. Dat zijn 
eiwitten die aan de promoter, het begin van het gen, hechten. Transcriptiefactoren zijn er in twee 
soorten: er zijn activators en repressors. Voor een activator geldt: pas als de activator aan de promotor 
gehecht is, kan RNA-polymerase beginnen met afschrijven. Een activator zet het gen dus ’aan’. 
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Voor een repressor geldt: als de repressor aan de promotor gehecht is, kan RNA-polymerase geen mRNA 
afschrift van het gen maken. De repressor zet het gen dus ‘uit’. 

Bedenk goed dat transcriptiefactoren ook eiwitten zijn. Voor elke transcriptiefactor is dus ook een gen. 
Ook in zo’n gen kan een mutatie optreden. 

Transcriptiefactoren

Let op: er zijn
• Activators 

(activeren 
transcriptie)

• Repressors
(verhinderen 
transcriptie)

Eiwitten die binden aan de promotor en zo het 
gen aan of uit schakelen.

 

 

6.2 Beantwoord de CF-vraag 

Waardoor heeft de mutatie niet in alle cellen een effect? 
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Hoofdstuk 7. Hoe werkt een chloride-ionenpomp? 
In Hoofdstuk 2 zijn de functies van allerlei verschillende eiwitten behandeld. Een van de functies die in 
slijmproducerende cellen wordt uitgevoerd, is het naar buiten pompen van chloride-ionen.  

In de hoofdstukken daarna heb je gezien hoe een fout in een bouwplan leidt tot de bouw van een andere 
vorm eiwit. In dit hoofdstuk bekijk je hoe de chemische samenstelling van eiwitten er uitziet. Die 
chemische samenstelling bepaalt de ruimtelijke vorm van een eiwit. Die vorm is bepalend en essentieel 
voor de werkzaamheid van het eiwit. 

Niet alle eiwitten zijn continu aan het werk. Veel eiwitten worden aan en uit gezet. Hoe? De algemene 
vraag van dit hoofdstuk is dan ook: 

Hoe werken eiwitten? 

7.1 Eiwitten 

Het eerste dat je over eiwitten moet onthouden: elk eiwit voert één, specifieke functie uit in de cel of in 
het lichaam. Om de vraag te beantwoorden hoe het kan dat er voor elke uit te voeren functie een eiwit 
bestaat, moet je je verdiepen in de chemische samenstelling en vorm van eiwitten. De ruimtelijke vorm 
van een eiwit is namelijk essentieel voor de werking van het eiwit.  

Het tweede dat je dus moet onthouden is: elk eiwit heeft een specifieke ruimtelijke vorm en chemische 
samenstelling die nodig is om de functie goed uit te voeren. 

De structuur van een eiwit kun je niet zo maar zien. Ongeveer vijftig jaar geleden werd voor het eerst de 
structuur van een eiwit opgehelderd met behulp van röntgenstralen. Een erg nieuwe methode om de 
structuur van eiwitten te bepalen is door gebruik te maken van magnetische markeringen die in het eiwit 
worden ingebouwd. Deze eiwitten worden vervolgens doorgemeten met een zogenaamde 
‘elektronspinresonantiespectroscoop’. Je hoeft niet te begrijpen hoe dit werkt, maar techniek is dus erg 
belangrijk voor wat we nu allemaal weten, waardoor er oplossingen kunnen worden bedacht. 

In dit hoofdstuk bestudeer je hoe het mogelijk is dat door middel van twintig bouwstenen, de 
verschillende aminozuren, alle benodigde eiwitten met hun unieke chemische samenstelling en 
ruimtelijke vorm in de cel gemaakt kunnen worden. 

- Een polypeptide is een keten van aminozuren
- Een eiwit (of proteïne) bestaat uit één of meer 
polypeptides, gevouwen tot een specifieke 
driedimensionale structuur
- Er zijn 20 verschillende aminozuren

De algemene bouw van een aminozuur:

Naamgeving eiwitten (1)
Naamgeving eiwitten (2)

De naam van enzymen eindigt op –ase,
bijvoorbeeld: alcoholdehydrogenase, DNA-polymerase, 
amylase

De naam van andere eiwitten eindigt op –ine,
bijvoorbeeld: insuline, actine

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, bijvoorbeeld histonen, 
collageen

En er zijn moderne benamingen, zoals p53, EGF

 31 



Hoofdstuk 7. Hoe werkt een chloride-ionenpomp? Moleculen in Leven 

 

7.2 Aminozuren: de 20 verschillende bouwstenen  
De R in de algemene structuurformule van een aminozuur op de vorige bladzijde staat voor ‘restgroep’, 
ook wel de zijgroep genoemd. Alleen de zijgroep verschilt bij de verschillende aminozuren. 

 

De chemische eigenschappen van de restgroepen van de aminozuren verschillen. In de bovenstaande 
figuur zie je dat er onderscheid gemaakt wordt in de volgende categorieën: 

• restgroepen die in de cel positief geladen zijn. 
• restgroepen die in de cel negatief geladen zijn. 
• restgroepen die polair zijn (goed oplosbaar in water), maar geen lading hebben.  
• restgroepen die niet polair zijn (apolair, niet goed oplosbaar in water) en ook niet aromatisch 

(geen benzeenringen). 
• restgroepen die aromatisch zijn. Ze bevatten benzeenringen. 
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7.3 Het koppelen van aminozuren 
Verschillende aminozuren worden aan elkaar gekoppeld tot een polypeptide. Aminozuren worden 
gekoppeld in een (poly)condensatiereactie. De bindingsplaats tussen de aminozuren heet peptidebinding.  

 
Vraag 7-1 Condensatiereactie 
a. Welke groep van het ene aminozuur bindt aan welke groep van het andere aminozuur? 
b. Geef de reactievergelijking van de condensatiereactie van de aminozuren Alanine en Arginine in 
structuurformules. 

 
Vraag 7-2 Hoeveel eiwitten kun je maken met 20 aminozuren? 
Door het koppelen van aminozuren kunnen alle mogelijke eiwitten gemaakt worden. 20 verschillende 
bouwstenen lijkt misschien weinig, maar ze zorgen voor een eindeloze hoeveelheid combinaties waardoor 
ontelbare verschillende eiwitten mogelijk worden. 
a. Berekening hoeveel verschillende eiwitten van 4 aminozuren in theorie mogelijk zijn. 
b. Hoeveel mogelijkheden zijn er met 10 aminozuren? 
Als je deze getallen bekijkt en je realiseert je dat veel eiwitten uit meer dan 100 aminozuren en vaak wel 
meer dan 1000 aminozuren bestaan, wordt duidelijk dat voor elk biologisch proces in de cel een uniek 
eiwit gemaakt kan worden, door gebruik te maken van slechts 20 aminozuren. 
c.    Hoeveel mogelijkheden zijn er met 1000 aminozuren? 

7.4 Structuur van eiwitten 
Zoals al eerder genoemd is de ruimtelijke structuur van een eiwit essentieel voor het juist uitvoeren van 
de functie. De ruimtelijke structuur komt tot stand doordat de keten van aminozuren tot een 
driedimensionale structuur vouwt. Dit wordt veroorzaakt door de chemische interacties die de 
aminozuren onderling aangaan. 

In de onderstaande figuren wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire, secundaire, tertiaire en 
quaternaire structuur. 

 

De vier niveau’s van de eiwitstructuur samen in 
één afbeelding:
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DE VIER NIVEAU’S VAN DE EIWIT-
STRUCTUUR

Primaire structuur: de aminozuur volgorde

Voorbeelden:

Secundaire structuur: de vouwing van de aminozuurketen als gevolg 
van waterstof-bruggen tussen de amino-groep en de carboxyl-groep.

Er zijn twee vormen van een secundaire structuur: de α-helix en de β-
plaat:

 

 

Quaternaire structuur: in sommige gevallen vormen twee of meer 
polypeptides samen een functioneel eiwit:
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Bij het vormen van deze structuren spelen de volgende chemische interacties op verschillende manieren 
een rol: 

• waterstofbruggen 
• ionbindingen 
• hydrofobe (of van der Waals) interacties  
• zwavelbruggen 

 

Waterstofbrug.

• Tussen welke
chemische groepen
kan een
waterstofbrug
gevormd worden?

 

Niet-covalente bindingen

• ionbindingen

• waterstofbruggen

• van der Waals                               
interacties van apolaire
zijgroepen

Polaire en apolaire zijgroepen

•Apolaire zijgroepen aan de  binnenkant

•Polaire zijgroepen aan de buitenkant
 

 

 

Vraag 7-3 Chemische interacties in een eiwit 
Leg voor elk van de chemische interacties (waterstofbruggen, ionbindingen, hydrofobe (of Van der Waals) 
interacties en zwavelbruggen) uit tussen welke groepen/onderdelen in het eiwit ze bindingen vormen. 

 

Eiwitten kunnen hun functie alleen goed uitvoeren als de ruimtelijke structuur intact is. De ruimtelijke 
structuur van een eiwit kan op verschillende manieren afgebeeld worden. Bekijk de volgende animaties 
om een beeld van drie verschillende weergaven te krijgen. 

http://bit.ly/FyGyF en http://bit.ly/1YPEf  

Zwavelbruggen

Tussen twee cysteines kan een zwavelbrug gevormd worde  

Een zwavelbrug is een covalente binding (dus stevig!)
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Onder extreme omstandigheden kunnen deze chemische interacties verstoord worden. Bijvoorbeeld als 
de pH verandert, veranderen ladingen van zijgroepen van aminozuren, waardoor ion interacties verstoord 
raken. Het eiwit verliest dat zijn ruimtelijke structuur, ‘het past niet meer’ en wordt daardoor 
onwerkzaam. 

Onder extreme omstandigheden denatureert het
eiwit en wordt het (tijdelijk) onwerkzaam:

Welke interacties worden verbroken?

Waardoor denatureren
eiwitten?

•Warmte
•Zout
•Zuur
•Base
•Ureum
•Aceton
•Alcohol

 

Je kunt je haar ook
rigoreuzer in model 
brengen: permanenten.

Dan verander je de tertiare
structuur door 
zwavelbruggen te
verbreken en opnieuw aan
te brengen.

De ruimtelijke structuur is dus essentieel voor de 
functie en werking van eiwitten:

 

7.5 Enzymen 
Een bijzondere categorie van eiwitten zijn de enzymen. In de cel zijn allerlei chemische componenten 
nodig. Bijvoorbeeld als bouwstof of als energiebron. Zo worden membranen opgebouwd uit vetten en is 
suiker nodig om de energie voor alle celprocessen te leveren. Ook de losse aminozuren en nucleotiden 
moeten in de cel in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn. Vrijwel alle chemische reacties om deze 
chemische componenten af te breken of op te bouwen worden gekatalyseerd door enzymen. Enzymen 
zijn dus eiwitten die er voor zorgen dat de benodigde chemische reacties in de cel kunnen verlopen. Dit 
kun je als volgt weergeven: 

E + S ↔ ES → EP ↔ E + P 

• E = Enzym 
• S = Substraat 
• ES = Enzym-substraat-complex 
• EP = Enzym-product-complex 
• P = Product 
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Vraag 7-4 Activeringsenergie 
Gegeven zijn twee reacties met de volgende energieprofielen.  
Reactie A: Activeringsenergie is 15 kJ/mol, totale energie die vrijkomt bij de reactie is 10 kJ/mol 
Reactie B: Activeringsenergie is 25 kJ/mol, totale energie die vrijkomt bij de reactie is 15 kJ/mol 
a. Teken bij beide reacties een grafiek waarin je deze waardes aangeeft 
b. Welke reactie is het snelst? 
c. Een enzym verlaagt de activeringsenergie van reactie B met 15 kJ/mol. Geef in dezelfde grafiek met 

een stippellijn de nieuwe reactie weer.   

Enzymen binden de chemische stoffen die omgezet moeten worden (het substraat) in de holte van het 
enzym; de zogenaamde ‘active site’. De holte is, zowel ruimtelijk als chemisch, zo gevormd dat alleen de 
om te zetten stoffen er in hechten. Een enzym waarin de om te zetten stof gebonden zit, noemen we het 
enzym-substraat-complex.  
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7.6 Beïnvloeden van enzymactiviteit 
De activiteit van enzymen kan beïnvloed worden door ervoor te zorgen dat de active site van het enzym 
niet meer beschikbaar is voor het substraat. Dit kan op twee manieren: 

• moleculen die erg chemisch veel lijken op het substraat kunnen binden in de active site waardoor 
er geen substraat meer kan binden. Dit noemen we competitieve remmers. 

• moleculen die aan het enzym hechten (vaak op een andere plek dan de active site) kunnen er 
voor zorgen dat de vorm van de active site van het enzym verandert, waardoor het enzym 
minder goed werkt. Dit noemen we niet-competitieve remmers. 

Sommige enzymen komen in principe in niet-actieve vorm voor in de cel. Er is dan juist een ander 
molecuul, vaak ook een eiwit, nodig om het eiwit te activeren. Zo kunnen sommige enzymen aan of uit 
gezet worden. 

Vraag 7-5 Waar hecht een activeringsmolecuul? 
Zal een molecuul dat een niet-actief enzym kan activeren in de active site hechten of juist niet? Leg je 
antwoord uit. 

Enzymen kunnen geremd worden waardoor de 
enzymactiviteit afneemt:

Zonder
remmer

competitieve
remmer

Niet-competitieve
remmer

 

Vraag 7-6 Remmers 
a. Wat is het effect van het toevoegen van meer substraat bij aanwezigheid van competitieve remmers? 
b. En bij aanwezigheid van niet-competitieve remmers? 

Na een algemene beschrijving van de bouw en structuur van eiwitten blijft de vraag hoe het eiwit dat bij 
Cystic Fibrosis niet goed werkt, er precies uitziet. Het eiwit dat in CF-patiënten niet, of niet correct 
aanwezig is heet CFTR. Dat staat voor Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Het is een 
eiwit dat chloride-ionen de cel uit kan pompen. 

In de onderstaande animatie is geen chloridepomp (CFTR) te zien, maar een Natrium-Kaliumpomp. Het 
principe is hetzelfde. In tegenstelling tot de Natrium-Kaliumpomp in de animatie pompt CFTR alleen 
chloride ionen de cel uit, en niet iets anders weer de cel in. 

Bekijk de animatie op: http://bit.ly/9Q4k2 

Ionen transporteren kost energie en die energie wordt geleverd door het hoog energetische molecuul 
adenosine-tri-fosfaat, ofwel ATP. Dit is hetzelfde molecuul dat wordt gebruikt wordt bij inbouwen van 
adenine in mRNA. Als ATP aan het eiwit bindt, splitst het in ADP en los fosfaat. Door de binding van de 
losse fosfaatgroep aan het eiwit verandert het eiwit van vorm, waardoor de chloride-ionen naar buiten 
geloodst worden. Als de fosfaatgroep weer verwijderd wordt, het eiwit wordt gedefosforyleerd, neemt het 
eiwit weer de oorspronkelijke vorm aan; klaar om opnieuw ATP te binden.  

7.7 Beantwoord de CF-vraag 

Hoe werkt een chloride ionenpomp? 
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Hoofdstuk 8. Waardoor ontbreken chloride-ionenpompen? 
Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten helemaal geen CFTR-eiwitten in de membranen van hun cellen 
hebben. Dit is vreemd, want de meest voorkomende mutatie is het ontbreken van drie nucleotiden in het 
gen, waardoor het 508ste aminozuur fenylalanine in het eiwit ontbreekt. Je zou verwachten dat het eiwit 
wel gemaakt wordt, maar dat het wellicht niet werkt. Waardoor ontbreekt het toch volledig in veel 
patiënten? Op basis van deze waarneming kun je vermoeden dat er meer mechanismen in een cel een rol 
spelen bij het aanmaken, controleren en transporteren van eiwitten dan er tot nu toe besproken zijn. Hoe 
wordt bijvoorbeeld een eiwit dat in het cytoplasma gemaakt wordt, naar het membraan gebracht en hoe 
‘weet’ de cel welke eiwitten naar het membraan gebracht moeten worden? De algemene vraag van dit 
hoofdstuk is: 

Hoe komen eiwitten op het juiste moment op de juiste plek in actie? 

8.1 Samenspel van celprocessen 

Als je je gaat verdiepen in wat er in cellen allemaal gebeurt om alle processen op de juiste manier te 
laten verlopen, kom je er al snel achter dat op dit terrein nog grote wetenschappelijke uitdagingen 
liggen. Het functioneren van een cel is zo ingewikkeld dat de wetenschap pas aan het begin staat van het 
ontrafelen van al deze processen. Hoewel we dus wel de hele DNA-code van een menselijke cel kennen, 
begrijpen we nog lang niet hoe een cel precies functioneert. 

Vraag 8-1 The inner life of the cell 
Om een beeld te krijgen hoe ingewikkeld het samenspel van allerlei eiwitten in de cel eigenlijk is, bekijk 
je de volledige versie van de film ‘the inner life of the cell’.  
De film laat zien hoe een witte bloedcel in een bloedvat de plek herkent waar een ontsteking zit. 
Vervolgens verandert de cel volledig van vorm en kruipt tussen de bloedvatcellen door naar de ontsteking 
toe. Laat je niet afleiden door alle Engelse termen en de uitleg, maar probeer vooral allerlei verschillende 
eiwitten te onderscheiden. Je kunt de film vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=FzcTgrxMzZk 
Welke vragen roept de film bij je op? 

8.2 Expertopdracht 
Hoewel wetenschappers van veel processen in de cel nog niet alle details kennen, hebben ze bij 
taaislijmziekte een aardig beeld wat er precies mis gaat in de slijmproducerende cellen. In de 
expertopdracht ga je uitzoeken welke processen in de cel allemaal correct moeten verlopen om het CFTR-
eiwit op de juiste plek in de cel te krijgen. Je gaat in groepen aan de slag met de expertopdracht die in 
Bijlage B beschreven staat. 

8.3 Beantwoord de CF-vraag met behulp van de deelvraag 

Waardoor ontbreken in de cellen van veel CF-patiënten de ionenpompen volledig?  

Hoe komen ionenpompen in normale cellen in het membraan? 
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Hoofdstuk 8. Waardoor ontbreken chloride-ionenpompen? Moleculen in Leven 
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Moleculen in Leven Hoofdstuk 9. Oriëntatie op studie en beroep 

Hoofdstuk 9. Oriëntatie op studie en beroep 

Onderzoek naar de moleculaire oorzaak van ziektes en het bedenken én ontwerpen 
van oplossingen 

In deze module heb je gezien dat er veel kennis nodig om is de oorzaak van een ziekte te achterhalen, 
en dat technische ontwikkelingen hierbij ook een belangrijke rol spelen. Er is kennis nodig van moleculen, 
hoe deze moleculen werken in het lichaam, en van allerlei levensprocessen. Laboratorium- en 
computertechniek zijn onmisbaar om onderzoek te kunnen doen naar deze dingen, maar ook om op deze 
dingen in te kunnen grijpen. Vanzelfsprekend zijn er dus ook erg veel beroepen  in dit gebied. 

Moleculair biologen bestuderen cellen op het kleinste niveau: dat van de moleculen. De verschillende 
moleculaire eenheden in de cel, zoals het DNA, het eiwit en het cytoplasma worden onderzocht. Voor elk 
van die verschillende onderdelen worden andere technieken gebruikt om ze op te helderen. Het feit dat 
het DNA een methode is om erfelijke informatie te bewaren, is ontdekt door de moleculaire biologen 
Francis Crick en James Watson in 1853.  

Binnen de biochemie worden de chemische verbindingen van bijvoorbeeld aminozuren, eiwitten, DNA, 
polysachariden en vetten onderzocht. Dat zijn allemaal structuren die bijdragen aan levensprocessen. 
Een biochemische ontdekking was bijvoorbeeld de ontdekking van enzymen! Biochemici kijken ook naar 
oorzaken en oplossingen van ziektes op moleculair niveau.  

Biomedische wetenschappers richten zich ook op wetenschappelijk onderzoek. Maar hierbij kan gaan van 
de moleculaire biologie tot aan het hele organisme. Bij biomedische wetenschappen gaat het 
voornamelijk om de oorzaak van ziektes te ontrafelen, waardoor uiteindelijk oplossingen verzonnen 
kunnen worden; eigenlijk zoals deze module ook in elkaar zat.  

Behalve beroepen die levensprocessen onderzoeken, zijn er ook technische beroepen die belangrijk bij dit 
onderzoek, zoals biotechnologie en biomedische technologie. Biotechnologie is een breed vakgebied wat 
loopt vanaf het aanbrengen van veranderingen in DNA (bijvoorbeeld een correct gen inbrengen om een 
kapotte te vervangen!) tot aan het produceren van nieuwe organen. Biotechnici zetten dus biologie in als 
basis voor technologie. Dit is anders bij biomedische technologie. Biomedische technici proberen te 
begrijpen hoe een ziekte werkt en ontwerpen technologische oplossingen, zoals een pacemaker en 
protheses, maar ook apparatuur zoals MRI-scanners. 

Spreken één of meerdere van deze beroepen je aan? Neem dan eens een kijkje bij de volgende WO-
opleidingen (de lijst is niet volledig): 

Biologie (Universiteit Utrecht, VU Amsterdam, Leiden Universiteit) 
Molecular Science and Technology (Leiden Universiteit) 
Moleculaire Levenswetenschappen (Wageningen UR) 
Technical Medicine (TU Twente) 
Life Science and Technology (TU Delft) 
Biomedical Engineering (TU Twente) 
Biomedische Wetenschappen (Universiteit Utrecht, VU Amsterdam, Leiden Universiteit) 
Biotechnologie (Wageningen UR) 
Biomedische technologie (TU Eindhoven) 
Medische natuurwetenschappen (VU Amsterdam) 
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Hoofdstuk 9. Oriëntatie op studie en beroep Moleculen in Leven 

 
Opdracht oriëntatie op studie en beroep:  
Breng een van de bovenstaande beroepen in kaart. Probeer dit te doen door iemand uit het werkveld te 
interviewen, of door een dagje mee te lopen. Kun je niemand uit het werkveld bereidt vinden om jou te 
helpen? Haal dan je informatie ergens anders vandaan (bijvoorbeeld van interviews die op internet/ 
youtube te vinden zijn of benader universiteiten).  

- Beschrijf wat het beroep inhoudt.  

-Beschrijf hoe een werkdag eruit ziet van de persoon die jij hebt geïnterviewd, hoe diegene in dit 
werkveld terecht is gekomen, en wat er verder allemaal bij het beroep komt kijken (zoals ethische 
aspecten, financiering  van het onderzoek, publicaties, buitenland etc.).  

-Beschrijf of jij denkt dat je goed zou zijn in dit werk (en waarom) en welke aspecten jij aantrekkelijk en 
minder aantrekkelijk vindt.  

Schrijf hierover ongeveer 1 A4tje.  

42  



 Bijlage 

Bijlage A Poster opdracht 
Tijdens deze module zul je zelf de moleculaire mechanismen proberen te achterhalen van een gekozen 
ziekte, aandoening of biologisch fenomeen. Je presenteert je bevindingen door middel van een poster. 
Om tot een goede poster te komen, schrijf je eerst een samenvatting van de moleculaire mechanismen 
die je in de literatuur gevonden hebt. Het schrijven van de samenvatting gebeurt tijdens de les. De 
voorbereidingen doe je in je eigen tijd.  

Wat houdt de posteropdracht in? 
• Een literatuuronderzoek over een moleculair biologisch onderwerp 
• Je voert de opdracht uit in een drietal uit dezelfde klas 
• Je doet schriftelijk verslag van je literatuuronderzoek in de vorm van een samenvatting 
• Je presenteert je literatuuronderzoek in de vorm van een poster 

Doel van de posteropdracht 
• Je verdiepen in een specifiek moleculair biologisch onderwerp 
• In je onderzoek laat je zien dat je de theorie over moleculaire mechanismen binnen een cel 

beheerst 
• In de samenvatting onderscheid je hoofd- en bijzaken; je maakt gebruik van een goede structuur  
• De samenvatting van je literatuuronderzoek is een hulpmiddel voor het maken van je poster 
• De samenvatting geeft een inhoudelijk beeld van de poster. Deze samenvatting wordt ook 

uitgereikt aan de beoordelaars van je poster.  

Uitvoering literatuuronderzoek 
• De bedoeling is dat je vooraf in je eigen tijd artikelen gaat zoeken 1 en lezen.  
• Voordat je aan de poster gaat werken schrijf je eerst met je team een samenvatting van jullie 

bevindingen. Het is belangrijk dat je van te voren je artikelen gelezen hebt en de hoofdlijnen 
kent. Het is erg handig als je belangrijke punten hebt opgeschreven met referenties naar de 
bron, zodat je weet waar je het vandaan hebt gehaald. In je groep spreek je af wie welk deel van 
het literatuur onderzoek voor zijn rekening neemt.  

• Tijdens de les ga je met je groep de samenvatting schrijven. Je mag geen geschreven 
samenvatting of delen daarvan meenemen. De reden hiervoor is dat de docent je samenvatting 
wil zien ontstaan en dat je een samenvatting maakt die echt samen gemaakt is.  

• De samenvatting zal niet meer dan 1 A4-tje zijn. Dit is een essentieel onderdeel in het maken 
van een goede poster. Na het maken van een goede samenvatting wordt het maken van een 
poster een stuk eenvoudiger.  

• Voor je start met het maken van de poster geef je je docent/begeleider inzage in de 
samenvatting van je literatuuronderzoek met daarin goede bronvermeldingen.  

• Op basis van de samenvatting maak je een poster. De poster presenteer je tijdens de centrale 
presentatie. De poster en je kennis over de inhoud worden beoordeeld door medeleerlingen en 
docenten. 

Keuzemogelijkheden 
• Je kiest als drietal een moleculair biologisch onderwerp uit de onderstaande lijst. Een geheel 

eigen onderwerp is mogelijk toegestaan na uitvoerig overleg met je docent. 
• Noteer je keuze op de intekenlijst. Als een andere groep hetzelfde onderwerp wil doen, overleg je 

met je docent.  

1 Het zoeken van goede literatuur/artikelen is een kunst op zich. Je kan beginnen door eerst in populair 
wetenschappelijke sites te zoeken als Kennislink of Noorderlicht. Hier staan vaak bronvermeldingen bij 
die je weer verder kunnen helpen. Probeer ook te zoeken in het Engels. De Engelse wikipedia bevat 
overigens vaak veel meer wetenschappelijke termen dan de Nederlandse. Houd bij het zoeken naar 
geschikte bronnen in de gaten dat het in deze opdracht gaat om mechanismen op moleculair niveau. 
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 Bijlage 

Onderwerpen voor de posteropdracht met een aantal toegankelijke bronnen: 

Exon skipping als therapie voor Duchenne? 
• http://www.erfelijkheid.nl/content/duchenne 
• http://www.humgen.nl/lab-vdeutekom/publications/Duchenne_Analyse_07_07.pdf 
• http://www.ygyh.org/dmd/whatisit.htm  

De ziekte van Huntington. Wat is de stand van zaken in de wetenschap over oorzaak? En 
mogelijke aangrijpingspunten voor een therapie  of medicijn?  

• http://www.erfelijkheid.nl/content/ziekte-van-huntington 
• http://www.ygyh.org/hd/whatisit.htm  
• http://web.stanford.edu/group/hopes/cgi-bin/hopes_test/science-of-hd/ 

Hoe werkt het anti-kanker medicijn Gleevec? 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Imatinib 
• http://uk.youtube.com/watch?v=7ZMVQ1Vbb7Y 
• http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=405 
• http://www.insidecancer.org/ klik ‘targeted therapies’ 

Hoe werkt het medicijn Herceptin dat bij borstkanker gebruikt wordt?  
• http://www.kennislink.nl/publicaties/diagnose-van-de-genen 
• http://uk.youtube.com/watch?v=IeE3K7U9fTQ  
• http://www.insidecancer.org/ klik ‘targeted therapies’ 

Triple therapie in de strijd tegen HIV. Een gouden aanpak, maar voor hoelang? 
• http://www.kennislink.nl/publicaties/cicero-9-april-1999-aids-verandert-van-karakter 
• http://www.kennislink.nl/publicaties/ongevoelig-hiv-beukt-tegen-de-dijken  
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Hiv-remmer  
• http://whyfiles.org/035aids/index.html  

Hoe kan een tumor resistent worden voor chemotherapie? 
• http://www.nieuwsbank.nl/inp/2000/12/20/B002.htm  
• http://en.wikipedia.org/wiki/ATP-binding_cassette_transporter  

Het griepvirus; waarom elk jaar nieuwe vaccins? 
• http://www.kennislink.nl/web/show?id=128220  
• http://www.kennislink.nl/publicaties/dossier-griep-op-wereldtournee 

Hoe werkt BOTOX? 
• http://health.howstuffworks.com/botox1.htm  
• http://en.wikipedia.org/wiki/Botulinum_toxin 
• http://www.kennislink.nl/web/show?id=96383&vensterid=811&cat=60360  

De pijnstiller VIOXX; van de markt gehaald, maar hoe werkt het middel? 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Rofecoxib  
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclo-oxygenase  
• http://www.nature.com/nrc/journal/v1/n1/fig_tab/nrc1001-011a_F1.html 

Een virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt? 
• http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/19728610/  
• http://www.erfelijkheid.nl/content/dna-test-toont-hoger-risico-op-baarmoederhalskanker-aan 
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Humaan_papillomavirus  

Secretase; van Alzheimer- naar Kankermedicijn? 
• http://www.kennislink.nl/web/show?id=140034 
• http://www.npowetenschap.nl/nieuws/artikelen/2005/juni/Rem-op-darmkanker.html 
• http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/22816499/  

Verkeerd cholesterol; erfelijke hypercholesterolemie? 
• http://www.bloedlink.nl/?bwr_id=109473&109474_sub_id=109476  
• http://www.kennislink.nl/publicaties/cholesterol-slaat-op-tilt  
• http://en.wikipedia.org/wiki/LDL_receptor  

Golden Rice, wat hebben Potrykus en Beyer gemaakt en hoe? 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_rice 
• http://www.kennislink.nl/publicaties/meer-vitamine-a-in-gouden-rijst 
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Caroteen 
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 Bijlage 

Eigen Onderwerp 
Een onderwerp is alleen geschikt voor deze posteropdracht als het op moleculair niveau uitgewerkt kan 
worden. Het moet dus gaan over de werking van bepaalde moleculen in een cel (bijvoorbeeld een gen, 
een eiwit of een medicijn). Een artikel van www.kennislink.nl of www.noorderlicht.nl kan een goede basis 
zijn voor de posteropdracht. Neem het artikel mee als je het onderwerp laat beoordelen. 

Beoordelen van de posters 
Je poster wordt beoordeeld door je medeleerlingen, maar ook jij bent een beoordelaar van een poster. Je 
doet dit in een carrousel. Van je groep van 3 leerlingen blijft er altijd 1 bij de poster. Deze zal de poster 
presenteren aan de beoordelaars. De 2 andere groepsleden beoordelen op dat moment samen een 
andere poster. Na een ronde wisselt 1 van de 2 beoordelaars met de presentator. Na 3 rondes heeft 
iedereen 1 maal de poster gepresenteerd en heeft iedereen 2 posters beoordeeld.  

Als de posters beoordeeld zijn volgt er een discussie over de vraag wat de inhoudelijke overeenkomsten 
zijn tussen jullie eigen poster en de drie posters die jullie beoordeeld hebben. Jullie uitkomsten vermeld 
je op de achterkant van het beoordelingsformulier. 
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 Bijlage 

Bijlage B Expertopdracht Cystic Fibrosis 

Introductie 
In deze opdracht worden jullie expert in één van de cellulaire en moleculaire processen die bij Cystic 
Fibrosis een rol spelen. Als expert draag je je kennis over op je klasgenoten. Je klasgenoten worden 
vervolgens getoetst op hun verkregen kennis met een korte diagnostische toets. 

Beschikbare bronnen: 

Maak gebruik van de bronnen die bij je onderwerp genoemd staan. Gebruik daarnaast Wikipedia om de 
algemene termen voor de betrokken celprocessen te vinden. Als de term niet via de Nederlandse 
Wikipedia te vinden is, zul je de Engelstalige moeten gebruiken. Daarop staan veel meer termen 
uitgelegd. 

Als je op school de beschikking hebt over biologie handboeken zoals ‘Biology’ van Campbell, kun je 
daarin de in de opdracht genoemde algemene processen opzoeken. 

Groep 1: Het CFTR-gen en het CFTR-eiwit 
Jullie worden experts op het gebied van het CFTR-gen en het daaruit gevormde CFTR-eiwit. Beantwoord 
in ieder geval de volgende vragen: 

• Op welk chromosoom ligt het CFTR-gen? 
• Uit hoeveel baseparen bestaat het CFTR-gen? 
• Uit hoeveel exonen bestaat het gen? 
• Hoe lang is het mRNA? Hoeveel % van het gen bestaat uit niet-coderende stukken? 
• Uit hoeveel aminozuren bestaat het CFTR-eiwit? Hoeveel % van de nucleotiden in het mRNA 

coderen niet voor een aminozuur? 
• Beschrijf de bouw van het eiwit, wat zijn de verschillende domeinen? 
• Wat is een nucleotide-binding domain (NBD) en wat is de functie van dit domein? 
• Waar zit de mutatie die het meest voorkomt bij CF-patiënten? 
• Geef een logische verklaring voor het feit dat CF een recessieve aandoening is (zie ook 

wikipedia). 

Gebruik o.a. de volgende bronnen: 

• http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/posters/chromosome/cftr.shtml  
• http://users.ox.ac.uk/~genemed/ (klik op Cystic Fibrosis) 

Groep 2: Het transport van het CFTR-eiwit naar het membraan 
Jullie worden expert op het gebied van eiwittransport. CFTR is een transmembraaneiwit. Het transport 
naar het membraan is cruciaal om een goed werkende slijmproducerende cel te krijgen. Beantwoord in 
ieder geval de volgende vragen: 

• Wat betekent ‘transmembraaneiwit? (transmembrane protein) 
• Op welke locatie in de cel worden eiwitten gemaakt die naar het membraan moeten? 
• Transmembraaneiwitten worden eerst in het membraan van een blaasje vastgezet en vervolgens 

versmelt dit blaasje met het celmembraan. Geef de route aan vanaf de aanmaak van het CFTR-
eiwit tot de plaats van bestemming. 

• Hoe ‘weet’ de cel dat een eiwit een transmembraan eiwit is? 
• Hoe ‘weet’ de cel welke delen van het eiwit in en welke buiten het membraan moeten steken? 

Gebruik o.a. de volgende bronnen: 
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?highlight=ER&rid=mboc4.section.2202#2204  
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=mboc4.figgrp.2212  
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=mboc4.figgrp.2227  

Groep 3: Aanmaak van ATP als energiebron voor CFTR 
Let op! Weinig bronnen bij geleverd. 

Het CFTR-eiwit pompt chloride-ionen. Het uitvoeren van deze functie kost energie. Zoals bij de meeste 
processen in de cel, wordt het hoogenergetische molecuul ATP als energiebron gebruikt. Het CFTR-eiwit 
heeft hiervoor twee ATP-bindingsplaatsen . Jullie worden in deze opdracht expert op het gebied van ATP 
productie in de cel: 

• Op welke plek in de cel vindt ATP productie plaats? 
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 Bijlage 

• Hoe heten de eiwitten die ATP produceren? 
• Schrijf de netto reactievergelijking op van de synthese van ATP. 
• Beschrijf aan de hand van de beelden de werking van het eiwit dat ATP maakt. 
• In de animaties is te zien dat protonentransport de drijvende kracht is achter ATP vorming.  
• Waar bevinden de protonen zich voordat ze door het eiwit heen gaan? 
• Hoe ontstaat de protonen gradiënt? 
• Wat is de brandstof van de cel?  

Gebruik o.a. de volgende bronnen: 
• http://www.youtube.com/watch?v=3y1dO4nNaKY  
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Adenosinetrifosfaat 
• Cambell Biology, Cambell Neill, A. Reece, Jane, B, 6 -8 th edition, vraag je docent naar dit en 

andere studieboeken over dit onderwerp  

Groep 4: Eiwit vouwing en afbraak van verkeerde gevouwen CFTR-eiwitten 
Jullie worden expert op het gebied van eiwitafbraak. Als het CFTR-eiwit niet goed gevouwen is, zal het 
door de cel vernietigd worden. Beantwoord in ieder geval de volgende vragen: 

• Door welke moleculen worden eiwitten ‘geholpen’ om op de juiste wijze te vouwen? 
• Hoe heet het label dat aan eiwitten wordt gekoppeld als ze afgebroken moeten worden? 
• Beschrijf in eigen woorden wat er gebeurt als een eiwit afgebroken moet worden. 

Gebruik o.a. de volgende bronnen: 
• http://nl.youtube.com/watch?v=4DMqnfrzpKg  
• http://nl.youtube.com/watch?v=w2Qd6v-4IIc 

Uitvoering: 

Lees eerst de onderstaande deelopdrachten door om een totaalbeeld van de opdracht te krijgen. 

Vooraf: introductie van de opdracht; indelen van de groepen en van de onderwerpen 
Verdelen van taken; bestuderen en uitdiepen van onderwerp 
Ieder groepslid probeert via bronnen volledig begrip te krijgen van het toebedeelde regulatiemechanisme. 
Als groep maak je eerst een heldere taakverdeling: wie houdt de voortgang in de gaten? Wie onderhoudt 
contacten met de docenten over de voortgang? Wie bestudeert papieren bronnen? Wie zoekt op internet? 

Uitwisseling van kennis; formuleren van vragen 
Kom weer met je vijftal samen. Binnen de groep wissel je de gevonden kennis uit en ondervraag je 
elkaar. Op deze manier wordt ieder lid van de groep expert in dit onderwerp. Als expert ben je in staat je 
kennis over te dragen op je klasgenoten. 

Als groep formuleer je twee vragen met antwoorden: één kennisvraag en één begrips- of 
toepassingsvraag. Laat de vragen door je docent beoordelen, digitaliseer ze en mail ze naar je docent. 
Door zelf vragen te bedenken controleer je of je als expertgroep èn als lid ook werkelijk zoveel weet dat 
je kritische vragen over je onderwerp kunt beantwoorden. 

Voorbereiden van de uitwisseling met niet-experts 
Als groep bereid je de uitwisseling met de niet-experts voor. Bedenk wat je wilt gaan uitleggen en welke 
materialen je daarvoor nodig hebt. Tip: geef de informatie weer in de vorm van schema’s of figuren. De 
uitleg aan de niet-experts mag maximaal 8 minuten duren. 

Uitwisselen van kennis met niet-experts 
Er worden nieuwe groepen samengesteld: 5 experts (uit elke groep één) vormen samen een nieuwe 
groep. In elke nieuwe groep zitten dan 5 experts, elk met zijn/haar expertise op het gebied van zijn 
onderwerp. Iedere expert heeft 8 minuten de tijd om het onderwerp aan de niet-experts uit te leggen. 

De niet-experts maken aantekeningen en stellen vragen over zaken die niet duidelijk zijn. 

Maken en bespreken van diagnostische toetsvragen 
Om te zien of de verschillende regulatiemechanismen door iedereen begrepen zijn, maakt iedereen de 
vragen die eerder door de expertgroepen zijn geformuleerd. De antwoorden worden klassikaal 
nabesproken. 

Achteraf: evaluatie en afronding 
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Bijlage C Slotopdracht Cystic Fibrosis 

Opdracht 
Eline heeft Cystic Fibrosis. Ze ondergaat veel behandelingen en gebruikt verschillende medicijnen om de 
klachten bij haar ziekte te beperken. Geen van deze behandelingen pakt echter de oorzaak van de ziekte 
aan. Aan jullie de taak een oplossing te bedenken waarmee je de oorzaak van de ziekte op moleculair 
niveau aanpakt.  

Beschrijf de drie verschillende reparaties in de slijmproducerende cellen die in theorie mogelijk zijn. Voor 
deze drie mogelijkheden moet je denken aan de drie typen ‘moleculen in leven’ die in deze module aan 
bod gekomen zijn. 

Beschrijf per oplossing wat de randvoorwaarden zijn om deze methode succesvol te laten zijn. De twee 
volgende vragen moet je in ieder geval beantwoorden: 

• Moet de behandeling steeds herhaald blijven worden of is het eenmalig? 
• Mag de behandeling in alle cellen terecht komen of moet het alleen in de cellen komen die CFTR-

chloridepompen moeten maken? 

Leid uit deze randvoorwaarden af waarom deze oplossing (nog) niet met succes toegepast kan worden. 

 

Probeer de opdracht in eerste instantie te maken zonder gebruik te maken van internet. Pas als je aan 
het einde nog heel gerichte vragen hebt, kun je proberen die met behulp van informatie op internet te 
beantwoorden. Gebruik internet of informatie van een expert om de volgende vraag te beantwoorden: 
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Bijlage D Startopdracht 
DNA, translatie, transcriptie waarschijnlijk heb je dit in 4VWO al gehad. Door deze startopdracht krijg je 
de stof weer paraat, eventueel ontdek je hiaten die je kunt aanvullen. 

Vraag D-1 Het ribosemolecuul 
a. Omcirkel de suiker, de base en de fosforgroep in het hiernaast 

afgebeelde molecuul.  
b. Nummer de C-atomen van de ribose.  
c. In het plaatje kun je zien dat deze nucleotide een lading heeft 

aan één zijde. Welke kant is negatiever geladen? De 
binnenkant of de buitenkant? 

De erfelijke informatie van een organisme ligt in het DNA 
opgeslagen in de vorm van een code. De code is opgebouwd uit 
vier bouwstenen of basen. Deze basen volgen elkaar op in een 
bepaalde volgorde, bijvoorbeeld ...AGTCGTAATTGGCCCCAATTGCAAAAA...’. Een dergelijke opeenvolging 
of sequentie die instaat voor de aanmaak van één eiwit, noemt men een gen. Het DNA (zoals hieronder 
afgebeeld) bestaat uit suikers (deoxyribose) en fosfaten. Aan elke suiker is één van de volgende basen 
gebonden: adenine, guanine, cytosine en thymine. DNA komt steeds voor als een dubbele helix, de twee 
ketens in het dubbelmolecuul worden bijeen gehouden door waterstofbruggen tussen de basen. 

Vraag D-2 De DNA streng  
a. Zet de onderstaande termen op de juiste plek. 
adenine, thymine, cytosine, guanine, uracil, fosfaat, deoxyribose, waterstofbrug, backbone, 
stikstofbasen. 

b. Een stuk DNA bevat 33% guanine. Welk percentage adenine, cytosine en thymine vind je in dat stuk? 

Vraag D-3 DNA replicatie 
a. DNA replicatie is semiconservatief. Wat betekent dat? 
b. In welke richting wordt DNA gelezen, van 3’ naar 5’ of van 5’ naar 3’? 
c. In welke richting wordt de nieuwe keten gemaakt? 
d. Welke groep wordt er afgesplitst om de benodigde energie te leveren? 
e. Wat betekent het voor de nieuwe streng (lagging strand) dat het DNA slechts in één richting 

afgelezen kan worden? 
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Vraag D-4 Transcriptie en translatie 
DNA heeft de “code” die leidt tot de vorming van eiwitten. 
Die vorming van eiwitten gebeurt in de ribosomen. DNA 
kan de kern echter niet verlaten en daarom is er een 
boodschapper nodig die ervoor zorgt dat de informatie naar 
de ribosomen wordt vervoerd. Omdat er verschillende 
soorten RNA zijn, heet het RNA waar de boodschap van het 
DNA op over wordt gebracht het boodschapper-RNA (of 
mRNA).  
a. Waar vindt de transcriptie plaats? 
b. Wat zijn de verschillen tussen DNA en RNA? 
c. Wat wordt er op het 5’-einde van mRNA gezet? 
d. Wat is de functie van dit onderdeel? 
e. In het Nederlands betekent translation vertaling, maar 

wat wordt hier nu eigenlijk vertaald? 

Vraag D-5 Aminozuren 
De informatie op het RNA wordt nu omgezet in aminozuren. 
Dit gebeurt per 3 basen die voor 1 aminozuur coderen. Zo’n 
triplet van basen heet een codon. In je BINAS staat in tabel 
70E deze genetische code. Deze code is voor elk organisme 
op aarde hetzelfde! 

a. Voor hoeveel verschillende aminozuren kan er zo gecodeerd worden? 
Elk aminozuur bestaat uit een centrale koolstof (de Cα), een aminogroep, 
een carboxylgroep (= de “zure” groep) en een zijketen (R). 
b. Geef in de figuur de volgende delen van het aminozuur aan: de Cα, 

de aminogroep, de carboxylgroep en de zijketen. 

Er bestaan 20 natuurlijke aminozuren, die enkel verschillen in de 
structuur en samenstelling van de zijketen. Door deze verschillende zijketens heeft elk aminozuur eigen 
specifieke eigenschappen zoals hydrofobiciteit (het niet liefhebben van water als omgeving), lading, 
grootte, zuur-base eigenschappen en de mogelijkheid om waterstofbruggen of covalente bindingen te 
vormen. 

Wanneer meer dan twee aminozuren aan elkaar gebonden zijn, spreekt men van een polypeptide of 
eiwit. De opeenvolging van -NH-Cα-CO-NH-Cα-CO- noemt men de “ruggengraat” of backbone. 

Twee aminozuren kunnen aan elkaar gebonden worden via een peptidebinding. Dit gaat gepaard met 
afsplitsing van 1 H2O molecuul. 

De eigenschappen van aminozuren zijn heel belangrijk voor het opvouwen van een eiwitketen. Zo kunnen 
geladen zijketens ionische bindingen vormen met elkaar of met andere geladen moleculen in de cel. Het 
aminozuur cysteïne bevat een zeer belangrijke zwavel. Twee cysteïnes kunnen onderling een zwavelbrug 
vormen, die heel belangrijk is voor de structuur van de polypeptideketens.  

Vraag D-6 Eiwitten 
a. Geef in onderstaande figuur de peptidebinding aan.  
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b. Geef in de onderstaande figuur de volgende onderdelen aan: polypeptide backbone, ionische binding, 

zwavelbrug, hydrofobe interactie en waterstofbrug. 
c. Hoeveel verschillende dipeptiden kan je maken met deze 20 aminozuren? 
d. En hoeveel verschillende eiwitten, bestaande uit 100 aminozuren? 
e. Teken aan de hand van je BINAS de dipeptiden Leu – Asp en Asp – Leu. Omcirkel en benoem de 

verschillen. 
f. De polypeptide of aminozuur keten wordt in de animatie gehydrolyseerd. Wat bedoelt men daarmee? 

De afspraak in de wetenschappelijke wereld is dat aminozuursequenties (= de volgorde van aminozuren) 
van eiwitten altijd gelezen worden van de N-terminus naar de C-terminus, met andere woorden, van de 
“aminostaart” naar de “carboxylstaart”. 
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Bijlage E Oefenvragen DNA 
Vraag E-1 Wat is de basensamenstelling van Staphylococcus afermentans? 
Een onderzoeker isoleert het DNA van Staphylococcus afermentans en analyseert de basensamenstelling. 
Cytosines vormen 27% van het totaal. Kan hij met behulp van deze informatie een uitspraak doen over 
het gehalte aan adenines? Zo ja, hoe groot is dit? Zo nee, waarom niet? 

Vraag E-2 Wat is de complementaire keten? 
Bekijk het volgende stukje enkelstrengs DNA. 3' TTAAAAAAAGGTAAATTATAGGC 5' 
a. Wat is de basenvolgorde van de complementaire DNA streng? 
b. En van de complementaire RNA streng? 

Vraag E-3 Wat is de coderende DNA-streng? 
De volgorde van de nucleotiden in een stukje mRNA-streng is: 3’ AACGGUGCUUGGACCU 5’. 
Wat is het bijbehorende stukje coderende DNA-streng? 
a. 3’ TTGCCACGAACCTGGA 5’ 
b. 5’ TTGCCACGAACCTGGA 3’ 
c. 3’ AACGGTGCTTGGACCT 5’ 
d. 5’ AACGGTGCTTGGACCT 3’ 

Vraag E-4 Van DNA naar RNA 
Hieronder is een deel van een DNA-molecuul weergegeven. Gegeven is dat in dit geval RNA-polymerase 
zich verplaatst van rechts naar links langs het weergegeven stukje DNA. Het hele stukje wordt in dit 
geval in mRNA vertaald. 
5' ACTCAACGTTAC 3' 
3' TGAGTTGCAATG 5' 
Wat is de basenvolgorde in het stukje mRNA dat door RNA-polymerase wordt gevormd? Geef daarbij ook 
het 5'-uiteinde en het 3'-uiteinde aan. 

Vraag E-5 Het erfelijk materiaal van een virus 
Een onderzoeker stelt de samenstelling van het erfelijk materiaal van een bepaald virus vast: cytosine 
17%, adenine 27%, uracil 31% en guanine 25%. 
Welke twee verschillen tussen dit virusmateriaal en menselijk erfelijk materiaal kun je uit deze gegevens 
afleiden? 

Vraag E-6 Gegeven is de volgende eukaryotische DNA-sequentie: 
5’ ...TATAAACCTCGACAACCAATCGTAAAAACCACTGAAGATCT...3’ 
3’ ...ATATTTGGAGCTGTTGGTTAGCATTTTTGGTGACTTCTAGA...5’ 
a. Wat zou de rol kunnen zijn van de eerste 6 gegeven basenparen? 
b. Wat is de ‘template’ streng? De onderste of de bovenste streng? 
c. Geef de sequentie van het mRNA. 
d. Door mutatie verandert de T op de 3e positie in de 5’-3’streng in een G. Wat is het gevolg? 
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Vraag E-7 De replicatiereactie 
Kijk zorgvuldig naar de structuren van onderstaande componenten. Een van de twee componenten wordt 
toegevoegd aan een replicatiereactie. Daarin bevindt zich een stukje DNA plus alle componenten om dat 
stukje DNA te kunnen repliceren. 

 
a. Wat verwacht je als component A wordt toegevoegd in grote overmaat vergeleken met het aanwezige 

deoxycytosine trifosfaat (dCTP)? 
b. Wat gebeurt er als je component A toevoegt, waarvan de concentratie 10% van de concentratie is 

van dCTP. 
c. Wat gebeurt er als component B wordt toegevoegd onder dezelfde omstandigheden. 

Vraag E-8 mRNA en rRNA 
Hoe kan eukaryotisch mRNA worden gescheiden van andere RNA’s zoals ribosomaal RNA? Geef 2 
mogelijkheden. Hint: er bestaan bolletjes, zo groot als suikerkristallen, die voorzien kunnen worden van 
reactieve moleculen als eiwitten, DNA, RNA, enz. Die bolletjes kan je gemakkelijk verwijderen uit een 
oplossing te centrifugeren. 

Vraag E-9 Wat is de code voor... 
Wat is de basenvolgorde van een gedeelte van een gen dat codeert voor de peptide sequentie NH2-Met-
Trp-COOH? Teken beide DNA strengen en geef de polariteit aan. 

Vraag E-10 Welke eiwitten worden er in vitro gevormd? 
De volgende polyribonucleotiden werden elk afzonderlijk aangeboden aan een in vitro (betekent: in een 
reageerbuis) eiwitsynthesesysteem: 
a. poly (AC) 
b. poly (UAC) 
c. poly (AAG) 
d. poly (GAU) 
e. poly (UAUC) 
Initiatie in het gebruikte in vitro systeem verloopt slordig, en kan op iedere willekeurige positie 
plaatsvinden. Welke aminozuren zullen er ingebouwd worden bij deze vijf experimenten? 

Vraag E-11 Welke eiwitten worden er in een bacterieel in vitro systeem gevormd? 
In een bacterieel in vitro eiwitsynthese systeem wordt het volgende kunstmatige mRNA gebruikt: 
5'- A A G U C C G G U G G C U C U A G A U G A G U A A G U A -3' 
De initiatie van de translatie verloopt in dit systeem slordig: de translatie kan bij willekeurige nucleotiden 
in het mRNA starten. De terminatie verloopt echter correct, zoals dat in vivo pleegt te gebeuren. 
Wat is de aminozuurvolgorde van het langste polypeptide dat in dit eiwitsynthese systeem 
gesynthetiseerd kan worden? Geef aan, waar het NH2-, en waar het COOH-uiteinde van het polypeptide 
is. Gebruik voor de namen van de aminozuren de afkortingen die in de codetabel gebruikt worden. 

Vraag E-12 Aminozuren 
a) Met welk aminozuur wordt een tRNA molecuul beladen, dat het anticodon 5' A U G 3' heeft? 
b) Door een mutatie verandert het anticodon van tRNAPhe van 5’ GAA 3’ in 5’ GAC 3’. Wat is het 

gevolg? 
c) Door een chemische reactie wordt Cys-tRNACys veranderd in Ala-tRNACys. Wat voor gevolg heeft de 

verandering voor het gemaakte eiwit? 
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Vraag E-13 5-bromouracil 
Het thymine analoog 5-bromouracil is een mutagene verbinding. Het veroorzaakt de omzetting van de 
ene purine (A of G) in de andere en van de ene pyrimidine (C of T) in de andere. 
Welk of welke van de volgende aminozuursubstituties verwacht je dat het meest zullen optreden als 
gevolg van mutagenese met 5-bromouracil? 
a. Met  Val 
b. Met  Leu 
c. Lys  Thr 
d. Lys  Gln 
e. Pro  Arg 
f. Pro  Ser 

Vraag E-14 Uit hoeveel aminozuren bestaat het eiwit? 
Drie stukjes eiwit (P, Q en R) worden met behulp van drie verschillende moleculen mRNA met de 
volgende basenvolgorde gemaakt, zonder dat je weet in welke richting het ribosoom het stuk afleest: 
P AGAGAGAGAGAGAGAGAG 
Q CAUCAUCAUCAUCAUCAU 
R AAUGAAUGGAUGAAUGAAUGGAUG 
Welke van de volgende antwoorden toont het juiste aantal verschillende aminozuren waaruit het stukje 
eiwit is opgebouwd? 
 P Q R 
A 2 1 4 
B 1 3 2 
C 2 1 3 
D 3 1 4 

Vraag E-15 Wat is de volgorde van eiwitsynthese? 
Hieronder staan enkele gebeurtenissen die optreden tijdens de eiwitsynthese: 
1 het ontstaan van peptidenbindingen 
2 de transcriptie 
3 het ontstaan van een codon – anticodonbinding 
Wat is de juiste volgorde van deze gebeurtenissen? 

Vraag E-16 Van onderstaand DNA fragment wordt een mRNA overgeschreven dat 18 
nucleotiden lang is en één start- en één stop-codon bevat in hetzelfde leesframe. 
T A C C G A C T C T G C A T G A T T 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 
A T G G C T G A G A C G T A C T A A 
a. Wat is de nucleotiden volgorde van dit mRNA? Geef aan, waar het 5' en waar het 3' uiteinde van dit 

mRNA is. 
b. Geef ook de 5' - 3' polariteit aan bij elk van de twee polynucleotideketens van bovenstaand DNA 

fragment. 
c. Wat is de aminozuurvolgorde van het polypeptide dat door het hierboven genoemde mRNA gecodeerd 

wordt? Geef aan, waar het NH2- en waar het COOH-uiteinde van dit polypeptide is. 

Vraag E-17 Prokaryoot en Eukaryoot mRNA 
Waarin verschilt een prokaryotisch mRNA van een eukaryotisch? 

Vraag E-18 Ribosoom 
Hoeveel soorten RNA zitten er in een actief ribosoom? 
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Vraag E-19 Constant Spring 
Sommige mensen hebben een afwijkend type hemoglobine, Constant Spring genaamd. Het normale α-
polypeptide van hemoglobine heeft een lengte van 141 aminozuren. Bij Constant Spring is de α-keten 
172 aminozuren lang! 
a. Leg uit hoe Constant Spring kan ontstaan uit het wildtype gen door middel van een substitutiemutatie 

of een frameshiftmutatie. 
Aminozuur 142 is in Constant Spring een glutamine. Van drie andere afwijkende α-ketens is de sequentie 
ook bepaald. Zij waren 172 aminozuren lang en op positie 142 bezaten ze een Glu, Ser of Lys residu. 
b. Wat zou het oorspronkelijke stopcodon kunnen zijn? 
c. In alle vier de mutanten zijn aminozuren 143 tot 172 identiek. Pleit dit alles voor frameshift- dan wel 

substitutiemutaties? Leg uit! 

Vraag E-20 Progeria 
Het verschil tussen een kort leven van circa 13 jaar en een normaal leven van ruim 75 jaar wordt soms 
veroorzaakt door één veranderd basenpaar. Dit bleek toen onderzoekers de genetische oorzaak 
ontdekten van de zeer zeldzame verouderingsziekte Hutchinson-Gilford Progeria Syndroom (HGPS). 
Bij patiënten die lijden aan deze ziekte is in een bepaald gen in chromosoom 1 op een bepaalde plaats de 
base cytosine (C) door thymine (T) vervangen. Hierdoor is op die plaats het triplet GGC in de coderende 
DNA-streng veranderd in GGT. (De coderende streng is de complementaire streng van de template.) Zo’n 
verandering zal veelal niet tot een verandering in het door dit gen gecodeerde eiwit leiden. Maar bij deze 
mutatie gaat het toch mis, namelijk tijdens de vorming van het mRNA. Het gevormde eiwit (lamine A) 
wordt hierdoor vijftig aminozuren korter dan normaal en dat heeft een funeste invloed op de vorm en het 
functioneren van het kernmembraan. 
a. Leg uit waardoor een mutatie van GGC naar GGT veelal niet tot een verandering in het door dit gen 

gecodeerde eiwit zal leiden. 
 

Genen bestaan behalve uit gedeelten die coderen voor aminozuren 
(exonen) uit niet-coderende fragmenten (introns). Deze introns 
worden bij de vorming van functioneel mRNA uit pre-mRNA met 
behulp van enzymen weggeknipt, waardoor alleen de exonen 
overblijven die aan elkaar worden gekoppeld. Die enzymen 
knippen op plaatsen met een bepaalde reeks basen in het RNA. In 
de afbeelding is schematisch een willekeurig gen met introns en 
exons afgebeeld. Te zien is hoe vanuit het gen in vier stappen het 
eiwit P wordt gemaakt.  
b. Welke van de volgende beweringen over de genummerde delen 

in de afbeelding is juist?  
i De hoeveelheid thymine in (1) is gelijk aan die in (2). 
ii Functioneel mRNA wordt aangegeven met (3). 
iii Het aantal aminozuren in (5) is gelijk aan het aantal 

nucleotiden in (3). 
iv Het proces tussen (3) en (5) vindt plaats in de kern. 
 
Uit onderzoek is gebleken waardoor het bij de mutant misgaat tijdens de vorming van mRNA voor het 
lamine A: er is een extra knipplaats in het 'pre-mRNA'. Deze nieuwe knipplaats bevindt zich in het 
voorlaatste exon, waardoor het laatste intron 150 nucleotiden langer wordt. In de uitwerkbijlage is in een 
tabel schematisch het gen voor lamine A met introns en exons weergegeven. 
Aangegeven is waar in het mutantgen een extra knipplaats ontstaat. Stel dat de vorming van lamine A 
vanuit het lamine A-gen op overeenkomstige wijze kan worden voorgesteld als de vorming van eiwit P 
vanuit gen P in de afbeelding. 
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c. Teken in de onderstaande figuur  schematisch hoe de vorming van het afwijkende lamine A vanuit 
het mutantgen A op overeenkomstige wijze kan worden voorgesteld. 

d. Noteer in de uitwerkbijlage in de derde kolom de namen van de getekende structuren (die 
overeenkomen met de structuren 2 tot en met 6 in de afbeelding bij de inleiding). 
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Bijlage F Oefenvragen eiwitten en enzymen 
Vraag F-1 Wat wordt er gesplitst door peptidase? 

Welke binding(en) in onderstaand deel van een eiwitmolecuul 
kan (kunnen) worden verbroken door een peptidase 
(eiwitsplitsend enzym)? 
 
a. alleen 3 
b. alleen 1 en 4 
c. alleen 2 en 5 
d. 1, 2, 3, 4 en 5 

Vraag F-2 De structuur van een eiwit 
De structuur van een wordt bepaald door de aminozuurvolgorde van het eiwit. Als je een genetisch 
gemodificeerd eiwit maakt waarin de aminozuurvolgende exact is omgekeerd, krijg je dan een eiwit met 
dezelfde structuur? Licht je antwoord toe. 

Vraag F-3 Welke aminozuren zitten in het centrum van een eiwit? 
Welk van de volgende aminozuren verwacht je vaker in het centrum van een gevouwen eiwit aan te 
treffen? Welke verwacht je meer aan het oppervlak van het eiwit? Licht je antwoord toe. 
Ser, Leu, Lys, Gln, Val, Ile, Cys-S-S-Cys (twee cysteïnes die een zwavelbrug vormen) 

Vraag F-4 Nucleoplasmine 
Nucleoplasmine is een groot eiwit dat werkzaam is in de kern en in het cytoplasma gesynthetiseerd 
wordt. Dit eiwit bestaat uit 2 domeinen: kopdomein en staartdomein. Deze twee domeinen zijn van 
elkaar los te koppelen door middel van een specifiek peptidase (eiwit knipper). Het intacte 
nucleoplasmine, bestaande uit beide domeinen, is radioactief te labellen. Micro-injectie van dit 
radioactieve eiwit en de losse domeinen (kop domein en staart domein) in het cytoplasma van de eicel 
van een pad gaf na incubatie de linker resultaten. 

a. Wat kun je uit dit experiment concluderen? 

De onderzoekers gingen nog verder en kwamen de volgende 
aminozuur sequentie tegen in het nucleoplasmine: 
---Pro-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val--- (A).  
Door een mutatie aan te brengen in deze sequentie werd dit: 
----Pro-Pro-Lys-Thr-Lys-Arg-Lys-Val--- (B) 
Met deze mutatie bleek het nucleoplasmine niet meer 
gelokaliseerd te zijn in de kern (zie figuur hiernaast). 
b. Wat kun je uit dit experiment concluderen? 
c. Licht toe op welk domein (kop of staart) deze sequentie ligt. 

 

   Opname in 
de kern 

Geen 
opname in 

de kern 

Opname in 
de kern 
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Vraag F-5 Sikkelcellen 
In onderstaande figuur zijn rode 
bloedcellen weergegeven. In figuur (a) 
hebben we te maken met normaal 
hemoglobine. De primaire structuur 
van de eerste 7 aminozuren is 
weergegeven. In figuur (b) zijn sickled 
rode bloedcellen weergegeven. Sickle-
cell disease is een ziekte veroorzaakt 
door de substitutie van één aminozuur 
in het hemoglobine eiwit van rode 
bloedcellen, deze ziekte komt zeer veel 
voor bij afrikanen. 
 

a. Waarom zou deze substitutie (Glu->Val) een dergelijk groot effect hebben? 
b. Leg uit of het effect ook zo groot zou zijn geweest indien glutamaat vervangen was door 

asparaginezuur. 

Vraag F-6 Computereiwitten 
Computers zijn tegenwoordig onmisbaar bij het ophelderen van de ruimtelijke structuur van eiwitten. 
Deze kennis is van cruciaal belang bij het ontwerpen van nieuwe moleculen. Nadat een eiwit is 
gebombardeerd met röntgenstralen, bouwt de computer daarvan een driedimensionaal beeld op. Op deze 
wijze is de structuur van een groot aantal eiwitten opgehelderd. Nieuwe software geeft onderzoekers nu 
de mogelijkheid om nieuwe eiwitten te ontwerpen of bestaande te verbeteren. 
Een belangrijke toepassing is het ontwerpen van nieuwe medicijnen, bijv. stoffen die de werking van een 
bepaald enzym blokkeren of verhinderen. Zo heeft men met de computer vele stoffen gescreend om er 
een te vinden die een bepaald enzym van HIV kan blokkeren. Van dit enzym werd de ruimtelijke 
structuur bepaald waarna een afgietsel van de actieve site werd vergeleken met de vorm van zo'n 10.000 
moleculen. Op deze manier is een stof gevonden die wellicht op termijn kan worden ingezet bij de AIDS-
therapie. 
(Bron: Natuur en Techniek, 1994.) 
Bovenstaande bron beschrijft de bepaling van de ruimtelijke structuur van een eiwit uit HIV met behulp 
van röntgenstralen en een computer. 
a. Leg uit waarom alleen de bepaling van de aminozuurvolgorde onvoldoende gegevens oplevert. 
b. Geef aan waarom er een afgietsel van de actieve plaats werd gebruikt. 
c. Leg in drie stappen uit hoe het nieuw ontwikkelde medicijn na toediening het HIV onschadelijk maakt. 

Vraag F-7 Waarin verschilt een enzym van een katalysator? 
Welk van de onderstaande uitspraken is juist? 
a. Een enzym werkt op talloze substraten 
b. Een enzym kan de activeringsenergie niet verlagen 
c. Een enzym werkt specifiek 
d. Een enzym kan de richting van de reactie niet bepalen 

Vraag F-8 Enzymreacties 
Eenvoudige enzymreacties worden vaak als volgt weergegeven: 
E + S   ES  EP  E + P 
Waarbij E, S en P respectievelijk enzym, substraat en product zijn. 
a. Waar staat ES voor in deze weergave? 
b. Waarom staat bij de eerste stap de pijl in beide richtingen en bij de tweede stap de pijl in één 

richting? 
c. Waarom staat E aan beide kanten in de reactie? 
d. Vaak blijkt een hoge concentratie P de werking van het enzym te remmen. Geef hiervoor een 

verklaring. 
e. Molecuul X lijkt op S. Het kan binden in de active site, maar kan niet omgezet worden. Welk effect 

verwacht je dat toevoegen van stof X heeft op het verloop van de reactie? Vergelijk het effect van X 
met het effect van ophoping van P. 
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Vraag F-9 Enzymwerking grafisch weergegeven 
In onderstaand diagram is van een enzymreactie het verband aangegeven tussen de temperatuur en het 
aantal moleculen dat in 10 minuten wordt omgezet. 

 
Het aantal moleculen substraat dat in 10 minuten wordt omgezet is bij t1 en t2 even groot. 
Wat is de juiste verklaring hiervoor? 
a. Bij t1 en t2 zijn evenveel enzymmoleculen werkzaam 
b. Bij t1 zet elk enzymmolecuul evenveel substraat om als bij t2 
c. Bij t1 blijven er meer enzymmoleculen werkzaam dan bij t2, maar bij t1 zet ieder enzymmolecuul per 

minuut minder substraat om dan bij t2. 
d. Bij t1 blijven er minder enzymmoleculen werkzaam dan bij t2, maar bij t1 zet ieder enzymmolecuul 

per minuut meer substraat om dan bij t2. 

Vraag F-10 Enzymremming 
De werking van enzymen kan op verschillende manieren worden geremd. 
Zo zijn er remstoffen die werkzaam zijn doordat ze de structuur van het enzym veranderen (type 1). 
Andere remstoffen (type 2) zijn werkzaam doordat ze, wat hun structuur betreft, erg veel lijken op het 
substraat dat gewoonlijk wordt omgezet; zowel substraat als een remstof van type 2 verkeren hierbij in 
een evenwichtsreactie met het enzym. 
Bij een experiment wordt aan een bepaalde hoeveelheid enzym in reageerbuis 1 zoveel remstof van type 
1 toegevoegd, dat alle enzymmoleculen onwerkzaam zijn. 
Hetzelfde gebeurt in reageerbuis 2 met remstof van type 2. 
Hierna wordt aan beide buizen een aantal malen substraat toegevoegd. 
a. Wat kan verwacht worden omtrent een omzetting van dit substraat? 
 buis 1 buis 2 
i toenemende omzetting toenemende omzetting 
ii toenemende omzetting geen omzetting 
iii geen omzetting toenemende omzetting 
iv geen omzetting geen omzetting 
 
Er bestaat een vorm van enzymremming waarbij het eindproduct van een reactieketen werkt als remmer 
van de activiteit van één van de enzymen die aan de reactieketen deelnemen. De remmende stof bindt 
zich aan dat enzym waardoor het enzym tijdelijk onwerkzaam wordt. De reactie tussen remstof en enzym 
is een evenwichtsreactie. In de afbeelding hieronder is een schema van een reactieketen weergegeven 
waarin E1, E2 en E3 enzymen zijn en P1, P2 en P3 reactieproducten zijn. P3 remt E1. 

  
Drie situaties in de cel, die invloed hebben op de hoeveelheid P3 die per tijdseenheid wordt geproduceerd, 
zijn: 
I het verwijderen van P3 uit de cel 
II het toevoegen van P3 aan de cel 
III omzetting van P3 in een andere stof, die geen remstof van E1 is 
b. In welk of in welke van deze situaties zal de productie van P3 per tijdseenheid hoger worden? 
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