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Voorbeeldsamenvatting 1A1
Beste Geneeskundestudent,
Welkom op de Erasmus Universiteit! Voor je ligt de samenvatting van het vak 1A1 voor de studie
Geneeskunde. SlimStuderen.nl en Capita Selecta hebben de belangrijkste verplichte tentamenstof
voor je samengevat. Zo kun jij zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren
en natuurlijk met het behalen van jouw studiepunten!
Kwaliteit
Onze verslagen en lespakketten bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je tentamen te
halen, niet meer en niet minder. Iedere periode worden de verplichte literatuur, colleges en
belangrijke werkgroepen samengevat door een ervaren auteur. Zo hoef jij je geen zorgen te
maken als je een keer een college mist. Verder staan de verslagen vol met oefenvragen zodat je
jouw kennis van het vak kunt testen.
Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen!
Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu een
abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat!
Werken bij?
Wij zijn altijd op zoek naar de beste auteurs, repetitoren en studiemanagers! Lijkt het je leuk om
bij ons aan de slag te gaan? Stuur jouw motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl
Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je benieuwd naar
onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Volg ons dan via:
SlimStuderen.nl
/SlimStuderen
@SlimStuderen.nl
info@slimstuderen.nl
010 214 06 01
06 43 95 27 16

CapitaSelecta.nl
/CapitaSelectaStudieondersteuning
@CapitaSelecta
klantenservice@capitaselecta.nl
010 214 23 94
06 45 34 14 74

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!
Team SlimStuderen.nl en Capita Selecta
P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van SlimStuderen.nl en
Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 oktober 2018 bestelt via onze websites,
profiteer je van extra korting door de volgende kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS.
Hiermee ontvang je 15% korting op je eerste bestelling.
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Informatie over het vak
Welkom bij het allereerste vak van de studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam!
Het eerste thema, thema 1A – de gezonde mens, is opgedeeld in twee delen: 1A1 en 1A2. In deze
twee delen wordt de ‘normale’ functie van het menselijk lichaam, de organen en de cellen
doorgenomen. Hier wordt in volgende thema’s op voortgeborduurd – een belangrijk thema dus.
Helaas is dit thema ook gelijk een struikelblok voor veel studenten – vaak wordt 1A1 als moeilijkste
tentamen van de studie genoemd. Het is belangrijk om meteen alert te zijn en goed op te letten.
Omdat het zo’n lastig tentamen is, is er in de laatste paar jaar het een en ander veranderd. Daarom
wordt tentamen 1A1 nu in twee delen gemaakt: het eerste deel heb je al na drie weken en het
tweede deel na zes weken. In het tweede deel kan nog steeds naar alle stof van de volledige zes
weken gevraagd worden. Let op: deze voorbeeldsamenvatting bevat een deel van de stof van week
1 en een deel van de stof van week 2. Anatomie is hierin niet meegenomen, maar wordt in de
reguliere samenvatting uiteraard wel behandeld. Deze zes weken zijn:
•

•

•

•
•
•

Week 1: algemene introductie en het begin. In deze week wordt je alles verteld over de
studie, hoe je kunt studeren en krijg je de eerste colleges over evolutie en het bouwplan van
cellen. Ook krijg je de eerste anatomie al;
Week 2: van molecuul tot cel. Deze week is gericht op hoe de cel precies is opgebouwd en
wat voor processen er hierin plaats vinden. Hierbij kun je denken aan de verdubbeling van
het DNA en het opbouwen van eiwitten;
Week 3: van cel tot weefsel. De stof van deze week gaat vooral over hoe de verschillende
celtypen samen functioneren als weefsels en hoe de weefsels eruit zien. In deze week is het
eerste deeltentamen;
Week 4: sturing. Deze week is gericht op het zenuwstelsel: hoe functioneren de hersenen en
de zenuwcellen;
Week 5: beweging. In deze week leer je hoe zenuwen spieren aansturen en hoe spieren
precies voor een beweging kunnen zorgen;
Week 6: arts en wetenschap 1. Hier gaat het – zoals de titel al zegt – om de wetenschap. Hoe
denkt de arts, hoe schrijf je recepten voor. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om vragen te
stellen en te studeren, omdat het tentamen in deze week plaats gaat vinden.

Vooral de anatomie is erg belangrijk in dit thema – in verdere thema’s komt anatomie vrij weinig aan
bod. Dit betekent dat een grote hoeveelheid stof is samengenomen en je dus veel moet leren. Bij het
vaardigheidsonderwijs krijg je een lijst van termen die je moet leren. Dit kun je het beste van tevoren
al voorbereiden door de termen van tevoren op te zoeken in Sobotta, de anatomische atlas, en ze al
te proberen uit je hoofd te leren. Dit maakt het een stuk makkelijker tijdens het
vaardigheidsonderwijs en zorgt er ook voor dat de grote hoeveelheid stof beter in je hoofd blijft
hangen.
Belangrijk: onderschat het thema niet! Je moet een grote hoeveelheid moeilijke stof in veel detail
kennen, dus begin op tijd en probeer ook wat oude tentamens te bemachtigen. Kijk zo snel mogelijk
naar wat oefenvragen, zodat je een indicatie kan krijgen van hoe moeilijk het tentamen nou is. Dit
thema zorgt voor de basiskennis die je in volgende thema’s nog nodig gaat hebben, dus begin gelijk
goed!
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Hoofdstuk 1: Evolutie en inleiding
Evolutie
Leven ontwikkelt zich in verschillende stappen. Allereerst ontstaan er planten die ervoor zorgen dat
de zuurstofconcentratie in een omgeving stijgt, waardoor DNA en RNA kunnen ontstaan. Hierdoor
ontstaan bacteriën, dit zijn eencellige organismen. Hieruit kunnen zich meercellige organismen
ontwikkelen, waarbij bouwplannen ontstaan en uiteindelijk een verscheidenheid aan organismen.
Het lichaam van alle organismen in het dierenrijk voldoet aan een aantal basisfuncties: zo moet een
organisme stevig zijn en zich voortbewegen, maar is er ook een energiehuishouding nodig. Daarnaast
is er in elk organisme regulatie van bepaalde processen en is er ook replicatie mogelijk: het proces
waarin DNA verdubbeld wordt. Het algemene bouwplan van een organisme bestaat vaak uit kop,
romp, staart en ledematen. Tussen verschillende soorten zijn overeenkomsten en verschillen. Op
basis van die verschillen kan een indeling in soorten gemaakt worden: er wordt een classificatie
gemaakt, vaak aan de hand van fylogenie (= de ontstaansgeschiedenis van een groep organismen).
Bij fylogenie worden de organismen ingedeeld in verschillende stammen. De belangrijkste indeling:
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Eencelligen: zelfstandig functionerende eenheden zonder onderlinge samenwerking
(basisfuncties worden uitgevoerd door één cel);
Sponzen: bestaan uit meerdere cellen, die allemaal hun eigen basisfuncties vervullen (nog
geen onderlinge interactie, maar cellen klonteren wel samen);
Holtedieren: relatief eenvoudige, meercellige organismen, waarin de eerste vormen van cel
specialisatie te zien zijn, namelijk het endoderm en het ectoderm;
Platwormen: organismen met bilaterale symmetrie (kop + staart), mesoderm, een genitaal
stelsel en een relatief eenvoudig zenuwstelsel;
Weekdieren: staan bekend om hun coeloom (secundaire lichaamsholte in mesoderm welke
ruimte geeft voor de ontwikkeling van allerlei organen), bevatten: genitaal stelsel,
uitscheidingsstelsel, ademhalingsstelsel, bloedvatenstelsel en volledig maagdarmstelsel;
Wormen: duidelijk gesegmenteerd lichaam;
o Segmentatie = er vindt binnenin een structuur herhaling plaats van hetzelfde
bouwplan.
Geleedpotigen: ontwikkeling van poten en een ademhalingsstelsel;
Stekelhuidigen: organismen die hun eigen evolutionaire route volgden. Naast de klompjes
zenuwcellen ontstaat er ook een hol zenuwstelsel dat al iets wegheeft van de hersenen, ook
rudimentaire kieuwbogen en een mond;
Chordadieren: organismen die als eerste en volwaardig axiaal, inwendig skelet hebben met
een wervelkolom en een centraal zenuwstelsel;
o Vertebraten: een subgroep van chordadieren. Zij hebben een kopskelet, zintuigen,
een brein, ruggenmerg in de wervelkolom en eenappendiculair skelet
(bekken/schouders/benen/armen). Hieronder vallen weer:
▪ Vissen;
▪ Amfibieën;
▪ Reptielen;
▪ Vogels;
▪ Zoogdieren.
4
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De indeling is op de evolutie gebaseerd: uiteindelijk zijn alle organismen uit eencelligen ontstaan. Het
ontstaan van nieuwe organismen bouwt voort op de bestaande systemen.

Cellen en organismen
Een van de belangrijkste stappen in de evolutie is de ontwikkeling van eencellige organismen in
meercellige organismen. Hiervoor is het onderscheid tussen prokaryoten en eukaryoten belangrijk:
•
•

Prokaryoten = eencellige organismen, zonder celkern;
Eukaryoten = cellen met een celkern, die DNA bevat.

Volgens de endosymbiont theorie van eukaryote evolutie zijn eukaryote cellen ontstaan doordat
prokaryote cellen met elkaar samengesmolten zijn (endosymbiose). Ze hebben verschillende
eigenschappen, die voordeel hebben over de eigenschappen van de voorlopers: prokaryote cellen.
Zo hebben ze dus een celkern, de nucleus, met een membraan. Deze kern bevat het genetische
materiaal, DNA. Ook bevatten eukaryote cellen meerdere organellen, die elk een functie hebben in
de cel. Een voorbeeld van een celorganel is het mitochondrion, die zorgt voor de energievoorziening
van de cel. Een prokaryote cel heeft geen mitochondriën en moet zijn energie dus ergens anders
vandaan halen. Dit gebeurt op basis van pompen in het celmembraan, waar ionen doorheen kunnen.
Omdat het oppervlak van dit celmembraan maar relatief klein is, kan er een zeer beperkte
hoeveelheid ionentransport plaatsvinden. Dit ionentransport zorgt gewoonlijk voor energie, maar
omdat er maar zo weinig transport kan zijn, kan er ook maar een kleine hoeveelheid energie worden
opgewekt en gebruikt. De groei van de cel wordt hierdoor beperkt – daarom hebben prokaryoten
vaak een beperkte grootte. Eukaryote cellen hebben dit probleem niet, omdat eukaryoten gebruik
maken van meerdere mitochondria.
Bij het samensmelten van prokaryoten en het overgaan in eukaryoten moesten er nog wel een aantal
dingen gebeuren. De ontwikkeling van bepaalde celorganellen kwam door de opname van bepaalde
prokaryoten, zo ontstond het mitochondrion doordat er een alphaproteobacterie opgenomen werd.
Hierna moest er nog verdere eukaryotisering plaats vinden:
•
•
•
•

Verlies van de starre celwand;
Plooien van celmembraan voor een groter inwendig celoppervlak;
Flexibel worden van celmembraan;
Ontstaan van cytoskelet (microtubuli + microfilamenten) voor inwendig transport,
compartimentering en amoeboïde
beweging.

Eukaryote cel – opbouw
Een eukaryotische cel bestaat dus uit een
membraan, waarin zich cytoplasma bevindt. In
dat cytoplasma bevindt zich een kern en
celorganellen.

Bron:
https://maken.wikiwijs.nl/63247/Module__Wat_vertelt_een_
Barr_body___H_4#!page-1929996
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Hieronder staan de definities van de verschillende onderdelen van de cel:
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Cytoplasma = alles wat zich binnen het plasmamembraan en buiten de nucleus bevindt, dus
ook de organellen;
Cytosol = het cytoplasma, maar dan zonder de organellen met een membraan;
Celmembraan = een fosfolipide bilaag, welke verder eiwitten en glycocalyx kan bevatten;
o Fosfolipide = een vet (lipide), welke een fosfaatgroep, een glycerolgroep, een stikstof
bevattende alcoholgroep en een vetzuurgroep bevat. Deze stoffen zijn aan de ene
kant hydrofoob (waterafstotend) en aan de andere kant hydrofiel (water
aantrekkend). Het celmembraan bestaat uit een dubbele laag van de fosfolipiden (bilaag), waarbij de hydrofobe staarten naar elkaar toe gericht zijn;
o Glycocalyx = glycoproteïnes, die buiten de cel uit steken.
Nucleus = celkern, die ook door een dubbele membraan wordt omgeven. Het buitenste
membraan is continu met het endoplasmatisch reticulum;
Endoplasmatisch reticulum = netwerk van membranen welke in het cytoplasma van de
eukaryote cel ligt: de membranen liggen dicht tegen elkaar aan, hiertussen worden holten en
kanalen gevormd. Het ER bestaat uit twee delen: ruw (rER) en glad (sER), welke allebei
karakteristieke functies hebben.
o Ruw ER: eiwit translatie, vouwing, transport;
o Glad ER: calcium opslag, productie/opslag glycogeen, steroïd en fosfolipide synthese.
Golgi systeem = celorganellen, waar eiwitten (uit het ER) en vetten worden verwerkt en
verpakt in blaasjes;
Mitochondriën = energiecentrales van de cel, hier vindt ATP synthese plaats, door oxidatieve
fosforylering. Een mitochondrion heeft een karakteristieke structuur: het binnenmembraan
is gevouwen, waardoor er een groot oppervlak is en er een H+ gradiënt gecreëerd kan
worden, die nodig is voor het omzetten van ADP in ATP. Bevat mitochondrieel DNA;
Lysosomen = deeltjes, waarin zich enzymen bevinden, zodat hierin afvalsverwerking kan
plaats vinden. Deze enzymen werken bij een lage pH (zuur milieu). Om voor een lage pH in
het lysosoom te zorgen, zitten er pompen in het membraan van deze deeltjes. Tegelijkertijd
is er dan juist geen zuur milieu in het cytosol van de cel;
Cytoskelet = het cytoskelet bestaat uit drie filamenten, die voor de structuur van de cel
zorgen en tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor transport en beweging;
o Intermediaire filamenten (structuur);
o Actine filamenten (beweging);
o Microtubuli (transport).

De organellen worden omgeven door membranen, die een belangrijke rol spelen bij het mogelijk
maken van transport. Op deze membranen zitten namelijk bepaalde eiwitten, die een signaalfunctie
kunnen hebben. Hierdoor kunnen bepaalde organellen ook weer aan elkaar binden. Hierdoor kan
transport in de cel plaatsvinden, dit wordt intracellulair transport genoemd. Daarnaast kan er ook
transport tussen de binnenkant en buitenkant van de cel plaatsvinden, dit heet extracellulair
transport. Er moet dan bijvoorbeeld een stof van binnen de cel naar buiten de cel getransporteerd
worden, of andersom.
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Dit gebeurt meestal via blaasjes: een stofje wordt omgeven door een membraan (waarna het een
vesicle genoemd kan worden), wat vervolgens kan fuseren met het celmembraan. Dit kan dus beide
richtingen op. Wanneer de cel stofjes opneemt door het te omsluiten met het celmembraan, is er
endocytose. Bij exocytose fuseert de vesicle met het celmembraan, waarna de inhoud aan de
buitenkant van de cel geleegd wordt.

De celkern
De celkern, de nucleus, bevat de genetische informatie van een organisme. Dit is opgeslagen in de
vorm van chromatine. Chromatine is het complex van DNA en eiwitten in de celkern van
eukaryotische cellen.
Andere functies van de nucleus zijn:
•
•
•
•
•
•

Verdubbeling van genetische informatie (replicatie);
Kwaliteitsbewaking van erfelijke informatie (reparatie);
Selectief aflezen van genen (transcriptie);
Bewerking van RNA moleculen (splicing, afbraak);
Aanmaak van ribosomale subeenheden (rRNA);
Selectief transport van eiwitten en RNAs (import en export).

Hoe een kern eruit ziet, verschilt per weefselsoort. Als je de kern onder de elektronenmicroscoop
bekijkt, zie je een aantal onderdelen:
•

•

•

Nucleolus = kernlichaampje;
o Functie: synthese van ribosomale onderdelen: ribosomale eiwitten en specifieke
rRNA’s.
Kernenvelop = een dubbelmembraan rondom de kern, met hierin poriën;
o Dubbele membraan loopt over in het endoplasmatisch reticulum;
o Binnenkant bestaat uit nucleair laminine, op sommige plekken niet: kern poriën;
o In de poriën zitten transporteiwitten, die kunnen herkennen of eiwitten in of uit de
kernporie moeten: eiwitten zijn uitgerust met een nucleair import signaal of nucleair
export signaal;
o Verdwijnt tijdens de mitose: wordt dan tijdelijk opgeslagen in vesicles.
Chromatine: euchromatine of heterochromatine.

Chromatine kan zich in twee verschillende fasen bevinden. De structuur kan open zijn, dan is dit licht
gekleurd onder de microscoop en is transcriptie mogelijk. Deze fase wordt euchromatine genoemd
of dispers chromatine. Daarnaast kan chromatine ook wat meer gecondenseerd zijn, dit kleurt juist
donker en wordt niet gebruikt in de cel: dit chromatine is inactief: er is heterochromatine. Naarmate
de cel gespecialiseerder is, zijn er meer genen uitgeschakeld en is er dus meer heterochromatine.
De dubbele helix van DNA zit 2,5 keer om een groepje van 8 histonen gewikkeld. Histonen zijn
specifieke eiwitten, die samen met het DNA in de celkern het chromatine vormen: het zijn een soort
bolletjes, waar het DNA omheen zit gewonden. Het DNA en de histonen samen wordt een
nucleosoom genoemd. Een nucleosoom is als het ware de eenheid van chromatine. Wanneer de cel
gaat delen, zal het chromatine zich organiseren in de chromosomen.
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Histologie
Er zijn verschillende celtypen, die zich weer kunnen organiseren in een weefsel. Weefsel is een
samenstelling van cellen met een onderling gelijke of vergelijkbare functie. Bij histologie worden
weefsels bestudeerd. In het lichaam zijn er vier belangrijke weefseltypen te onderscheiden:
•
•
•
•

Epitheel/dekweefsel;
Bindweefsel;
Zenuwweefsel;
Spierweefsel.

Opbouw menselijk lichaam
Het menselijk lichaam bestaat uit verschillende systemen, die elk een eigen functie hebben:
•
•
•
•
•
•

Hart- en bloedvatenstelsel = tractus circulatorius;
Ademhalingsstelsel = tractus respiratorius;
Spijsverteringsstelsel = tractus digestivus;
Nieren, urinewegen en geslachtsorganen = tractus urogenitalis;
Zenuwstelsel = systema nervosum;
Bewegingsapparaat = tractus locomotorius.

Daarnaast bevat het lichaam nog een lymfesysteem, endocrien systeem (hormonen) en een
integumentair systeem (huid, schubben, haar, nagels en zweetklieren).
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Oefenopgave Hoofdstuk 1
Oefenopgave 1
Drie beweringen zijn:
1. Chromatine is opgebouwd uit nucleosomen.
2. Dispers chromatine is transcriptioneel actief.
3. De functie van de cel bepaalt de verhouding tussen dispers en gecondenseerd chromatine.
Welk bewering is of welke zijn juist?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

alleen 1
alleen 2
alleen 3
alleen 1 en 2
alleen 1 en 3
alleen 2 en 3
1, 2 en 3
Geen

Oefenopgave 2
Hieronder staan drie beweringen over de cel:
1. Alleen de overdraagbare genetische informatie van de cel bevindt zich in de celkern.
2. De assemblage van de aparte ribosomale subunits vindt plaats in het cytoplasma.
3. Ribosomale RNAs worden aangemaakt in de nucleolus.
Welke bewering is of welke zijn juist?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

alleen 1
alleen 2
alleen 3
alleen 1 en 2
alleen 1 en 3
alleen 2 en 3
1, 2 en 3
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Hoofdstuk 2: DNA, RNA en eiwitten
DNA (desoxyribonucleïnezuur) is de belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende
organismen. Een DNA molecuul bestaat uit een dubbele helix: twee strengen van nucleotiden zijn
met elkaar vervlochten. Nucleotiden zijn de bouwstenen voor DNA en RNA. Ze bestaan uit een
suikergroep, 1-3 fosfaatgroepen en een base. Voor DNA zijn deze basen:
•
•
•
•

Adenine (A);
Thymine (T);
Cytosine (C);
Guanine (G).

De twee strengen van nucleotiden zijn gekoppeld via hun basen. Hierbij is het belangrijk te weten dat
een A altijd gekoppeld is aan een T en een C altijd gekoppeld is aan een G. Dit principe leidt er toe dat
je de sequentie van de ene streng kan afleiden uit de andere: de strengen zijn complementair aan
elkaar. In het DNA ligt alle genetische informatie opgeslagen: genen kunnen worden afgelezen en
worden omgezet in eiwitten, die genetische informatie kunnen uitvoeren. Genen kunnen dus nog
niets uitvoeren, maar bevatten wel de informatie voor de eiwitsynthese. Voordat er eiwitten
gemaakt kunnen worden, moet het DNA eerst worden omgezet in RNA, dit heet transcriptie.
Meestal is het gevormde RNA messenger RNA (mRNA), wat dan nog vertaald moet worden naar
aminozuren, de bouwstenen van een eiwit. Dit proces heet translatie.

Definities
DNA
Nucleotiden
Complementariteit
Genen
Eiwitten
Transcriptie
RNA
Translatie
Genoom
Transcriptoom
Proteoom
Fenotype

Belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen
Bouwstenen van DNA (en RNA), die bestaan uit een suikergroep, 1-3
fosfaatgroepen en een base
De sequentie van de ene DNA streng kan worden afgeleid uit de andere,
omdat altijd dezelfde basen aan elkaar gekoppeld zijn
Een stuk DNA, wat codeert voor een bepaald eiwit
Moleculen, opgebouwd uit aminozuren, die een bepaald effect kunnen
hebben
Het omzetten van DNA in RNA
Lijkt qua chemische structuur op DNA, is ook opgebouwd uit een lange
keten van nucleotiden en wordt geproduceerd uit DNA
Het omzetten van mRNA in eiwitten
Het totaal aan genetische informatie in een cel, voor elke cel hetzelfde
Het totaal aan mRNA’s in een cel
Hoeveelheid eiwitten in een cel, die zorgen voor structuur en functie
Totaal van alle waarneembare eigenschappen van een organisme
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DNA
Het DNA bevat dus genetische informatie voor de synthese van eiwitten, in de vorm van een
nucleotide volgorde. Ook bevat het DNA informatie voor de regulatie van deze processen.
DNA bestaat dus uit nucleotiden. Nucleotiden bestaan uit:
•
•
•

C5-suikergroep: deoxyribose;
1-3 fosfaatgroepen;
Stikstofbasen;
o Pyrimidines (6-ring): cytosine, thymine;
o Purines (5+6-ring): adenine, guanine.

In de afbeelding zie je de structuurformules van ribose en
deoxyribose. Hierin zie je dat de vijf C-atomen een
nummer hebben gekregen. Hierbij zijn vooral de 5’-groep
en de 3’-groep belangrijk. De 3’ OH groep zit rechtstreeks
aan de suikerring vast, terwijl de 5’ OH groep aan een
zijtak van de ring vast zit. Aan de 5’ groep zit vaak een
fosfaatgroep.

Bron: Capita Selecta Studieondersteuning

De verschillende nucleotiden zitten aan elkaar vast met fosfodi-esterbindingen: een binding tussen
het 3’ C-atoom van de ene suikergroep en het 5’ C-atoom van de andere suikergroep. Hierdoor heeft
een nucleotide keten een begin en een eind die onderling verschillend zijn, en dus heeft een
nucleotideketen een richting. De streng wordt aangeduid als een reeks letters van opeenvolgende
bases, in het geval van RNA dus A, C, G en U. De basevolgorde wordt altijd geschreven van 5’ naar 3’,
omdat de synthese van een nucleotide keten altijd begint bij het 5’ uiteinde en verloopt in de richting
van het 3’ einde.
DNA bestaat dus uit twee ketens van nucleotiden:
•
•

Coderende/coding streng (5’ → 3’);
Matrijsstreng/ template streng (3’ → 5’).

De strengen zijn complementair aan elkaar: tegenover een A zal altijd een T staan en tegenover een
C een G en andersom. Tussen deze baseparen bevinden zich waterstofbruggen.

RNA
Het RNA lijkt qua chemische structuur sterk op DNA en is ook opgebouwd uit een lange keten van
nucleotiden. Het ontstaat vanuit het DNA bij transcriptie.
RNA bestaat uit een enkele streng van nucleotiden. De nucleotiden van RNA bestaan uit:
•
•
•

C5-suikergroep: ribose;
1-3 fosfaatgroepen;
Stikstofbasen;
o Pyrimidines (6-ring): cytosine, urasil;
o Purines (5+6-ring): adenine, guanine.
11
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RNA is meestal enkelstrengs. Toch kunnen er tussen verschillende delen van dezelfde streng ook
dubbel-helix structuren ontstaan. De criteria voor complementariteit moeten hiervoor wel gelden.
In de cel bestaan minstens drie verschillende klassen RNA moleculen, die elk een eigen functie
hebben:
Klasse
mRNA
tRNA
rRNA

Betekenis
Messenger RNA
Transfer RNA
Ribosomaal
RNA

Functie in eiwitsynthese
Code voor aminozuurvolgorde
Vertaalt een codon in mRNA naar een aminozuur
Geeft structuur aan het ribosoom en speelt een rol bij de vorming
van peptidebindingen

Er bestaan ongeveer 10.000 tot 15.000 verschillende mRNA moleculen per cel, ongeveer 50
verschillende tRNA moleculen per cel en maar 4 rRNA moleculen per cel. Er zijn zo ‘weinig’ rRNA
moleculen per cel, omdat alle ribosomen gelijk zijn en elk ribosoom maar opgebouwd is uit 4 rRNA
moleculen. Er bestaat meer dan 1 soort tRNA molecuul voor elk aminozuur, maar minder dan 1 soort
tRNA molecuul voor elk codon.

Verschillen DNA + RNA
DNA
Deoxyribonucleïnezuur
Dubbelstrengs
Adenine, thymine, cytosine, guanine
Nucleus + mitochondria
Suikergroep: deoxyribose

RNA
Ribonucleïnezuur
Enkelstrengs
Adenine, uracil, cytosine, guanine
Nucleus, cytoplasma, ribosoom (afhankelijk van
type)
Suikergroep: ribose

Eiwitten
Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren, dit zijn bepaalde moleculen, opgebouwd uit een C-atoom,
met daaraan een aminogroep, waterstofmolecuul, carboxylgroep en een rest groep. De aminogroep
en de carboxylgroep worden gebruikt voor de peptidebindingen (waarmee aminozuren aan elkaar
verbonden zijn). Er bestaan verschillende categorieën aminozuren:
•
•
•
•
•

Niet-polaire groepen, alifatisch = hydrofoob;
Aromatisch = hydrofoob;
Polair, ongeladen = hydrofiel;
Positief geladen = hydrofiel;
Negatief geladen = hydrofiel.

De hydrofiele groepen richten zich bij voorkeur op water, de hydrofobe groepen van water af. De
keten van aminozuren vormt de primaire structuur van een eiwit. De keten kan zich vervolgens op
twee manieren organiseren: als α-helix of als β-strand (secundaire structuur). Dit heeft te maken
met de oriëntatie van de restgroepen. Als de restgroepen allemaal naar dezelfde kant gericht zijn,
vormt zich een α-helix. Als de restgroepen steeds verspringend naar andere kanten gericht zijn (zo
ver mogelijk uit elkaar), vormt zich een β-strand.
12

Overzicht studiestof 1A1 2017-2018

Daarnaast heeft een eiwit ook een tertiaire structuur, dit heeft te maken met de interacties tussen
de restgroepen, die uit de α-helix of β-strand steken. Sommige restgroepen trekken elkaar aan,
waardoor een eiwit een compacte stof kan zijn. De tertiaire structuur (de vouwing) komt dus tussen
bepaalde aantrekkingskrachten tussen α-helixen of β-strands. In de praktijk is één eiwit een
onderdeel van een groter geheel en vormen eiwitten samen een complex. Deze structuur wordt de
quaternaire structuur genoemd.
De bindingskrachten binnen een eiwit zorgen voor de 3D-structuur van eiwit. Op zichzelf zijn dit
zwakke krachten, maar het zijn er heel veel, waardoor een stabiele structuur ontstaat:
Structuur
Primaire structuur
Secundaire structuur
Tertiaire en quaternaire structuur

Bindingen
Peptidebindingen
H-bruggen tussen peptidebindingen
Interacties tussen restgroepen
Hydrofobe krachten
Van der Waals bindingen
H-bruggen
Ionogene bindingen
Zwavelbruggen

Bindingsenergie
> 70 kcal/mol
1-7 kcal/mol
2-3 kcal/mol
<1 kcal/mol
1-7 kcal/mol
1-6 kcal/mol
54 kcal/mol

Hoe hoger de bindingsenergie, hoe moeilijker het is om de verbinding te verbreken. De H-bruggen en
ionogene bindingen komen tot hun recht in een waterarme omgeving, zoals middenin een eiwit.
Dus, de 3D-structuur wordt vooral bepaald door de aminozuurvolgorde, in interactie met water.

Enzymen
Enzymen zijn katalysatoren: stoffen die chemische reacties versnellen. Dit doen ze door de
activeringsenergie te verlagen, waardoor reacties sneller naar het evenwicht gebracht worden. De
3D-structuur van een eiwit luistert nauw, waardoor ze goed onderscheid kunnen maken tussen
verschillende substraten.
Een enzym versnelt een reactie richting het evenwicht, maar verandert niet de evenwichtsligging.
Een reactie kan alleen maar verlopen als er energie bij vrijkomt: de energie inhoud van de stoffen die
de reactie ingaan moet hoger zijn dan de energie die bij de reactie vrijkomt. Hiervoor bereken je ΔG,
[𝐶]𝑥[𝐷]

dit is Gproducten - Greactanten oftewel 𝛥𝐺0 + 𝑅𝑇 ln([𝐴]𝑥[𝐵]). Zolang dit getal negatief is (en er dus meer
energie bij vrijkomt), kan de reactie verlopen: dan kán de reactie verlopen. Dus:
•
•
•

ΔG > 0 → reactie niet mogelijk;
ΔG < 0 → reactie is mogelijk;
ΔG = 0 → reactie is in evenwicht.

Of die reactie daadwerkelijk verloopt, hangt af van de energiedrempel. Hier kan een enzym wél
effect op hebben: deze kan verlaagd worden. Enzymen versnellen reacties richting evenwicht door
verlaging van de activeringsenergie, maar veranderen niet de evenwichtsligging.
13
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Hiervoor binden enzymen aan het substraat (= een stof die via een chemische reactie wordt
omgezet, met behulp van een enzym als katalysator). Door deze binding verandert de vorm van het
substraat en het enzym. Door de vormverandering kunnen reacties makkelijker verlopen.
Bij enzymkinetiek doe je onderzoek naar de werking van enzymen. Het beschrijft het verband tussen
de substraatconcentratie en de initiële reactiesnelheid. Dit wordt bestudeerd door bij verschillende
concentraties substraat de reactiesnelheid te meten. Hierbij zie je eerst een snelle toename van het
product, maar deze lijn vlakt snel af. Dit komt omdat enzymen een reactie in evenwicht brengen: de
reactie gaat twee kanten op. Daarom wordt bij dit soort experimenten vooral naar de initiële
reactiesnelheid gekeken.
Als je de reactiesnelheid uitzet tegen de substraatconcentratie, zie je een lineaire reactie als er geen
enzym aanwezig is. Als er wel een enzym aanwezig is, zie je dat de reactiesnelheid in eerste instantie
snel hoog is, maar uiteindelijk afvlakt. De reactie is dus deels een eerste-orde reactie en deels een
nulde-orde reactie. Een eerste-orde reactie is namelijk een reactie die afhankelijk is van de
substraatconcentratie, waardoor de grafiek lineair is. Hiervoor geldt: 𝑉𝑜 = 𝑘 𝑥 [𝑆]. Een nulde-orde
reactie is een reactie, die onafhankelijk is van de concentratie van het substraat. Hoe snel de reactie
verloopt, hangt niet af van afnemende/toenemende substraatconcentraties. Hiervoor geldt: 𝑉𝑜 = 𝑘.
De snelheid is dan constant. Dus: in aanwezigheid van een enzym zie je eerst een eerste-orde reactie
en vervolgens een nulde-orde reactie. Dit komt omdat eerst de hoeveelheid substraat beperkend is
en later de hoeveelheid van enzym. In een latere fase heeft het toevoegen van meer substraat dus
niet zoveel effect, omdat de hoeveelheid enzym dan beperkend is. Deze kinetiek is de MichaelisMenten kinetiek. Hierbij geldt:
𝐸 + 𝑆 ↔ 𝐸𝑆 → 𝐸 + 𝑃
De reactiesnelheid wordt gekenmerkt door de volgende formule:
𝑉𝑜 =

𝑉𝑚𝑎𝑥 [𝑆]
𝐾𝑚 + [𝑆]

In deze formule staat de maximale snelheid die er tijdens de reactie bereikt kan worden (Vmax) en
ook een Michaelis-Menten constante (Km). Deze constante zegt iets over de affiniteit van het enzym
voor het substraat: hoe goed bindt het enzym aan het substraat? In de praktijk wordt de constante
bepaald door bij de helft van de maximale snelheid de substraatconcentratie te nemen (dus [S] bij ½
Vm).
Volgens Michaelis en Menten wordt er een 1 op 1 complex gevormd tussen het enzym en het
substraat (ES). Er is een bepaalde hoeveelheid ES in ‘steady state’. Slechts een fractie van het
complex gaat door naar product P. Uit deze gegevens kunnen er formules afgeleid worden,
bijvoorbeeld die van de dissociatieconstante Kd.
Voor een normale reactie geldt:
•
•
•

A + B → AB;
Met k1 = evenwichtsconstante voor A + B → AB;
Met k2 = evenwichtsconstante voor AB → A + B;

•

Kd =

[𝐴]𝑥 [𝐵]
[𝐴𝐵]

=

𝑘2
.
𝑘1

14

Overzicht studiestof 1A1 2017-2018

Een reactie met een enzym werkt net anders, dan is de reactie iets ingewikkelder:
•
•
•
•
•

E + S → ES → E + P;
Met k1 = evenwichtsconstante voor E + S → ES;
Met k2 = evenwichtsconstante voor ES → E + S;
Met k3 = evenwichtsconstante voor ES → E + P;
Met k4 = evenwichtsconstante voor E + P → ES.

Voor initiële snelheden is k4 verwaarloosbaar. Dan geldt dus de volgende formule voor de dissociatie
constante, ook wel de Michaelis-Menten constante:
𝐾𝑚 =

[𝐸]𝑥 [𝑆]
𝑘2 + 𝑘3
=
[𝐸𝑆]
𝑘1

Wanneer k3 veel kleiner is dan k2, is Km een benadering van Kd van het ES-complex. Wanneer er
veel meer substraat aanwezig is dan enzym, dan wordt al het enzym in een complex op genomen
(dus alle E is in ES omgezet), en geldt Vmax = k3 x [ES]. Vmax is dus een maat voor de totale
hoeveelheid enzym.
Om heel makkelijk de Vmax uit een grafiek te halen, waarin de V uit is gezet tegen [S], kan je een
Lineweaver-Burk plot maken. In deze plot is 1/v uitgezet tegen 1/[S] en is er dus een rechte lijn. Het
kruispunt met de Y-as is dan 1/Vmax en het kruispunt met de X-as is -1/Km.
Het metabolisme moet aan veranderende omgevingen aangepast kunnen worden. Dit moet heel snel
kunnen, maar met Michaelis-Menten enzymen kan dit niet: deze zijn te langzaam. Allosterische
enzymen zijn hier wel geschikt voor. Deze hebben in plaats van een hyperbool verband (zoals MMenzymen) een sigmoïdaal verband. Ze worden pas actief boven een bepaalde drempel van substraat.
Allosterische enzymen kunnen in twee vormen in de cel voorkomen: actief (R-vorm) of inactief (Tvorm). Bij lage concentraties is het enzym vooral in inactieve vorm aanwezig, bij hoge concentraties
in de actieve vorm. Hoe meer substraat aanwezig is, hoe meer enzym van de inactieve in de actieve
vorm omgezet wordt. De twee vormen kunnen in elkaar overgaan. Dit gebeurt met behulp van een
activator, die ergens op het enzym kan binden en het daardoor kan activeren. Dan past het substraat
wel makkelijk in het enzym. Activators binden 1 op 1 met het enzym. Door de lage concentraties
enzym is er ook maar weinig activator nodig om dat enzym te activeren.
Er zijn dus meerdere manieren waarop je de reactiesnelheid kan verhogen:
1. Meer substraat aanleveren: massawerking;
2. Meer enzym synthetiseren: enzyminductie;
3. Aanwezig enzym veranderen naar een actieve(re) vorm;
• Bij allosterische enzymen door binding allostere activator;
• Door covalente modificatie, bijv. door fosforylering.
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Transcriptie
Transcriptie is het proces waarbij van een stuk dubbelstrengs DNA een complementair stuk
enkelstrengs mRNA gemaakt wordt. Hiervoor wordt slechts één van de twee DNA strengen
afgelezen: langs deze streng (de matrijsstreng) wordt een nieuwe nucleotide keten (mRNA)
gesynthetiseerd op geleide van de basevolgorde van de matrijsstreng. Dit leidt er toe dat de
basevolgorde van de coderende DNA streng identiek is aan die van mRNA, met uitzondering van de T
(in DNA) en de U (in RNA). De genetische code van DNA is dus rechtstreeks vanuit de coderende
streng af te lezen.
Voor de transcriptie zal het enzym RNA-polymerase zich op een specifieke plaats aan het DNA
binden (namelijk de promotor), waarna het DNA zich kan ontwinden. De promotor bepaalt het
begin, positie en richting van transcriptie. Vaak bevindt deze zich vlak voor het eerste exon. Hier kan
RNA polymerase binden om de transcriptie in gang te zetten. Een onderdeel van de promotor is
namelijk de TATAA-box, waarvan de functie is om RNA te rekruteren.
De twee DNA strengen worden vervolgens uit elkaar getrokken door het enzym RNA helicase. Er zijn
dan een coderende streng en een matrijsstreng/template streng. RNA polymerase zal de
matrijsstreng aflezen, zodat er mRNA ontstaat, wat complementair is aan de coderende streng.
De initiatie van RNA synthese bestaat uit 2 stappen:
1. RNA polymerase wordt opgebouwd;
2. RNA polymerase wordt geactiveerd.
Er bestaan verschillende soorten RNA-polymerase, die voor de synthese van de verschillende RNA
soorten zijn:
•
•
•

RNA polymerase I synthetiseert rRNA, welke structuur geeft aan het ribosoom en de
eiwitsynthese katalyseert;
RNA polymerase II synthetiseert mRNA, welke de code voor de aminozuurvolgorde bevat,
maar ook miRNA, die voor de genexpressie zorgt.
RNA polymerase III synthetiseert tRNA, welke een codon in mRNA naar aminozuur vertaalt.

RNA processing
Voordat het mRNA de kern kan verlaten, moet het RNA nog bewerkt worden, zodat het niet
afgebroken wordt in het cytosol. Twee van deze modificaties zijn:
•
•

5’ capping;
3’ poly A tailing.

Deze twee modificaties zorgen waarschijnlijk voor stabiliteit van het mRNA, transport van het mRNA
naar het cytosol en ook voor de efficiëntie van translatie.
De derde soort modificatie van het mRNA heeft te maken met de opbouw van een eukaryoot gen: dit
gen bestaat namelijk uit afwisselend coderende stukken (exonen) en niet-coderende stukken
(intronen). De intronen moeten nog eerst verwijderd worden uit het RNA wat er vanuit het DNA
wordt afgeschreven (het primaire transcript).
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Het verwijderen van de intronen uit het primaire transcript heet RNA splicing. Herkenning van de
juiste exon/intron grenzen in het primaire transcript tijdens RNA splicing moet zeer nauwkeurig
gebeuren, omdat anders het leesraam verandert.
Bij de splicing zijn eiwitcomplexen betrokken, de exon junction core (EJC). Deze complexen blijven
aanwezig na de splicing, als extra bescherming van het mRNA.
De RNA modificaties zijn ook belangrijk voor de efficiëntie van translatie. De cap en de poly-A staart
worden herkend in de kern, door allerlei eiwitten. Pas zodra de componenten samenkomen, kan er
translatie plaats gaan vinden. De EJC’s worden nog wel verwijderd, en de cap wordt door een ander
eiwit vervangen.
Na alle bewerkingen ontstaat er dus een
mRNA molecuul, welke nog steeds langer
is dan de code voor het bijbehorende
eiwit. Het bestaat namelijk uit een deel
Bron: Erasmus MC, Rotterdam \ 2017 - 2018 \ Ba1A.1 ZO.5 Van DNA
naar RNA naar eiwit - 20170706a
wat getransleerd wordt, maar ook uit
twee ongetransleerde gebieden (UTR’s).

Translatie
Bij translatie wordt messenger RNA omgezet in een keten van aminozuren, een polypeptide. Deze
keten wordt later nog gevouwen, zodat zich een actief eiwit kan vormen en functies in de cel
uitgevoerd kunnen worden.
Bij de eiwitsynthese/translatie wordt de basevolgorde van de mRNA keten vertaald in een
aminozuurvolgorde van een aminozuurketen. Hierbij wordt de basevolgorde in het mRNA afgelezen
in achtereenvolgende blokjes van drie nucleotiden. Deze blokjes heten ook wel tripletten of codons.
Ieder triplet codeert voor een specifiek aminozuur, dit wordt de genetische code genoemd.

Ribosoom
Het ribosoom is belangrijk bij het opbouwen van een keten van aminozuren aan de hand van het
mRNA en is een complex van eiwitten en RNA-ketens in de cel. Ribosomen bevinden zich niet alleen
in het cytosol van de cel, maar ook op het kernmembraan en het ruwe endoplasmatisch reticulum.
Een ribosoom bestaat uit een grote subunit en een kleine subunit. De kleine subunit bindt aan de
grote subunit en de mRNA streng, de grote subunit bindt aan het tRNA, de aminozuren en de kleine
subunit. Dit zie je in de afbeelding hiernaast. De grote subunit wordt ook wel 60S genoemd en de
kleine subunit ook wel 40S. Met de S wordt de sedimentatiesnelheid in de ultracentrifuge bedoeld.
Dit is ook wel hoe snel een deeltje neerslaat/zinkt in de ultracentrifuge. Hierbij moet je wel opletten:
hoe groter het deeltje, hoe sneller de sedimentatiesnelheid, maar ook de geometrie speelt een rol.
Daarom telt 40S en 60S niet samen op tot 100S, maar tot 80S.
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Translatie vindt dus plaats in het ribosoom. In het
ribosoom is het transfer RNA(tRNA) erg belangrijk,
dit zijn moleculen die uit RNA bestaan en als de
fysieke link tussen mRNA en aminozuren fungeren. In
het ribosoom wordt er aan een stukje mRNA een
complementair stukje tRNA gekoppeld. Aan het tRNA
zit ook een aminozuur vast. Zo krijg je dus een streng
van tRNA (en dus aminozuren) aan het mRNA vast
gekoppeld. Er ontstaat dan dus een keten van
aminozuren: de polypeptide keten. Het tRNA wordt
uiteindelijk verwijderd, zodat losse peptideketen
ontstaat.

Bron: Capita Selecta Studieondersteuning

Translatie bevindt bij het startcodon, dit is een combinatie van een adenine, urasil en guanine (AUG)
en hieraan wordt een methionine gekoppeld. De eerste AUG vanaf het 5’ uiteinde van mRNA bepaalt
het leesframe. Wanneer er een stopcodon in het mRNA zit, zal het ribosoom van het hele complex af
vallen en is de translatie beëindigd. Het mRNA gedeelte tussen het startcodon en het stopcodon
wordt het open leesraam genoemd (open reading frame, ORF).
De keten van aminozuren, het polypeptide, is nog niet functioneel. Hiervoor moeten er nog
meerdere dingen gebeuren:
•
•
•

Vouwing van eiwit (tijdens/na synthese);
Verwijdering/verandering van aminozuren na synthese: post-translationele modificaties;
Transport van eiwit naar het juiste organel (tijdens/na synthese).

Regulatie genexpressie
Genetische informatie ligt opgeslagen in ons DNA: 22 paar chromosomen, 1 paar
geslachtschromosomen. Op het DNA liggen genen die coderen voor eiwitten. DNA kan worden
omgezet in mRNA bij de transcriptie (nucleus), wat weer in eiwitten kan worden omgezet bij de
translatie (cytoplasma). De transcriptie en translatie kunnen worden gereguleerd, hiernaast bestaan
nog veel meer manieren om de genexpressie te controleren. Genexpressie is de mate van het tot
uiting komen van een gen in een eiwit.
Er kan op verschillende niveaus regulatie plaatsvinden:
•
•
•
•
•
•
•

DNA transcriptie;
Verwerking mRNA;
Transport mRNA;
Afbraak mRNA;
Translatie mRNA;
Activering eiwit;
Afbraak eiwit.

De belangrijkste mogelijkheid tot het controleren van de genexpressie is bij de transcriptie. Hier is
regulatie het meest efficiënt.
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De regulatie van de transcriptie van een bepaald gen wordt mogelijk gemaakt door een samenspel
van signalen in het regulerende deel van het gen en transcriptiefactoren (DNA-bindende, activerende
eiwitten).
Er zijn verschillende soorten transcriptiefactoren:
•

•

Algemene transcriptiefactoren;
o Herkennen promotors aan de TATAA-box;
o Rekruteren RNA polymerase II (dan worden ze TF-II genoemd);
o Betrokken bij transcriptie van alle eiwit-coderende genen: weinig specifiek.
Specifieke transcriptiefactoren = gen regulator eiwitten;
o Herkennen specifiek enhancer sequenties van een bepaald gen;
o Activeren RNA polymerase II middels direct contact → door DNA-loop fosforylering.

Enhancer sequenties zijn DNA-regelgebieden in het DNA. Een enhancer bestaat uit één of meer
respons elementen voor specifieke activator eiwitten: de regulatoire transcriptiefactoren of gen
regulator eiwitten. De enhancers kunnen dichtbij een gen zitten, maar ook wat verder weg.
Wanneer een enhancer in contact komt met een promotor, is er activatie van de transcriptie factor,
en kan de transcriptie dus beginnen. Hoe dichter een enhancer bij de promotor ligt, hoe groter de
kans op transcriptie. Door loop-vorming kan er altijd transcriptie plaatsvinden, ook als de enhancer
ver van het gen afligt.
Voor genexpressie moet er eerst een transcriptie initiatie complex gevormd worden op de
promotor. Dit complex bestaat uit RNA polymerase II en transcriptiefactoren, die een interactie met
elkaar aangaan. Voor daadwerkelijke transcriptie moet er nog een nieuw RNA polymerase II binden.
De gen regulator eiwitten herkennen dus een specifieke basevolgorde in het DNA. Deze eiwitten
hebben een karakteristieke opbouw:
•

•
•

•

DNA bindingsdomein: zinkvinger motief, helix-lus-helix motief, basisch domein;
o Hiermee bindt de transcriptiefactor aan een specifieke DNA-volgorde;
o Bevatten veel basische aminozuren, zodat ze goed aan het zure, negatief geladen
DNA kunnen binden.
RNA polymerase II activeringsdomein;
o Hiermee kan de transcriptiefactor het RNA polymerase op de promotor activeren.
Dimerisatie domein: leucine zipper, helix-loop-helix;
o De meeste gen regulator eiwitten zijn niet actief als monomeer, maar alleen als
dimeer, zodat de binding met DNA steviger en specifieker is;
o Homodimeer: dimerisatie tussen twee dezelfde eiwitten;
o Heterodimeer: dimerisatie tussen twee verschillende eiwitten.
Bij kernreceptoren: ligand bindingsdomein.

Een zinkvinger is een eiwitmotief met daarin een zinkion (Zn2+), welke eiwitvouwing stabiliseert.
Zinkvingers kunnen aan ongeveer 2 basenparen binden, door bepaalde α-helixen kunnen
verschillende basen in het DNA worden herkend. De meeste eiwitten gaan in de grote groef liggen,
dan steekt er een aminozuur naar binnen en deze bindt met specifieke basen door middel van
vorming van waterstofbruggen. In een gen regulator eiwit zitten meerdere zinkvingers, hierdoor
wordt een langere sequentie herkend en is de binding veel sterker.
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Kernreceptoren hebben een specifiek DNA-respons element, waardoor ze als receptor dienen. Er is
namelijk een domein waar een ligand aan kan binden, zoals steroïden, vitamines,
schildklierhormoon, vetzuurmetabolieten et cetera. De binding van de ligand aan de receptor kan de
transcriptie reguleren. Een geactiveerde kernreceptor zit in de kern.
De gen regulator eiwitten kunnen zelf ook gereguleerd worden, bijvoorbeeld door fosforylering,
andere modificaties, interacties met cofactoren, weefselspecifieke expressie en kernreceptoren.

DNA replicatie
Tijdens de S-fase van de celcyclus vindt DNA-replicatie plaats: een verdubbeling van het genetische
materiaal. Hierdoor kunnen twee exacte kopieën over de dochtercellen (ontstaan tijdens de mitose)
worden verdeeld.
Het enzym DNA-helicase bindt bij de origin
of replication op het DNA, en splitst daar
de strengen. Op zo’n origin of replication
bevindt zich een AT-rijke sequentie. DNA
helicase bindt op meerdere van zulke
plekken tegelijkertijd. Vervolgens worden
er door het enzym DNA-polymerase
nucleotiden met een complementerende
base ingebouwd. De opbouw van een
nieuwe DNA-streng gebeurt altijd van 5’
naar 3’, omdat er altijd een trifosfaatgroep Bron: Genome Research Limited
(5’) aan de OH-groep (3’) wordt gekoppeld.
DNA polymerase kan de streng alleen aflezen in de richting van 3’ naar 5’: de leading strand. Voor de
andere streng, de lagging strand, die van 5’ naar 3’ gaat, moet er dus iets anders zijn. Deze streng
wordt in kleine stukjes afgelezen, van ongeveer 100-200 nucleotiden lang. Deze stukjes worden de
Okazaki fragmenten genoemd. Elke keer als helicase het DNA weer verder gesplitst heeft, bindt DNA
polymerase opnieuw, en synthetiseert DNA tot het daarop volgende Okazaki-fragment. De losse
Okazaki fragmenten worden aan elkaar verbonden door het enzym DNA-ligase.
DNA-replicatie is een erg nauwkeurig proces:
•
•

•

Base-selectie: alleen een base die complementair is aan de base in de DNA-template streng
kan worden ingebouwd, hierbij kunnen echter nog fouten optreden door tautomeren;
Proofreading: wanneer er een verkeerde base in de template streng zit (iminotautomeer),
zal de binding in zeer korte tijd loslaten. Het exonnuclease enzym stopt de polymerase
activiteit, waarna de fout hersteld kan worden;
Mismatch reparatie: bepaalde eiwitten kunnen een mismatch in baseparen herkennen,
verwijderen en vervolgens kan DNA polymerase de goede base aanvullen.
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Er zijn verschillende soorten DNA-polymerasen:
•
•

DNA-polymerase α: lagging strand;
DNA-polymerase δ: leading strand.

Daarnaast bestaan er ook nog translesie polymerasen, die in actie komen als gewoon DNApolymerase niet meer door kan gaan met de replicatie, door DNA-schade.

Mutaties
Veranderingen in het DNA heten mutaties. Deze kunnen via mRNA leiden tot veranderingen in het
eiwitproduct. Wanneer er slechts één enkele nucleotide is veranderd, ingevoegd of verwijderd,
spreek je van een puntmutatie. Niet alle puntmutaties hebben ernstige gevolgen. Er kunnen
verschillende soorten mutaties worden onderscheiden:
•

•
•

Puntmutaties: één nucleotide is veranderd;
o Silent mutatie: gemuteerde codon codeert nog steeds voor hetzelfde aminozuur:
geen veranderingen in eiwitstructuur/functie;
o Missense mutatie: gemuteerd codon codeert voor een ander aminozuur, afhankelijk
van het belang van het betreffende aminozuur en de aard van de
aminozuurverandering is een verandering van structuur/functie van het eiwit
mogelijk;
o Nonsense mutatie: gemuteerd codon is nu een stopcodon, die de translatie te vroeg
stopt. Eiwit is korter dan normaal, afhankelijk van de plaats van de mutatie is het
mogelijk dat het eiwit zijn functie behoudt;
Frame shift mutaties = door deze mutaties is er een verandering van het leesraam, dit kan
komen doordat er een of meer nucleotiden bij komen (insertie) of verdwijnen (deletie).
Splice mutaties;
o Splice acceptor mutatie: exon wordt tot een intron gerekend: mRNA mist een exon;
o Splice donor mutatie: intron wordt tot een exon gerekend: mRNA heeft een intron
erbij.

Bij een frameshift mutatie in het midden van de coderende sequentie zijn de eiwitproducten
bovendien bijna altijd korter dan normaal, dit komt omdat er door de verandering van het leesraam
vaak eerder een stopcodon optreedt, waardoor de eiwitsynthese te vroeg stopt en het eiwit korter is
dan normaal.

Erfelijke ziekten
Een bepaalde variant van een gen wordt een allel genoemd. Voor de meeste genen heeft de mens
twee allelen op twee homologe chromosomen. Deze allelen kunnen verschillend zijn, dan is iemand
heterozygoot. Wanneer de allelen dezelfde variant zijn, is er homozygotie. Wanneer er maar één
kopie is, is er sprake van hemizygotie. Bij compound heterozygotie heeft iemand twee verschillende
mutaties in hetzelfde gen: er zijn twee verschillende allelen, die allebei defect zijn.
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Daarnaast kunnen de allelen in verschillende mate tot expressie:
•
•
•

Recessief = komt alleen tot uiting bij homozygotie of hemozygotie;
Dominant = komt altijd tot uiting in het fenotype;
Co-dominantie = beide allelen komen tot uiting.

Wanneer een specifieke mutatie in een bepaald gen relatief vaak in de populatie voorkomt, is er
sprake van een founder mutatie. Deze mutatie is over vele generaties doorgegeven, en is dus in
verschillende raciale populaties verschillend. Het is makkelijker de diagnose te stellen, aangezien er
naar een specifieke mutatie gezocht kan worden.
Erfelijke ziekten kunnen op verschillende manieren overerven:
•

•

•

•

•

Autosomaal recessief (AR);
o Defecte gen ligt op een autosoom (chromosoom, geen geslachtschromosoom);
o Ziekte komt alleen tot uiting als beide ouders het defecte gen doorgeven;
o Beide ouders drager?
▪ Kans op aangedaan kind is 25%;
▪ Kans op kind dat drager is, is 50%;
▪ Kans op gezond kind is 25%.
o Kans dat gezonde broers/zussen van een ziek kind drager zijn, is 2/3 (kans op
aangedaan zijn, wordt niet meegerekend);
o Wanneer ouders bloedverwant zijn, is de kans op twee dezelfde gendefecten veel
groter.
Autosomaal dominant (AD);
o Defecte gen ligt op autosoom;
o Patiënten hebben een aangedane ouder;
o Patiënten zijn vrijwel altijd heterozygoot, homozygoten komen vrijwel niet voor
(vaak niet verenigbaar met leven);
o Aangedane ouder 50% kans op ziek kind.
Recessief, X-gebonden;
o Defect gen ligt op het X-chromosoom;
o Vooral mannen zijn aangedaan;
o Man is altijd hemizygoot, vrouw kan homo- of heterozygoot zijn;
o Overerving van vader op zoon komt niet voor (Y-chromosoom wordt dan
doorgegeven);
o Alle dochters van een mannelijke patiënt zijn aangedaan.
Dominant, X-gebonden;
o Zowel mannen als vrouwen zijn aangedaan, vrouwen meer kans;
o Bij mannen komt de ziekte vaak wel sterker tot expressie;
o Aangedane vader: geen gezonde dochters, geen zieke zonen;
o Aangedane moeder: kans op herhaling 50%;
o Homozygote vrouwen overlijden vaak voor de geboorte of in de eerste levensjaren.
Y-gebonden;
o Defect ligt op het Y-chromosoom;
o Alleen mannen zijn aangedaan.
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•

Mitochondriaal;
o Maternale overerving;
o Mannen en vrouwen even vaak aangedaan;
o Mannen geven de ziekte niet door.

Bij erfelijke ziekten is het verder nog belangrijk te weten dat ongeveer 33% van alle patiënten een
nieuwe mutatie heeft. Ook moet je het begrip X-inactivering kennen. Dit is een willekeurig,
permanent proces, waarbij één van de twee X-chromosomen bij de vrouw uitgeschakeld wordt.
Er is somatische mozaïek: er zijn twee soorten cellen aanwezig, met elk een ander X-chromosoom
dat tot expressie komt. Dit leidt er ook toe dat de expressie van een X-gebonden dominante
aandoening bij vrouwen kan verschillen.
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Oefenopgaven Hoofdstuk 2
Oefenopgave 1
In de driedimensionale structuur van een eiwit kunnen meerdere regelmatige structuurelementen
van de peptideketen herkend worden. Een van deze regelmatige structuurelementen is de α-helix.
Door welke niet-covalente bindingen wordt de α-helix structuur gehandhaafd?
A.
B.
C.
D.

Door H-bruggen tussen de peptidebindingen in de keten
Door ionogene bindingen tussen opeenvolgende peptidebindingen in de keten
Door lokale H-bruggen tussen de aminozuur restgroepen in de peptideketen
Door lokale ionogene bindingen tussen de aminozuur restgroepen in de peptideketen

Oefenopgave 2
De afbeelding laat het verband zien tussen de initiële
reactiesnelheid en de substraat concentratie voor een
enzym-gekatalyseerde reactie. De kinetiek verloopt
volgens de theorie van Michaelis-Menten, dus deels als
een nulde-orde (reactiesnelheid is constant) en deels
als een eerste-orde (reactiesnelheid recht evenredig
met substraatconcentratie) reactie. Welke uitspraak
over deze kinetiek is juist?

Bron: tentamen 1A1 2013-2014

A. In het nulde-orde deel wordt de reactie
afgeremd door de hoeveelheid gevormd product.
B. In het eerste-orde deel wordt de reactie afgeremd door de hoeveelheid gevormd
product.
C. In het nulde-orde deel is de hoeveelheid enzym beperkend en in het eerste-orde deel de
hoeveelheid substraat.
D. In het eerste orde-deel is de hoeveelheid enzym beperkend en in het nulde-orde deel de
hoeveelheid substraat.
E. In het nulde-orde deel wordt de reactiesnelheid beperkt door het bereiken van
evenwicht tussen de heen- en terugreactie.
F. In het eerste-orde deel wordt de reactiesnelheid beperkt door het bereiken van
evenwicht tussen de heen- en terugreactie.
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Oefenopgave 3
In het genoom komen niet-coderende gebieden voor. Vijf uitspraken hierover zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Niet coderende gebieden kunnen gewoonlijk niet worden afgelezen.
Niet-coderende gebieden worden voornamelijk discontinu gerepliceerd.
Niet-coderende gebieden worden gewoonlijk bij de transcriptie overgeslagen.
Niet coderende gebieden bevatten gewoonlijk alleen zeer korte open leesramen.
Niet-coderende gebieden zijn alleen gelegen tussen twee naburige genen in.

Welke uitspraak over niet-coderende gebieden in het genoom is juist?
A.
B.
C.
D.
E.

1
2
3
4
5

Oefenopgave 4
Tijdens en na transcriptie worden RNA moleculen die coderen voor een eiwit gemodificeerd. Deze
modificatie van het RNA is belangrijk voor transport vanuit de kern naar het cytoplasma. Modificatie
van dit RNA bepaalt ook mede hoe vaak dit RNA getransleerd wordt, en daarmee de efficiëntie van
translatie.
a) Noem drie van deze modificaties van RNA moleculen die voor eiwit coderen.
b) Geef voor twee van deze modificaties aan hoe elk van deze de efficiëntie van translatie
bevordert.

Oefenopgave 5
Je wilt de aanwezigheid van een RNA molecuul aantonen in een bepaald weefsel met behulp van een
enkelstrengs DNA probe, dat complementair is aan dit RNA molecuul. Je wilt deze DNA probe
bestellen bij een firma die korte, enkelstrengs DNA moleculen synthetiseert. Je moet daarvoor de
gewenste nucleotidevolgorde van de DNA probe opgeven. Het stuk RNA waarvoor je een DNA probe
wilt bestellen heeft de nucleotide volgorde: 5'-agauggaagcguucaauuagcag-3'. Welk enkelstrengs DNA
molecuul is complementair aan dit RNA molecuul?
A.
B.
C.
D.
E.

5'-AGATGGAAGCGTTCAATTAGCAG-3'
5'-CTGCTAATTGAACGCTTCCATCT-3'
5'-CUGCUAAUUGAACGCUUCCAUCU-3'
5'-TCTACCTTCGCAAGTTAATCGTC-3'
5'-UCUACCUUCGCAAGUUAAUCGUC-3
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Oefenopgave 6
Vitamine D heeft een signaalfunctie. De effecten van vitamine D komen tot stand na binding aan de
vitamine D receptor (VDR). Dit is een kernreceptor. Benoem vier functionele domeinen in het eiwit
van de vitamine D receptor, en beschrijf voor elk domein wat de rol is van dit domein in het
functioneren van de Vitamine D receptor.

Oefenopgave 7
Veel genregulatoreiwitten herkennen een heel specifieke basevolgorde in dubbelstrengs DNA, en
binden daar specifiek aan. Beschrijf het soort krachten tussen een transcriptiefactor en de
bijbehorende specifieke DNA sequentie, en verklaar waardoor deze binding zo specifiek kan zijn.

Oefenopgave 8
In de celkern bevinden zich eiwitten, onder andere transcriptiefactoren die de synthese van
specifieke mRNA's regelen. Welke bewering over de in de kern aanwezige transcriptiefactoren is
juist?
A. Transcriptiefactoren worden door ribosomen in de nucleolus gemaakt en via diffusie over
de rest van de kern verspreid.
B. Transcriptiefactoren worden door ribosomen in het cytoplasma gemaakt en via de
kernporiën actief naar de celkern getransporteerd.
C. Transcriptiefactoren worden op membraangebonden polyribosomen gemaakt en via een
translocator-complex in de kern afgeleverd.
D. Transcriptiefactoren worden op membraangebonden polyribosomen gemaakt en via
fusie van transport vesicles met de kernmembraan in de kern gebracht.
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Oefenopgave 9
De manier waarop DNA wordt gerepliceerd wordt bepaald door de polariteit van een DNA streng,
waardoor er sprake is van zogenaamde leading-strand synthese en lagging-strand synthese. Zeven
vragen hierover zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Is een matrijs (template) hierbij nodig?
Is DNA ligase hierbij nodig?
Komen hierbij Okazaki-fragmenten voor?
Zijn PCNA (‘clamp’) en RFC (‘clamp loader’) hierbij nodig?
Is het RPA (ssDNA bindend eiwit) hierbij nodig ?
Is het enzym primase hierbij het vaakst nodig ?
Welk DNApolymerase is hierbij betrokken?
Leading strand synthese

Lagging strand synthese

1 (ja/nee)
2 (ja/nee)
3 (ja/nee)
4 (ja/nee)
5 (ja/nee)
6 (ja/nee)
7 (delta/epsilon)

Oefenopgave 10
Verschillende enzymen zijn betrokken bij het DNA replicatie proces. Welke van de onderstaande
enzymen is niet bij dit proces betrokken?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

DNA ligase
Helicase
Primase
RNase
RNA polymerase I
Topoisomerase
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Oefenopgave 11
Een gezond echtpaar (III-2) en (III-3) is zwanger (zie driehoekje in de stamboom) en willen graag
genetisch advies. Het is bekend dat een nicht (III-1) een kind heeft gehad met de autosomaal
recessieve ziekte Xeroderma Pigmentosum (XP), dat inmiddels is overleden aan huidkanker (zie XP in
de stamboom). Hoe groot is de kans dat hun ongeboren
kind de ziekte XP heeft?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

1/8
1 / 16
1 / 32
1 / 64
1 / 128
1 / 256

Bron: tentamen 1.A.1 deel 1 2016-2017

Oefenopgave 12
Vier weken later meldt de zwangere vrouw (III-3), dat haar man (III-2) had bekend de vader te zijn
geweest van het gestorven kind met XP. Wat is nu (met deze nieuwe informatie) de kans van het
ongeboren kind op XP?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

1/8
1 / 16
1 / 32
1 / 64
1 / 128
Kleiner dan 0,5%

Oefenopgave 13
Ergens in een gen A dat 30kbp beslaat op het genoom bevindt zich een deletie van 1bp. Het gen A
codeert normaalgesproken voor een eiwit van 600 aminozuren. Hoe groot is de kans, dat deze
deletie gevolgen heeft voor de eiwitfunctie ?
A.
B.
C.
D.
E.

kleiner dan 1%
tussen 1 en 3%
tussen 5 en 10%
tussen 10 en 20%
groter dan 20%
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Oefenopgave 14
In Nederland komt de autosomaal recessief overervende ziekte Cystische Fibrose voor bij ongeveer 1
op 3600 geboortes. Wat is in Nederland ongeveer de frequentie van dragerschap voor deze
aandoening?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

1 : 900
1 : 360
1 : 240
1 : 180
1 : 120
1 : 90
1 : 60
1 : 30

Oefenopgave 15
Het Nijmegen Breuksyndroom (NBS) is een ernstige autosomaal recessieve ziekte waaraan patiënten
gewoonlijk al voor de puberteit overlijden. Onderstaande afbeelding is een stamboom van een
familie met dit syndroom. Mevr. A uit deze familie komt voor erfelijkheidsadvies in verband met haar
zwangerschap en de diagnose NBS die indertijd gesteld is bij haar overleden broer. Mevr. A is extra
bezorgd, omdat zij en haar man ook nog bloedverwanten
zijn. Wat is de kans dat haar kind aan NBS lijdt ?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

ongeveer 2% (1:48)
ongeveer 6% (1:16)
ongeveer 8,5% (1:12)
ongeveer 12,5% (1:8)
ongeveer 17% (1:6)
ongeveer 25% (1:4)

Bron: tentamen 1.A.1 2015-2016

Oefenopgave 16
Een bepaald gen dat 50 kilobaseparen groot is codeert voor een eiwit met een lengte van 500
aminozuren. Ergens in dit gen wordt een deletie aangetroffen met een lengte van 1 basepaar. Hoe
groot is de kans dat deze puntmutatie gevolgen heeft voor het eiwit dat door dit gen wordt
gecodeerd?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

3%
12,5%
25%
33%
50%
67%
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Antwoorden oefenopgaven
Hoofdstuk 1
1. G
Chromatine is inderdaad opgebouwd uit nucleosomen – dit is de eenheid ervan. Bewering 1
klopt dus. Dispers chromatine is ook wel euchromatine: de structuur is open en transcriptie
is mogelijk. Bewering 2 klopt dus ook, dispers chromatine kan transcriptioneel actief zijn.
Naarmate een cel gespecialiseerder is, zijn er meer genen uitgeschakeld. Dan is er meer
heterochromatine dan euchromatine. De verhoudingen tussen eu- en heterochromatine
verschillen dus per cel. Dus bewering 3 klopt ook, waardoor je op antwoord G uit komt.
2. C
De celkern bestaat uit de nucleolus, waar ribosomale onderdelen worden gemaakt, de
kernenvelop en het chromatine. Hierin zitten dus ook delen van genetische informatie die
niet overdraagbaar zijn. Dus bewering 1 klopt niet. De onderdelen van het ribosoom worden
gemaakt in de nucleolus, dus bewering 3 klopt wel, maar deze worden niet alleen in het
cytoplasma in elkaar gezet, maar ook in de nucleolus en in het nucleoplasma – ‘het
cytoplasma van de kern’. Hier moet je dus op antwoord C komen.

Hoofdstuk 2
1. A
De vraag gaat over de binding van een alpha helix structuur. De alpha helix structuur wordt
gehandhaafd door waterstofbruggen tussen de peptidebindingen in de keten, omdat het Oatoom een aantrekking ondervindt van de H-atoom en andersom. Ionogene bindingen vallen
af, omdat het bindingen betreft en tussen een metaal en niet metaal. Dat is niet het geval.
Bovendien zijn waterstofbruggen tussen de restgroepen niet karakteristiek voor een alpha
helix structuur. Een waterstofbrug kan alleen gevormd worden bij de aantrekking van H met
N O F atomen. Dit is dus antwoord A.
2. C
De vraag gaat over een enzymreactie volgens Michaelis-Menten kinetiek. In de grafiek zie je
dat in het begin: hoe hoger de substraatconcentratie, hoe sneller het substraat omgezet
wordt door een enzym; met andere woorden, een hogere concentratie geeft initieel een
hogere reactiesnelheid. Dit is de eerste orde kinetiek (meer substraat = meer snelheid).
Daarna maakt het niet meer uit hoeveel de concentratie verhoogd wordt, een plateau wordt
bereikt. Het enzym is verzadigd, er is een maximale capaciteit bereikt en alle enzymen zijn
bezet. Dit tweede gedeelte is 0e orde kinetiek (meer substraat betekent niet meer snelheid).
De reactiesnelheid bij het plateau noemen we de maximale reactiesnelheid, oftewel Vmax.
Stel het je zo voor: In het begin heb je 10 enzymen en 5 substraten. Naarmate je de
concentratie van substraten verhoogt, zal je sneller zijn met sub- straatomzetting, maar het
moment dat je 10 substraten bereikt, is dat de maximale wat de enzymen aankunnen. Dit is
het plateau. Als je de substraatconcentratie verhoogt naar 15 substraten, zullen 5 substraten
moeten wachten, want de 10 enzymen zullen alleen met de eerste 10 kunnen werken, deze
omzetten en dan pas de volgende 5 meenemen. Het plateau komt dus niet tot stand doordat
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er evenwicht optreedt of het gevormde product de reactie remt, maar juist doordat de
enzymen maximaal werken. Ze kunnen niet meer substraten omzetten naar product en
daardoor krijg je een plateau. Hieruit wordt duidelijk dat er in het eerste orde deel veel
enzymen zijn, maar weinig substraat. Het substraat komt dus tekort. Bij het nulde orde deel
is er te veel substraat en het enzym kan het niet aan, er is een tekort aan het enzym.
Verder van belang is de Km. De substraatconcentratie op de helft van Vmax is Km. Dat is hier
0.4 mmol/L. Als de Km hoog is, betekent dit dat het evenwicht voor het enzymsubstraat
complex naar links ligt. Met andere woorden: Hoge Km =lage affiniteit van enzym voor
substraat. Andersom geldt ook, lage Km=hoge affiniteit voor het substraat.
3. D
Deze vraag gaat over niet-coderende gebieden in het genoom, intronen genaamd. Deze
gebieden bevinden zich wel in het primair transcript maar niet in het mRNA. Ze worden dus
wel afgelezen en ondergaan aldus transcriptie maar worden vervolgens door middel van RNA
splicing verwijderd. Zie onderstaand figuur voor verduidelijking. Ze worden continue
gerepliceerd, net zoals de coderende gebieden. De intronen zijn niet alleen gelegen tussen
naburige genen in want intronen komen ook binnen één gen voor. Het enige juiste antwoord
is dat de ORF (open reading frame) van niet-coderende DNA vrij kort is.

Figuur 1. Bron: Devlin - Textbook of Biochemistry - fig. 5.12

4. Capping, splicing en tailing (2p voor 3 goed, 1p voor 2 goed) De translatie begint met binding
van de 40S ribosomale subunit aan de cap van een mRNA: zonder cap geen translatie; het
40S ribosomale deeltje herkent de cap via een hulpeiwit dat tegelijkertijd moet gebonden
zijn aan de cap en de polyA-staart (tail): zonder tail geen efficiënte start van translatie; de
eiwitcomplexen die op het mRNA achterblijven op de exonjunctions zorgen ervoor dat het
juiste hulpeiwit op de cap bindt, waardoor het 40S ribosomale deeltje goed de cap herkent.
(1p voor elk genoemd item, met een maximum van 2p).
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5. B
Bij het bedenken van een complementaire streng hou je natuurlijk de regels aan: een A ligt
altijd tegenover een T (en in het geval van RNA een U) en andersom en een C tegenover een
G en andersom. Waar je bij deze vraag ook nog op moet letten is de volgorde: de
complementaire streng schrijf je natuurlijk van links naar rechts op, dus van 3’ naar 5’ (bij
complementaire strengen ligt het 5’ bij de 3’ van de basisstreng en de 3’ bij de 5’). In het
antwoord staat het echter andersom – een instinkertje dus! Hier moet je op antwoord B
komen en dus niet antwoord D!
6. Modelantwoord: Ligandbindingsdomein: hieraan bindt vitamine D waardoor de receptor van
vorm verandert en actief wordt DNA bindingsdomein: hiermee bindt de VDR aan een
specifieke basevolgorde (enhancersequentie) in het DNA Activeringsdomein: hiermee oefent
de aan DNA gebonden VDR een positieve invloed uit op activering van RNA polymerase II op
de promoter Dimerizeringsdomein: hiermee binden twee VDR eiwitten aan elkaar, of 1 VDR
aan 1 andere kernreceptor, waardoor een stevigere en meer volgorde-specifieke binding met
het DNA ontstaat 1p voor elke juiste combinatie van domein en functie. 2p voor alleen
noemen alle 4 domeinen zonder functie.
7. H-bruggen (1p) tussen baseparen in de major of minor groeve van het DNA (1p) en bepaalde
aminozuur restgroepen van het genregulatoreiwit (1p). De volgorde van deze baseparen in
het DNA en de ruimtelijke orientatie van deze specifieke aminozuur restgroepen maakt de
interactie tussen DNA en transcriptiefactor specifiek (1p).
8. B
De vraag gaat over hoe transcriptiefactoren in de kern komen en waar ze gemaakt worden.
Transcriptiefactoren worden niet in de nucleolus gemaakt, maar door de ribosomen in het
cytoplasma. In de nucleolus worden ribosomen gesynthetiseerd. Bovendien is er geen sprake
van diffusie. Transcriptiefactoren worden wel via de kern poriën naar de celkern
getransporteerd. Dat is waar ze eenmaal moeten zijn voor om transcriptie te ‘ondersteunen’.
Een translocator-complex zijn eiwitten die aan een eiwit worden gekoppeld om ze naar de
juiste celorganel (ER, mitochondrion etc) te verplaatsen vanuit het cytosol, na translatie.
Fusie van transport vesicles komt voor bij bijvoorbeeld exocytosis en endocytosis, dus
wanneer er moleculen de cel binnenkomen of verlaten.
9.

1 (ja/nee)
2 (ja/nee)
3 (ja/nee)
4 (ja/nee)
5 (ja/nee)
6 (ja/nee)
7 (delta/epsilon)

Leading strand synthese
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Delta

Lagging strand synthese
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Epsilon
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10. D & E
DNA ligase is een enzym dat gebroken complementaire DNA strengen weer aan elkaar kan
maken. Helicase is het enzym wat het dubbelstrengs DNA uit elkaar ritst. Primase is een
enzym, wat samen met helicase een primosoom vormt en betrokken is bij de start van DNA
replicatie. RNase, ook wel ribonuclease, is een enzym wat betrokken is bij de katalysatie van
de degradatie van RNA. RNA polymerase is een enzym, belangrijk voor de transcriptie, maar
bij DNA replicatie zijn vooral DNA polymerasen belangrijk. Topoisomerasen zijn enzymen die
belangrijk zijn voor de winding van DNA, wat ook belangrijk is bij DNA replicatie. Dus RNase
en RNA polymerase zijn niet betrokken bij de DNA replicatie.
11. F
Deze vraag gaat over de kans op een ziekte bij een autosomaal recessieve aandoening.
Xeroderma Pigmentosum (XP) is een autosomaal recessieve aandoening. Dit wil zeggen dat
beide ouders aangedaan moeten zijn om de aandoening over te dragen. Familielid 1 in
generatie III is dus sowieso drager van het XP-gen. Haar ouders in generatie II hebben dus
allebei 50% kans om drager te zijn van het XP-gen. De kans dat de mutatie van haar moeder
komt is dus 50%, wanneer de moeder de mutatie heeft is de kans dat de vader van persoon 2
en de moeder persoon 3 het hebben ook beiden 50%. Daarmee is de kans dat ze het XP-gen
doorgegeven hebben aan persoon 2 en 3 weer tweemaal 50% en de kans dat zij het
doorgeven aan hun kind is nog tweemaal 50%. Dit betekent dat de totale som wordt: ½ x ½ x
½ x ½ x ½ x ½ x ½ x ½ = 1/256
12. B
Deze vraag gaat eveneens over de kans op een ziekte bij een autosomaal recessieve
aandoening. Aangezien de vader van het kind nu sowieso drager is van het XP-gen, is de kans
dat hij het gen doorgeeft 50%. De kans dat de moeder het gen heeft is nog steeds ½ x ½ = ¼
en de kans dat zij het doorgeeft is weer 50%. De kans dat het kind nu XP heeft is ½ x ½ x ½ x
½ = 1/16.
13. C
Het gen A bestaat uit 30 kbp, dus dit zijn 30.000 baseparen, dit zijn 10.000 setjes van 3
baseparen. 1 aminozuur wordt gevormd door 3 baseparen. Gen A codeert voor een eiwit van
600 aminozuren. Hieruit kun je dus berekenen dat ongeveer 600/10.000 x 100% = 6% van de
baseparen daadwerkelijk coderend zijn. Als hierin een mutatie plaatsvindt, heeft het
gevolgen voor de eiwitfunctie – anders niet. Dit leidt dus tot antwoord C.
14. H
Dit is een vraag die je niet echt kunt beredeneren – dit moet je gewoon weten. Ongeveer een
half miljoen Nederlanders is drager van het CF gen – dit is 1 op de 30. Antwoord H dus.
15. A
Deze vraag gaat over de kans op een kind met NBS. NBS is een autosomaal recessieve
aandoening. We zien dat de broer van A de aandoening heeft gehad. De gezonde broers en
zussen van een patiënt hebben 2/3e kans op dragerschap. Er zijn immers voor een kind in het
gezin vier mogelijkheden: AA, Aa, aA en aa. Omdat we al weten dat het niet aa is (kind is
immers gezond), blijven er nog maar drie mogelijkheden over en twee daarvan zijn drager.
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Als A drager is, dan is de kans 1⁄2 dat zij de recessieve allel doorgeeft aan haar nageslacht.
Van de vader van het ongeboren kindje weten we nog niet veel. Echter weten we wel dat de
vader het recessieve allel moet hebben wil het kindje NBS kunnen krijgen. De kans dat 4 het
recessieve allel heeft gekregen is 1/4e aangezien beide overgrootouders 1/2e kans hebben
op het doorgeven ervan. De kans dat de overgrootvader van het kindje (van de vaders kant)
het recessieve allel heeft is dus ook 1/4e. Daarmee is de kans dat de vader van het
ongeboren kindje het allel heeft 1/8e en de kans dat hij deze doorgeeft ook weer 1/2e. Het
ongeboren kind heeft dus een kans van: 2/3 x 1/8 x 1/4 = 1/48e.
16. A
Het gen bestaat uit 50 kbp, dus dit zijn 50.000 baseparen, dit zijn ongeveer 16.667 setjes van
3 baseparen. 1 aminozuur wordt gevormd door 3 baseparen. Het gen codeert voor een eiwit
van 500 aminozuren. Hieruit kun je dus berekenen dat ongeveer 500/16.667 x 100% = 3%
van de baseparen daadwerkelijk coderend zijn. Als hierin een mutatie plaatsvindt, heeft het
gevolgen voor de eiwitfunctie – anders niet. Dit leidt dus tot antwoord A.
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Nawoord
Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw allereerste samenvatting uitgelezen.
Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen, in de
vorm van een tentamentraining. Tijdens de training gaan we je volledig klaarstomen voor het
tentamen. Een student-docent neemt aan de hand van oefenvragen de lesstof door. Naast het
behandelen van de lesstof is er veel ruimte om vragen te stellen. Wil jij je optimaal voorbereiden op
het tentamen? Neem dan een kijkje op www.capitaselecta.nl
Onze partners:
SlimStuderen.nl en Capita Selecta werken actief samen met jouw studievereniging MFVR. Via de
MFVR ontvang je leuke kortingen op onze producten èn organiseren we regelmatig win-acties.
Ook werken we samen met studentenverenigingen RSC-RVSV en Laurentius!
Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen!
Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu een
abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat! Nieuwsgierig
geworden naar een combinatieabonnement van onze verschillende producten
(tentamentrainingen, online cursussen en samenvattingen)? Bekijk dan nu onze websites!
Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je benieuwd naar
onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Of heb je vragen of opmerkingen? Neem
dan contact met ons op via:
SlimStuderen.nl
/SlimStuderen
@SlimStuderen.nl
info@slimstuderen.nl
010 214 06 01
06 43 95 27 16

CapitaSelecta.nl
/CapitaSelectaStudieondersteuning
@CapitaSelecta
klantenservice@capitaselecta.nl
010 214 23 94
06 45 34 14 74

Succes met het tentamen en geniet van je studententijd!
Team SlimStuderen.nl & Capita Selecta

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van SlimStuderen.nl en
Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1 oktober 2018 bestelt via onze websites,
profiteer je van extra korting door de volgende kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS.
Hiermee ontvang je 15% korting op je eerste bestelling.
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