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Voorbeeldsamenvatting Groei en Ontwikkeling
Beste Geneeskundestudent,
Welkom op de Maastricht University! Voor je ligt de samenvatting van het vak Groei
en Ontwikkeling I 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!
SlimMededelingen:
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?
SlimStuderen.nl en Capita Selecta 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 online 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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Casus 1
De menselijke cel
Organismen waarvan cellen een nucleus/celkern bevatten, worden eukaryoten
genoemd. Organismen waarvan cellen geen nucleus bevatten, worden prokaryoten
genoemd. Onder de prokaryoten vallen de bacteriën en de archaea (eencellige microorganismen). De cellen van de mens worden tot de eukaryotische cellen gerekend.
Organellen in de eukaryotische cel
Organellen zijn cel-delen met bepaalde functies, die door membranen worden begrensd
(uitzonderingen zijn de ribosomen). Het belangrijkste organel van de eukaryotische cel is
de nucleus. Hierin ligt alle informatie van de cel opgeslagen. De nucleus bevat DNAmoleculen en is ingesloten door twee concentrische membranen, de nuclear envelope.
In de nucleus ligt de nucleolus (donkergekleurd gebied), hierin wordt rRNA gemaakt.
Wanneer de cel zich voorbereidt op het delen, wordt het DNA in de kern zichtbaar als
individuele chromosomen, het is dan gedespiraliseerd.
De energievoorziening van een cel wordt geregeld door de mitochondriën. Deze
organellen genereren bruikbare energie. Dit doen ze door voedselmoleculen te oxideren
waarbij ATP ontstaat (oxidatieve fosforylering), de algemene chemische brandstof voor
de meeste activiteiten voor de cel. Mitochondriën verbruiken zuurstof en geven
koolstofdioxide af tijdens deze activiteit. Dit wordt daarom de cellulaire ademhaling
(cellular respiration) genoemd. Mitochondriën bevatten twee aparte membranen,
waarvan de binnenste gekronkeld loopt. Verder bevatten ze hun eigen DNA. Ze
reproduceren zich door zichzelf in tweeën te delen.
Het endoplasmatisch reticulum (ER) is een onregelmatig doolhof van onderling
verbonden ruimtes, ingesloten door een membraan. Hier worden de meeste
celmembraan-onderdelen en exportproducten van de cel gemaakt. Er zijn twee soorten,
het ruw endoplasmatisch reticulum en het glad endoplasmatisch reticulum. Op het ruw
ER liggen ribosomen, deze zorgen voor het maken van eiwitten, door middel van het
koppelen van aminozuren. Het glad
ER zorgt voornamelijk voor
stofwisselingsprocessen in de cel. In
sommige cellen maakt het schadelijke
stoffen onschadelijk en in andere
cellen maakt het vetten.
Het Golgiapparaat (zie afbeelding 1)
bestaat uit schoteltjes van
membranen die op elkaar zijn
gestapeld. Dit bewerkt en verpakt
ER-moleculen die naar een andere cel
of naar een ander organel moeten
worden getransporteerd.

Afbeelding 1: Golgi apparaat
Bron: https://www.allesoverdna.nl/kennisbank/golgi-apparaat/

Lysosomen zijn kleine,
onregelmatige gevormde organellen, die verteringsenzymen bevatten. Er vindt
intracellulaire vertering plaats: ze geven de voedingsstoffen uit opgenomen
voedseldeeltjes vrij en breken de niet-gewenste moleculen af. Deze niet-gewenste
moleculen worden gerecycled of uitgescheiden.

Peroxisomen zijn kleine door membraan ingesloten blaasjes. Ze zorgen voor een veilige
omgeving voor diverse reacties. Waterstofperoxide wordt hierbij gebruikt om toxische
moleculen te inactiveren.
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Tussen het ER, het Golgiapparaat en de lysosomen vindt voortdurend transport plaats.
Dit transport verloopt via transportblaasjes, door middel van endocytose en exocytose.
Endocytose en exocytose worden ook gebruikt om materiaal de cel in of uit te
transporteren (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2: Golgi apparaat
Bron: https://www.allesoverdna.nl/kennisbank/golgi-apparaat/

Verder is er nog een opslag van stoffen die van het glad ER en het Golgiapparaat
afkomen, deze worden dan in de vesicles opgeslagen. Daarnaast bevinden zich ook
centriolen in de cel, deze bestaan uit 17 microtubuli. Centriolen zijn voornamelijk
betrokken bij de celdeling. Zij zorgen hierbij ervoor dat de chromosomen eerlijk verdeeld
worden over de 2 cellen. Als laatste bevatten de cellen flagella (enkelvoud: flagellum),
deze zijn een verzameling van microtubuli. Een flagellum bestaat uit 9 paar microtubuli,
die nog eens een paar microtubuli insluiten. Zo’n flagellum zit aan het celmembraan vast
en zorgt voor de voortbeweging van de cel, zoals bij een spermacel. Een bepaald
motoreiwit zorgt ervoor dat de paren gaan bewegen ten opzichte van elkaar. Aangezien
de 9 paren onderling aan elkaar vastzitten, zullen deze dus een beweging maken, een
slagbeweging.
Het cytoplasma en cytoskelet van de cel
Het cytoplasma is de vloeistof in een cel. Het is een geconcentreerde oplossing van vele
grote en kleine moleculen waar vele chemische reacties plaatsvinden die fundamenteel
zijn voor het bestaan van die cel. Hier wordt de eerste stap gemaakt in het afbreken van
voedselmoleculen en worden de meeste eiwitten gemaakt. Deze productie van eiwitten
wordt gedaan door ribosomen, die op het ruw ER liggen. Het cytoplasma is structureel
opgebouwd. Dit komt door het cytoskelet. Dit is een systeem van eiwitdraden die vaak
geankerd zitten aan het plasmamembraan en de nucleus. Er zijn drie soorten
eiwitdraden:
• Actinedraden: dit zijn de dunste draden en komen veel in spiercellen voor. Het is
het centrale deel in het mechanisme, het draagt de spanning van de cel en is
verantwoordelijk voor de spiercontractie;
• Microtubuli: dit zijn de dikste draden en lijken op holle buizen. Ze zijn nauw
betrokken bij de celdeling en zorgen voor transport van moleculen;
• Intermediaire draden: deze verstevigen de cel.
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Aan deze drie draden zitten vaak nog andere eiwitten bevestigd. Samen vormen ze een
systeem van balken, touwen en motoren die de cel zijn mechanische kracht en vormgeeft
en zorgt voor de bewegingen van de cel. De binnenkant van een cel is constant in
beweging. Motoreiwitten (motor proteins) gebruiken de energie van ATP om organellen
en eiwitten door het cytoplasma te dragen en te verplaatsen door de hele cel in enkele
secondes.
Celmembraan
Een belangrijk onderdeel van de cel is het celmembraan. Het celmembraan bestaat uit
een dubbele laag fosfolipiden. Een fosfolipide is een amfipathisch molecuul: het bestaat
uit een apolair vetzuur (de staart) en een hydrofiele kop. In het celmembraan zitten de
apolaire staarten naar elkaar toe gericht en steken de polaire koppen naar buiten; dit
komt doordat de polaire koppen zich aangetrokken voelen tot het water waaruit
cytoplasma grotendeels zal bestaan en de apolaire vetzuren zullen zich hiervan juist
afstoten. In het celmembraan zitten naast de fosfolipiden ook een heleboel eiwitten.
Het genoom
Het genoom beschrijft de combinatie van alle erfelijke factoren. Onder het genoom
wordt één complete set van chromosomen verstaan. De menselijke cellen, somatische
cellen zijn onder te verdelen in diploïde en haploïde cellen. Haploïde cellen bevatten 1
set chromosomen, dit zijn 23 chromosomen. Hieronder vallen de gameten, de
geslachtscellen. Diploïde cellen bevatten 2 sets van chromosomen. Deze cellen hebben
23 paar chromosomen, oftewel 46 chromosomen. Ze bevatten dus twee genomen, twee
kopieën van ieder chromosoom. In deze cellen is één genoom afkomstig van de vader en
één genoom afkomstig van de moeder.
De chromosomen bestaan uit opgerold DNA. In niet-delende cellen is dit DNA niet
zichtbaar en wordt het chromatine genoemd. Vlak voordat een cel gaat delen,
condenseert het DNA en worden het chromosomen genoemd. Deze chromosomen zijn nu
onder de microscoop zichtbaar. DNA bestaat voor 95% uit niet-coderend “junk-DNA.”
Elk DNA-molecuul is een polymeerketen dat wordt opgebouwd uit vier verschillende
nucleotiden. Verschillende volgordes van nucleotiden staan voor bepaalde informatie.
Deze informatie kan via transcriptie worden vertaald naar RNA. Deze informatie kan
via translatie worden omgezet naar eiwitten. Deze eiwitten bestaan uit aminozuren.
Alle organismen maken gebruik van dezelfde 20 aminozuren.
Opbouw en functie van DNA
DNA bestaat uit nucleotiden. Een nucleotide is de combinatie van een fosfaatgroep, een
desoxyribose (suiker) en een stikstofbase (G, A, T, C).
De belangrijkste bouwstenen van DNA zijn
de volgende vier stikstofbasen (zie
afbeelding 3):
1. Guanine (G);
2. Adenine (A);
3. Thymine (T);
4. Cytosine (C).
Cytosine en thymine zijn enkele koolstofstikstof ringen: de pyrimidines. Adenine en
Afbeelding 3: Stikstofbasen
Bron: http://www.vcbio.science.ru.nl/
guanine zijn dubbele koolstof-stikstof
ringen: de purines.
De fosfaatgroep moet het geheel bij elkaar houden en wordt daarom ook een fosfaat
backbone genoemd.
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Het DNA heeft een dubbele helixstructuur, een gedraaide ladder. De twee zijkanten
van de ladder bestaan uit een suiker (desoxyribose) en de fosfaatgroepen. Tussen de
zijkanten lopen treden. Elke tree bestaat uit twee stikstofbasen, waarvan beide vastzitten
aan een andere zijkant.
De basen en strengen zijn complementair aan elkaar.
Er is sprake van twee vaste baseparingen. Guanine (G)
en cytosine (C) zullen altijd met elkaar binden door drie
waterstofbruggen en adenine (A) en thymine (T) zullen
altijd met elkaar binden door twee waterstofbruggen.
Daaruit blijkt dat de binding tussen adenine en thymine
minder sterk is. Het verschil in waterstofbruggen zorgt
voor een niet volledig symmetrische DNA-helix. De
centrale as van de helix bevindt zich door de chemische
eigenschappen van het DNA niet precies in het midden,
waardoor een major groove (grotere inkeping in
streng) en een minor groove (kleinere inkeping in
streng) ontstaat (zie afbeelding 4). De major groove is
toegankelijker voor eiwitten van buitenaf, omdat daar
meer ruimte is. De twee strengen hebben een
tegenovergestelde polariteit (richting), dat houdt in dat
het 5'-uiteinde altijd tegenover het 3'-uiteinde ligt.
Ruimtelijke bouw
Afbeelding 4: Inkeping
De ruimtelijke bouw van een DNA-molecuul is geen
Bron: http://atlasgeneticsoncology.org/
lange rechte lijn. Er zijn bovendien 4 soorten
structuren:
1. Primaire structuur: hierbij wordt het DNA weergegeven met de fosfaatgroepen,
de suikergroepen en de volgorde van de typerende stikstofbasen;
2. Secundaire structuur: hierbij wordt het DNA weergegeven in een dubbele helix.
Deze komt tot stand door waterstofbruggen in peptidebindingen;
3. Tertiaire structuur: hierbij wordt de interactie tussen delen van een polypeptide
weergegeven, er kunnen namelijk tussen die delen zwavelbruggen ontstaan;
4. Quaternaire Structuur: hierbij wordt de interactie tussen meerdere
polypeptides weergegeven.
DNA vormt nucleosomen doordat het DNA om histoneiwitkernen wordt gewonden.
Deze nucleosomen vormen vervolgens een spiraalvormige solenoïde. Deze solenoïden
zijn opgerold tot het uiteindelijke chromosoom.
Soorten DNA
• Chromosomen;
• Repeat sequenties;
o Middle repetitive;
o Highly repetitive;
• Satelliet DNA;
• Mitochondrieel DNA.
Chromosomen bestaan uit coderende genen en wat men vroeger “nonsense-DNA” of
“junk-DNA” noemde, omdat men dacht dat het overbodig was. Nu is echter bekend dat
het belangrijk is voor de regulatie van genen en er wel degelijk een functie voor is.
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Repeat sequenties zijn stukjes DNA die heel vaak herhaald worden. Men spreekt van
highly repetitive als het een hele rij van dat soort repeats achter elkaar is en middle
repetitive wanneer het slechts enkele keren achter elkaar is. Zulke repetitive repeats
bestaan uit een gen dat meerdere keren achter elkaar herhaald wordt, omdat er veel van
nodig is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er op een bepaald moment een grote
hoeveelheid van een bepaald eiwit nodig is. tRNA en rRNA kunnen bijvoorbeeld door
middle repetitive repeats worden gecodeerd, doordat deze twee RNA-vormen vaak in
grote hoeveelheden tegelijkertijd gebruikt worden. Satelliet-DNA bevindt zich aan de
uiteindes van chromosomen en is te zien als een soort antennes. Het heeft een hoog ATgehalte (waardoor het makkelijk breekt) en bestaat uit honderden of duizenden korte
identieke sequenties die betrokken zijn bij het paren of uit elkaar halen van de
chromosomen bij de celdeling. Mitochondrieel DNA is het DNA van het mitochondrium
zelf. Mitochondriën zijn een soort kleine fabriekjes met een apart genoom in de cel en ze
bevatten tRNA’s, rRNA’s en dertien genen die betrokken zijn bij de energievoorziening
van de cel.
Opbouw en functie van RNA
Verschillen tussen DNA en RNA
Er zijn een aantal verschillen tussen DNA en RNA:
• De thymine (T) nucleotide wordt in RNA vervangen door een uracil (U)
nucleotide;
• In RNA bevindt zich een ander suikermolecuul, waardoor ook de naamgeving van
het molecuul verandert. In RNA zit namelijk ribose, in plaats van desoxyribose
in DNA. Het verschil is dat er bij desoxyribose geen zuurstofatoom aan het tweede
koolstofatoom aanwezig is, hier zit alleen een waterstofatoom. Bij ribose zit aan
het tweede koolstofatoom een OH-groep. Een RNA-molecuul bestaat dus uit een
fosfaatgroep, een ribosemolecuul en een base (A, U, G of C);
• RNA is meestal enkelstrengs;
• Bij interne baseparing paren RNA-moleculen met elkaar. Er ontstaan complexere
structuren, waaronder ook delen die dubbelstrengs zijn;
• Een cel bevat een vaste hoeveelheid DNA (chromosomen), maar er wordt
doorlopend nieuwe RNA gemaakt en afgebroken. RNA kent dus geen vaste
hoeveelheid.
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Soorten RNA
Er zijn verschillende soorten RNA:
• R(ibosomaal)RNA (80%):
o Bouwsteen voor ribosomen;
o Zorgt tijdens de translatie voor de vorming van peptidebindingen tussen
aminozuren;
• T(ransfer)RNA (15%):
o Specifieke structuur (klaverbladstructuur);
o Elk tRNA molecuul heeft voor één specifiek aminozuur (acceptor) een
bindingsplaats;
o Bevat een anticodon. Het anticodon dient om het aminozuur in het
ribosoom tijdelijk te laten binden met een bijbehorend codon
(nucleotidevolgorde) op het mRNA. Ondanks dat er 64 verschillende mRNA
codons zijn, zijn er geen 64 verschillende tRNA-moleculen. Zo zijn er
bijvoorbeeld geen tRNA moleculen die een anticodon bevatten die
complementair zijn aan de drie stopcodons (UGA, UAA, UAG). Hierdoor
kunnen de anticodons van sommige tRNA's meer dan 1 codon herkennen.
o Eigen bindingsplaats in het ribosoom: de A-site;
• M(essenger)RNA (5%):
o Codeert voor eiwitten.
• (Mi)croRNA:
o Reguleren de genexpressie;
•

Andere niet-coderend RNA:
o Wordt gebruikt bij RNA-splitsing, genregulatie, dienen als telomeren en
andere processen.

DNA – transcriptie → mRNA – translatie → eiwit
Transcriptie van RNA
RNA wordt altijd van 5’ naar 3’ gesynthetiseerd. Er is geen primer (startenzym) nodig bij
de synthese van RNA.
Voor de transcriptie van de verschillende soorten RNA bestaan drie enzymen:
• RNA Polymerase I: rRNA;
• RNA Polymerase II: mRNA;
• RNA Polymerase III: tRNA.
Polymerase I en III zijn verantwoordelijk voor de transcriptie van de genen die coderen
voor tRNA, rRNA en verschillende andere RNA’s die structureel een rol spelen in de cel.
Polymerase II is verantwoordelijk voor de transcriptie van de grote meerderheid van de
genen die coderen voor eiwitten (mRNA) en het reguleren van de genexpressie (miRNA).
Polymerase II zal dan ook verantwoordelijk zijn bij de translatie van RNA en vervolgens
de eiwitsynthese.
Functie RNA-polymerase
RNA-polymerase heeft verschillende functies:
• Herkenning van het begin en eind van een gen;
• Lokale ontwinding van de DNA-helix;
• Selectie van DNA templatestreng;
• Synthese van complementaire RNA streng;
• Sluiten van DNA-helix.
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Alleen de non-coderende streng (of ook wel template streng, matrijsstreng of leading
strand) van het DNA wordt afgelezen om RNA te maken.
Start en stop van transcriptie
De promotor is een bindingsplek voor RNA-polymerase en zo dus de start site voor de
transcriptie van RNA. Bij prokaryoten cellen (bacteriën) is dit startpunt makkelijk te
vinden, bij eukaryoten cellen moeilijker. Terminatie (het beëindigen) van de transcriptie
vindt plaats door vele C-G verbindingen. De C-G verbindingen zijn lastig uit elkaar te
halen door de drie waterstofbruggen waarmee ze verbonden zijn waardoor de RNAstreng loslaat.
DNA-replicatie
Wanneer cellen delen, moeten de dochtercellen hetzelfde DNA bevatten. Hiervoor moet
het DNA eerst uit elkaar worden gedraaid, dit wordt gedaan door topoisomerase.
Daarna moet het DNA verdubbeld worden, dit heet DNA-replicatie. De replicatie begint
bij een bepaalde nucleotidevolgorde in het DNA: the origins of replication. De zwakke
waterstofbruggen tussen de stikstofbasen van de DNA-helix worden hier verbroken door
het enzym helicase, waardoor twee enkele strengen DNA ontstaan. De energie die
hiervoor nodig is wordt gehaald uit de hydrolyse van ATP. Door de opening van het DNA
ontstaan er twee replicatievorken. De 2 vorken bewegen van de origin of replication af in
tegengestelde richting: bidirectioneel. De gevormde vorken zijn asymmetrisch, de
ene nieuwe DNA-keten wordt gevormd in de 3’-5’ richting, de andere in de 5’-3’ richting.

Afbeelding 5: DNA-replicatie
Bron: https://di.uq.edu.au/

Het belangrijkste enzym dat betrokken is bij de replicatie van het DNA is DNApolymerase. Het bindt aan de beide replicatievorken en synthetiseert nieuw DNA door
de oude streng als template te gebruiken. DNA-polymerase katalyseert de toevoeging
van een nieuw nucleotide aan het 3’ uiteinde. Dit gebeurt door een fosfodi-esterbinding
tussen het 3’ uiteinde en de 5’-fosfaatgroep te plaatsen, ook hierbij wordt ATP verbruikt.
DNA-polymerase kan alleen een nucleotide aan het 3’ uiteinde vastmaken als er al een
DNA-streng is. Het kan niet de vorming van een nieuwe streng starten. Daarvoor zorgt
een RNA-polymerase, welke een RNA-primer vormt van ongeveer 10 nucleotiden,
complementair aan de DNA-streng. Het DNA-polymerase kan vervolgens nucleotiden aan
die RNA-primer toevoegen zodat een complementaire DNA-streng ontstaat.
Het 3’ uiteinde van de beide strengen van het DNA liggen in tegenovergestelde
richtingen. Hierdoor verloopt de replicatie van beide strengen op verschillende manieren.
Bij de leidende streng (leading strand of de anti-sense) wordt aan het 3’ uiteinde
continu een DNA-nucleotide toegevoegd in de richting van de replicatievork. Daar bevindt
zich helicase. In de andere streng, de sense streng, is de groeirichting juist van de
replicatievork af. Er worden steeds nieuwe stukjes gesynthetiseerd. Deze nieuwe stukjes
worden Okazaki-fragmenten genoemd. Om de replicatie sneller te laten verlopen,
worden replicatiesprongen (replication origins) gemaakt. De replicatie begint dus
tegelijk op verschillende punten in het DNA-molecuul. De DNA-streng die met behulp van
Okazaki-fragmenten wordt gerepliceerd heet de lagging strand.
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Om vervolgens een continue DNA-streng te krijgen zijn drie enzymen nodig: nuclease,
repair polymerase en DNA-ligase. Nuclease breekt de RNA-primer af. Repair
polymerase vervangt het RNA door DNA. De okazaki fragmenten worden hierbij als
primer gebruikt. DNA-ligase verbindt vervolgens het 5’ einde van het ene okazaki
fragment met het 3’ einde van het volgende okazaki fragment. Voor deze reactie is de
hydrolyse van ATP of NADH noodzakelijk.
DNA-polymerase kan ook fouten in de DNA-replicatie herkennen en corrigeren. Dit wordt
proofreading genoemd. DNA-polymerase kan dit alleen als het een nieuwe streng in de
5’ naar 3’ richting vormt.
Aan het einde van de chromosomen zorgen telomeren ervoor dat ook hier replicatie kan
plaatsvinden. Zonder deze telomeren zouden de DNA-strengen na elke replicatie een stuk
korter worden. Aan het uiteinde van de DNA-streng is namelijk geen plek om een RNAprimer te plaatsen. Daarom zitten er aan het einde van de DNA-streng speciale
nucleotiden, de telomeren, die het enzym telomerase aantrekken. Dit is een enzym die
kopieën van dezelfde telomeer nucleotiden aan het einde van het chromosoom plakt.
Hierdoor ontstaat een template die het mogelijk maakt de replicatie van de lagging
strand af te maken.
Onderzoekstechnieken genvariatie
Er zijn verschillende onderzoekstechnieken om genetische variatie te onderzoeken. Een
manier om genetische variatie te onderzoeken is eiwitelektroforese (protein
electrophoresis).
Door deze techniek is het aantal detecteerbare polymorfe systemen erg toegenomen.
Deze methode maakt gebruik van het feit dat één verandering van aminozuur binnen een
eiwit een lichte verandering in de elektrische lading van het eiwit kan veroorzaken.
Eiwitten met deze lichte verandering in hun aminozuurreeks zullen anders migreren door
een elektrisch geladen gel. De ene kant van de gel is positief geladen en de andere kant
negatief geladen. Afhankelijk van de lading van het eiwit zal het dus dichter bij de
positief geladen of dichter bij de negatief geladen kant terechtkomen.
Bij gelelektroforese wordt DNA in een gel gedaan, nadat het in stukjes in geknipt en is
vermeerderd. Hierna wordt de bak met gel onder stroom gezet. Aangezien de DNAstukjes lichtelijk negatief zijn, doordat er waterstofatomen zijn losgekomen van de
fosfaatgroepen, zullen deze naar de positieve pool bewegen. Grote stukken DNA zullen
uiteraard langzamer gaan dan kleine stukken DNA. Dit wordt gebruikt bij onder andere
politieonderzoek. Zo kan er gekeken worden of het DNA van de verdachte overeenkomt
met het gevonden DNA op plaats delict.
Ook kan variatie op DNA-niveau worden gevonden. Technieken die hiervoor gebruikt
worden zijn: southern blotting en restrictiefragmentanalyse. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van bacteriële enzymen. Deze enzymen splijten specifieke reeksen van
menselijk DNA. Deze reeksen worden de restrictieplaatsen genoemd. Zo wordt het
DNA in fragmenten geknipt. Deze fragmenten worden vervolgens door middel van
elektroforese gesorteerd op hun lengte. Dan worden ze overgedragen naar een solide
membraan (Southern blotting), waar ze worden gevisualiseerd door gelabelde probes te
gebruiken. Met dit proces kunnen verwijderingen of verdubbelingen van DNA worden
gevonden, net zoals polymorfismen in de restrictieplaatsen.
DNA-moleculen zijn erg klein, dus moeten er erg veel kopieën worden gemaakt om DNAvariatie zichtbaar te maken. Voor de verdubbeling van het DNA wordt het proces PCR
(polymerase chain reaction) gebruikt.
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Voor PCR zijn twee primers, taq-polymerase (DNA-polymerase), veel vrije nucleotiden
en genomisch DNA van een individu nodig. Het DNA wordt eerst sterk verhit tot 95˚C.
Hierdoor gaan de strengen uit elkaar. Dit proces wordt denaturatie genoemd.
Vervolgens wordt het afgekoeld tot ongeveer 55˚C. Het DNA wordt nu blootgesteld aan
hoge aantallen enkelstrengse primers. De primers hechten aan passende stukken DNA,
dit proces heet hybridisatie. De primers binden zich, omdat ze complementair zijn aan
bepaalde specifieke volgorde van elke streng. De primers zijn in het monster naast het
DNA-stuk (dat gekopieerd moet worden) ook aanwezig. Twee primers binden dan elk aan
een streng. Het DNA wordt daarna weer verhit tot 72˚C en in aanwezigheid van de vrije
stikstofbasen wordt een complementaire DNA-streng gevormd door taq-polymerase, deze
is bestendigd tegen hoge temperaturen en dus denatureert het niet. Het nieuwgevormde
dubbelstrengs DNA (dsDNA) wordt hierna opnieuw verhit. De twee strengen denatureren
vervolgens weer. Het hele proces kan zo herhaald worden, waarbij het aantal DNAstrengen exponentieel toeneemt.
Een nieuwere methode, waarbij tijdens de PCR het DNA al kan worden aangetoond, is de
real time PCR-methode. Hierbij worden primers gebruikt met een label dat pas
zichtbaar wordt, als de primer wordt gebruikt: als het label vrijkomt wordt er licht van
een bepaalde golflengte uitgezonden en dat wordt gemeten. Hoe meer DNA wordt
omgezet, hoe groter het signaal. Hoe meer DNA in het begin, hoe sneller de
detectiegrens wordt bereikt. Uit de grafiek (verband tussen hoeveelheid DNA en
detectietijd) kan worden berekend hoeveel DNA er in het begin aanwezig was. Dit is een
snelle methode om virussen, bacteriën en schimmels aan te tonen.
Een primair doel van vele genetische studies is om de feitelijke reeks van DNAbasenparen waaruit een gen of een deel van een gen bestaat te bepalen. DNAsequencing is een methode die hiervoor wordt gebruikt. Dit bestaat uit 2 methodes:
1. Maxim-Gilbert sequentie. In het begin moet het DNA vaak worden
gerepliceerd. Hierna worden de nucleotiden via chemische reacties gesplitst.
Er kunnen hierbij 4 specifieke reacties optreden. Zo breekt een reactie de keten
voor een C-nucleotide, een andere voor de G-nucleotide, de derde breekt zowel
voor een A- als een G-nucleotide en de laatste breekt zowel een T- als een Cnucleotide. Elke reactie wordt in een andere buis uitgevoerd. Bij zo’n splitsing
wordt dan aan de nucleotide een radioactief-label gehangen. Hierdoor kan het niet
nog eens op deze plek gesplitst worden. De specifieke reactie vindt meerdere
keren plaats in het buisje aangezien het om stukken DNA gaat die niet uit een
paar nucleotiden bestaan. Als laatste worden de stukken DNA van de 4 buisjes via
gelelektroforese gesplitst, met het verkregen bandenpatroon wordt de nucleotidevolgorde bepaald. Deze methode wordt niet meer gebruikt aangezien de Sanger
sequencing goedkoper en een stuk sneller is;
2. Sanger sequencing. Hierbij wordt dideoxy methode gebruikt. Er wordt
gebruikt gemaakt van ketting beëindigende dideoxynucleotiden (ddNTP). Deze
lijken erg op de gewone deoxynucleotiden, maar missen een hydroxygroep.
Hierdoor kan er na een dideoxynucleotide geen deoxynucleotide meer worden
ingebouwd. Op deze manier worden kettingen met verschillende lengtes gevormd.
Deze DNA-fragmenten worden vervolgens met behulp van een gelelektroforese
gescheiden op lengte. Zo kunnen de exacte plaatsen van de nucleotiden stap voor
stap worden bepaald. Alle vier de deoxynucleotiden kunnen worden ingebouwd,
die corresponderen met de verschillende nucleotiden: A, T, C en G.
Mutaties of polymorfismen detecteren in DNA-reeksen is vaak een kritieke stap in het
begrijpen van hoe bepaalde genen specifieke ziektes veroorzaken.
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Bij het opsporen van mutaties en bij vele andere toepassingen wordt ook vaak gebruik
gemaakt van microarrays, oftewel DNA-chips. Deze DNA-chip heeft honderden spots,
waar op de bodem een bepaald gen is vastgehecht.
Door zowel een controlemonster als een proefmonster aan deze spots toe te voegen, kan
gekeken worden of bepaalde genen aanwezig zijn op het DNA. Het DNA zal dan namelijk
binden aan de genen in de spots. Dit kan zichtbaar worden gemaakt met behulp van
fluorescentie.
Epigenetica
Verwijst naar de erfelijke veranderingen in de genexpressie, die reversibel zijn en geen
mutaties zijn. Zulke veranderingen zijn modificaties die na de translatie optreden van
histonen en DNA methylering. Deze twee onderdelen hebben invloed op de genexpressie.
Onder normale omstandigheden komt een groot deel van het DNA niet tot expressie,
deze delen van het genoom worden als het ware stil gehouden door DNA methylering en
histon modificaties.
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Casus 2
Celcyclus
Tijdens de ontwikkeling van een individu vindt er continue celdeling plaats. Om deze
celdeling te kunnen laten plaatsvinden doorlopen de cellen continue een bepaalde cyclus
om zich vervolgens te kunnen delen: de celcyclus.
Fasen
•
•
•
•

van de celcyclus (zie afbeelding 6):
G1-fase (gap fase 1): fysieke groei van de cel;
S-fase (synthese fase): duplicatie van de chromosomen;
G2-fase: voorbereiding op de celdeling;
M-fase (mitose fase): celdeling.

Een cel bevindt zich het grootste gedeelte van zijn leven in de interfase. De interfase is
de periode waarin de cel wordt voorbereid voor de daadwerkelijke celdeling: de mitose.
De interfase bestaat uit drie fases:
• G1-fase: de cel groeit, er vindt synthese van RNA en eiwitten plaats;
• S-fase: DNA-replicatie;
• G2-fase: de cel groeit, reparatie van eventueel beschadigd DNA, de voorbereiding
op de uiteindelijke celdeling.
De duur van de celcyclus varieert per celtype. De M-fase is relatief kort, ongeveer een
uur. De S-fase duurt veel langer. De groeifases, de G1-fase en de G2-fase, kunnen korter
of langer duren, afhankelijk van de vereiste groei die nodig is voor de celdeling. Wanneer
de omstandigheden voor een celdeling erg ongunstig zijn kan de cel in de G0-fase
worden gezet. De cel bevindt zich dan voor een langere periode in een rusttoestand.
Cellen die niet meer delen zitten voor altijd in de G0-fase.
Vorming spoelfiguur
Microtubuli hechten aan elkaar en via een eiwitstructuur aan de centromeren van de
chromosomen: de kinetochoren. De microtubuli zijn verantwoordelijk voor het uit elkaar
trekken van de gerepliceerde chromosomen. Samen met actine filamenten vormen de
microtubuli een contractiele ring: het mitotische spoelfiguur. De actine filamenten
zitten vast aan de cytoplasmatische kant van de plasmamembraan. Doordat de actine
filamenten en de microtubuli over elkaar glijden, kan het mitotische spoelfiguur
samentrekken. Dit werkt via hetzelfde principe als het samentrekken van spieren. Met
behulp van het mitotische spoelfiguur kan er een plasmadeling optreden: cytokinese.
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De M-fase
De M-fase kan worden opgedeeld in de
profase, de metafase, de anafase en de
telofase:
• Profase: ongeveer 50% van de M-fase.
De chromosomen worden
gecondenseerd. Ze worden nu zichtbaar
onder de microscoop. Buiten de kern
wordt een mitotisch spoelfiguur gevormd
vanuit de centrosomen, de polen aan
weerszijden van de cel, die uit elkaar
Afbeelding 6: Celcyclus
gaan. Buiten de kern vormt het
Bron: The Cell: A Molecular Approach. 2nd edition.
mitotische spoelfiguur. Aan het einde
van de profase wordt de kernenvelop afgebroken. De microtubuli kunnen zo de
kinetochoren bereiken;
• Metafase: de chromosomen komen precies tussen de twee polen (equator) te
liggen. Het kernmembraan verdwijnt en de microtubuli vormen spoelen;
• Anafase: scheiding van de gerepliceerde chromosomen. Elke chromosoom wordt
door het spoelfiguur naar een van de polen getrokken;
• Telofase: de chromosomen bereiken de polen van het spoelfiguur. Om de twee
chromosomensets worden nieuwe kernenveloppen gevormd, waardoor twee
nieuwe kern met elk hun eigen materiaal ontstaan. De mitose wordt beëindigd.
Meiose
Wanneer een eicel en een zaadcel bij elkaar komen om een zygote te vormen, worden
hun chromosomen gecombineerd in een enkele cel. Het mechanisme waarbij haploïde
gameten worden gevormd uit een diploïde voorloper heet de meiose. Tijdens de meiose
vinden er twee celdelingen plaats. Elke deling is verdeeld in fases met dezelfde namen
als die van de mitose, maar het proces verschilt soms behoorlijk.
Meiose I
Tijdens de meiose I, de reductiedeling fase, worden twee haploïde cellen gevormd uit een
diploïde cel. Deze diploïde cellen zijn de oogonia bij vrouwen en de spermatogonia bij
mannen. Bij meiose II, de equationele deling, wordt de haploiïde cel gerepliceerd.
De eerste fase van meiose I is de interfase I, waarbij belangrijke processen zoals de
replicatie van chromosomaal DNA plaatsvindt. De hierop volgende profase I is erg
complex. Het begint met de condensatie van het DNA tot chromosomen. Tijdens de
synapsis vormen de homologe chromosomenparen. Dit gebeurt niet in de mitose.
Wanneer profase I begint, verstrengelen de chromatiden van de twee chromosomen. Elk
paar van verstrengelde homologe chromosomen is bivalent of tetrad. Verder worden
tijdens de profase I chiasmata gevormd, een overkruising van twee chromatiden van
homologe chromosomen. Elk chiasma geeft een punt aan waar de homologe
chromosomen genetisch materiaal uitwisselen. Dit heet crossing over. Er worden
chromosomen gevormd die bestaan uit delen van de originele chromosomen. Ook vormt
de spoelfiguur zich en verdwijnt de kernmembraan. Aan het eind van profase I hechten
de microtubuli aan de centromeer van de chromosomen en gaan de chromosomen naar
het equatorvlak.
De volgende fase is de metafase I. Deze fase is net als bij de mitose gekarakteriseerd
door het afronden van de spoeldraadaanmaak en de opstelling van de bivalenten, die nog
steeds aan de chiasmata vastzitten. De twee centromeren van elk bivalent liggen aan
tegengestelde kanten van het equatoriale vlak.
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Tijdens de anafase I verdwijnen de chiasmata en de homologe chromosomen worden
door de spoeldraden naar tegenovergestelde kanten van de cel getrokken. De
centromeren verdubbelen en delen niet, dus er is nog maar de helft van het originele
nummer van chromosomen over.
De volgende fase is de telofase I. Deze begint wanneer de chromosomen de aparte
kanten van de cel hebben bereikt. De chromosomen ontkronkelen licht en een nieuw
kernmembraan begint zich te vormen. De twee dochtercellen bevatten elk een haploïd
aantal chromosomen en elk chromosoom heeft twee zuster chromatiden. Bij mensen
vindt ook de cytokinesis plaats tijdens deze fase. Het cytoplasma is gelijkmatig verdeeld
over de twee dochtercellen in de gameten gevormd bij mannen. Bij vrouwen gaat bijna al
het cytoplasma naar één dochtercel. Deze zal later de eicel worden. De andere dochtercel
zal een poollichaampje worden.
Meiose II
Meiose II begint met de interfase II. Dit is in vergelijking met de interfase I een korte
fase, er is geen sprake van DNA-replicatie.
Profase II lijkt erg op de profase van de mitose, alleen bevat de nucleus een haploïd
aantal chromosomen. Tijdens profase II worden de chromosomen dichter terwijl ze zich
oprollen. Het kernmembraan verdwijnt en er worden nieuwe spoeldraden gevormd. Dit
gaat door in de metafase II. Hier trekken de spoeldraden de chromosomen in opstelling
op het equatoriale vlak. Anafase II volgt, waarin de centromeren splitsen en elk draagt
een enkele chromatide naar een van de kanten van de cel. De chromatiden zijn
gescheiden, maar door de chiasma formatie en de crossing over, kan het zo zijn dat de
nieuwe zusterchromatiden niet identiek zijn.
Telofase II begint wanneer de chromosomen de uiteinden van de cel bereiken. Dan
ontkronkelen ze zich. De nieuwe kernmembranen worden gevormd om elke groep
chromosomen en de cytokinesis verschijnt. Elke nieuwe cel is haploïd en genetisch
verschillend van de andere dochtercellen van de oudercel.
Bij mannen worden alle vier de cellen een spermacel. Bij de vrouw wordt maar 1 van de
vier cellen daadwerkelijk een eicel. De andere drie cellen worden poollichaampjes. De
eerste fase van de oögenese is al afgerond voordat de vrouw is geboren. De tweede fase
vindt pas plaats na de ovulatie.
Genen van de celcyclus
Belangrijk bij de celcyclus zijn de CDKs, de cyclin-dependent kinases. Deze
fosforyleren andere eiwitten waardoor deze geactiveerd of juist geïnactiveerd worden. Ze
spelen dus een belangrijke rol bij de regulatie van de celcyclus.
Cyclines zijn eiwitten waarvan het niveau verschillend is afhankelijk van de celcyclus.
Cyclines maken een verbinding met cycline afhankelijke kinases (CDKs). Er zijn ook
cycline afhankelijke kinase remmers (CKIs). Cycline D is een eiwit wat belangrijk is om
de eerste stap in de celcyclus te zetten en speelt een rol in de G1 fase. Cycline D is dus
nodig voor het begin van de groei. Cycline E is belangrijk voor de overgang van de G1
fase naar de S-fase. Cycline A neemt de rol van cycline E over en werkt in de S-fase.
Cycline D is laag in G1 en is hoog in alle andere fase van de celcyclus. Cycline A en E zijn
verbonden met CDK2 en cycline D is verbonden met CDK4. Een remmer van CDK4 en
cycline D is CKI: p16. CKI:p21 remt het cycline E, CDK2 complex.

Afbeelding 7: Checkpoints
Bron: Molecular Biology of the Cell
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Celcyclus ‘checkpoints’
Halverwege de G1 fase bevindt zich het restrictie punt. Er wordt hier gekeken of de
condities zodanig zijn dat er deling kan worden ondergaan. Dit is het punt van ‘no
return’. Het G1/S checkpoint is belangrijk om te kijken of er DNA schade is. Op die
manier wordt het DNA stabiel gehouden. Midden in de S-fase is het intra S checkpoint,
dit zorgt voor een tijdelijke stop om te kijken of er fouten in het DNA zitten. Het G2/M
checkpoint kijkt of er DNA schade is en of de replicatie wel volledig is. In de mitose zit
een anafase checkpoint, hier wordt gekeken of de chromosomen wel goed
gerangschikt zijn.
Restrictie punt
Het restrictie punt wordt besproken aan de hand van het retinoblastoma (RB). Bij het
restrictie punt vraagt de cel zich af of er deling moet plaatsvinden of verdere specialisatie
en of alle factoren daarvoor aanwezig zijn. Normaal bindt een groeifactor aan de
groeifactorreceptor en zal er daardoor een signaal in de cel ontstaan zodat de cellen gaan
delen. In een reactie op dit groeisignaal gaat cycline D omhoog. Hierdoor kan cycline D
een complex gaan vormen met CDK4 waardoor het cycline actief wordt.
Cycline D grijpt in op een transcriptiefactor E2F (transcriptie factor voor genen die nodig
zijn in de S-fase).
E2F is gebonden aan het retinoblastoma eiwit. Het retinoblastoma eiwit heeft een fosfaat
groep gebonden. Dit complex is normaal inactief. Cycline D zet nog meer fosfaten aan
het RB eiwit, waardoor RB niet meer kan binden aan E2F. Hierdoor wordt E2F actief en
kan het functioneren als een transcriptie factor.
E2F zorgt er op zijn beurt weer voor dat cycline E actief wordt. Waardoor de cel over kan
gaan naar de S-fase. Ook zorgt E2F dat p16 actief wordt, p16 zorgt ervoor dat cycline
D/CDK4 weer geremd worden. RB is een belangrijk tumor suppressor gen. Als RB niet
aanwezig is, zal E2F onafhankelijk van groeifactoren actief zijn.
G1/S checkpoint
Als het DNA beschadigd is, zal er door dit checkpoint niet worden overgegaan tot het
repliceren van dit DNA. Als er DNA-schade optreedt, zal in een normale cel het niveau
van het p53 eiwit, een transcriptiefactor, omhooggaan. P53 wordt in de cel aangemaakt
en daarna constant weer afgebroken, echter wordt bij DNA-schade p53 niet meer
afgebroken. P53 schrijft het p21 gen af, dit zorgt voor remming van het cycline E/CDK2,
waardoor een G1/S arrest ontstaat. Bij een p53 mutant zal er geen G1/S arrest
plaatsvinden omdat het p53 eiwit niveau niet omhoog gaat. Hierdoor wordt p21 niet
afgeschreven en wordt cycline E/CDK2 niet geremd.
Intra S-checkpoint
Een defect in het intra S-checkpoint zal zorgen voor ataxia telangiectasia (AT). Hierbij
is er een defect in het ATM gen. Als er door röntgenstraling DNA-schade wordt
veroorzaakt, zal in normale cellen ATM worden geactiveerd. ATM activeert CHK2
waardoor cycline A/CDK2 wordt geïnactiveerd. Als er geen cycline A/CDK2 is, is er
remming van de DNA-synthese in de S-fase. In afwezigheid van ATM, zoals het geval is
bij AM, zal er geen activatie van CHK2 zijn en zal er geen remming van de DNA-synthese
in de S-fase cellen zijn. Hierdoor zijn patiënten overgevoelig voor röntgen, hebben zij last
van progressieve ataxia en is er sprake van kanker predispositie.
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Oögynese en spermatogenese
Er zijn enkele verschillen tussen de oögenese en de spermatogenese:
1. Spermatogenese is de productie van spermacellen in mannen, terwijl oögenese de
productie van de eicellen bij vrouwen is;
2. Spermatogenese resulteert in vier functionele “nieuwe” spermacellen van één
primaire spermatocyt. Daarentegen resulteert oögenese in één functionele eicel
en drie (niet-functionele) poollichaampjes van één primaire oöcyt;
3. De ontwikkeling van de oögenese start al tijdens de embryonale ontwikkeling,
echter de spermatogenese komt pas tot ontwikkeling tijdens de puberteit;
4. Spermatogenese resulteert in miljarden zaadcellen bij één, terwijl oögenese
resulteert in slechts één eicel per maand;
5. De foutfactor, oftewel de kans dat het proces resulteert in de vorming van een
foutieve geslachtscel, ligt bij vrouwen hoger dan bij mannen.
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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:
MSV Pulse is partner van SlimStuderen.nl en Capita Selecta. Via je studievereniging
ontvang je leuke kortingen op onze producten en organiseren we diverse win-acties!
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 (online tentamentrainingen 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 43 952 716

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 online 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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