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Inleiding 
Tegenwoordig kunnen we sleutelen aan erfelijk materiaal en de DNA-code veranderen 
naar ons eigen inzicht. Dit heet genetische modificatie. Genetische modificatie biedt 
talloze mogelijkheden, vooral in de landbouw en de geneeskunde.  

Genetisch gemodificeerde muizen dienen vaak als model in moleculair biologisch 
onderzoek.  

In deze module volgen we Luuk, een moleculair bioloog die zich bezighoudt met 
onderzoek naar borstkanker. Je gaat samen met Luuk na hoe een gen dat  betrokken is 
bij de ontwikkeling van kanker ontdekt kan worden met behulp van genetisch 
gemodificeerde muizen. Het vinden van zo’n gen kan het begin zijn van de ontwikkeling 
van nieuwe behandelmethodes.  

Je leert in deze module over DNA, genen en kankercellen (hoofdstuk 2 t/m 4) en je komt 
erachter hoe je een ‘knock-out muis’ maakt: een genetisch gemodificeerde muis waarin 
een specifiek gen uitgeschakeld is (hoofdstuk 5). De ‘knock-out muis’ kun je inzetten in 
het onderzoek naar genen die betrokken zijn bij het ontstaan van kanker, om vervolgens 
een medicijn te ontwikkelen.   

Hoofdstuk 1 De moleculair bioloog 
Dit hoofdstuk gaat over de verschillende genetische defecten die een rol kunnen spelen 
bij het ontstaan van borstkanker. En dat als de specifieke eigenschappen van 
borstkankercellen bekend zijn, dan kan een behandeling ‘op maat’ worden ontwikkelt die 
precies ingrijpt op de genetische defecten van de kankercel.   

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… weet je op welke eigenschappen borstkankercellen worden getest, en wat dat 
betekent voor de behandeling ‘ op maat’ van borstkanker   

… weet je wat een marker is bij kankercellen.  
… begrijp je dat onderzoek naar de functie van genen een belangrijke rol speelt in 

kanker onderzoek 
… weet dat met knock-out muizen de functie van genen kan worden onderzocht 
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Hoofdstuk 2 DNA en Genen 
Dit hoofdstuk gaat over de basisgenetica. Daarom nu dit hoofdstuk over de 
basisgenetica. Je frist je kennis op over DNA en genexpressie. Deze kennis heb je nodig 
om te begrijpen hoe een kankercel afwijkt van een gezonde cel.  

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… weet je hoe DNA en het genoom is opgebouwd;  
… begrijp je hoe DNA invloed uitoefent op het functioneren van een cel, een weefsel, 

en uiteindelijk het lichaam; 
… weet je hoe DNA verdubbeld en vertaald wordt; 

 

… en ken je de volgende processen 

… replicatie  
… transcriptie 
… translatie  
… genregulatie. 

Hoofdstuk 3 Telomeren en Stamcellen 
In dit hoofdstuk leer je wat de invloed van telomeren op de celdeling is. Verder leer je 
over stamcellen, deze worden veel gebruikt in geneeskundig onderzoek. Ze zijn erg 
bijzonder omdat ze nog vaak kunnen delen. Stamcellen zijn nodig om een knock-out 
muis te kunnen maken 

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… kun je de functie van telomeren uitleggen 
… ken je het verband tussen telomerase en het ontstaan van kanker 
… weet je wanneer een stamcel gaat delen 
… weet je waarom stamcellen worden gebruikt bij geneeskundig onderzoek 
… kan je een eigen mening formuleren over het gebruik van stamcellen bij   

geneeskundig onderzoek. 
 

… en ken je de processen 

… differentiëren van een stamcel 
… apoptose 
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Hoofdstuk 4 Kanker 
In dit hoofdstuk leer je wat kanker is en hoe kanker ontstaat. Hoe wordt celdeling 
gereguleerd in je lichaam? Welke eigenschappen heeft een kankercel?   

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… weet je dat kanker ongecontroleerde celdeling van een groep cellen is, 
veroorzaakt door een opeenstapeling van mutaties in het DNA 

… wat de typische kenmerken van een kankercel zijn, waardoor deze afwijkt van een 
normale cel 

… begrijp je waarom sommige genen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van 
kanker en kan je voorspellen wat de gevolgen zijn van mutaties  in de cel.  

… weet je welke beschermingsmechanismen een cel inzet ter voorkoming van 
kanker 

… kan je interpreteren wat de gevolgen van kanker zijn op cellulair niveau en 
weefsel niveau.  

… weet je dat wat de invloed erfelijkheid, levensstijl en omgeving hebben op het 
ontstaan van kanker 

 

Hoofdstuk 5 Knock-out muizen 
Dit hoofdstuk leert je hoe knock-out muizen worden verkregen. Je verdiept je in 
toegepaste gentechnologie en je leert de verschillende technieken die komen kijken bij 
het maken van knock-out muizen.  
 

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… kun je uitleggen waarom er gebruik wordt gemaakt van proefdieren bij 
wetenschappelijk onderzoek naar kanker 

… kun je een eigen mening formuleren over het gebruik van proefdieren 
… weet je wat knock-out muizen zijn en hoe ze gebruikt worden om de functies van 

genen te onderzoeken. 
… ken je de stapjes die nodig zijn om knock-out muizen te krijgen.  
… kun je uitleggen waarom homologe recombinatie essentieel is voor het verkrijgen 

van knock-out muizen 
… kun je nagaan of de stapjes in de knock-out procedure geslaagd zijn 
… kun je de concepten genexpressie, genregulatie, transcriptie en translatie 

toepassen in de context van het gebruik van knock-out muizen 
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Hoofdstuk 1 De moleculair bioloog 

 

Introductie 
Borstkanker kan tegenwoordig ‘op maat’ worden behandeld, waardoor patiënten een 
verhoogde  kans op genezing hebben. Maar daarvoor moeten de borstkankercellen wel 
positief testen op de markers ER, PR of HER2. Luuk, een moleculair bioloog, is op zoek 
naar een ‘nieuwe’ marker bij triple-negatieve borstkankercellen.  Als eenmaal een 
‘nieuwe’ marker inclusief bijbehorend gen is gevonden, onderzoekt Luuk de rol van dit 
gen bij de ontwikkeling van kanker met behulp van knock-out muizen. Uiteindelijk hoopt 
Luuk een nieuwe behandelmethode ‘op maat’ te vinden voor deze groep patiënten. 

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… op welke eigenschappen borstkankercellen worden getest, en wat dat betekent 
voor de behandeling ‘ op maat’ van borstkanker   

… weet je wat een marker is bij kankercellen.  
… weet je dat onderzoek naar de functie van genen een belangrijke rol speelt in 

kanker onderzoek 
… weet dat met knock-out muizen de functie van genen kan worden onderzocht 

 
 

1.1 Borstkanker 
Als bij iemand borstkanker is geconstateerd, volgt meestal een operatie, al of niet in 
combinatie met chemotherapie en/of bestraling. Om te voorkomen dat de kanker 
terugkeert kan soms een aanvullende behandeling zinvol zijn, afhankelijk van de 
specifieke kenmerken van de tumor.  

Het onderzoek van Luuk betreft een project waarbij vrouwen met borstkanker getest 
worden op drie van deze kenmerken: de overmatige aanwezigheid van bepaalde 
receptoren op de buitenkant van de kankercellen. Afhankelijk van de uitkomst van deze 
test wordt de verdere behandeling gekozen. 

De test richt zich op de volgende drie receptoren: 

 oestrogeen-receptoren (afkorting: ER). 

 progesteron-receptoren (afkorting: PR) . 

 HER2-receptoren.  
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Een receptor is een molecuul dat signalen van buiten de cel opvangt en doorgeeft naar 
binnen. Een signaal wordt doorgegeven naar binnen als een specifieke stof, zoals het 
hormoon progesteron, zich aan de receptor bindt. De overmatige aanwezigheid van deze 
receptoren op de buitenkant van kankercellen zorgt ervoor dat de cel steeds signalen van 
buiten krijgt om te gaan delen. Er treedt dan ongeremde celgroei en  -deling op, en dat 
is kanker. Je leert hier meer over in hoofdstuk 4. Kankercellen van borstkankerpatiënten 
worden tegenwoordig standaard getest om na te gaan of een van deze drie soorten 
receptoren overmatig aanwezig zijn op de buitenkant van de cellen.  

Als er in de tumor van een patiënt overmatig hormoonreceptoren (ER en/of PR) aanwezig 
zijn, kan de reguliere behandeling ondersteund worden met een hormoonbehandeling. 
Als uit de test komt dat de tumor extra veel HER2- receptoren op de buitenkant van de 
kankercellen heeft, kan de behandeling aangevuld worden met een geneesmiddel dat 
trastuzumab heet.  

Deze specifieke kenmerken van een borstkankercel worden allemaal veroorzaakt door 
fouten in het DNA van de patiënt. Genen die coderen voor de drie bovenstaande 
eigenschappen zijn dan gemuteerd waardoor de code van deze genen in het DNA fouten 
bevat.  

Opdracht 1.1 
Bekijk de volgende  filmpjes over de werking van trastuzumab en hormoontherapie. 

Filmpje over de werking van trastuzumab (merknaam herceptin):  ►Url1.1 

Filmpje over de werking van hormoontherapie: ►Url1.2 

 

 

1.2 Triple-negatief  
De drie kenmerken waar de borstkankercellen op getest worden heten markers. Deze 
markers vertellen je dus of er fouten in het DNA zitten. Ze zijn als vlaggetjes op de 
buitenkant van kankercel die laten doorschemeren wat binnenin de cel gebeurt. In dit 
geval zijn de markers dus ER, PR en HER2. Als deze markers aanwezig zijn kan de 
behandeling worden aangepast, zodat de kans op genezing wordt verhoogd. Echter niet 
alle patiënten zijn positief voor een (of meer) van de markers. Patiënten die voor geen 
van de markers positief zijn, noemt men triple negatief. Zij komen niet in aanmerking 
voor een hormoon- of trastuzumab-behandeling.  
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1.3 Luuk’s onderzoeksproject 
Luuk is nu juist op zoek naar nieuwe behandelmethodes voor patiënten die triple negatief 
testen. Daartoe speurt hij naar mutaties in specifieke genen van triple negatieve 
kankercellen.. Als hij een verdacht gen op het spoor is, onderzoekt hij waar dit gen voor 
dient. Hiervoor gebruikt hij knock-out muizen. Knock-out muizen zijn genetisch 
gemodificeerde muizen:  in deze muizen zijn één of meer specifieke genen uitgeschakeld. 
Door knock-out muizen met gezonde muizen te vergelijken kunnen de functies van 
genen worden onderzocht die betrokken zijn  bij de ontwikkeling van kanker. Hierover 
meer in hoofdstuk 5. Op deze manier kan Luuk misschien een nieuwe behandelmethode 
ontwikkelen voor borstkankerpatiënten. 
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Opgave 1.1 
De volgende vragen gaan over kansrekening. Als je niet uit de vragen komt, zoek dan in 
je wiskundeboek het hoofdstuk over kansrekening op.   

1. Bekijk onderstaande uitslagen van een onderzoek onder borstkankerpatiënten. Een + 
betekent dat een patiënt positief test voor een marker. Welk percentage van de 
patiënten is  triple negatief? Ga ervan uit dat de mutaties onafhankelijk van elkaar 
zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bij triple-negatieve patiënten de kans dat de kanker 
terugkomt na de reguliere behandeling 40% is, terwijl dit bij patiënten met één van 
de drie markers die ondersteunend aan de reguliere behandeling een 
hormoonbehandeling of trastuzumab krijgen 25% is.  

a. Hoe groot is de gecombineerde kans dat een patiënte triple negatief is en 
dat bij haar de kanker terugkeert?  

b. Hoe groot is de gecombineerde kans dat iemand behandeld kan worden 
met trastuzumab en dat de kanker bij haar wegblijft?  

c. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 10.000 vrouwen borstkanker 
vastgesteld. Als we ervan uitgaan dat ze alleen de reguliere behandeling 
krijgen, bij hoeveel vrouwen komt de kanker dan terug?  

d. Alle borstkankerpatiënten worden standaard getest op de bovengenoemde 
markers. Als alle vrouwen die positief getest zijn voor een of meer van de 
markers de aanvullende behandeling met herceptin of hormonen krijgen, 
bij hoeveel van de 10.000 vrouwen blijft dan de borstkanker weg?  

 

 

 

Variabele Percentage 

ER + 62 % 

- 38% 

PR + 44% 

- 56% 

HER2 + 24% 

- 76% 

Figuur 1.1: Marker uitslagen. Opgave 1.1. 
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Opdracht 1.2 
1. Tijdens deze opdracht ga je de uitkomst van het volgende borstkankeronderzoek 

voorspellen:  

Mannelijke borstkankerpatiënten zijn zeldzaam, maar ze bestaan. 65 mannelijke 
patiënten uit de VS zijn onderzocht op de aanwezigheid van de markers ER, PR en 
HER2 in hun kankergezwel.  

Voorspel in groepjes van ongeveer 4 leerlingen de uitkomst van bovenstaande 
steekproef. Zie tabel: Een + betekent dat een patiënt positief test voor een marker. 
Let  op! Het totale percentage per marker is dus 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vul jullie uitkomst in het schema wat de docent heeft gemaakt. 

 Bespreek vervolgens met de klas, waarom jullie tot deze voorspelling zijn 
gekomen.  

De docent zal je de werkelijke uitkomsten van dit onderzoek op het bord tonen.  

 Wat zijn de verschillen in de voorspellingen tussen de groepjes in de klas?   

 Wat is het verschil tussen de uitkomsten van deze steekproef en het 
onderzoek van opgave 1?  

 Wat kan de resultaten van je steekproef beïnvloeden?  

 Welke percentage van de mannen is triple negatief?  

 Wat betekent “Not known”?  

 

  

  

Variabele Percentage  

ER +  

-  

PR +  

-  

HER2 +  

-  

Not known  
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Hoofdstuk 2 DNA en Genen 
 

Introductie 
Bij kanker deelt een groep cellen zich abnormaal snel. Deze ernstige verstoring in het 
celdelingsproces wordt veroorzaakt door fouten in het erfelijk materiaal. Om het ontstaan 
en het verloop van kanker goed te kunnen begrijpen moet je eerst weten wat DNA is en 
hoe DNA werkt in een gezonde situatie.  

Daarom nu dit hoofdstuk over de basisgenetica. Je frist je kennis op over DNA en 
genexpressie. Deze kennis heb je nodig om te begrijpen hoe een kankercel afwijkt van 
een gezonde cel. Daar gaan we in hoofdstuk 4 uitgebreider op in. 

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… weet je hoe DNA en het genoom is opgebouwd;  
… begrijp je hoe DNA invloed uitoefent op het functioneren van een cel, een weefsel, 

en uiteindelijk het lichaam; 
… weet je hoe DNA verdubbeld en vertaald wordt; 

  
… en ken je de volgende processen 

… replicatie  
… transcriptie 
… translatie  
… genregulatie. 

 
 

2.1 DNA, chromosomen en genen 

De bouw van DNA-moleculen 
Je lichaam is opgebouwd uit cellen. In vrijwel alle cellen zit een celkern met daarin DNA. 
DNA bestaat uit complexe moleculen waarin jouw erfelijke ( = genetische) informatie ligt 
opgeslagen. Het lichaam kan deze informatie aflezen en vertalen om de processen in je 
lijf te laten functioneren. Hierover meer in paragraaf 2.3.  

DNA is de afkorting van het Engelse deoxyribonucleicacid. In het Nederlands heet dit 
deoxyribonucleïnezuur. DNA is een polymeer: een groot molecuul bestaande uit zich 
herhalende monomeren die telkens op dezelfde manier aan elkaar vast zitten. 
(Monomeren zijn kleine moleculen die als bouwstenen fungeren om grote en complexe 
moleculen te maken. Voorbeelden van natuurlijke polymeren zijn DNA, eiwitten en 
koolhydraten.) De monomeren in het DNA-molecuul zijn de nucleotiden.  
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Een nucleotide bestaat weer uit drie onderdelen (zie figuur 2.1): 

 Een fosfaatgroep 
 Een suikergroep (genaamd deoxyribose: komt terug in de volledige naam van 

DNA) 
 Eén van de volgende vier basen:  

Adenine (A), Guanine (G), Thymine (T) of Cytosine (C) 

De nucleotiden in het DNA zijn aan elkaar gekoppeld tot een lange keten (telkens de  
fosfaatgroep van de ene nucleotide aan de suikergroep van de volgende nucleotide); 
deze keten is de fosfaat-suiker-ruggengraat van het DNA-polymeer.  

Er is echter iets bijzonders met de vorm van het DNA-molecuul: het heeft een dubbele 
helixstructuur. Dit houdt in dat één DNA-molecuul uit twee polymeren bestaat die 
naast elkaar liggen, met elkaar zijn verbonden en als een wenteltrap om elkaar heen zijn 
gedraaid. De verbinding tussen de twee strengen wordt gevormd door 
waterstofbruggen tussen de basen. Door de vorm van de basen kan Adenine (A) alleen 
binden aan Thymine (T) en andersom. Ditzelfde geldt voor Guanine (G) en Cytosine (C). 
In een DNA-molecuul ligt A dus altijd tegenover T, en ligt C altijd tegenover G. Dit maakt 
beide ketens complementair (betekenis: aanvullend). Door deze complementaire 
eigenschap ontstaan de basenparen die de twee strengen met elkaar verbinden, zoals 
je kunt zien in figuur 2.1. 

Figuur 2.1: De bouw van een DNA-molecuul: Links de dubbele helixstructuur, rechts de 
moleculaire opbouw en de basenparen. 
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Genen 
 De volgorde van de basenparen is de code voor de erfelijke eigenschappen. De volgorde 
van de basenparen wordt sequentie genoemd. De sequentie codeert voor de eiwitten 
die aangemaakt moeten worden, en eiwitten bepalen op hun beurt weer alle processen in 
de cel. Soms is de code lang en soms is deze code kort. Dat ligt aan het eiwit waarvoor 
de basenparen coderen. De nucleotidensequentie die codeert voor één eiwit wordt een 
gen genoemd. Zo liggen er duizenden verschillende genen in je DNA die coderen voor 
duizenden verschillende eiwitten, en dus voor verschillende eigenschappen van het 
lichaam. Eiwitten bepalen namelijk van alles in een levend organisme, van hoe het eruit 
ziet tot hoe het functioneert. Eiwitten kunnen betrokken zijn bij de structuur, transport, 
communicatie en regulatie van een cel. Ze zijn de opdrachtgevers van de cellen in ons 
lichaam. Zij kunnen cellen aansporen tot actie - om bijvoorbeeld een stof aan te maken 
of af te breken, maar ook om te groeien of te sterven.   

Opgave 2.1  
1. @ Zoek op: in welke cellen van het menselijk lichaam zit geen kern en ook 

geen DNA? Waarom denk je dat dit zo is (denk hierbij aan de functie van 
deze cellen)?  

2. Zitten genen voor haarkleur ook in levercellen? Verklaar.  
 

Chromosomen 
Om het genetisch materiaal goed te beschermen is de DNA-helix nog verder opgerold. 
Hierdoor is het DNA minder vatbaar voor allerlei invloeden van buitenaf. Een andere 
reden om DNA sterk op te rollen is om het erfelijk materiaal compacter te kunnen 
opbergen. En dat is nodig: in élke cel van je lijf bevindt zich twee meter aan DNA-
strengen. De beste manier om een DNA-molecuul zo compact mogelijk op te rollen is 
door middel van een ingenieuze spiralisatie. Deze spiralisatie wordt met zogenoemde 
vouweiwitten in positie gehouden. De ontstane structuren heten chromosomen.  

Tijdens de celdeling kunnen chromosomen onder de microscoop goed zichtbaar gemaakt 
worden met een kleurstof die eraan blijft plakken (vandaar ook de naam chromosoom: in 
het Grieks is chroma = kleur, soma = lichaam). Na de verdubbeling van het DNA, 
voorafgaand aan de celdeling, condenseren de chromosomen, waardoor ze dikker en 
compacter worden en dus beter te zien zijn onder de microscoop. Als een chromosoom 
zich verdubbeld heeft (dus een kopie van zichzelf heeft gemaakt), bestaat het 
chromosoom uit twee chromatiden. De twee identieke chromatiden blijven tot het 
moment van de celdeling aan elkaar vastzitten in het centromeer. Op deze manier 
ontstaat de bekende kruisvorm. In figuur 2.2 zie je hoe chromosomen zijn opgebouwd. 
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 Opgave 2.2 
1. Noem twee redenen waarom DNA zo sterk is gespiraliseerd.  
2. Ga ervan uit dat je lichaam bestaat uit ongeveer 1015 cellen. Bereken 

hoeveel kilometer aan DNA-moleculen in je hele lijf zit.   
 
 
 

  

Figuur 2.2: Overzicht ordening cel in metafase, van chromosomen ingezoomd naar DNA.  

 

Alle DNA-moleculen uit één celkern omvatten samen het totale pakket aan genetisch 
materiaal van je lichaam: het genoom. In totaal bevat het menselijk genoom ongeveer 
25.000 genen, verdeeld over de chromosomen in de celkern (dit aantal is de uitkomst 
van het “Human Genome Project”). Elk gen heeft een vaste plek op een chromosoom. 
Alle genen bij elkaar bepalen hoe jouw lichaam zich ontwikkelt en hoe je eruit ziet. 

In figuur 2.3 zie je de chromosomen uit de celkern van een mens, gerangschikt van 
groot naar klein. Van elk chromosoom heb je twee exemplaren: één van je moeder en 
één van je vader. In totaal bevat het menselijk genoom 23 chromosoomparen - wat 
het totaal op 46 chromosomen brengt. De chromosomen van paar nummer 23 worden de 
geslachtschromosomen genoemd. Op deze chromosomen liggen de genen die bepalen of 
je een jongen of een meisje bent. Als je twee X-chromosomen hebt, ben je een meisje, 
heb je een X- en een Y-chromosoom dan ben je een jongen. 
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Figuur 2.3: De 23 chromosoomparen van een mens (in dit geval van een man). ‘Paar’ 
nummer 23 zijn de geslachtschromosomen: in dit geval een X en een Y. Als je goed kijkt 
zie je bij sommige chromosomen de afzonderlijke chromatiden en het centromeer. 

  

Opgave 2.3 
1. @ Zoek op: waarom YY als combinatie van geslachtschromosomen niet 

voorkomt. 
2. Door een fout tijdens de celdeling kan het voorkomen dat chromosomen 

niet goed worden verdeeld, bijvoorbeeld doordat het centromeer niet 
loslaat. Als dit gebeurt bij de vorming van geslachtscellen kan na de 
bevruchting een individu ontstaan met drie in plaats van twee 
chromosomen van een ‘paar’. Dit wordt trisomie genoemd. Een voorbeeld 
daarvan is te zien in figuur 2.4.  
a) @ Zoek op: wat trisomie-21 is.  
b) @ Zoek op: Noem nog twee andere voorbeelden van trisomie en 
bijbehorende symptomen. 

3. @ Zoek op: Welke vormen van trisomie kunnen voorkomen bij de 
geslachtschromosomen? Wat zijn de gevolgen ervan?  
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Figuur 2.4: Trisomie-21 
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2.2 DNA-replicatie 
Het menselijk lichaam bestaat uit 1015 cellen. Alle cellen met celkernen in een lichaam 
hebben hetzelfde DNA, kopieën van het DNA in die ene cel waar alles mee begon: de 
bevruchte eicel. Om van één cel naar 1015 cellen te komen, en om je lijf goed te 
onderhouden tijdens je leven, zijn continu nieuwe cellen nodig. Cellen vermenigvuldigen 
zich door te delen. Het DNA in de celkern moet hiervoor verdubbeld worden, er moet een 
exacte kopie van gemaakt worden. Het is heel erg belangrijk dat dit zo precies mogelijk 
gebeurt zodat het DNA in de twee dochtercellen precies gelijk is aan het DNA in de 
oorspronkelijke cel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5: Tijdens de celdeling worden de verdubbelde chromosomen verdeeld over de 
twee cellen. Links: Artist Impression. Rechts: Fluorescentie microscopie foto van twee 
borstkanker cellen tijdens celdeling, boven cel in profase, onder cel in anafase  
©Welcome Images, door Dr David Becker (Creative Commons non-commercial non-
derivative 2.0)  

 

Het vermenigvuldigen van DNA houdt in dat het volledige genoom in de celkern gekloond 
wordt zodat er twee identieke sets van het genoom ontstaan. Wanneer de cel zich in 
tweeën deelt, komt in elk van de twee dochtercellen weer een volledige set 
chromosomen: het volledige genoom.  Het vermenigvuldigen van DNA heet DNA-
replicatie. Het vindt plaats met behulp van een stof die qua structuur heel erg op DNA 
lijkt: RNA. Het belangrijkste verschil met DNA is dat RNA enkelstrengs is. Later in dit 
hoofdstuk meer over RNA.  
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Weet je... 

DNA-polymerase heeft 
een replicatiesnelheid van 
ongeveer 50 nucleotiden 

per seconde. 


 

Replicatie 

De DNA-replicatie begint met het splitsen van het 
DNA-molecuul. Hierbij raken de twee complementaire 
strengen met behulp van een enzym van elkaar los. 
Vervolgens plaatst het enzym RNA-polymerase een 
opstartstukje op verschillende punten van de DNA-
streng. Dit (complementaire) opstartstukje wordt de 
RNA-primer genoemd. Deze primers vormen de 
bindingsplaatsen voor DNA-polymerase: het enzym 
dat nucleotide voor nucleotide de DNA-streng weer 
aanvult tot een volledig dubbelstrengs molecuul. DNA-
polymerase vervangt de RNA-primer eerst door DNA 
en vervolgt daarna zijn weg totdat hij aankomt bij de 
volgende DNA-polymerase, of bij een stukje al 
gecomplementeerd DNA. De DNA-polymerase stopt 
dan en laat los van het DNA-molecuul. Om vervolgens 
al die losse DNA-fragmenten op de streng  te 
verbinden, wordt het enzym DNA-ligase ingezet. In 
figuur 2.6 wordt DNA-replicatie schematisch 
weergegeven. 

 

 

Figuur 2.6: DNA-replicatie 

 

Elk DNA-molecuul heeft twee ‘ruggengraten’: de suiker-fosfaatketens. Deze twee ketens 
liggen antiparallel tegenover elkaar, d.w.z de ene keten ‘begint’ met een fosfaatgroep en 
‘eindigt’ met een suikermolecuul, terwijl dit bij de tegenoverliggende keten precies 
andersom is. Zie figuur 2.7. Het ruggengraat-uiteinde met de fosfaatgroep wordt het 5’ 
uiteinde genoemd (spreek uit: vijf-accent) en het uiteinde met de deoxyribose-
suikergroep heet het 3’ uiteinde. De ‘wenteltrap’ van het DNA-molecuul als geheel heeft 
dus bovenaan en onderaan zowel een 3’ uiteinde van de ene keten als een 5’ uiteinde 
van de andere keten. De enzymen RNA-polymerase en DNA-polymerase werken altijd  in 
de richting van 3’ naar 5’ op de bestaande DNA-keten.  
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Figuur 2.7. De moleculaire structuur van DNA. Elk van beide strengen heeft een 3’ 
uiteinde en een 5’ uiteinde.  

 

Opgave 2.4  
1. Chromosoom nummer 1 is het grootste chromosoom van het menselijk genoom. Het 

is ongeveer 247.000.000 basenparen  lang. Reken uit hoelang het  zou duren om dit 

chromosoom te repliceren met slechts één molecuul DNA‐polymerase. (Waarschijnlijk 

snap  je nu waarom er vele DNA‐polymerases gelijktijdig aan dezelfde streng aan de 

slag gaan.) 

2. Geef  in  figuur 2.6 bij beide strengen de  replicatierichting aan met een pijl.  In welke 

richting ontstaat de nieuwe complementaire streng tijdens de replicatie? 

3. Kijk goed naar figuur 2.7. Waarom heten de uiteinden 3’ en 5’? 
4. Vergelijk de binding  tussen A‐T met de binding  tussen C‐G  in  figuur 2.7. Wat  is het 

verschil? Waarom kan A alleen aan T binden en C alleen aan G?  
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2.3 Genexpressie: transcriptie en translatie 
Maar hoe leidt de DNA-code nu precies tot werkende eiwitten? Oftewel: hoe komt een 
gen tot expressie?  

De code die vastligt in de sequentie van de basenparen op het DNA wordt via twee 
opeenvolgende processen omgezet in functionerende eiwitten: transcriptie 
(‘overschrijving’) gevolgd door translatie (‘vertaling’). In het transcriptieproces wordt 
het DNA van een gen overgeschreven naar mRNA. Het mRNAmolecuul brengt deze code 
naar het cytoplasma. In het cytoplasma worden vervolgens alle bouwstenen voor het 
eiwit bij elkaar verzameld en wordt tijdens het translatieproces het eiwit geproduceerd 
aan de hand van de basenvolgorde in het mRNA. Zie figuur 2.8.  

 

 

Figuur 2.8: De code van het DNA wordt vertaald naar een eiwit (polypeptide in de 
figuur) in twee stappen: transcriptie en translatie  

 

RNA: vele soorten voor vele taken 
Er zijn drie substantiële verschillen tussen DNA en RNA:  

 RNA bevat een andere suikergroep dan DNA: ribose in plaats van deoxyribose  
 In RNA is de base Thymine (T) vervangen door de base Uracil (U)  
 RNA is enkelstrengs, korter en dus beter transporteerbaar door de cel dan DNA 

 
RNA speelt in veel verschillende processen in de cel een belangrijke rol. Voor elke taak 
bestaat een speciaal soort RNA. Hieronder een overzicht van de belangrijkste taken van 
de verschillende soorten RNA bij DNA-replicatie, transcriptie en translatie: 
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Weet je...Sommige 
virussen hebben alleen RNA 
als genetisch materiaal. Met 

behulp van een enzym 
kopiëren ze hun RNA naar 
DNA en injecteren dat in 
jouw genoom. Hierdoor 

maak je nu eiwitten aan die 
afkomstig zijn van het virus 
wat in jouw lichaam leeft... 



 

 Tijdens DNA-replicatie: Wanneer DNA gekloond wordt begint dit met de productie 
van een klein stukje RNA waaraan de nieuwe DNA-streng zich kan hechten en 
vormen. Dit kleine “opstartstukje” heet de RNA-primer. Het enzym RNA-
polymerase maakt dit kleine stukje RNA. Zie ook paragraaf 2.2 DNA-replicatie 
 

 Tijdens transcriptie: Eiwitproductie vindt plaats in het cytoplasma. Het DNA ligt 
echter in de celkern en kan hier niet uit. Er is dus een boodschapper nodig die de 
code van het DNA doorgeeft aan de “eiwitfabrieken” in het cytoplasma. Deze taak 
neemt messenger-RNA (mRNA) voor zijn rekening.  
 

 Tijdens translatie: De “eiwitfabrieken” in het cytoplasma bevatten ook RNA-
moleculen. Dit type RNA wordt ribosomaal-RNA (rRNA) genoemd. Maar ook de 
“monteurs” die de juiste eiwitbouwstenen aanleveren zijn RNA-moleculen; dit type 
RNA wordt transport-RNA (tRNA) genoemd.  

Opgave 2.5 
1. mRNA is enkelstrengs: benoem welk voordeel dit met zich mee brengt ten 

opzichte van het dubbelstrengs DNA.  
2. Benoem nog andere voordelen van mRNA als boodschapper. Denk hierbij 

aan: waaruit is mRNA opgebouwd en wat zijn de verschillen met DNA?  
 

 

Transcriptie: van DNA naar RNA 
Het proces waarbij genen van het DNA worden gekopieerd naar mRNA heet 
transcriptie. De DNA-streng wijkt uiteen om ruimte te geven voor RNA-polymerase. Dit 
enzym produceert een complementaire streng RNA tegenover het DNA. Dus een C komt 
tegenover een G (en andersom), en tegenover een A komt een U, en tegenover een T 
komt een A.  

Aangezien de twee DNA-strengen in een DNA-molecuul 
complementair aan elkaar zijn, ligt de code van het DNA 
in principe in beide strengen. Maar omdat RNA-
polymerase slechts één streng kopieert, en slechts in 
één richting kan werken, maakt het wel degelijk uit bij 
welke streng dat gebeurt, want bij de complementaire 
streng ligt de volgorde net omgekeerd. Bijvoorbeeld de 
mRNA sequentie 3’-UCA-5’ heeft bij de vertaling naar 
een eiwit een heel ander resultaat dan het 
complementaire 5’-AGU-3’. De ‘echte’ code ligt 
opgeslagen in de coderende streng van het DNA. De 
tegenoverliggende streng (waarin de code dus 
complementair is ten opzichte van de coderende streng) 
heet de matrijsstreng.  
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Omdat het eiwit de exacte afspiegeling moet worden van de coderende streng, wordt het 
mRNA gevormd aan de hand van de matrijsstreng. Door het mRNA complementair aan 
de matrijsstreng te maken, krijg je in het mRNA weer precies de sequentie van de 
coderende streng. Deze matrijsstreng is dus eigenlijk de mal die ervoor zorgt dat de code 
van het mRNA exact hetzelfde wordt als die van de coderende streng DNA. Het vormen 
van een mRNA-molecuul gaat per gen. Wanneer het gehele gen is overgeschreven naar 
mRNA, laten RNA-polymerase en het ontstane mRNA de matrijsstreng los zodat het DNA 
zich weer kan sluiten. Het mRNA verplaatst zich nu van de celkern naar het cytoplasma.  

 

Figuur 2.9: Van gen naar eiwit in twee stappen: 1) transcriptie: een gen wordt 
gekopieerd naar mRNA (complementair RNA), 2) translatie: het mRNA fungeert als 
bouwtekening tijdens de eiwitproductie.  
 

Opgave 2.6  
1. Bekijk figuur 2.9. Geef aan welke streng de coderende streng is en welke de 

matrijsstreng.  
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Weet je...  

Je bent (onbewust) in 
staat de genetische 

code van het 
immuunsysteem van 

het andere geslacht te 
ruiken. Hoe meer jouw 

immuunsysteem 
verschilt van de 

zijne/hare, des te 
lekkerder diegene voor 
jou ruikt. Dit is handig 
voor jullie nageslacht: 

een nieuwe unieke 
combinatie van 

immuunsystemen! 


 

Translatie: van RNA naar eiwit 
Voor eiwitproductie zijn verschillende structuren in het 
cytoplasma (organellen) nodig, maar het begint in de 
ribosomen. In de ribosomen wordt de sequentie van het mRNA 
afgelezen en omgezet in een keten van aminozuren (een 
polymeer). Deze polymeren krijgen in andere organellen hun 
specifieke ruimtelijke vorm; dan pas is het eiwit helemaal klaar. 
Het proces waarbij de ribosomen het mRNA aflezen en 
aminozuren aan elkaar koppelen zodat eiwitten ontstaan, heet 
translatie.  

Drie opeenvolgende basen in het mRNA (b.v. AGC, CUC) vormen 
een codon. Elk codon codeert voor één type aminozuur. Er zijn 
64 verschillende codons, maar slechts 20 verschillende 
aminozuren. Dat betekent dat meerdere codons voor hetzelfde 
aminozuur coderen (zie de vertaalsleutel in figuur 2.10). Ook zijn 
er drie stopcodons en een startcodon. Het startcodon is AUG 
in het mRNA; het codeert voor het aminozuur methionine (zie 
figuur 2.10). Het ribosoom herkent dit startcodon en begint de 
eiwitproductie vanaf deze plek. De eiwitproductie moet ook 
worden beëindigd wanneer de aminozuurketen compleet is. Dit 
gebeurt als het ribosoom aankomt bij een stopcodon. De codons 
UAA, UAG en UGA zijn stopcodons. Deze geven aan dat het 
ribosoom de aminozuurketen moet loslaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figuur 2.10: Vertaalsleutel. Van mRNA naar aminozuur.  
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 Opgave 2.7 
1. Vertaal de volgende DNA-sequenties van de matrijsstreng naar het eiwit. 

Vorm het eiwit door de corresponderende aminozuren aan elkaar te 
schrijven. Gebruik de vertaalsleutel (figuur 2.10). 
a) 3’ TAC TTA TTG CTC AGA ATT 5’  
b) 3’ GTT GAT ATC TAC CGC AAA ACA TCA ATT 5’ 
c) 5’ GGC GTA GAT TTT TAC CAT CTG 3’   

2. Leg uit hoe het komt dat er 64 verschillende codons bestaan.  
 

 

 De aminozuren worden vanuit het cytoplasma naar de ribosomen vervoerd door 
transport-RNA (tRNA)-moleculen.  

 

Figuur 2.11: Translatie van mRNA naar eiwit. In het ribosoom maken de codons van het 
mRNA contact met telkens een anticodon van een tRNA , waardoor telkens een volgend 
aminozuur aan de eiwitketen wordt gekoppeld (in dit geval achtereenvolgens de 
aminozuren lysine, valine en glutaminezuur). 

 

t-RNA heeft een bijzondere bouw (zie BINAS). Aan één uiteinde heeft het een anti-codon, 
bestaande uit 3 nucleotiden, dat complementair is aan een codon van het mRNA. Aan het 
andere uiteinde van het tRNA-molecuul bevindt zich een bindingsplaats voor één 
specifiek aminozuur. t-RNA is dus verantwoordelijk voor het afleveren van het juiste 
aminozuur op de juiste plaats. Wanneer tRNA het gewenste aminozuur heeft afgeleverd 
op de juiste plek, wordt het aminozuur door het ribosoom aan het vorige aminozuur 
gekoppeld. Het tRNA laat het aminozuur nu los, verlaat het ribosoom en haalt weer een 
nieuw aminozuur op om te kunnen afleveren. Eén streng mRNA wordt door meerdere 
ribosomen tegelijk afgelezen en vertaald tot aminozuurketens die uiteindelijk eiwitten 
kunnen worden. Zie figuur 2.11. 
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Opdracht 2.1 
 

Tijdens deze opdracht ga je samen met de klas een schema maken van wat er allemaal 
gebeurt in de cel tijdens het aflezen van een gen en het vertalen van de mRNA-code naar 
een eiwit.  

1. Lees het artikel onder de volgende link ►URL2.1.  
2. Maak in groepjes van twee een woordspin over wat je allemaal weet over 

eiwitproductie in de cel.  
a. Zet in het midden van je woordspin ‘transcriptie en translatie’, zie 

figuur 2.12 
b. Welke woorden kan je hierbij allemaal verzinnen?   

3. Als iedereen klaar is, wissel je de woordspin met het groepje naast je en 
vergelijk je jullie woordspin met die van hen. Zitten er verschillen in? Vul je 
eigen woordspin zo nodig aan.  

4. Vervolgens maak je samen met de klas en de docent een schema van de 
productie van eiwitten in de cel. Begin bij het DNA en eindig bij het eiwit. 
Welke processen komen er bij kijken? Welke onderdelen en/of specifieke 
kenmerken zijn er bij betrokken?  

5. Bespreek samen met je klas:  
Waar kan het allemaal mis gaan bij het maken van een eiwit in de cel?  
 

 
 

 

Figuur 2.12: Een woordspin 

 

 

  

Transcriptie 
en 
Translatie

? ?

?

?

?
?

?

?
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-Extra informatie- 

Voor een animatie van transcriptie en translatie kun je dit (Engelse) filmpje op YouTube 
bekijken: ►Url2.2 

Ook kun je op de website van Bioplek animaties vinden over transcriptie en translatie: 
►Url2.3 

 

 

2.4 Genregulatie  
Genen zijn als het ware de bouwtekening voor eiwitten. De tekening zelf ‘doet’ niets, 
maar de eiwitten die gemaakt worden op grond van de tekening wel! Er zijn sturende 
factoren nodig die reguleren wanneer welke genen worden vertaald tot eiwitten en zo tot 
uiting komen.  

Niet alle genen komen continu tot expressie (= tot uiting) in je lijf. Hartcellen mogen 
bijvoorbeeld geen (voedsel)verteringsenzymen gaan aanmaken: dat is niet nodig en zelfs 
gevaarlijk, het hart zou hierdoor flink kunnen beschadigen. In elk celtype komen genen 
voor die nooit worden vertaald. Deze genen worden permanent afgeschermd. De 
afscherming van genen wordt geregeld door de spiralisatie en vouwing van het DNA-
molecuul (zie figuur 2.2). Het DNA wordt op een specifieke manier opgevouwen, 
waardoor de genen die niet afgelezen mogen worden, diep weggestopt zijn aan de 
binnenkant. Bovendien bevat het DNA labels die rondom specifieke genen worden 
gehangen om aan te geven welke genen juist wel of juist niet tot expressie mogen 
komen. Daarnaast zitten er in de kern ook transcriptiefactoren. Dat zijn speciale eiwitten 
die binden aan specifieke DNA-sequenties, waardoor deze genen juist wel of juist niet tot 
expressie komen. De vouwing en spiralisatie van het DNA, de labels en de  
transcriptiefactoren verschillen per celtype en zorgen zo voor de genregulatie en 
genexpressie. 

 

Opgave 2.8 
1. Noem twee manieren van genregulatie waardoor sommige genen 

permanent worden afgeschermd. 
2. Noem nog een voorbeeld van genen (naast het genoemde voorbeeld van de 

genen voor spijsverteringsenzymen in hartspiercellen) die in een bepaald 
celtype permanent moeten worden afgeschermd.  

3. Leg uit in welke mate het DNA in je oogcellen verschilt van het DNA in je 
huidcellen. Denk hierbij onder andere aan sequentie, ruimtelijke structuur, 
etc.  
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Figuur 2.13: Wanneer er een afwijking is in de plaatsing van de labels, kan het zijn dat 
genen niet goed of juist overdreven tot expressie komen. In het geval van deze muizen 
heeft één muis niet goed werkende ‘methyllabels’, wat resulteerde in een misvormde 
staart. Bradbury J (2003) Human Epigenome Project—Up and Running. PLoS Biol 1(3): 
e82. 

 

-Luuk’s onderzoeksproject- 

Tijdens zijn werk als moleculair bioloog is Luuk er achter gekomen dat in kankercellen de 
genregulatie vaak op hol is geslagen. Bepaalde genen worden dan onjuist afgeschreven, 
waardoor de cel verkeerde opdrachten krijgt. Zo heeft Luuk onderzoek gedaan naar 
muizen die niet goed werkende ‘methyllabels’  hebben (zie figuur 2.12). Bepaalde 
eiwitten kunnen methylgroepen aan het DNA hangen, waardoor genen juist wel of juist 
niet tot expressie komen. Als deze eiwitten niet werken, kan kanker ontstaan omdat 
genen worden afgelezen die juist niet tot expressie moeten komen.  

  



Knock-Out 
 
 

30 
 
 

Allelen  
Genen die niet permanent worden afgeschermd komen tot expressie wanneer het 
lichaam daar signalen voor geeft. Maar je hebt genen in je cellen die, ook al komen ze 
wél tot expressie, toch geen duidelijk effect hebben. Als voorbeeld: de genen voor 
oogkleur. Je erft een gen voor oogkleur van je vader en een gen voor oogkleur van je 
moeder. De kans is groot dat deze genen ieder voor een andere oogkleur coderen. Deze 
genen worden permanent afgeschermd in bijvoorbeeld je levercellen. Maar deze 
oogkleurgenen worden wél allebei gestimuleerd om tot expressie te komen in de 
iriscellen van je oog. Ze komen dus allebei tot uiting. Toch heb je maar één oogkleur. Of 
niet? Hoe zit dat nou? 

Nou, dat ligt dus aan je allelen. Als van één gen meerdere varianten voorkomen, 
worden deze varianten in de genetica allelen genoemd. We blijven even bij het voorbeeld 
van de oogkleur. Het gen voor oogpigment dat je van je moeder erft kan voor een 
andere kleur coderen dan het gen voor oogpigment dat je van je vader erft. Je hebt in 
dat geval twee verschillende allelen voor oogkleur: twee verschillende “invullingen” van 
hetzelfde gen.  

Sommige allelen zijn in hun uiting sterker dan andere allelen. Als er twee verschillende 
allelen van hetzelfde gen aanwezig zijn in een cel, worden ze allebei ‘vertaald’: ze komen 
allebei tot expressie. Toch is in dat geval slechts het effect van één van beide allelen 
uiterlijk zichtbaar. Het ‘overheersende’ allel (dat waarvan de uitwerking zichtbaar is als 
er twee verschillende allelen aanwezig zijn) noemen we dominant, een ‘ondergeschikt’ 
allel noemen we recessief. Het allel voor bruine oogkleur is dominant over dat voor 
blauwe oogkleur, blauw is dus recessief. Het allel voor blauwe oogkleur is ook recessief 
ten opzichte van het allel voor groene oogkleur. Bruin en groen zijn allebei even 
dominant. Omgezet in symbolen: 

B = bruin 
G = groen 
bl = blauw 
volgorde van dominantie: (B=G) > bl 

 

De allelcombinatie blauw-groen geeft dus groene ogen 
(blG), en de combinatie blauw-bruin geeft bruine ogen 
(blB). Het recessieve gen komt wel tot expressie, maar dat 
is niet zichtbaar omdat het als het ware wordt 
‘ondergesneeuwd’ door een dominantere kleur. (Denk maar 
aan het mengen van verf: veel bruin met een beetje blauw 
blijft bruin.) Wanneer twee allelen even dominant (of even 
recessief) zijn ten opzichte van elkaar, komen ze alle twee 
evenredig tot uiting. Bijvoorbeeld bij de allelcombinatie 
bruin-groen (BG): dit resulteert in een gemixte bruin-
groene oogkleur. Soms zie je deze kleuren duidelijk naast 
elkaar liggen in de iris (zie figuur 2.13).       Figuur 2.14 
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In deze genoemde voorbeelden had het kind twee verschillende allelen van de ouders 
geërfd. Dit noemen we heterozygoot (Grieks: hetero= verschillend). Je kunt echter 
voor een bepaalde genetische eigenschap ook homozygoot zijn (Grieks: homo = 
hetzelfde). Dan heb je twee dezelfde allelen. Bijvoorbeeld: BB (bruine ogen), GG (groene 
ogen), blbl (blauwe ogen). Een recessieve eigenschap kan alleen tot uiting kan komen 
wanneer deze eigenschap homozygoot aanwezig is in het DNA.  

Opmerking: Dit model van allelen en oogkleur is een vereenvoudiging. In het echt ligt 
het ingewikkelder!! 

 

Figuur 2.15: Zeer zeldzaam: “Heterochromia iridis”, twee verschillend gekleurde ogen 
bij dezelfde persoon. De oorzaak is vaak een erfelijke afwijking.  

 

Opgave 2.9 
1. Noem een ander voorbeeld waarin twee verschillende allelen van hetzelfde gen beide 

tot expressie komen, terwijl alleen de dominante eigenschap zichtbaar is. Tip: er is er 
nog een dat met kleur te maken heeft. 

2. a) @ Zoek op: Ook je bloedgroep wordt bepaald door een allelcombinatie.  Zoek op 
welke verschillende bloedgroepen er zijn en welke allelen hiervoor coderen. Geef aan 
welk(e) allel(en) dominant en welk(e) recessief is/zijn.   
b) Bepaal welke bloedgroep een kind van Piet en Clara kan hebben, als Piet 
bloedgroep AB heeft en Clara bloedgroep A. Hoe groot is de kans (in procenten) op 
elk van de mogelijke bloedgroepen voor het kind?  
c) Doe hetzelfde voor het kind van Anne en John. Anne heeft bloedgroep 0, John 
heeft bloedgroep B.  

3. De ziekte sikkelcelanemie wordt veroorzaakt door een recessief allel. Als je 
homozygoot bent voor dit recessieve allel, dan heb je de ziekte sikkelcelanemie. Een 
groot gedeelte van je rode bloedcellen heeft dan een afwijkende vorm (sikkelvorm = 
halvemaanvorm) waardoor deze cellen hun functie niet goed kunnen uitvoeren. 
Daardoor ontstaat een ernstig ziektebeeld. Mensen die heterozygoot zijn voor het 
sikkelcelallel lijden niet aan sikkelcelanemie, maar ze blijken wel veel minder vatbaar 
te zijn voor malaria. Het allel voor sikkelcelanemie komt voornamelijk voor bij 
mensen uit landen waar malaria heerst. Verklaar hoe dit evolutionair zo ontstaan kan 
zijn 
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4. Malaria overleeft in het menselijk lichaam door zich in de rode bloedcellen te 
nestelen. Hoe zou het kunnen dat dragers van het sikkelcelallel minder vatbaar zijn 
voor malaria? Tip: Denk aan allelexpressie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Het allel voor een rechte neus (R) is dominant, het allel voor een wipneus (r) is 
recessief. Beantwoord aan de hand van onderstaande stamboom de volgende vragen.  

a) Welke allelen heeft Marije?  
b) Welke allelen heeft Chris?  
c) Welke allelen heeft Sandra?  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.16: Links: Sikkelcel (door CDC/ Sickle Cell Foundation of 
Georgia: Jackie George, Beverly Sinclair). Rechts: Malariaparasieten 
in normale rode bloedcellen.(door CDC/ Dr. W.A. Rogers, Jr.)   

Figuur 2.17: Stamboom wipneus (vraag 5) 
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-Extra Informatie- Genetische woestijnen 

In het DNA bevinden zich ontzettend veel sequenties die nergens voor coderen, die dus 
niet worden omgezet in eiwitten. Deze stukken DNA werden tot voor kort ‘junk-DNA’ 
genoemd, of ook wel ‘genetische woestijnen’. Men dacht dat deze sequenties geen 
functie meer hadden, dat ze een restant waren van de lange weg die soorten hebben 
afgelegd in de evolutie, waarin eigenschappen zijn verkregen en verdwenen. Recentelijk 
zijn o.a onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) specifieker gaan kijken 
naar de ‘genetische woestijnen’. 

Zo worden er steeds meer functies ontdekt van dit ‘junk-DNA’. 

Drie belangrijke functies van niet-coderende sequenties die men tot nu toe gevonden 
heeft: 

1. Het blijkt dat 75% van het ‘junk-DNA’ wordt gebruikt om chromosomen aan het 
celmembraan te plakken tijdens de celdeling zodat de chromosomen niet rondzweven 
terwijl de cel zich in tweeën splitst. Door hiervoor de ‘nutteloze’ stukken DNA als 
‘vastplakgebied’ te gebruiken, blijven de actieve genen beschermd. De ‘genetische 
woestijnen’ dienen dus als een hulpstructuur tijdens de  chromosoomverdeling bij de 
celdeling. De onderzoekers van het NKI, die dit hebben ontdekt, hopen door dit proces 
nader te bestuderen te leren hoe genen inactief worden tijdens celdeling; zij willen deze 
kennis dan toepassen op kankergenen, om deze te kunnen lamleggen.   

 

Figuur 2.18: Een cel in de anafase van de celdeling met fluorescentie microscoop 
(Zhang et al. (2007) J. Cell Biol. 177:231-242); 

2. Ook binnen een actief gen (dus tussen het start- en stopcodon) liggen sequenties die 
niet coderen voor een aminozuur. Sequenties binnen een gen die wél coderen voor 
aminozuren heten exonen. Sequenties binnen een gen die níet coderen voor aminozuren 
heten intronen. Tijdens de transcriptie van DNA naar mRNA worden zowel exonen als 
intronen overgeschreven naar mRNA. Maar vrijwel meteen na het overschrijven worden 
de intronen uit het mRNA geknipt zodat het uiteindelijke mRNA volledig uit exonen 
bestaat. De functie van intronen is nog niet helemaal duidelijk. Sommige onderzoekers 
vermoeden dat intronen de exonen beschermen, anderen denken dat ze dienen om de 
ligging van de exonen duidelijk aan te geven   
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Figuur 2.19: De intronen worden uit het RNA geknipt zodat mRNA uiteindelijk alleen 
bestaat uit exonen. 

3. Ook bevinden zich grote stukken niet-coderende sequenties aan de buiteneinden van 
chromosomen. Deze stukken worden telomeren genoemd. De telomeren hebben een 
belangrijke functie bij de leeftijdsregulering van cellen. Bij elke celdeling worden de 
telomeren een stukje korter. Wanneer de telomeren op zijn is de cel niet meer in staat te 
delen. De cel sterft. Zie ook hoofdstuk 3 Stamcellen en telomeren 
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Hoofdstuk 3 Telomeren en Stamcellen 

 

Introductie 
In deze module staat kankeronderzoek met behulp van knock-out muizen centraal. 
Kanker is een ongeremde deling van cellen. 

Cellen leven niet eeuwig. In het lichaam sterven voortdurend cellen af, miljoenen per 
seconde. Sommige cellen van het menselijk lichaam gaan lang mee, zoals spiercellen die 
gemiddeld 15 jaar oud worden. De echte hoogvliegers zijn hersencellen: hiervan houdt 
98% het een leven lang vol. Andere cellen leven juist erg kort, zoals darmcellen die 
hooguit vijf dagen leven. Je sterft dus continu gedeeltelijk af. Maar gelukkig ontsta je ook 
elke keer weer opnieuw: cellen delen zich om verliezen aan te vullen. Een bijzondere 
uitzondering vormen je hersencellen. Die vernieuwen zich nauwelijks. Vanaf je 25e 
levensjaar verlies je alleen maar hersencellen, en wel zo’n 12.000 per dag die niet meer 
worden aangevuld. Wees dus zuinig op je brein.  

In dit hoofdstuk leer je wat de invloed van telomeren op de celdeling is. Stamcellen 
worden veel gebruikt in geneeskundig onderzoek. Ze zijn erg bijzonder omdat ze nog 
vaak kunnen delen. Stamcellen zijn nodig om een knock-out muis te kunnen maken 

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… kun je de functie van telomeren uitleggen 
… ken je het verband tussen telomerase en het ontstaan van kanker 
… weet je wanneer een stamcel gaat delen 
…  weet je waarom stamcellen worden gebruikt bij geneeskundig onderzoek 
…  kan je een eigen mening formuleren over het gebruik van stamcellen bij   

geneeskundig onderzoek. 
 

En ken je de processen 

… differentiëren van een stamcel 
… apoptose 

 

 

 

Figuur 3.1 : In het lichaam sterven voortdurend cellen af.   
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Weet je... 

Telomeren zijn gemiddeld tussen 3 en 30 
kilobasen lang. (1 kilobase = 1000 baseparen) 

Per deling gaan ongeveer 16  TTAGGG-sequenties 
verloren. Na 50-100 delingen zijn de telomeren 
op en kunnen de chromosomen niet meer delen  


 

3.1 Telomerase: het wondermiddel voor onsterfelijkheid 
Voor elke cel geldt dat er een maximum aantal keer is dat hij zich kan delen. De oorzaak 
hiervan is gelegen in de telomeren, de uiteinden van de chromosomen. Elke keer dat 
een cel deelt worden deze telomeren een stukje korter. De telomeren bestaan 
aanvankelijk uit een zeer groot aantal zich herhalende (niet-coderende) sequenties. In de 
chromosomen van de mens is dit herhalende stukje de code TTAGGG.  

 

Figuur 3.2: chromosomen (grijs) met 
aan de  uiteinden de telomeren (wit) (NASA)  

 

Telomeren worden bij elke deling korter doordat de primer die aan het begin van de 
nieuwe complementaire streng zit, wel wordt verwijderd maar niet wordt vervangen door 
DNA zoals dat wel gebeurt met de overige primers op de streng (door het enzym DNA-
polymerase, zie hoofdstuk 2). Bij elke celdeling gaat zo een stukje van elk telomeer 
verloren, waardoor de chromosomen dus korter worden (zie figuur 3.3). 

De telomeren vormen aan elke kant van het chromosoom een lus (figuur 3.4). Wanneer 
de telomeren niet lang genoeg meer zijn om een lus te vormen, worden de los 
uitstekende uiteinden gesignaleerd door beschermingsmechanismen in de cel en doodt 
de cel zichzelf. Zo’n zelfmoord van een cel heet apoptose.  
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Figuur 3.3:  
Doordat de primer 
aan het begin van 
de nieuwe streng 
wel wordt 
verwijderd maar 
niet wordt omgezet 
in DNA, wordt de 
nieuwe 
complementaire 
streng een stukje 
korter dan het 
origineel. (Zoals je 
ziet zijn in de 
praktijk de twee 
DNA-strengen in 
één DNA-molecuul 
niet even lang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4: De telomeren vormen een lus zolang ze nog genoeg lengte hebben  
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Weet je... 

Onderzoekers zochten lang naar biologisch bewijs voor de negatieve invloed van chronische stress 
op het lichaam. Ze vonden dit bewijs door het DNA te onderzoeken van vrouwen die leden aan 

chronische stress (door de zorg voor hun gehandicapte kind). Wat bleek: de telomeren van deze 
moeders waren veel korter dan de telomeren van moeders zonder chronische stress.  

Wees dus lief voor je mama.		



 

Figuur 3.5: Apoptose is het 
zelfmoordcommando van een cel. Het is 
daarmee dus geprogrammeerde en 
gecontroleerde celdood. Ook je tenen en 
vingers worden door middel van apoptose 
van elkaar gescheiden tijdens de 
embryonale ontwikkeling. Soms gaat dit 
net niet helemaal goed zoals op deze foto 
is te zien.  

 

Sterfelijke cellen die maar een beperkt aantal keren kunnen delen raken op een bepaald 
moment op. Er moeten dus ook nieuwe en jonge generaties cellen bijgemaakt worden als 
je langer wilt leven dan een paar weken. Daarvoor hebben we stamcellen in ons 
lichaam. Stamcellen beschikken over het enzym telomerase dat na elke celdeling de 
telomeren weer aanvult tot hun oorspronkelijke lengte. Hierdoor kunnen stamcellen 
ongelimiteerd blijven delen. 

 

 

-Extra informatie- 

Voor een animatie over het korter worden van telomeren en de werking van telomerase, 
kun je dit filmpje bekijken op You Tube:  

“telomere replication” :  ►Url3.1  
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Opdracht 3.1  
Bekijk deze korte documentaire en beantwoord de volgende vragen. 

Docu-Grijze Muizen- 

 

Documentaire (25 min.) van Noorderlicht (VPRO) over telomeren, telomerase en 
veroudering via de volgende link: ►Url 3.2 

1. Leg uit hoe het komt dat telomeren korter worden bij elke celdeling. 
2. Waarom moeten telomeren weggestopt worden in een lus? 
3. Wat heeft Dr. Ron DePhino in de genetisch gemodificeerde muizen 

veranderd? Welke uitwerking had dat op de muizen?   
4. Welke stapjes zijn nodig om genetisch gemodificeerde muizen te krijgen?  
5. Telomerase (en dus stamcellen) wordt/worden gezien als The Fountain of 

Youth. Hoe kan het dat mensen nog steeds doodgaan – ondanks dat 
stamcellen elke keer nieuwe cellen aanmaken?  

6. Telomerase lijkt de oplossing voor het behouden of verkrijgen van de 
eeuwige jeugd. Maar wat is het gevaar wanneer je de aanmaak van 
telomerase extra stimuleert?  

7. Hoe zou de ontdekking van telomerase kunnen leiden tot een behandeling 
tegen kanker? 

8. @ Zoek op wat oxidatieve stress is en hoe dit een rol speelt bij veroudering. 
Leg uit wat vrije radicalen hiermee te maken hebben. 

 

 

 

 

 

- Luuk’s onderzoeksproject - 

Een groot deel van de borstkankercellen die Luuk onderzoekt heeft ook een verhoogde 
telomerase-activiteit. Helaas is een verhoogde telomerase-activiteit geen specifieke 
marker voor triple negatieve borstkankercellen. Bijna alle kankercellen vertonen zo’n 
verhoogde activiteit, waardoor zij zich ongeremd kunnen blijven delen. Daarom blijft 
Luuk speuren naar specifieke kenmerken van en verdachte gemuteerde genen in triple 
negatieve borstkankercellen. 
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Weet je... 

Mensen hebben 23 chromosomenparen en mensapen hebben 24 
chromosomenparen. Dit leverde problemen op in de evolutietheorie. Totdat het 

menselijk genoom eens beter werd bekeken met een nieuwe geavanceerde 
microscoop. Na een precieze inspectie van chromosomenpaar nummer 2 bleek dat 
dit paar is ontstaan uit een fusie van twee kleinere exemplaren die nog steeds los 

van elkaar aanwezig zijn in chimpansees. Het bewijs vormen de extra telomeren die 
midden in het chromosoom te zien zijn. Samensmelting van deze twee chromosomen 

is een van de stappen in de evolutie geweest waardoor wij ons als mensen 
onderscheiden van de mensapen.  [►URL3.3]	


 

 

  

  

Figuur 3.6: Evolutie door de fusie van chromosomen..   
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3.2 Stamcellen  
Stamcellen zijn bijzonder omdat ze ongelimiteerd kunnen delen en op die manier het 
lichaam voorzien van nieuwe jonge cellen. Maar stamcellen zijn ook bijzonder omdat ze 
kunnen differentiëren. De cellen die uit stamcellen ontstaan na celverdubbeling, 
kunnen zich tot verschillende celtypen ontwikkelen. 

Wanneer een eicel is bevrucht door een 
spermacel, ontstaat een zygote, een 
bevruchte eicel. Uit deze zygote ontstaat 
door enkele opeenvolgende celdelingen een 
groepje cellen, waarvan elke cel zich nog 
kan ontwikkelen tot een volledig nieuw 
organisme. Het zijn zgn. ‘vroege 
stamcellen’.  

Hoe verder de ontwikkeling gaat, hoe meer 
vast komt te liggen welke cellen waar gaan 
eindigen. Vier dagen na de bevruchting 
hebben de ‘vroege stamcellen’ zich in twee 
richtingen gespecialiseerd. Er is een 
bolvormige holle structuur ontstaan: de 
blastocyst. Alle cellen van de blastocyst zijn 
nog stamcellen. De buitenste laag van de 
blastocyst zal de embryo-ondersteunende 
weefsels gaan vormen zoals het embryonale 
deel van de placenta. Binnenin de 
blastocyst bevindt zich een hoopje cellen 
dat zich zal ontwikkelen tot het eigenlijke  
embryo. De cellen in de blastocyst die het 
embryo gaan vormen heten de 
embryonale stamcellen.   

Figuur 3.7: De blastocyst met daar in de 
embryonale stamcellen 

In de loop van de ontwikkeling van het 
embryo delen de embryonale stamcellen 

zich en differentiëren ze zich verder. Op een bepaald moment liggen alle cellen op een 
vaste plaats, daar waar een specifiek weefsel zich zal ontwikkelen. De stamcellen kunnen 
zich nu niet meer tot elke soort cel differentiëren, maar alleen tot cellen die bij dat 
betreffende weefsel horen. Nu spreken we niet meer van embryonale stamcellen, maar 
van adulte stamcellen. Er zijn twee soorten adulte stamcellen: multipotente 
stamcellen en unipotente stamcellen. Zie ook figuur 3.8 en 3.9.  
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Figuur 3.8: Embryonale stamcellen en adulte stamcellen 

 

-Luuk’s onderzoeksproject- 

Om een knock-out muis te maken, gebruikt Luuk een embryonale muizenstamcel waarbij 
het verdachte gen is uitgeschakeld (zie opdracht 3.1). Deze gemanipuleerde stamcel 
wordt geïnjecteerd in een muizenblastocyst, die zich uiteindelijk ontwikkelt tot een muis 
met knock-out cellen. Hoe dat precies in zijn werk gaat zul je zien in hoofdstuk 5 

 

Multipotente stamcellen horen bij een specifiek weefsel. Uit de deling van een 
multipotente stamcel ontstaan dochtercellen. Sommige van deze dochtercellen blijven 
multipotent, andere worden unipotent, d.w.z. dat ze zich nog maar tot maar één type 
(stam-)cel kunnen differentiëren.   

Een voorbeeld: Bloed bestaat uit drie typen cellen: witte bloedcellen, rode bloedcellen en 
bloedplaatjes. De bloedvormende multipotente stamcellen vormen dochtercellen waarvan 
de meeste zich differentiëren tot drie typen bloedvormende unipotente stamcellen, 
namelijk unipotente stamcellen die witte bloedcellen maken, unipotente stamcellen die 
rode bloedcellen maken en unipotente stamcellen die bloedplaatjes aanmaken. Zo zijn er 
in het lichaam in elk weefseltype multipotente stamcellen en unipotente stamcellen  te 
vinden. Deze multipotente en unipotente stamcellen blijven aanwezig gedurende het hele 
leven van de mens. 
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Figuur 3.9: Weefselspecifieke 
multipotente stamcellen kunnen 
differentiëren tot celspecifieke 
unipotente stamcellen. De 
dochtercellen van deze 
unipotente stamcellen 
differentiëren tot één bepaald  
type cel. In elk type weefsel 
zijn zowel multipotente als 
unipotente stamcellen 
aanwezig. 

 

Wanneer nieuwe weefselcellen nodig zijn krijgen de multipotente en/of unipotente 
stamcellen signalen van andere cellen om te delen. Deze signalen heten groeifactoren. 
Deze stoffen binden aan een specifieke receptor (= ‘ontvanger’) op de buitenkant van 
de cel. Dit is voorde cel het signaal om over te gaan tot actie: celdeling en differentiatie! 
(figuur 3.10). Stamcellen worden veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Veelal 
wordt gebruikgemaakt van embryonale stamcellen uit de blastocyst. 

 

 

 

Figuur 3.10: Wanneer de 
groeifactoren binden aan de 
groeifactor-receptor, is dit voor de 
stamcel het signaal om tot actie 
over te gaan.   
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Opdracht 3.2 

Bekijk het volgende filmpje over het gebruik van embryonale stamcellen in de 
geneeskunde. Beantwoord daarna - met behulp van het filmpje, internet en de tekst uit 
dit hoofdstuk - de onderstaande vragen.►URL 3.4 

1. Vraag: Is de eicel ook een stamcel? Waarom wel/niet? 
2. Hoe komen wetenschappelijke onderzoekers aan embryonale 

stamcellen? 
3. @ zoek op Wat is het voordeel van het werken met embryonale 

stamcellen in vergelijking met het werken met multipotente (=adulte) 
stamcellen. 

4. Kunnen adulte stamcellen tot evenveel verschillende celtypen 
differentiëren als embryonale stamcellen? Leg uit. 

5. @ zoek op Wat voor een wetenschappelijk onderzoek wordt er 
voornamelijk gedaan naar adulte stamcellen? En wat voor een 
onderzoek wordt voornamelijk gedaan naar embryonale stamcellen? 

6. @ zoek op Wanneer wordt er gebruik gemaakt van multipotente 
(adulte) stamcellen? 

 

 

Opgave 3.1 
1. @ Zoek op: Fouten in het DNA kunnen leiden tot kanker. Rode bloedcellen 

bevatten geen kern, dus ook geen DNA. Betekent dat dat je geen rode 
bloedcelkanker kan krijgen? Als dit wel kan, zijn er dan therapeutische 
mogelijkheden met behulp van stamcellen? 
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Opdracht 3.3 
Lees hier, ►Url3.5, de hoofdlijnen van de embryowet. Discussieer vervolgens in je klas 
over één van de volgende vraagstukken. Voor de vraagstukken over proefdieren, bekijk 
daarbij het dossier ‘proefkonijnen’ hier ►Url3.6. En lees alvast paragraaf 5.2.  

A. Multipotente stamcellen bevinden zich ook in de navelstreng. Wat vind je ervan 
als bij elke geboorte multipotente stamcellen uit de navelstreng worden gehaald 
en worden bewaard voor therapeutische doeleinden? 

B. Mogen restembryo’s (van IVF) worden gebruikt voor onderzoek naar en uitvoering 
van weefsel/orgaantransplantatie? Zo ja, onder welke condities?  

C. Mogen embryo’s puur voor onderzoeksdoeleinden worden gemaakt? 
D. Mogen we gebruikmaken van embryonale stamcellen verkregen uit landen waar 

de ethische regelgeving soepeler is dan in Nederland? 
E. Mogen we therapeutisch klonen om zo embryonale stamcellen te verkrijgen met 

exacte hetzelfde DNA als de patiënt?  
F. Is er voor jou een ethisch verschil tussen het gebruik van embryonale stamcellen 

en het gebruik van adulte stamcellen (“somatische stamcellen”)? Onder welke 
omstandigheden/voor welke doeleinden vind je het gebruik van embryonale en/of 
adulte stamcellen aanvaardbaar?  

G. Zou de embryowet mogen worden afgeschaft, zodat er meer onderzoek kan 
plaatsvinden met embryonale stamcellen? 

H. Mogen we muizen als proefdieren gebruiken in kankeronderzoek? Onder welke 
voorwaarden? 

I. Mogen we proefdieren genetisch modificeren voor kankeronderzoek? Zo ja, onder 
welke voorwaarden? 
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Hoofdstuk 4 Kanker 
 

Introductie 
In Nederland krijgt maar liefst 1 op de 3 mensen ooit in zijn of haar leven kanker. Kijk 
maar eens naar degene die rechts van je zit, en naar degene die links van je zit: de 
statistieken vertellen dat één van jullie drieën in de loop van je leven kanker krijgt. In 
Nederland komen er per jaar 73.000 nieuwe kankergevallen bij. Kanker is een ernstige 
ziekte: slechts de helft van de patiënten met kanker leeft nog 5 jaar na de diagnose. De 
overlevingskans hangt sterk af van het type kanker en van het stadium waarin de kanker 
ontdekt wordt. Gelukkig heb je zelf ook deels invloed op het ontstaan van kanker. Bij 
ongeveer 35-50% van de nieuwe gevallen van kanker speelt een ongezonde levensstijl, 
zoals overgewicht en roken, een rol.  
Omdat kanker zovelen van ons treft en veel doden veroorzaakt, is het een belangrijk 
onderwerp van onderzoek in onze samenleving. Voordat we met behulp van knock-out 
muizen genen kunnen gaan onderzoeken die mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van kanker, is het belangrijk om te weten wat kanker is en hoe kanker ontstaat. Hoe 
wordt celdeling gereguleerd in je lichaam? Welke eigenschappen heeft een kankercel?   
 
Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… weet je dat kanker ongecontroleerde celdeling van een groep cellen is, 
veroorzaakt door een opeenstapeling van mutaties in het DNA 

… wat de typische kenmerken van een kankercel zijn, waardoor deze afwijkt van een 
normale cel 

… begrijp je waarom sommige genen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van 
kanker en kan je voorspellen wat de gevolgen zijn van mutaties  in de cel.  

… weet je welke beschermingsmechanismen een cel inzet ter voorkoming van 
kanker 

… kan je interpreteren wat de gevolgen van kanker zijn op cellulair niveau en 
weefsel niveau.  

… weet je dat wat de invloed erfelijkheid, levensstijl en omgeving hebben op het 
ontstaan van kanker 
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4.1 Mutaties: de veroorzakers van kanker 
Kanker is eigenlijk niet één ziekte. Er zijn meer dan honderd verschillende soorten 
kanker. Borstkanker, longkanker, huidkanker, enz. zijn allemaal verschillende ziektes. De 
kankersoorten verschillen in oorzaak, symptomen, behandeling en kans op overleven. 
Alle verschillende soorten kanker hebben echter één ding gemeen: de oorsprong ligt in 
defecten in de DNA-code. Mensen met kanker hebben eigenlijk een ziekte in hun genen. 
Deze beschadigde genen veroorzaken ongecontroleerde celdeling waardoor een groep 
‘ongehoorzame’ cellen ontstaat die maar blijven delen en groeien. Een dergelijke groep 
cellen heet een tumor. Mutaties liggen ten grondslag aan de ongecontroleerde groei van 
een tumor. Meestal zijn er vijf tot zeven mutaties te vinden in een tumorcel.  

Wat is een mutatie? 
Mutaties zijn veranderingen in de nucleotidesequentie van het DNA. Een cel met een 
gemuteerde sequentie verschilt van de cel waar hij vanaf stamt. In het simpelste geval is 
één nucleotide verwijderd, toegevoegd of vervangen. Als één nucleotide is vervangen 
door een andere - een A is bijvoorbeeld een G geworden - spreken we van een 
puntmutatie. Als een nucleotide volledig is verwijderd, spreken we van een deletie (zie 
figuur 4.1).  

 

Latijn tumor: zwelling 

Latijn mutare = veranderen 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 4.1: Puntmutatie en deletie 



Knock-Out 
 
 

48 
 
 

Behalve de genoemde ‘kleinschalige mutaties’ waarbij slechts een of enkele basenparen 
zijn betrokken (met soms grote gevolgen!), komen er ook grootschalige mutaties voor, 
waarbij een groot deel van een chromosoom is verplaatst (translocatie), verdubbeld of 
verwijderd (zie figuur 4.2). Een translocatie kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een 
gen opeens veel vaker afgelezen wordt, omdat het achter een veelgebruikt gen komt te 
zitten. Er is dan sprake van veranderde genregulatie (zie hoofdstuk 2).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een mutatie verandert dus de informatie die in de nucleotide-sequenties van het DNA 
vastligt. Aangezien het DNA afgelezen worden om eiwitten te maken, heeft een mutatie 
effect op de vorming van eiwitten. Mutaties kun je beschouwen als  veranderingen in het 
‘recept’ voor eiwitten. Je kunt een stuk DNA dat codeert voor een eiwit vergelijken met 
een recept voor een gerecht. Als bijvoorbeeld een van de ingrediënten in een recept een 
ei is, kan een mutatie ervoor zorgen dat er ‘ui’ komt te staan (puntmutatie), of dat ‘ei’ 
volledig wordt verwijderd (deletie), of dat er opeens 10 eieren/uien in moeten 
(chromosoommutatie). Als deze fout in het recept niet wordt opgemerkt en hersteld, 
krijg je een (heel) ander gerecht dan op basis van het originele recept.  

Zo is het ook met mutaties in de sequentie van het DNA. Genen zijn als het ware het 
recept voor eiwitten. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren, de ‘ingrediënten’ van het 
recept. Mutaties in de sequentie kunnen tot gevolg hebben dat het verkeerde aminozuur 
wordt ingebouwd in het eiwit, of dat er iets anders fout gaat waardoor het eiwit anders 
wordt dan het volgens het originele recept zou moeten zijn, of er wordt veel meer van 
hetzelfde eiwit aangemaakt. Aangezien eiwitten belangrijke functies vervullen in de cellen 
in ons lichaam, kan een verstoring in de aanmaak van een eiwit door een mutatie 
vérstrekkende gevolgen hebben. 

De verschillen tussen eiwitten van gezonde cellen en die van kankercellen worden in 4.4 
uitgelegd. 

  

Figuur 4.2: Een chromosoommutatie: een 
deel van een chromosoom wordt verwisseld 
met een deel van een ander, kleiner 
chromosoom. Dit heet translocatie.  
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Check, dubbel check 
Mutaties vinden continu plaats in onze cellen, maar slechts een klein percentage van 
deze mutaties resulteert in een afwijkende cel. Mutaties kunnen op drie verschillende 
soorten oorzaken hebben. Zo kunnen ze ontstaan door spontane fouten tijdens de 
replicatie van het DNA. Daarnaast zijn er ook omgevingsfactoren die kankerverwekkend 
zijn, zoals UV straling (zonlicht), sigarettenrook of chemicaliën. Deze factoren werken 
van buiten op de cellen in je lichaam en kunnen zo mutaties veroorzaken. Als laatste 
kunnen je ouders ook een mutatie aan je overdragen, dit is dan een erfelijke mutatie. 

Cellen hebben een speciaal mechanisme dat fouten in het DNA signaleert en dat deze 
fouten repareert: het DNA-herstelmechanisme. Bij dit ingenieuze mechanisme zijn een 
groot aantal eiwitten betrokken. Sommige eiwitten herkennen de fout in het DNA, andere 
herstellen de sequentie. Het DNA-herstelmechanisme is onmisbaar en heel accuraat. 
Toch slippen er mutaties door de controle heen. Als dit  kankerverwekkende mutaties 
zijn, kan dit desastreuze gevolgen hebben. 

Vaak heeft een mutatie geen uitwerking, bijvoorbeeld als de mutatie plaatsvindt in een 
stuk DNA dat niet codeert voor een eiwit (zie “genetische woestijnen” in hoofdstuk 2), of 
als het gen in die cel permanent afgeschermd is (zie “2.4 genregulatie”). Het kan ook zijn 
dat de mutatie dusdanig ernstig is dat de cel niet meer kan functioneren;  dan zal de cel 
zelf apoptose inzetten, wat leidt tot het afsterven van de cel. 

Met kankerverwekkende mutaties is het anders: die zijn juist niet dodelijk voor de cel 
zelf. Integendeel, door deze mutaties gaat de cel eigenlijk té goed voor zichzelf zorgen: 
hij gaat extra delen en groeien, waardoor een kluit van snelgroeiende cellen ontstaat: 
een tumor. Het ontstaan van deze kluit supersterke cellen kan catastrofale gevolgen 
hebben voor het lichaam.  

Figuur 4.3. Mutanten (www.janoliehoek.com)  
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Opgave 4.1 
1. Pak de aminozuursleutel erbij van 

hoofdstuk 2 en beantwoord de 
volgende vragen. (In het stukje 
‘translatie’  boven de sleutel kun 
je nog eens nalezen hoe het 
omzetten van RNA-codons in 
aminozuren in zijn werk gaat.) 

a. Schrijf het eiwit uit waarvoor 
de RNA-sequenties van hiernaast 
coderen, door de reeks 
aminozuren achter elkaar te 
zetten. Omcirkel de aminozuren 
die beïnvloed zijn door de 
mutatie. 

b. Welk(e) van de mutaties in 
figuur 4.2 leidt/leiden tot het 
mislukken van de synthese van 
het juiste eiwit? Verklaar. 

c. Welk(e) van de mutaties in figuur 4.2 is/zijn het gevaarlijkst voor de cel?  

d. Wat is het grote verschil tussen de uitwerking van een puntmutatie in vergelijking 
met de uitwerking van een deletie? 

2. Sommige tekenfilms zijn gebaseerd op de avonturen van ‘mutanten’. Denk aan X-
men, de ‘Teenage Mutant Hero Turtles’ of Spiderman. Denk je dat dit in werkelijkheid 
mogelijk is? Waarom wel/ niet? 

3. De 46 chromosomen van het menselijk genoom bestaan uit ongeveer 2,85 miljard 
nucleotiden. Deze nucleotiden omvatten ongeveer 30.000 voor eiwitten coderende 
genen. De coderende genen nemen slechts 3% van het genoom in beslag. Verreweg 
het grootste deel van het genoom codeert niet voor eiwitten. De genen liggen dus 
tussen een enorme zee van niet-coderend DNA. 

a. Hoe groot (in bp=basenpaar) is een gen gemiddeld? (Let op: in een 
chromosomenpaar liggen 2 allelen van 1 gen.) 

b. De gemiddelde mutatiesnelheid in een cel is 8,03*10-7 mutaties/bp/dag. Hoeveel 
mutaties treden er gemiddeld in een jaar in de genen van één cel op?  

c. Er treden 1 miljoen mutaties/dag/cel op tijdens de  replicatie van het DNA. Leid 
uit het gegeven bij 3b af hoeveel procent van deze mutaties gerepareerd wordt door 
het DNA-herstelmechanisme.  

 

 

Origineel 

AUG – CGG – UUU – GAU – UCU – UGA    

  

Mutatie 1 

AUG – UGG – UUU – GAU – UCU – UGA 

 

Mutatie 2 

AUU – CGG – UUU – GAU – UCU – UGA     

 

Mutatie 3. 

AUG – CGG – UUU – GAU – UCA– UGA   
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Weet je... 

Een wrat is eigenlijk 
een goedaardige 
tumor. Dit hoopje 

cellen deelt zo snel dat 
er een klein gezwel 

ontstaat. Wratten zijn 
zeer gemakkelijk te 

verwijderen. 



4.2 Tumoren 

Er zijn ontzettend veel genen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van kanker. 
Door mutaties in deze genen krijgen diverse celprocessen een afwijkend verloop, wat 
leidt tot de kenmerkende eigenschappen van kankercellen 

Wat zijn tumoren? 
Kanker ontstaat als mutaties ervoor zorgen dat een cel 
ongecontroleerd gaat delen. Een tumor is een groep bij elkaar 
gelegen kankercellen die ongelimiteerd kunnen delen. Het 
proces van tumorvorming heet oncogenese of 
tumorgenese.  

Een tumor kan kwaadaardig (maligne) of goedaardig 
(benigne) zijn. Kwaadaardige tumoren groeien heel snel, 
vertakken zich en zijn vooral zo gevaarlijk omdat ze zich door 
het lichaam kunnen verplaatsen en zo ook op andere plaatsen 
in het lichaam aanleiding kunnen geven tot tumorvorming. 
Wanneer tumorcellen afkomstig van de primaire -de 
oorspronkelijke- tumor elders in het lichaam nieuwe tumoren 
vormen, is er sprake van uitzaaiingen, ook wel metastasen 
genoemd. Deze metastasen zijn secundaire tumoren.  

Goedaardige tumoren groeien langzaam, vertakken zich niet en wijken niet van hun plek. 
Een goedaardige tumor kan toch gevaarlijk zijn, namelijk als hij door zijn omvang tegen 
weefsel en organen aandrukt en daardoor functies van het lichaam aantast. Veel 
goedaardige tumoren zijn gemakkelijk en in hun geheel te verwijderen. 

‘Oncogenese’ is afgeleid van de Griekse woorden onco=massa en genesis=ontstaan, 
wording  
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4.3 Celdeling: een eiwitten domino- effect 
Om te begrijpen waarin een kankercel verschilt van een gezonde cel, kijken we eerst 
naar de eiwitten die betrokken zijn bij gecontroleerde celdeling, waarbij een gezonde 
cel zichzelf in de hand houd.  

Celdeling is een gecompliceerd proces. Dat komt omdat er een domino-effect optreedt 
van elkaar activerende eiwitten. Wanneer een van de ‘dominostenen’ verandert,  d.w.z. 
als een eiwit in een van de groepen wijzigt, kan dit een enorme uitwerking hebben op de 
celdeling.  

In figuur 4.4 zijn de zeven groepen eiwitten weergegeven die een rol spelen bij 
gecontroleerde celgroei. We hebben het al eerder gehad over groeifactoren (1), die een 
cel van buitenaf stimuleren te gaan delen en groeien. Een cel heeft niet genoeg aan 
groeifactoren alleen: er hoort ook een goed werkende receptor bij, die dit signaal 
opvangt. Deze groeifactorreceptor (2) zit op en in het celmembraan. Hij bindt  de 
groeifactor en zendt een signaal  door het celmembraan heen. Zodra de groeifactor op de 
groeifactorreceptor zit, worden in een kettingreactie verschillende eiwitten geactiveerd 
zodat het signaal uiteindelijk aankomt in de celkern. De eiwitten tussen het celmembraan 
en de celkern heten signaaltransductie-eiwitten (3). De signaaltransductie-eiwitten 
activeren op hun beurt transcriptiefactoren (4) in de celkern. Transcriptiefactoren zijn 
eiwitten die de transcriptie van DNA naar RNA starten of op gang houden; ze regelen dus 
de expressie van andere (target) genen. Dit kunnen bijvoorbeeld genen zijn die coderen 
voor eiwitten die regelen dat het DNA zich gaat verdubbelen.     

Andere belangrijke eiwitten in de cyclus van het delen van cellen zijn de pro- of anti-
apoptose eiwitten (5). Deze stimuleren een cel om zichzelf gecontroleerd te doden, of 
doen het tegenovergestelde: ze voorkomen dat de cel apoptose pleegt. Als een pro-
apoptose gen wordt geactiveerd, dan breken speciale eiwitten de cel van binnenuit af.  

Het bewaken van het op de juiste manier doorlopen van de celcyclus wordt gedaan door 
celcycluscontrole-eiwitten (6). Deze eiwitten regelen bijvoorbeeld dat het DNA zich 
gaat verdubbelen Tot slot zorgen DNA herstel-eiwitten (7) ervoor dat eventueel 
beschadigd DNA weer gerepareerd wordt. 

receptor (Latijn) = opnemer  

transductie (Latijn: transductio) = het overbrengen  

transcriptie (Latijn: transcriptum) = overschrijving 
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Opdracht 4.1 
Een tumor is een groep bij elkaar gelegen woekerende kankercellen die ongelimiteerd 
kunnen delen. Een kwaadaardige tumor vormt ook nog eens uitzaaiingen. 

Ontwerp in groepjes een kankercel.  

 Bekijk de 7 groepen eiwitten die bij de celcyclus betrokken zijn. Welke 
veranderingen in deze eiwitten maakt een cel een kankercel?  

 Bedenk bij elke mutatie of verandering in de cel of het eiwit normaal de celdeling 
onderdrukt of juist stimuleert.  

 Kan je nog andere eiwitten (of functies) bedenken die anders zijn in een 
kankercel?  
 

Bespreek met de klas de verschillende ontwerpen. 

 
  

Figuur 4.4: Eiwitten die betrokken zijn bij de celdeling.  
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-Interview- 

Preventie met bevolkingsonderzoek 
Margot Carpay (30) is betrokken bij de coördinatie van bevolkingsonderzoeken 
naar borstkanker en baarmoederhalskanker. Ze doet dit als 
programmamedewerker bij het centrum voor bevolkingsonderzoek van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).   

Door bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 700 vrouwen minder aan 
borstkanker. Margot legt uit: “Bevolkingsonderzoeken zijn medische onderzoeken die we 
aanbieden aan gezonde mensen om te voorkomen dat ze ziek worden. Denk hierbij aan 
onderzoek bij zwangere vrouwen en pasgeborenen (echo of hielprik), onderzoek naar 
erfelijk cholesterol en dus ook onderzoek naar kanker. Door vrouwen regelmatig te 
screenen kunnen we kanker al in een vroeg stadium opsporen en behandelen.” Door haar 
werk zorg Margot er voor dat het opsporen van kanker bij vrouwen zo goed mogelijk 
verloopt.   

Belangrijk binnen het bevolkingsonderzoek is dat de betrokkenen weten dat ze een 
schakel zijn in de keten van het bevolkingsonderzoek. De schakels moeten allemaal goed 
op elkaar aansluiten om effectief samen te kunnen werken. “Zo hebben we laatst een 
scholing voor doktersassistentes opgezet. Zij doen bij het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker vaak het uitstrijkje. De benadering van de vrouwen die 
deelnemen aan het bevolkingsonderzoek en de kennis van doktersassistentes bleek heel 
verschillend per huisartsenpraktijk. Met de scholing leren ze hoe het bevolkingsonderzoek 
in elkaar zit, hoe ze het uitstrijkje moeten uitvoeren en hoe ze de vrouwen moeten 
benaderen. Ook leren ze hoe ze moeten omgaan met vrouwen uit niet-westerse 
culturen.” 

Margot’s interesse ging tijdens haar studie uit naar het werken in de 
gezondheidsvoorlichting. “Na mijn middelbare school wist ik nog niet precies wat ik leuk 
vond. Ik wist wel dat de gezondheidszorg mij trok. Ik heb daarom voor de studie 
gezondheidswetenschappen in Maastricht gekozen.” Tijdens haar stage ging ze 
bijvoorbeeld naar Kaapstad in Zuid-Afrika: “Hier heb ik onderzocht welke drempels 
artsen en verplegers tegenkwamen bij de behandeling van diabetespatiënten (red. 
suikerziekte) in sloppenwijken. Met mijn onderzoek probeerde ik er achter te komen wat 
er verbeterd kon worden aan de zorg en de communicatie daar.”  

Uiteindelijk wist Margot na enkele jaren werkervaring wel wat ze leuk vond aan haar 
werk en wat ze minder leuk vond. “Ik ben een doener, dus het helpt mij om iets te doen 
om te zien of een baan echt bij me past. Na elke baan kwam ik er steeds beter achter 
wat ik wilde. Met die kennis solliciteer je verder.” Binnen haar voormalige baan was ze 
veel bezig met klantervaringsonderzoeken. “Het was leuk en afwisselend werk met veel 
opdrachtgevers. Het onderdeel acquisitie (red. verkrijgen van opdrachten) vond ik 
minder leuk. Toen de nadruk in mijn werk meer kwam te liggen op acquisitie ben ik om 
me heen gaan kijken. Ik wist bijvoorbeeld al dat ik veel interesse heb in preventie, 
voorlichting en beleid in de gezondheidszorg. Zo ben ik uiteindelijk bij het RIVM terecht 
gekomen.” Margot geeft nog een laatste advies mee: “Neem vooral de tijd om te 
ontdekken wat je leuk vindt!”   
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-Luuk’s onderzoeksproject- 

Luuk wil triple-negatieve patiënten hoop geven. Hij speurt daartoe in de kankercellen van 
deze patiënten naar specifieke eigenschappen. Hij zoekt vooral naar afwijkingen in  de 
regulering van de celdeling. Bij kanker is de celdeling immers ontregeld. Zo onderzoekt 
hij bijvoorbeeld of er in deze kankercellen afwijkende waardes voorkomen  van eiwitten 
die betrokken zijn bij de celdeling. Ook onderzoekt Luuk direct het DNA van de patiënten, 
om zo rechtstreeks informatie te krijgen over aanwezige mutaties. Hopelijk kan hij snel 
een nieuwe marker vinden. 

 

4.4 Slimme aanpassingen voor veel nakomelingen en een lang leven 
Tumorcellen hebben zeven kenmerken die afwijken van gezonde cellen (zie figuur 4.5). 
Het zijn ‘trucs’ om te ontsnappen aan de mechanismen die de cel onder controle houden. 
Deze trucs dankt de cel aan de activiteit of juist de afwezigheid van bepaalde eiwitten. 
Vooral eiwitten die betrokken zijn bij celdeling zijn belangrijk voor een kankercel, want 
dat is nu juist wat kanker inhoudt: ongelimiteerde celdeling.  

1 Cellen delen pas wanneer zij hiervoor een signaal ontvangen. Als je bijvoorbeeld 
ergens in je huid een wond hebt, wordt dit door cellen van je afweersysteem 
gedetecteerd en vervolgens worden moleculen aangemaakt die de huidcellen stimuleren 
te groeien en te delen om zo de wond weer te dichten. De genen die voor groeifactoren 
en groeifactorreceptoren coderen zijn vaak gemuteerd in een tumorcel. De cel 
produceert de groeifactoren zélf, waardoor deze cel zichzelf en omliggende cellen continu 
stimuleert om te groeien en te delen: zo kan er snel een grote tumor ontstaan. Of de 
groeifactorreceptor geeft voortdurend een signaal aan de cel om te gaan delen (zie de 
HER2-receptor in hoofdstuk 1).  

2 Als je lichaam merkt dat cellen abnormaal snel delen, kunnen anti-groeifactoren 
ervoor zorgen dat deze celdeling geremd wordt. Bij een kankercel werkt dit niet, omdat 
kankercellen ongevoelig zijn voor anti-groeifactoren.  

3 Veel cellen die zich abnormaal gedragen, schakelen zichzelf uit en gaan gecontroleerd 
dood (apoptose). Kankercellen kunnen hier echter aan ontsnappen doordat de eiwitten 
die betrokken zijn bij het activeren en uitvoeren van apoptose platgelegd zijn.  

4 Een cel wordt een kankercel als gevolg van mutaties. Hiervoor zijn altijd meerdere 
mutaties nodig. Als een cel genetisch instabiel is, hopen mutaties zich sneller op, 
waardoor de cel een kankercel kan worden. ‘Genetisch instabiel’ wil zeggen dat de 
functies in de cel die het DNA beschermen en herstellen, zoals het DNA-
herstelmechanisme, uitgeschakeld zijn.   

5 Een tumor zendt voortdurend signalen uit naar zijn omgeving die vragen om de aanleg 
van bloedvaten. Zo krijgt een tumor een eigen netwerk van bloedvaten, waardoor hij 
goed kan groeien. Het vormen van nieuwe bloedvaten vanuit bestaande bloedvaten heet 
angiogenese.   
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6 Cellen in een weefsel zitten normaal aan elkaar vast door hechtingseiwitten. Kanker 
cellen hebben de eigenschap dat ze niet vastzitten op één plek, maar via bloed- of 
lymfevaten vervoerd kunnen worden naar een andere plek en daar weer uit het bloedvat 
kunnen ontsnappen. De hechtingseiwitten functioneren niet. Op deze nieuwe plek kan 
dan ook een tumor ontstaan. Dit verbreiden van de kankercellen naar een ander deel van 
het lichaam noemen we weefselinvasie.  

7 Tot slot: een kankercel heeft net als stamcellen telomerase (zie hoofdstuk 3), waardoor 
kankercellen in principe onsterfelijk zijn, want door het actieve telomerase, kunnen ze 
oneindig delen.  

 

 
  

Figuur 4.5: Kenmerken van tumorcellen ▪1. ze zijn niet afhankelijk van 
groeifactoren die door andere cellen geproduceerd worden, maar ze produceren 
ze zelf ▪2. Ze zijn ongevoelig voor anti-groeifactoren ▪3. ze kunnen ontsnappen 
aan apoptose ▪ 4. ze hebben oneindige celdeling door telomerase ▪5. ze zijn 
genetisch instabiel ▪6. ze zorgen voor angiogenese ▪7. ze zijn in staat tot 
weefselinvasie. 
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Opgave 4.2 
1. Noem een voorbeeld van een goedaardige tumor die toch levensbedreigend kan zijn. 

2. Hoe heet het als een cel ervoor zorgt dat hij doodgaat? Waarom is dit belangrijk als 
het lichaam kanker wil voorkomen? 

3. De belangrijkste afwijkende kenmerken van een kankercel worden ook wel 
onderverdeeld in de categorieën celdood, celdeling en celhechting. Geef aan bij de 
elk van de zeven kenmerken van de kankercel bij welke van de drie categorieën deze 
hoort.  

4. @ zoek op - Waarom heeft een gezwel 'eigen' bloedvaten nodig? 

5. @ zoek op - Kan een wrat uitgroeien tot een kwaadaardige tumor? 

 
 

Mutatie-Hotspots: beroemde tumorgenen 
Kanker is het resultaat van een opeenhoping van mutaties. De volgorde van de mutaties 
en de combinatie van gemuteerde genen is voor iedere tumor en iedere persoon uniek. 

De zeven kenmerken van een tumorcel ontstaan door een combinatie van mutaties in 
bepaalde specifieke genen. Niet alle mutaties leiden tot kanker .  

Genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kanker kunnen in twee klassen verdeeld 
worden: de proto-oncogenen en de tumor-suppressorgenen. Zonder mutaties zijn deze 
genen hele normale genen die je lichaamscellen aansturen en de celdeling controleren. 
Maar mutaties verstoren deze functies, met grote gevolgen. 

- Proto-oncogenen zijn genen die coderen voor eiwitten uit de reeks die celdeling 
mogelijk maken: groeifactoren, groeifactorreceptoren, signaaltransductie-eiwitten 
en transcriptiefactoren. Wanneer deze proto-oncogenen muteren kunnen ze de cel 
overmatig gaan stimuleren om te delen. Vanaf dat moment heten ze oncogenen.  

- Tumor-suppressorgenen voorkómen dat een cel zich ontwikkelt tot een 
kankercel. Er zijn 2 groepen tumor-suppressorgenen: 

- Gatekeepers zorgen ervoor dat de celgroei en de celdeling in een weefsel in 
evenwicht blijven met het afsterven van cellen. Gatekeepers zijn bijvoorbeeld 
genen die coderen voor eiwitten die apoptose starten of eiwitten die 
herkennen dat een cel teveel deelt. 

- Caretaker genen zorgen ervoor dat het genoom stabiel blijft, door het 
herstellen van mutaties en het repareren van schade aan de chromosomen.  

Alle tumorcellen vertonen een opeenhoping van mutaties, maar om een cel tot een tumor 
te laten uitgroeien zijn mutaties in proto-oncogenen én in tumor-suppressorgenen nodig. 
Mutaties in tumor-suppressorgenen moeten meestal homozygoot zijn voordat ze genoeg 
uitwerking hebben om een cel te laten uitgroeien tot een kankercel, terwijl in proto-
oncogenen heterozygote mutaties al voor problemen zorgen. 

- Proto: vóór  

- Suppressor: onderdrukker 

- Gatekeepers: poortwachters 

- Caretaker: verzorger 
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Opgave 4.3  
1. Leg uit waarom er minimaal twee mutaties (een in iedere klasse) nodig zijn voordat 

een cel zich kan ontwikkelen tot een tumor. 

2. Waarom komt kanker relatief meer voor bij oude mensen dan bij kinderen en 
jongeren? 

3. Het is heel belangrijk dat je als kind niet blootgesteld wordt aan kankerverwekkende 
stoffen. Waarom is dit nou juist voor kinderen zo belangrijk?  

4. Mutaties in tumor-suppressorgenen moeten meestal homozygoot zijn voordat ze 
genoeg uitwerking hebben om een cel te laten uitgroeien tot een kankercel, terwijl in 
proto-oncogenen heterozygote mutaties al voor problemen zorgen. Verklaar dit 
verschil.  

5. Er is een aantal uitzonderingen waarbij een mutatie in een tumor-suppressorgen in 
één allel (heterozygoot) al leidt tot kanker. Wanneer zal dit het geval zijn? 

6. Er zijn 3 typen mutaties waardoor proto-oncogenen veranderen in oncogenen: 

a) Een mutatie die ervoor zorgt dat het gen een hyperactief eiwit gaat produceren. 

b) Een mutatie waardoor een gen dat codeert voor een eiwit dat de groei stimuleert, 
meerdere malen gekopieerd wordt bij de celdeling, terwijl deze kopieën achter 
elkaar in de sequentie terechtkomen. Dit heeft tot gevolg dat het gen meerdere 
malen afgelezen wordt en dat er dus extra veel van het groeistimulerende eiwit 
geproduceerd wordt. 

c) Een mutatie waardoor een gen dat codeert voor een eiwit dat de groei stimuleert 
op  een andere plaats in het genoom komt te zitten en wel achter een veel 
afgelezen gen. Hier wordt het gen vaker afgelezen dan toen het nog op zijn 
normale plaats zat. Ook in dit geval wordt er meer van het groeistimulerende 
eiwit geproduceerd dan normaal. 

Eerder in dit hoofdstuk hebben je gelezen dat je mutaties in de DNA-sequentie zou 
kunnen vergelijken met het veranderen van de ingrediënten in een recept (zie paragraaf 
4.1). Met welke veranderingen in een recept kun je de drie bovengenoemde situaties 
vergelijken? 

7. @ zoek op: Weet je andere ziektes die ook worden veroorzaakt door mutaties in het 
DNA? Zoek er tenminste drie op. Zijn de getroffen genen normaal gesproken 
verantwoordelijk voor celdood, celdeling of celhechting?  
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P53: de beschermengel van ons lichaam 
TP53 is een gen dat een belangrijke rol speelt bij het voorkómen, resp. het ontstaan van 
kanker. Een mutatie in TP53 is de meest voorkomende mutatie in kankercellen. Het gen  
codeert voor een eiwit dat p53 genoemd wordt. P53 heeft een remmende uitwerking op 
de celdeling, omdat het de celdelingscyclus stop kan zetten. En p53 kan de aanzet geven 
tot apoptose. In een gezonde en dus goed werkende cel wordt het eiwit p53 continu 
afgebroken door andere eiwitten. Hierdoor blijft de concentratie p53 laag. Echter, als er 
ergens op het DNA schade waargenomen wordt, wordt de productie van p53-
afbraakeiwitten stopgezet. Daardoor stijgt de concentratie van p53 in de cel. Als gevolg 
van deze hogere p53-waarde stopt de cel met de celdeling en zal zij uiteindelijk dood 
gaan door actieve apoptose, tenzij het DNA gerepareerd wordt door het 
herstelmechanisme. In dat geval wordt de productie van de p53-afbraakeiwitten weer 
opgepakt en de cel kan dan weer verder met delen. We weten nog niet precies hoe het 
komt dat de eiwitten die p53 afbreken niet meer aangemaakt worden als er ergens in het 
genoom DNA-schade is.  

P53 is dus een eiwit dat ervoor zorgt dat een cel met beschadigd DNA niet gaat delen. 
Daarom wordt P53 ook wel ‘de beschermengel van het genoom’ genoemd. Het gen dat 
codeert voor het eiwit P53 is een tumor-suppressorgen. In veel kankercellen is deze 
‘beschermengel’ uitgeschakeld: door een mutatie in TP53 is er een stokje gestoken voor 
de werking van p53. De cel is dan zijn zelfremming kwijt, en negeert de signalen van het 
beschadigde DNA. 

Opgave 4.4 
1. Zet de volgende woorden in de juiste volgorde:  DNA herstelmechanisme  DNA 

breuk  hoge concentratie P53  DNA herstel  lage concentratie P53  afbraak P53 
 aanmaak P53-afbraakeiwitten  verminderde celdeling  apoptose  DNA herstel 
mechanisme. Let op: er zijn twee mogelijkheden! 
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Milion dollar question 
In en om de cel bevindt zich een heel complex systeem van eiwitten die signalen aan 
elkaar doorgeven waar dan een reactie op volgt. Een dergelijke aaneenschakeling van 
eiwitten die elkaar beïnvloeden en zo een signaal doorgeven, heet een pathway.  

In figuur 4.6 zie je twee pathways die te maken hebben met celdeling. Deze twee 
pathways werken in iedere cel, dus in ieder weefsel van het lichaam. Je hoeft deze 
pathways niet precies te begrijpen of uit je hoofd te leren.  

Er is wel iets vreemds mee aan de hand. Het blijkt dat bij kanker in het ene weefsel een 
bepaald eiwit vaker gemuteerd is dan de andere eiwitten binnen dezelfde pathway, 
terwijl bij kanker in een ander weefsel juist een ander eiwit uit dezelfde pathway vaker 
gemuteerd is. Zo is bij borstkanker vaak BRCA gemuteerd, en bij huidkanker Jun. Raf en 
Ras zijn vaak gemuteerd bij long- en darmkanker. Hoe kan dit nou? Deze eiwitten spelen 
namelijk in iedere cel dezelfde rol. Er blijkt dus een verband te zijn tussen het specifieke 
weefsel waar de kanker in zit en het eiwit dat gemuteerd is. Op dit moment hebben we 
geen idee hoe dit kan. Dit is de million dollar question in het kankeronderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

  

Figuur 4.6: Verschillende eiwit-pathways die de 
celdeling beïnvloeden 
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Persoonlijke behandeling van kanker 
Iedere tumor heeft dus een unieke combinatie van mutaties in de kernen van zijn cellen. 
Als we weten welke mutaties in een tumor aanwezig zijn, en als we deze mutaties 
specifiek kunnen aanpakken, dan hoeven de gezonde cellen in ons lichaam niet te lijden 
onder de behandeling. Geneesmiddelen zouden het effectiefst werken als ze zich alleen 
zouden richten op de cellen met een specifieke mutatie.  

Stel: we testen een tumor op mutaties en het blijkt dat gen x beschadigd is. Als een 
geneesmiddel er nu voor kan zorgen dat de uitwerking van gen x opgevangen wordt, dan 
kan de tumor heel doelgericht bestreden worden.. 

Trastuzumab (zie hoofdstuk 1) is een voorbeeld van een geneesmiddel dat alleen 
functioneel is bij een bepaalde mutatie. In 20-30% van de borstkankergevallen is deze 
mutatie aanwezig. Het betreft een mutatie van het HER2-gen, waardoor dit gen 
overmatig tot expressie komt. Dit leidt tot veel te veel HER2-receptoren op het 
celmembraan van de betreffende cellen. Doordat er veel te veel HER2-receptoren op de 
cel zitten, worden er veel te veel groeifactormoleculen gebonden, waardoor de cel 
overmatig gestimuleerd wordt om te gaan delen. Herceptin (de werkzame stof in 
Trastuzumab)  bindt zich aan de HER2-receptoren, waardoor deze geblokkeerd worden; 
hierdoor wordt de stimulatie van de celdeling tegengegaan. 

Dergelijke op één molecuul gerichte medicijnen (‘genetargeting’) zijn de toekomst. 
Waarschijnlijk praten we over een paar jaar niet meer over borst- of huidkanker, maar 
bijvoorbeeld over ‘HER2-positief’ of ‘Jun- positief’. 

 

-Luuk’s onderzoeksproject- 

Uiteindelijk ontdekt Luuk dat borstkankercellen van triple-negatieve patiënten vaak 
extreem lage waardes van het BRCA-2-enzym hebben. Het gen dat codeert voor dit 
enzym is dus gemuteerd. Het BRCA-2-enzym reguleert normaal gesproken het herstel 
van gebroken DNA strengen. Als dit misgaat, kan het gevolgen hebben voor de celdeling. 
Nu Luuk een ‘verdacht’ gen heeft gevonden, kan hij de rol van dit gen bij de ontwikkeling 
van kanker verder gaan onderzoeken. Hopelijk kan zo een behandeling worden gevonden 
die specifiek is gericht op deze mutatie in borstkankercellen. 
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Opgave 4.5 
1. Geef van elk van de volgende genen aan of het een proto-oncogen is of een 

tumorsuppressorgen. Verdeel de tumor-suppressorgenen verder in caretakers en 
gatekeepers. Het is de bedoeling dat je op grond van de beschrijving van het gen 
beredeneert in welke categorie het thuishoort. Je hoeft niet al deze genen te kennen 
of te onthouden.  
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Rb Retinoblastoma gen.. Dit gen codeert voor het eiwit 
Rb dat - door zich te binden aan transcriptiefactoren 
- de DNA-replicatie en daarmee de celdeling 
verhindert.. Wanneer dit gen gemuteerd is, ontstaat 
er een kanker in het oog. Transcriptiefactoren zijn 
eiwitten die nodig zijn om de transcriptie van DNA 
naar RNA te starten of op gang te houden.   

    

ATM Ataxia Telangiectasia Mutated gen. Als dit gen niet 
gemuteerd is, codeert het voor een zogenaamd ‘DNA 
damage sensor eiwit’ dat herkent wanneer er een 
breuk zit in de dubbele helix-structuur van het DNA. 

    

RAS Rat Sarcoma gen. Ras codeert voor een eiwit dat 
aan de binnenkant tegen het membraan van de cel 
zit. Het eiwit zorgt ervoor dat groeistimulerende 
signalen van buiten de cel doorgegeven worden naar 
de celkern. 

    

BRCA2 Breast Cancer 2 susceptibility protein gen. Dit gen 
codeert voor een eiwit dat samen met een ander 
eiwit ervoor zorgt dat een gebroken DNA streng 
weer aan elkaar geplakt wordt.   

    

TP53 Tumor protein 53 gen. Dit eiwit kan aanzetten tot 
het repareren van DNA, het kan ervoor zorgen dat 
een cel niet gaat delen en het kan tot apoptose 
aanzetten. 

    

Myc Myelocytomatosis gen. Het eiwit waar dit gen voor 
codeert is een transcriptie factor. Bij translocatie 
(8:14) in combinatie met Bcl2 (zie hieronder) 
ontstaat een lymfoom 

 

    

RAD51 Radiation gene 51. Dit gen codeert voor een eiwit     
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Weet je... 

Wil je graag meer weten over kanker, wat gezonde leefwijze is om kanker te 
voorkomen, en over kanker onderzoek? Op de site van de KWF kankerbestrijding 

kun je nog veel meer te weten komen. Ook als je je zorgen maakt over een 
familielid of vriend/vriendin met kanker kun je hier betrouwbare informatie vinden. 
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dat ervoor zorgt dat een transcriptiefactor in het 
cytoplasma blijft en niet de celkern in kan.  

c-Sis Het eiwit waarvoor het c-Sis gen codeert, vormt 
samen met een ander eiwit een complex dat als 
transcriptiefactor dient. Een transcriptiefactor zorgt 
ervoor dat enzymen naar een bepaalde plek op het 
DNA gestuurd worden waarna de sequentie vanaf die 
specifieke plek afgelezen wordt. 

    

Bcl2 B-cell lymphoma gen, een anti-apoptose-gen. Als dit 
gen van chromosoom 18 naar chromosoom 14 gaat 
(translocatie), komt het  achter een gen te zitten dat 
alleen in B-cellen tot expressie komt, een zgn. 
immunoglobuline enhancer. Hierdoor wordt het Bcl2-
gen veel vaker afgelezen dan wanneer het op zijn 
normale plaats ligt: een sterk verhoogde expressie. 

    

 
2. Kijk nog eens naar figuur 4.6; Welk proces wordt er verstoord als een cel een 

mutatie in het gen voor Raf heeft? En welke proces wordt verstoord als het BRCA 
gen gemuteerd is? Wat betekent dat voor kankercellen?  

3. @ zoek op Wat is het nadeel van chemotherapie in vergelijking met  
behandelmethodes als hormoontherapie en trastuzumab?  

4. Kankercellen bevatten altijd meerdere mutaties. Hoe kan het dan dat een persoonlijk 
geneesmiddel toch effectief is, terwijl het slechts het effect van één mutatie opheft? 
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Opdracht 4.2  
Kanker en omgevingsfactoren: We worden constant blootgesteld aan stoffen en 
factoren die kankerverwekkend, oftewel carcinogeen zijn. In deze opdracht ga je je 
verdiepen in een van de risicofactoren die de kans op kanker kunnen vergroten en waar 
je zelf invloed op hebt. De risicofactoren zijn: roken, ongezonde voeding, overmatige 
alcoholgebruik, onvoldoende bewegen, overmatige blootstelling aan de zon en 
overgewicht. Je docent bepaalt welk onderwerp je krijgt.  

Ga naar de site van KWF-kanker bestrijding: ►URL 4.1. Hier kan je informatie vinden 
over de risicofactoren, waar je zelf invloed op hebt. Probeer naast op internet 
aanvullende informatie te vinden. Beantwoord in je presentatie tenminste de volgende 
punten: 

 Wat is het verband van deze risicofactor met kanker? Wat is de kans dat je door 
deze risicofactor kanker ontwikkelt, of sterft aan kanker?  

 Met welke soorten kanker wordt deze risicofactor in verband gebracht?  

 Beschrijf de hoe de risicofactor kanker zou kunnen veroorzaken. Benoem daarbij 
cellulair niveau en zo mogelijk ook weefsel niveau.  

 Benoem hoe je er in aanraking mee komt. Hoe kan je jezelf beschermen? Verdeel 
de bescherming onder in de volgende punten: omgeving; levensstijl en directe 
bescherming. Let op: Er is niet altijd bij elk punt iets te benoemen.  

 

 

 

 

Practicum: Taal van de tumor 
Kankeronderzoek met DNA, adviseren van een behandelmethode. Practicum reizende 
DNA-labs, Taal van de tumor		

Opdracht 4.3 Afsluitende opdracht: Taal van de tumor 
Deze opdracht kan ook worden gedaan zonder het practicum van het reizende DNA-lab. 
Om straks een BRCA2 knock-out muis te kunnen maken, is het belangrijk dat Luuk de 
code van het gen weet en de plek van het gen in het DNA weet. Je gaat nu in een 
openbare database het BRCA2-gen opzoeken in het menselijke en het muizen genoom. 
►Url 4.2  

Je docent zal je de handleiding geven met uitleg en opgaves voor deze opdracht. 
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Hoofdstuk 5 Knock-out muizen 
 

Introductie 
Nu je weet wat kanker is, kunnen we aan de slag met knock-out muizen. Bij 
kankerpatiënten kan eiwitanalyse dus soms wijzen op mutaties in bepaalde genen; 
voorbeelden hiervan zijn de afwijkende waarden van ER, PR en HER2 bij borstkanker 
(hoofdstuk 1). De rol van mutaties in bepaalde genen kan onderzocht worden met behulp 
van knock-out muizen. 

Je verdiept je tijdens dit hoofdstuk in toegepaste gentechnologie en je leert de 
verschillende technieken die komen kijken bij het maken van knock-out muizen.  

Aan het eind van dit hoofdstuk…  

… kun je uitleggen waarom er gebruik wordt gemaakt van proefdieren bij 
wetenschappelijk onderzoek naar kanker 

… kun je een eigen mening formuleren over het gebruik van proefdieren 
… weet je wat knock-out muizen zijn en hoe ze gebruikt worden om de functies van 

genen te onderzoeken. 
… ken je de stapjes die nodig zijn om knock-out muizen te krijgen.  
… kun je uitleggen waarom homologe recombinatie essentieel is voor het verkrijgen 

van knock-out muizen 
… kun je nagaan of de stapjes in de knock-out procedure geslaagd zijn 
… kun je de concepten genexpressie, genregulatie, transcriptie en translatie 

toepassen in de context van het gebruik van knock-out muizen 
 

5.1 Het briljante idee 
In het jaar 1989 kregen drie onderzoekers een briljant idee. Zij bedachten technieken om 
in muizen specifieke genen uit te schakelen om zo na te gaan welke functie deze genen 
normaal gesproken hebben. Deze drie onderzoekers - Mario Capecchi, Oliver Smithies en 
Martin Evans - voerden deze technieken succesvol uit. Ze kregen voor hun briljante idee 
in 2007 de Nobelprijs voor Geneeskunde. 

 

Figuur 5.1: De Nobelprijs Medaille © ® The Nobel Foundation. 

Het briljante idee van Capecchi, Smithies en Evans wordt het “knock-outproces” 
genoemd. Op de volgende bladzijde zie je wat het idee was.  
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Figuur 5.2: Het Briljante Idee van Capecchi, Smithies en Evans om knock-out muizen te 
maken. 
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Sindsdien kunnen we met deze techniek in muizen alle genen één voor één uitschakelen 
(vandaar de naam ‘knock-out’) en kunnen we onderzoek doen naar de functie van elk 
gen. Deze nieuwe technieken zijn zeer waardevol binnen de ontwikkelingsbiologie, maar 
ook binnen het onderzoek naar ziektes. We kunnen zo ontdekken hoe bepaalde ziektes 
ontstaan, wat er precies misgaat en we kunnen gerichter onderzoek doen naar 
behandelingen. Knock-out muizen worden dan ook veel gebruikt in het onderzoek naar 
kanker.  

Het doel van het knock-outproces is dus om muizen te krijgen waarin in elke lichaamscel 
een specifiek gen is uitgeschakeld. Met deze knock-out muizen kan vervolgens onderzoek 
gedaan worden. Het principe van het knock-outproces lijkt best eenvoudig zoals het is 
weergegeven in figuur 5.2. Maar elke stap in deze figuur bestaat weer uit een aantal 
substappen die allemaal verschillende technieken nodig hebben. We gaan in de komende 
paragrafen deze stappen en technieken doorlopen.  

Het hele knock-outproces kent twee hoofdfasen: 

 Fase 1: Het genetisch knutselwerk;   (paragraaf 5.2) 
 Fase 2: Het muizenwerk.    (paragraaf 5.3) 

 

In fase 1 wordt het gen verkregen, stukgemaakt, en ingebracht in het DNA van een 
stamcel. In fase 2 worden de bewerkte stamcellen in een draagmoedermuis ingebracht, 
en wordt er een fokprogramma opgezet voor de babymuizen. Want in de praktijk blijken 
de babymuizen niet volledig knock-out. Daarom gaat men met deze muizen verder 
fokken totdat in alle cellen van alle nakomelingen het uitgeschakelde gen aanwezig is.  

Fase 1 wordt behandeld in paragraaf 5.2 recombinant DNA-technieken, en fase 2 
wordt behandeld in paragraaf 5.3 Van gerecombineerde stamcel tot knock-out 
muis.  

Opgave 5.1 
1. Leg uit dat het gebruik van knock-out muizen in kankeronderzoek zeer nuttig is.  
2. Bevat het DNA van de draagmoedermuis het gewone gen A of heeft zij ook 

cellen met het uitgeschakelde gen? 
3. Hebben de babymuizen in stap 6 naast het uitgeschakelde gen A ook nog het 

gewone gen A in hun DNA? Verklaar je antwoord. 
4. Waarom moet de muis waaruit gen A wordt geïsoleerd in stap 1 (de 

“donormuis”), volledig gezond zijn? 
5. Kun je de donormuis (die het gewone gen A levert in de eerste stap) ook knock-

out maken? (En nee, het antwoord is niet “Ja dat kan door hem heel hard op 
zijn kop te slaan”).  
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-Luuk’s onderzoeksproject- 

Nu Luuk het verdachte BRCA2-gen heeft gevonden, probeert hij met een knock-out muis 
de functie van het gen te onderzoeken. Door een knock-out muis te maken waarin dit 
gen is uitgeschakeld, kan hij onderzoeken of deze muizen sneller kanker ontwikkelen. 

 
 

5.2 Muizen als proefdieren 
Een deel van onze biologische en medische kennis over kanker komt voort uit  onderzoek 
aan menselijke kankerpatiënten. Maar dit onderzoek is niet voldoende om alles te 
begrijpen. Dit komt omdat het erg moeilijk is om experimenten te doen met menselijke 
patiënten. Los van het ethische aspect is het bijna niet mogelijk om wetenschappelijk 

verantwoord patiënten onderling te vergelijken. Het 
doen van onderzoek naar de werking van medicijnen 
door middel van placebo’s levert ook niet voldoende 
informatie op over specifieke genen. Bovendien zijn 
mensen lang levende organismen en is het dus een 
tijdrovend proces om informatie te verkrijgen. Om al 
deze verschillende redenen maken we gebruik van 
proefdieren.  Muizen worden veel gebruikt als 
proefdier. Hoewel muizen geen mensen zijn, kunnen 
we toch uit onderzoek aan muizen veel leren over 
onszelf. Muizen zijn zoogdieren en het muizen-DNA 
komt voor 90% overeen met menselijk DNA. 
Bovendien kunnen we muizen net zo lang blijven 
kruisen (en soms klonen) totdat alle individuen 
(bijna) 100% hetzelfde genenpakket hebben. Dat 
maakt dat de resultaten betrouwbaarder worden.  

 

 

   

Figuur 5.3: het verkrijgen van
weefsel uit (geëuthanaseerde)
proefmuizen. 
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Opgave 5.2  
1. Waarom  is het erg  lastig om wetenschappelijk verantwoord verschillende patiënten (met 

dezelfde ziekte) onderling te vergelijken?  

2. De  resultaten  van  een  onderzoek  worden  betrouwbaarder  wanneer  de  patiënten  of 

proefdieren  zoveel  mogelijk  op  elkaar  lijken.  Wat  kun  je  nog  meer  bedenken  om  de 

resultaten van een onderzoek betrouwbaarder te laten zijn?  

3. Aan  het  doen  van  medische  proeven  met  mensen  hangen  ontzettend  veel  regels  in 

verband met het ethische aspect.  

a)  @  Zoek  op  onder  welke  omstandigheden  mensen  mogen  dienen  als  medisch 
proefpersoon.  
b) Ben je het hiermee eens of liggen jouw grenzen anders? Motiveer je mening.  

4. Noem drie belangrijke redenen waarom we gebruikmaken van proefdieren.  

5. Waarom zijn muizen zeer geschikte proefdieren?  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.4: Het doen van dierproeven is en blijft een punt van discussie in de 
maatschappij. 
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-Interview- 

Op zoek naar het verdachte gen 
Onderzoeker Gerjon Ikink zoekt naar de genen die betrokken zijn bij het 
ontstaan borstkanker en maakt hierbij gebruik van muizen. Hij werkt bij het 
Nederlands Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam: “Als we leren begrijpen hoe 
de genen samenwerken kan dit leiden tot nieuwe medicijnen en 
behandelingsmethoden.”  

Gerjon gebruikt een truc om overexpressie van genen te veroorzaken. Hij legt uit: “Je 
kunt niet wachten tot een spontane mutatie toevallig voor overexpressie zorgt. Dat zou 
veel te lang duren! Daarom moeten we tumorvorming stimuleren en dat doen we door 
middel van het Mouse Mammary Tumor Virus (MMTV). Dit virus nestelt zich op 
willekeurige plaatsen in het genoom van de muis. Hierdoor ontstaan fouten in de genen 
(mutaties) die overexpressie van het gen en daardoor dus een overmatige groei van 
borstepitheelcellen tot gevolg hebben. En dat is borstkanker.”  

Je kunt de cel vergelijken met een machine die heel veel dingen doet. “Ik kijk wat er 
gebeurt als je er één tandwieltje uithaalt of één tandwieltje veel sneller laat draaien.” 
Gerjon legt de vergelijking uit: “In de eerste fase kijk ik met screens van verschillende 
muizentumoren waar het MMT virus zich genesteld heeft. Zo zie je welke genen in de 
tumor ‘aan’ staan en mogelijk een effect hebben op borstkanker. In de tweede fase, de 
validatie, controleren we of deze genen ook daadwerkelijk bij borstkanker betrokken zijn. 
En dat doen we onder andere met een knock-out muis. Een knock-out muis is een muis 
waarbij een of meerdere genen zijn uitgeschakeld. We kijken wat er met de muis gebeurt 
als dit gen is uitgeschakeld en wat voor effect dit heeft op het ontstaan van een tumor.”  

De tijd die nodig is voordat er een tumor ontwikkelt geeft informatie over de genetische 
werking. “Bij een HER2-positieve cel duurt het ongeveer twintig dagen voor het tumor 
gegroeid is, terwijl dit bij een onbekend gen wel tachtig dagen kan duren. Een combinatie 
van de twee levert soms in minder dan vijf dagen al een tumor op. Hieruit kunnen we 
concluderen dat het onbekende gen in een ander genetisch circuit actief is dan het HER2-
gen. Nieuwe ontdekte genetische circuits kunnen uiteindelijk leiden tot nieuwe 
behandelingsmethoden voor de bestrijding van borstkanker.” Gerjon is inmiddels al 
anderhalf jaar bezig met zijn onderzoek bij het NKI. 

Het was voor Gerjon niet gemakkelijk meteen de baan te vinden die hij wilde. Daarom 
ging hij eerst iets ander doen. Hij hielp na zijn studie een medische organisatie in 
Egypte. “Vanuit Egypte hield ik de vacatures in Nederland goed in de gaten. Ik zag dat er 
een vacature voor promotieonderzoek bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI) vrij 
kwam en daar heb ik, vanwege de slechte internetverbinding, met maar een korte reactie 
op gereageerd. Tot mijn verbazing werd ik uitgenodigd voor een gesprek dat twee dagen 
na mijn terugkomst uit Egypte plaatsvond. Het eerste gesprek ging goed en ik mocht 
voor een tweede langskomen.”   
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Gerjon’s achtergrond sluit goed aan bij de baan die hij nu heeft. Zijn onderzoek past 
binnen het vakgebied van de moleculaire biologie. In 2004 begon Gerjon met de 
opleiding biologie aan Wageningen University. Al snel koos hij voor de specialisatie mens 
en dier biologie en volgde hij vakken in de richting van moleculaire biologie. Gerjon heeft 
twee scripties geschreven. “De eerste was een fundamentele scriptie over het 
verouderingsproces in de cel. Voor de tweede scriptie heb ik zeven maanden in Japan 
doorgebracht voor een moleculair genetisch onderzoek aan kevers.” Nu zit hij tussen de 
muizen.  

Voor zijn onderzoek zullen altijd muizen nodig zijn. Hoewel het NKI vooral met 
muizencellijnen werkt in plaats van met muizen zelf, vereist de wetenschappelijke wereld 
dat onderzoek bewezen moet worden in complexe organismen. Gerjon vindt dat logisch: 
“Cellen in het lichaam gedragen zich compleet anders dan op een petrischaaltje. ” Op 
deze manier helpen de muizen in de zoektocht naar de foutjes in de genen.  
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5.3 Recombinant-DNA-techniek  (Fase 1)   
In deze paragraaf gaan we Fase 1 van het knock-outproces stap voor stap doorlopen. 
Fase 1 bestaat uit het ‘genetisch knutselwerk’: het isoleren, aanpassen en inbrengen van 
het uitgekozen gen uit het DNA van een muizencel.  

Fase 1 omvat verschillende stappen en technieken, die allemaal vallen onder de 
verzamelnaam recombinant-DNA-technieken. De naam zegt het al: deze technieken 
omvatten het recombineren van DNA. Recombineren betekent in de genetica dat er een 
stukje DNA uit de ene cel wordt weggehaald en in het DNA van een andere cel wordt 
geplaatst. De mogelijkheden en de toepasbaarheid van deze technieken zijn eindeloos, 
maar we focussen ons nu op het gebruik van de recombinant-DNA-techniek in het proces 
om knock-out muizen te krijgen. 

Stier Herman was in 1990 het eerste grote zoogdier met gerecombineerd DNA. Herman 
had een menselijk gen in zijn DNA, het gen voor de productie van lactoferrine (een 
ontstekingsremmend eiwit). Herman was de enige levende nakomeling uit een aantal van 
1154 bevruchte eicellen waarin dit gen succesvol was ingebouwd. De onderzoekers 
hoopten dat Hermans vrouwelijke nakomelingen lactoferrine zouden produceren in hun 
melk. Helaas vielen de resultaten tegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.5: Stier Herman, één van de bekendste dieren met gerecombineerd DNA, na 
zijn dood opgezet in natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden, door P.H.J. Maas. 
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Opgave 5.3 
1. @ Zoek op hoe de recombinant‐DNA‐techniek een rol heeft gespeeld  in de grootschalige 

productie van insuline voor diabetespatiënten.  

2. Welke genen zou jij graag willen uitschakelen in een muis om te kijken wat er gebeurt? 

 

 

Hieronder vind je eerst de 3 stappen en bijbehorende substappen van Fase 1 kort 
samengevat. Na dit overzicht gaan we elke stap opnieuw, maar dan in detail doorlopen; 
zo kom je meer te weten over de uitvoering van de gebruikte techniek.  

Bij elke stap in het onderstaande overzicht staan symbolen die verderop in de uitleg weer 
worden gebruikt: zo kun je snel in het overzicht terugzoeken waar je bent in het hele 
proces. In het overzicht kom je een aantal begrippen en termen tegen die nieuw zijn; 
deze worden behandeld in de uitleg na dit overzicht. Succes! 

Oké, de knock-out muis. Daar gaan we:  

 

         Overzicht knock-out-proces: FASE 1 

Stap 1: Construct 
 

1.1  Isoleer het gen.  
  

1.2  Plak een positieve marker in het midden van het gen, het gen is nu knock-
out (KO). Aan het uiteinde plak je een negatieve marker.  

 

Het KO-gen met de positieve en negatieve marker heet het construct. Zorg dat je 
zoveel mogelijk constructen hebt.  

 

Stap 2: Vermenigvuldigen 
 

  2.1 Plaats elk construct in een kunstmatige plasmide. 

 

2.2 Laat bacteriën de plasmiden opnemen.  
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2.3  Voer een positieve selectie uit op de bacteriën met behulp van een tweede 
positieve marker in de kunstmatige plasmide gedurende terwijl de bacteriën 
zich vermenigvuldigen. Selecteer zo de bacteriën die succesvol een plasmide 
hebben opgenomen. 
 

2.4  Haal de plasmiden uit de bacteriën. De bacteriën hebben gefungeerd als 
kopieermachines: de plasmiden zijn vermenigvuldigd dankzij de bacteriën. 

Stap 3: Recombineren 
 

3.1 Breng de plasmiden in embryonale muizenstamcellen. Recombineren is een 
lastig proces en lukt niet in één keer. Zorg daarom dat je zo veel mogelijk 
stamcellen hebt om plasmiden in te brengen. 

 

3.2 Voer een positieve selectie uit op de stamcellen met behulp van de positieve 
marker van het construct. Selecteer zo de stamcellen die succesvol het construct 
in hun DNA hebben opgenomen.  

 

3.3 Voer de negatieve selectie uit op de stamcellen met behulp van de negatieve 
marker. Selecteer zo de stamcellen die het KO-gen hebben verwisseld met het 
originele gen in hun DNA dankzij het fenomeen homologe recombinatie.  

 

Opgave 5.4 
1. Zoek alvast de definitie van de volgende begrippen op:  

a. DNA isoleren  

b. Negatieve marker  

c. DNA-construct  

d. Plasmiden  

e. Homologe recombinatie  
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Nu ga je het knock-outproces stap voor stap in detail doorlopen.  

Stap 1: Construct 
 

Stap 1.1  

We zoeken het gen dat we willen uitschakelen op in het muizen-DNA, we knippen deze 
sequenties uit het DNA en isoleren ze. Dit knippen gebeurt met behulp van een 
restrictie-enzym. Restrictie-enzymen zijn enzymen die het DNA kunnen doorknippen - 
ieder op een eigen, specifieke plaats.. Wanneer de sequentie van het DNA volledig 
bekend is, kan een specifiek restrictie-enzym worden uitgekozen om het DNA op de 
gewenste plek te knippen. Andere soorten enzymen kunnen DNA juist weer aan elkaar 
plakken, deze heten ligase-enzymen.  

 

-Luuk’s onderzoeksproject- 

Luuk spoort dus eerst het BRCA2-gen op in het muizen-DNA. Als hij eenmaal het gen 
heeft gevonden, isoleert hij dit gen en gaat er verder mee aan de slag. 

 

 

 Stap 1.2 

Nadat het geselecteerde gen is geïsoleerd, wordt het knock-out gemaakt door het 
met een restrictie-enzym doormidden te knippen en er een positieve marker in te 
plakken. Vervolgens wordt er aan de zijkant een negatieve marker geplakt. Het KO-gen 
met de markers heet het construct.  

Markers zijn kleine genen die coderen voor opmerkelijke eigenschappen waardoor ze 
makkelijk identificeerbaar zijn. Zo heb je een herkenningssignaal of de marker aanwezig 
is of niet. Als het uiterlijke kenmerk van de positieve marker straks aanwezig is in de 
cellen waarin je het construct hebt ingebracht, weet je dat het KO-gen ook is 
opgenomen, want de positieve marker zit middenin het KO-gen. De negatieve marker 
geeft (in stap 3.3) juist een signaal wanneer níet het gehele construct aanwezig is, maar 
alleen het KO-gen. Daarom wordt de negatieve marker juist aan de buitenkant van het 
KO-gen geplaatst. De afwezigheid van de negatieve marker geeft een kenmerk waarop 
geselecteerd kan worden. Dit klinkt verwarrend, maar toch heb je het nodig. Meer uitleg 
over de markers volgt bij stap 2 en 3.  
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Opgave 5.5 
1. Elk restrictie-enzym kan zijn eigen plek in het DNA herkennen.  De 

herkenningsplek bestaat meestal uit 6 basenparen achter elkaar.  Stel een 
restrictie-enzym herkent de sequentie GAATTC.  
a. Schrijf de complementaire sequentie op van deze herkenningsplek. Wat 

valt je op aan de complementaire sequentie?  
b. De volgende keten wordt geknipt door dit restrictie-enzym: 

 

 

 

 

 

 

Kan de volgende keten ook met dit restrictie-enzym worden geknipt? Laat 
zien hoe de keten dan geknipt wordt..  

 

2. Teken het construct van de knock-out muis, met behulp van onderstaande 
onderdelen.  [3’KO-gen]    [5’KO-gen]     [pos. marker]     [neg. marker] 

3.  Waarom wordt het geselecteerde gen uit de DNA-streng geknipt en wordt niet 
de hele oorspronkelijke DNA-streng rechtstreeks in een stamcel gestopt? 

 

 

 

Stap 2: Vermenigvuldigen 

Het kunstmatig inbrengen van een extern gen in een cel heet transfectie. Om knock-out 
muizen te krijgen voer je twee keer een transfectie uit. Eerst breng je je gen in een 
bacterie in en vervolgens in een muizenstamcel.  

Transfectie kan worden uitgevoerd door met een micro-injectienaald extern DNA in een 
(stam)cel in te brengen. De bedoeling is dat dit externe DNA dan door de celkern wordt 
opgenomen en recombineert met het DNA in de celkern, maar dit blijkt slechts in een 
heel klein percentage van de zo behandelde cellen te lukken. (Op deze manier is stier 
Herman ontstaan). Er moeten dus zeer veel cellen op deze manier behandeld worden en 
handmatig alle cellen één voor één injecteren is een zeer arbeidsintensief werkje.  

5’- TGGTATAACCGATCATGCTTCATGAATTCCGGAGCGT- 3’  

3’- ACCATATTGGCTAGTACGAAGTACTTAAGGCCTCGCA- 5’ 

5’- GAATCCTGTCGAGATGAATTCTTCAGCGCGTGAGTC- 3’ 

3’- CTTCGGACTGCTCTACTTAAGAAGTCGCGCACACAG- 5’ 

 

5’- GAATCCTGTCGAGATG...........AATTCTTCAGCGCGTGAGTC- 3’ 

3’- CTTCGGACTGCTCTACTTAA...........GAAGTCGCGCACACAG- 5’ 
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Tegenwoordig zijn er andere transfectie-methoden. Zo kan het celmembraan onder 
invloed van korte elektrische pulsen of een hoge concentratie positief geladen ionen 
tijdelijk permeabel worden, waardoor de cellen DNA uit hun omgeving opnemen. O.a. op 
deze manier kunnen we honderden keren zo snel, en dus op veel grotere schaal, 
transfectie uitvoeren, waardoor de succeskans stijgt.  

Voordat we het DNA gaan inbrengen in een muizenstamcel, moet het construct eerst in 
extreme mate worden vermenigvuldigd.  

 
Stap 2.1 

En jij - als wetenschapper - bent veel te lui om dat werk zelf op te knappen: dat 
laat je door een ander doen. Namelijk door vele minuscule kopieermachines: bacteriën. 
Om het construct beter transporteerbaar te maken wordt het eerst in een plasmide 
geplaatst. Een plasmide is een circulair DNA-molecuul dat van nature voorkomt in 
bacteriën. Plasmiden liggen in de bacteriecel los van het chromosomaal DNA, maar ze 
worden voorafgaand aan de celdeling gewoon mee gekopieerd. Plasmiden variëren in 
grootte.  

Plasmiden kunnen tegenwoordig kunstmatig gemaakt worden. Dit wordt in de 
gentechnologie vaak gedaan. Met behulp van restrictie-enzymen wordt een plasmide 
opengeknipt op de gewenste plek, en met behulp van het enzym ligase wordt het 
construct in de kunstmatige plasmide geplaatst. (Herinnering: ligase is ook 
verantwoordelijk voor het aan elkaar plakken van de losse stukjes DNA tijdens de DNA-
replicatie. Zie hoofdstuk 2.3) 

Opgave 5.6 
1. Waarom verdient het de voorkeur om kunstmatige plasmiden te gebruiken in 

plaats van plasmiden die van nature in bacteriën voorkomen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.6: Plasmiden zijn cirkelvormige DNA-
moleculen in bacteriën. Bacteriën kunnen 
plasmiden onderling uitwisselen. Zo kan snel 
informatie worden uitgewisseld tussen 
individuele bacteriecellen. Bijvoorbeeld 
resistentie tegen een antibioticum kan zich op 
deze manier snel verspreiden. 
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Figuur 5.7: Het inbouwen van het gemuteerde muizengen in een bacteriële plasmide 

 

Stap 2.2 

De plasmide bevat nu het construct. Het introduceren van de plasmide in een 
bacterie gebeurt onder invloed van een vloeistof met een hoge concentratie 

CaCl2. Als de bacteriën en de plasmiden in hetzelfde petrischaaltje ondergedompeld 
worden in deze vloeistof, blijkt dat de poriën in het celmembraan zich openen en 
sommige bacteriën de plasmiden opnemen: transfectie. (Overigens kunnen 
wetenschappers nog steeds niet precies verklaren waarom dit gebeurt.).  

 

Figuur 5.8 Bacteriekolonie. Door de plasmiden - met 
daarin het construct - in bacteriën te plaatsen, worden de 
plasmiden snel vermenigvuldigd dankzij de snelle celdeling 
van de bacteriën. Door Nathan Reading (Creative 
Commons non-commercial non-derivative).  
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Stap 2.3 

Na dit dompelbad moet het de bacteriën zo aangenaam mogelijk worden 
gemaakt, zodat ze zich zullen gaan vermenigvuldigen. Maar terwijl ze dat doen, moeten 
de bacteriën die succesvol een plasmide hebben opgenomen, worden gescheiden van de 
bacteriën die geen plasmide hebben opgenomen. Dit doe je door een selectie uit te 
voeren met behulp van de tweede positieve marker in de kunstmatige plasmide. Dit is 
niet de marker uit het construct (zie figuur 5.9). Een positieve marker geeft een uiterlijk 
kenmerk waardoor zijn aanwezigheid wordt aangegeven. Hij kan bijvoorbeeld coderen 
voor fluorescerende eiwitten zodat de cellen waarin het construct zich bevindt onder 
bepaalde belichting zich onderscheiden van de andere cellen. Maar de positieve marker 
kan ook een gen zijn dat de succesvolle bacteriën resistent maakt tegen een voor 
normale bacteriën dodelijke stof zoals het antibioticum ampicilline. Door een ampicilline-
resistent gen als positieve marker te gebruiken kun je bacteriegroei en selectie 
gelijktijdig uitvoeren door simpelweg ampicilline toe te voegen aan de voedingsbodem. 
Alleen de succesvolle bacteriën (die dus een plasmide hebben opgenomen) zijn resistent 
tegen ampicilline en zullen zich gaan vermenigvuldigen. De bacteriën zonder het 
plasmide met het construct gaan dood.  

 

 

Figuur 5.9: positieve selectie op plasmiden. De plasmiden met het construct worden in 
de bacteriën gebracht. Gelijktijdig met de vermenigvuldiging van de bacteriën vindt de 
positieve selectie plaats: de voedingsbodem bevat ampicilline, waardoor alleen die 
bacteriën die de plasmide en dus de ampicillineresistente marker hebben opgenomen, 
overblijven.. 
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Stap 2.4 

Wanneer de succesvolle bacteriën zich voldoende hebben voortgeplant, worden 
de plasmiden weer uit de bacteriën geïsoleerd. Hiervoor is alleen een routinematig 
chemisch proces nodig (toepasselijk genaamd ‘plasmidenisolatie’) waarbij het 
celmateriaal van de bacteriën wordt verwijderd en na filtering alleen de plasmiden 
overblijven. 

 

Stap 3: Recombineren.  

Stap 3.1 

Er zijn nu voldoende plasmiden om in te brengen in muizenstamcellen. Het 
recombinatieproces start als de plasmide met het construct wordt afgeleverd in 

de celkern. Maar het recombineren van DNA is een lastig proces, het lukt zeker niet in 
één keer. Er zijn vele duizenden pogingen nodig en dus ook een voorraad van vele 
duizenden stamcellen.  

Je kunt voorzien in deze voorraad door stamcellen op te kweken. Uit een 
muizenblastocyst worden stamcellen geïsoleerd en deze worden overgeplaatst naar 
een petrischaal met optimale voedingsbodem. Gedurende een bepaalde tijd worden deze 
stamcellen goed verzorgd, vaak overgeplaatst naar verse voedingsbodems en zo 
gestimuleerd zich te gaan delen zodat er uiteindelijk genoeg muizenstamcellen voorradig 
zijn voor het knock-outproces.  
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Figuur 5.10: Opkweken van stamcellen. Stamcellen uit een blastocyst kunnen op een 
geschikte voedingsbodem in een petrischaal worden opgekweekt. Dat wil zeggen dat de 
stamcellen zich snel vermenigvuldigen 

Het inbrengen van de plasmiden in de stamcellen kan op dezelfde manier als waarop de 
plasmiden in de bacteriën werden gebracht, zoals beschreven bij stap 2.2, dus door 
gebruik te maken van een oplossing met een hoge concentratie CaCl2. Er is ook een 
andere techniek beschikbaar die beter werkt bij stamcellen: elektroporatie: de 
stamcellen en de plasmiden worden bij elkaar gebracht in een petrischaaltje en wordt er 
een korte elektrische schok van een aantal duizend volt overheen geleid. Hierdoor 
worden de celmembranen van de stamcellen tijdelijk doorlaatbaar, met als gevolg dat 
sommige stamcellen in de petrischaal een plasmide opnemen.  
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Figuur 5.11. Elektroporatie maakt dat het celmembraan tijdelijk doorlaatbaar wordt. 
Hier zie je een elektronenmicroscopie plaatje van het celmembraan met 
achtereenvolgens voor, tijdens en na elektroporatie. Hierdoor kan de plasmide 
doordringen in de stamcel. 

 

Stap 3.2 

Bij slechts 1% van de stamcellen wordt tijdens elektroporatie de plasmide goed 
opgenomen in de stamcel en komt hij in de celkern terecht. Daar gebeurt iets 
wonderlijks. De reparatiemechanismen in de celkern nemen waar dat er zich ‘los DNA’ in 
de celkern bevindt. Hierdoor worden ze geprikkeld het DNA ‘te herstellen’. De 
reparatiemechanismen bouwen de plasmide - of delen van de plasmide - in een 
chromosoom. We noemen dit recombinatie.  

Om de stamcellen te selecteren waarin het construct in het genoom is opgenomen (dus 
die 1%), wordt een positieve selectie uitgevoerd met behulp van de positieve marker uit 
het construct. Dit is dus een andere marker dan die in stap 2.3. De positieve marker in 
het midden van het KO-gen is een  neomycine-resistent gen, net als ampicilline een 
dodelijk stof. De positieve selectie gaat volgens hetzelfde principe als in stap 2.3. Door 
neomycine aan de voedingsbodem van de stamcellen te voegen, alleen de succesvolle 
stamcellen (die dus het construct hebben opgenomen) zijn resistent tegen neomycine en 
zullen zich gaan vermenigvuldigen.  
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Stap 3.3 

Wanneer er alleen een actief gen moet worden toegevoegd - zoals bij stier Herman - 
maakt het tot op zekere hoogte niet veel uit waar het gen precies komt te liggen op het 
chromosoom. Maar wanneer een actief gen moet worden vervangen door een inactieve 
variant van dat gen - zoals bij de knock-out muis - moet het KO-gen precies op de plek 
van het actieve gen komen te liggen. Als dit lukt, en het KO-gen gen dus het doelwit-gen 
vervangt, spreken we van homologe recombinatie. Slechts 1 op de 10.000 tot 100.000 
recombinaties is een homologe recombinatie. Nu zie je waarom er zoveel stamcellen en 
plasmiden nodig zijn.  

Opgave 5.7  
1. Hoeveel stamcellen heb je (minimaal) nodig om één knock‐out stamcel te verkrijgen?  

 

Hoe gaat (homologe) recombinatie in zijn werk? 
Het DNA van het KO-gen wordt door DNA-herstelmechanismen soms als eigen DNA 
gezien. Het gen wordt dan in het DNA van de stamcel geplaatst. Dit kan op twee 
manieren. Meestal wordt het gen op een willekeurige plek in het chromosoom 
ingebouwd: ad random recombinatie (figuur 5.13 rechts). Maar soms herkent het 
DNA-herstelmechanisme het gen als een extra exemplaar van het intacte originele gen. 
Als  dit gebeurt zullen de herstelmechanismen een van de twee verwijderen. Soms wordt 
daarbij het originele intacte gen verwijderd en het KO-gen ervoor in de plaats gezet. Er 
treedt dan homologe recombinatie op: het KO-gen recombineert met de 
overeenkomstige delen van het intacte originele gen. Het KO-gen wordt heel secuur van 
begin tot eind uit de plasmide geknipt en in het chromosoom geplaatst. De positieve 
marker die in het KO-gen zit, komt door homologe recombinatie in het DNA van de 
stamcel te zitten. De negatieve marker komt niet mee, hij blijft achter in de plasmide. De 
negatieve marker zat immers aan de buitenkant van het KO-gen. Zie figuur 5.12, 

 

Figuur 5.12 Homologe recombinatie. Het KO-gen wordt door de DNA-
herstelmechanismen vanaf het beginpunt tot het eindpunt uit de plasmide geknipt en 
omgewisseld met het originele gen in de DNA-streng van de stamcel. 
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Om knock-out muizen te krijgen, zoeken we natuurlijk juist naar de muizenstamcellen 
waaruit het intacte gen is verwijderd en de plaats van het intacte gen is ingenomen door 
het KO-gen. Met behulp van de negatieve marker in het construct kunnen we selecteren 
op de stamcellen waarbij homologe recombinatie is opgetreden. 

Een veelgebruikte negatieve marker is het HSV-Tk-gen. Dit gen zorgt ervoor dat de cel 
waarin dit gen is ingebouwd, de stof ganciclovir omzet in een giftige variant waaraan de 
cel sterft. Oftewel: wanneer het HSV-Tk-gen in het DNA van een cel zit, betekent 
toevoegen van ganciclovir aan de voedingsbodem de dood van de cel.  

 

 

Figuur 5.13: Homologe recombinatie (links) en ad random recombinatie (rechts) Neo+ 
is de positieve marker (het gen dat resistentie geeft tegen neomycine). Gan- is de 
negatieve marker (het gen dat ganciclovir omzet in een dodelijke stof)  
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Opgave 5.8  
1. Leg uit hoe de negatieve marker werkt in het selecteren op homologe 

recombinatie 
2.  Wat gebeurt er met de achtergebleven plasmide nadat homologe recombinatie 

is opgetreden? Komt die in het DNA van de stamcel terecht? 
3. De positieve en de negatieve selectie worden in de praktijk gelijktijdig 

uitgevoerd (zie figuur 5.13). Waarom?  
4. Bekijk de recombinatie in figuur 5.14. 

a)  Is hier sprake van homologe recombinatie? Verklaar je antwoord.  
b) Is deze cel levensvatbaar op een voedingsbodem met neomycine en 
ganciclovir?  

5. Schrijf de nummers van de stappen die je hebt doorlopen in deze paragraaf, bij 
de corresponderende stappen in figuur 5.2. Let op: de nummers zijn niet 
hetzelfde! 
 

 

 

Figuur 5.14 illustratie bij opgave 5.8.4  
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5.4 Van gerecombineerde stamcel naar knock-out muis  (Fase 2) 
De gerecombineerde stamcellen, die niet meer het originele gen maar het KO-gen 
bevatten, moeten nu uitgroeien tot KO-muizen.  

Je krijgt eerst een kort overzicht van dat proces en daarna een meer gedetailleerde 
uitwerking. 

 

            Overzicht knockout-proces: FASE 2 

 

 

 

Stap 4: Blastocysten in draagmoedermuis.  
 

4.1 De gerecombineerde stamcellen worden met een injectienaald ingebracht 
in blastocysten. Per blastocyst worden meerdere gerecombineerde 
stamcellen geïnjecteerd. 

4.2  De blastocysten worden in draagmoedermuizen geplaatst. Per 
draagmoedermuis worden meerdere blastocysten ingebracht die, als alles 
voorspoedig verloopt, zullen uitgroeien tot babymuizen.  

 

 

Stap 5: Chimere muizen kruisen 
 De muisjes die geboren worden uit de draagmoeder zijn chimere muizen: ze hebben 
cellen met verschillend DNA. Dat komt omdat er in de blastocyst ook nog ‘gewone’ 
stamcellen zaten. De chimere muizen bestaan dus uit cellen met het KO-gen en cellen 
zonder het KO-gen. Door de chimere muizen op een bepaalde manier te kruisen, kun je 
de chimere muizen ‘splitsen’ in een lijn van muizen die het KO-gen helemaal niet hebben, 
en een lijn muizen die volledig knock-out zijn. Klaar! 

Opgave 5.9  
1. Schrijf de nummers van deze stappen bij de corresponderende stappen in figuur 

5.2. Let op: de nummers zijn niet hetzelfde!  
2. Heb je evenveel blastocysten als stamcellen nodig voor het maken van een 

knock-out muis? Verklaar je antwoord.  
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Je gaat nu fase 2 stap voor stap doorlopen: 

Stap 4: Blastocysten in draagmoedermuis 
Stap 4.1 

De stamcellen die na de positieve en negatieve selectie blijven leven 
bevatten zeker het KO-gen. Het DNA van deze muizenstamcellen is nu dus 
succesvol gerecombineerd. Dat betekent dat de stamcellen klaar zijn om 

voorzichtig te worden ingebracht in een muizenblastocyst. Dit gebeurt handmatig via een 
micro-injectienaald. 

Stap 4.2 

Elke blastocyst wordt geplaatst in de baarmoeder van een 
draagmoedermuis. Hierin groeien de blastocysten uit tot babymuizen. 

Maar dit zijn nog geen knock-out muizen!  

Zoals je hebt gezien in hoofdstuk 3 bevinden zich meerdere stamcellen in de blastocyst. 
Alleen de stamcellen die we hebben geïnjecteerd zijn KO-cellen, de stamcellen die al in 
de blastocyst zaten niet. Dit heeft een opvallend resultaat: aangezien de stamcellen in 
een blastocyst uitgroeien tot één muis, bestaat deze muis gedeeltelijk uit normale cellen 
en gedeeltelijk uit cellen met het gerecombineerde DNA. Zo’n muis met twee typen DNA 
heet een chimere muis, in dit geval een gedeeltelijke knock-out muis.  

Om aan de buitenkant zichtbaar te maken hoeveel een chimere muis van beide DNA-
soorten heeft, is iets slims bedacht. De stamcellen waarin je het construct met het KO-
gen plaatst, neem je uit een lijn van witte donormuizen die recessief homozygoot zijn 
voor witte vachtkleur (code “ww”). Maar de blastocysten waarin deze gerecombineerde 
stamcellen worden geïnjecteerd, neem je uit een lijn van zwarte donormuizen die 
recessief homozygoot zijn voor zwarte vachtkleur (code “zz”). Chimere muizen bestaan 
dan uit zowel zz-cellen als ww-cellen. En de ww-cellen bevatten dus de KO.  

Het woord ‘chimeer’ verwijst naar de Griekse mythologie. De Chimaera was een monster, 
samengesteld uit lichaamsdelen van een leeuw, een geit en een slang.  

 

 

 

 

 

Figuur 5.15:  Chimere muizen door  © 
Sharon Low Zeddies  
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Opgave 5.10 
1. Kun je vachtkleur in deze situatie een marker noemen?  
2. Waarom is het handig dat beide allelen voor vachtkleur recessief zijn?  

 

 

 

Stap 5: Chimere muizen kruisen 
Om tot ‘volledig KO’-muizen te komen (dus muizen die alleen uit KO-cellen bestaan) 
moeten we nog de laatste stap doorlopen: het kruisen van de chimere muizen tot 
volwaardige KO-muizen. Wanneer je gaat kruisen, krijg je te maken met verschillende 
generaties. De startgeneratie, die uit chimere muizen bestaat, wordt aangeduid als F0. 
De generatie die daarop volgt heet F1, etc. Doordat de vachtkleur nu als het ware is 
gekoppeld aan het KO-gen en doordat de beide allelen voor vachtkleur recessief zijn, kun 
je aan de kleur van de muizen in de opeenvolgende generaties afleiden wanneer je met 
muizen te maken hebt die volledig knock-out zijn.  

 

Opgave 5.11 
1. Van welke kleur muizen weet je zeker dat ze ook cellen bevatten die 

heterozygoot zijn voor het KO-gen? 
2. Is er verschil tussen het DNA uit de haarwortel van een zwarte haar en het DNA 

uit de haarwortel van een witte haar van dezelfde chimere muis? Verklaar je 
antwoord.  

3. Maakt de kleur van de vacht van de draagmoedermuis uit voor de vachtkleur 
van de chimere muizen?  

4. De chimere muizen van de F0 bestaan uit weefsels met van elkaar verschillende 
genotypen (cellen met verschillend DNA). Door de muizen te kruisen krijg je 
muizen met één genotype. In welke generatie weet je zeker dat het weefsel van 
je muizen één genotype heeft? Hoe weet je dat?  

5. Van welke cellen van de F0-muizen zou het nuttig kunnen zijn om het genotype 
te bepalen om na te gaan of ze drager zijn van het knock-out gen en waarom? 
Kies: a) huidcellen, b) geslachtscellen, c) hersencellen, d) alle drie.  

6. Wat is de kans dat de geslachtscellen van de F0-muizen het KO-gen bevatten?  
 
  

 

Uit de F0 worden de muizen met meer dan 70% witte vachtkleur geselecteerd en deze  
worden gekruist met homozygoot zwarte muizen (die dus niet uit de draagmoeder zijn 
geboren). De generatie muizen die uit deze kruising wordt geboren heet F1. 
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Opgave 5.12 
1. Waarom worden alleen muizen met veel wit in hun vachtkleur gebruikt?  
2. Waaraan herken je in het nageslacht (F1) van de chimere F0-muizen de muizen 

waarbij de knock-out niet in de geslachtscellen zit?   
3. Hoeveel procent van de nakomelingen (F1) is homozygoot voor de knock-out? 

Ga ervan uit dat de geslachtscellen van de chimere F0 de knock-out hebben. 
Tip: Maak een kruistabel. 

4. Hoe zien de muizen van de F1 eruit die de knock-out hebben? Hebben deze 
muizen de knock-out in al hun cellen zitten? 
 

De F1 muizen die de knock-out hebben worden nu onderling gekruist om zo de F2 
generatie te krijgen.  

5. Welke kleur muizen uit de F1 kruis je nu om homozygote knock-outs te 
verkrijgen? 

6. Vul in hoeveel procent van de F2-generatie de volgende genencombinaties 
hebben: Tip: maak een kruistabel. 

  Homozygoot voor de knock-out  =      .....% 
  Heterozygoot voor de knock-out =     .....% 
  Homozygoot voor de afwezigheid van de knock-out =  .....% 

7. Welke muizen in de F2 generatie hebben in elke cel de knock-out? 
Omcirkel de juiste antwoorden, er zijn meerdere antwoorden mogelijk:  

A: De homozygote zwarte muizen 
B: De homozygote witte muizen 
C: De heterozygote grijze muizen 
D: Geen 

8. Zijn de heterozygote KO-muizen net zo bruikbaar als de homozygote KO-muizen 
voor het gebruik in wetenschappelijk onderzoek? Waarom wel of waarom niet?  

9. Welke kleur muizen selecteer je nu uit de F2 en waarom? Hoe krijg je nog meer 
knock-out muizen?  
 

 

Zo. Nu heb je dus knock-out muizen.  

  



Knock-Out 
 
 

90 
 
 

URL-lijst 
 
Hoofdstuk 1 
►Url1.1: http://www.youtube.com/watch?v=66z6BmeA00I 
►Url1.2: http://www.youtube.com/watch?v=8-y4NvoHgjQ 
Hoofdstuk 2 
►Url2.1: http://www.kennislink.nl/publicaties/verkeerd-gevouwen-eiwitten-opruimen 
►Url2.2: http://www.youtube.com/watch?v=NJxobgkPEAo&feature=player_embedded. 
►Url2.3: http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/inhoudmolerf.html 
Hoofdstuk 3 
►Url3.1: http://www.youtube.com/watch?v=AJNoTmWsE0s 
►Url3.2: http://www.npowetenschap.nl/programmas/noorderlicht-tv/1999/grijze-muizen.html 
►Url3.3: http://www.youtube.com/watch?v=BXdQRvSdLAs 
►Url3.4: http://www.youtube.com/watch?v=h4VReHGODio&feature=related 
►Url3.5: http://wetten.overheid.nl/BWBR0013797/geldigheidsdatum_30-07-2014 
►Url3.6: http://www.informatiedierproeven.nl/ 
Dossier proefkonijnen opzoeken.  
Hoofdstuk 4 
►Url 4.1: http://www.kwf.nl/preventie/Pages/default.aspx 
►Url 4.2: http://www.ebi.ac.uk/uniprot/ 
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Begrippenlijst 
Begrip Hfst Betekenis 

3' uiteinde 2 De platte kant van de suikergroep 
 

5' uiteinde 2 Het uitstekende uiteinde van de suikergroep 
 

Ad random recombinatie 5 Inbrengen van genetisch materiaal op een willekeurige plek in 
het genoom.  
 

Adenine 2 Nucleotidebase. Komt in DNA en RNA voor. Adenine (A) vormt 
een basenpaar met thymine (T) in het DNA en met uracil (U) in 
het RNA. 
 

Adulte stamcellen 3 Stamcellen van weefsels die al ontwikkelt zijn, er zijn twee 
soorten adulte stamcellen: multipotente en unipotente 
stamcellen.  
 

Allel 2 Variant van een gen. In homologe chromosomen liggen allelen 
op precies dezelfde plaats. Allelen coderen altijd voor dezelfde 
eigenschap.  
 

Aminozuren 2 Monomeren (bouwstenen) waar eiwitten uit worden 
opgebouwd.  
 

Angiogenese 4 Het vormen van een bloedvat bij een tumor. 
 

Anti-groeifactoren 4 Stoffen die de cel de opdracht geven om de celdeling te 
remmen. 
 

Apoptose 4 Zelfdoding van een cel . 
 

Basenparen 2 De basen in o.a. DNA zijn met waterstofbruggen gepaard. 
Adenine (A) bindt aan thymine (T), guanine bindt aan cytosine 
(C) in het DNA.  
 

Blastocyste 3 Holle bolvormige structuur ontstaat na de bevruchting van een 
eicel. Buitenste cellen ontwikkelen zich tot embryo-
ondersteunde weefsels. Binnenste cellen ontwikkelen zich tot 
een embryo.  
 

BRCA2-enzym 6 Enzym dat in de cel zorgt dat gebroken enkelstrengs DNA weer 
aan elkaar worden geplakt.  
 

Caretaker genen 4 Deze genen zorgen ervoor dat het DNA stabiel en intact blijft.  

Celcycluscontrole-eiwitten 4 Eiwitten die de celcyclus bewaken en controleren. 
 

Centromeer 2 Twee identieke (zuster)chromatiden zitten vast middels het 
centromeer. Bij celdeling hecht het centromeer aan de 
spoeldraad. 
 

Chimere muizen 5 Muizen die zowel bestaan uit cellen met een gewoon gen en 
cellen met een knock-out gen.  
 

Chromatide 2 Tijdens de celdeling verdubbelt een chromosoom zich en 
bestaat dan tijdelijk uit twee identieke (zuster)chromatiden.  
 

Chromosomen 2 Drager van het genoom, bevat in lineaire volgorde genen. DNA 
in de chromosomen is gespiraliseerd en wordt met 
vouweiwitten in positie gehouden.  
 

Coderende streng 2 De coderende streng van het DNA bevat de echte code.  
 

Codon 2 Groep van drie nucleotidebasen (triplet), die codeert voor een 
bepaald aminozuur.  
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Begrip Hfst Betekenis 

Complementair 2 betekenis: aanvullend. In DNA betekent dit dat tegenover A 
altijd een T ligt, en tegenover een G altijd een C 
 

Construct 5 Een gerecombineerde DNA streng.  
 

Cytosine 2 Nucleotidebase. Komt in DNA en RNA voor. Cytosine vormt een 
basenpaar met guanine (G) in het DNA en het RNA. 
 

Deletie 4 Een mutatie waarbij een deel van de sequentie verloren gaat 

Differentiatie 3 Het uitgroeien of specialiseren van een cel tot een bepaald type 
cel.  Dit proces treedt op bij de ontwikkeling van meercelligen. 
Cellen gaan steeds meer verschillen in vorm en functie.  

DNA 2 DNA is opgebouwd uit nucleotiden, die bestaan uit suiker, een 
stikstofbase en een fosfaatgroep. In deze complexe moleculen 
ligt al jouw erfelijke genetische informatie opgeslagen. Zie ook 
basenparen.  
 

DNA hersteleiwitten 4 Eiwitten die betrokken zijn in het DNA herstelmechanisme 
van de cel. 
 

DNA herstelmechanisme 4 Het systeem in een cel dat DNA hersteld dat fouten bevat. 
 

DNA isolatie 5 Het opzoeken, uitknippen en opzuiveren van gewenst DNA uit 
een genoom, voor verder onderzoek. 
 

DNA-ligase  2 Enzym dat losse DNA-fragmenten aan elkaar plakt tijdens DNA-
replicatie. 
 

DNA-polymerase 2 het enzym dat nucleotide-voor-nucleotide een enkelvoudig 
DNA-streng weer aanvult tot een volledig dubbelstrengs 
molecuul. 
 

DNA-replicatie 2 Het kopiëren van het DNA. 
 

Dominantie 2 Een genetische eigenschap is dominant aanwezig wanneer een 
allel in een heterozygoot individu volledig tot uiting komt.  

Dubbele helixstructuur 2 Dit is de manier waarop DNA gedraaid is : als een wenteltrap 

Dubbelstrengs DNA 2 Het DNA-molecuul bestaat uit 2 polymeren die naast elkaar 
liggen en met elkaar verbonden zijn. 
 

Eiwitten 2 Belangrijke bestanddelen in organismen die veel functies 
verzorgen zoals transport, structuur, chemische omzetting, 
communicatie en regulatie. 
 

Electroporatie 5 Het inbrengen van genetisch materiaal in een cel door middel 
van een elektrische schok. 
 

Embryonale stamcellen  3 Stamcellen in de blastocyst die een embryo vormen, deze 
stamcellen kunnen nog uitgroeien (differentiëren) tot alle 
verschillende type cellen. 
 

Enzymen 2 Eiwitten die veelal zorgen voor chemische omzettingen in de 
cel. Een enzym is een katalysator, het wordt zelf niet verbruikt 
tijdens de omzetting. 
 

ER 1 Oestrogeen receptor, marker waarop getest wordt voor 
borstkanker. 
 

Gate keeper genen 4 Genen die zorgen dat de cel niet te snel gaat delen (reguleren 
van de celdeling). 
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Begrip Hfst Betekenis 

Gen 2 Een gedeelte van een chromosoom met informatie over één 
erfelijke eigenschap. Sequentie van basenparen in het gen 
coderen voor één eiwit.   
 

Genexpressie 2 Genexpressie is de mate waarin genen in cellen tot uiting 
komen. 
 

Genoom 2 De gezamenlijke chromosomen van een haploïde kern. Bevat 
het totale pakket aan erfelijk genetisch materiaal.  
 

Genregulatie 2 De regulatie van de genexpressie.  
 

Goedaardige tumor 4 Langzaam groeiende tumor, die zich niet vertakt of verplaatst.  
 

Groeifactoren 3 Bepaalde stoffen, zoals hormonen of eiwitten, die cel aanzetten 
tot delen. 
 

groeifactorreceptor 4 Een receptor die signalen van groeifactoren kan doorgeven van 
buiten naar binnen in de cel.  
 

Guanine 2 Nucleotidebase. Komt in DNA en RNA voor. Guanine (G) vormt 
een basenpaar met Cytosine (C) in het DNA.  
 

HER-2 1 HER-2 receptor, marker waarop getest wordt voor borstkanker. 
 

Heterozygoot 2 Drager van twee verschillende allelen van een gen. 

Homologe recombinatie 5 Homologe recombinatie gebeurt wanneer door 
overeenkomstige  gen delen het ene gen wordt vervangen door 
het andere. In dit geval wordt het actieve gen vervangen met 
het KO-gen, met behulp van het homologe  3’ uiteinde en 5’ 
uiteinde. 
 

Homozygoot  2 Drager van twee dezelfde allelen van een gen.  
 

Inhibitor 6 Stof die ervoor zorgt dat een eiwit (enzym) zijn functie niet 
meer kan uitvoeren. Remt zo een proces in de cel.  
 

Knock-out muizen 1 Genetisch gemodificeerde muizen waar in het genetisch 
materiaal een gen is uitgeschakeld.  
 

Kwaardaardige tumor 4 Tumoren die snel groeien, vertakken en zich kunnen 
verplaatsen (invasief/uitzaaiingen). 
 

Ligase-enzymen 5 Enzymen die het DNA aan elkaar plakken. 
 

Marker 1 Opmerkelijke makkelijk identificeerbare eigenschappen van een 
cel, die ten grondslag liggen aan genetische variaties of 
mutaties in een cel.  
 

Matrijsstreng 2 RNA wordt afgelezen van de matrijsstreng. 
 

Messenger-RNA 2 Boodschapper-RNA geeft de code van het DNA voor 
eiwitsynthese door naar de ribosomen. RNA is een 
polynucleotide (net als DNA) en bevat de basen cytosine, 
guanine, adenine en uracil.  
 

Metastasen 4 Uitzaaiingen van een tumor. 
 

Monomeren 2 kleine moleculen die als bouwstenen dienen om grote en 
complexe moleculen te maken. 
 

Multipotente stamcellen 3 Adulte stamcellen; Horen bij één type weefsel, maar kunnen 
nog uitgroeien tot cellen met verschillende functies binnen dat 
type weefsel. 
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Begrip Hfst Betekenis 

Mutant 4 Een cel (of organisme) die een of meer mutaties draagt en 
waarbij dit ook tot uiting komt in het fenotype.  
 

Mutatie 4 Verandering in de genetische code van het DNA ten opzichte 
van de voorouder.  
 

Negatieve marker 5 Markers zijn kleine genen die coderen voor opmerkelijke 
eigenschappen waardoor ze makkelijk identificeerbaar zijn. De 
afwezigheid van een negatieve marker geeft een kenmerk 
waarop geselecteerd kan worden. 
 

Nucleotiden 2 De monomeren in DNA. Een nucleotide bestaat uit een suiker, 
een nucleotide base en een fosfaatgroep.  
 

Oncogenen 4 Zo worden proto-oncogenen genoemd wanneer ze muteren en 
celgroei extra stimuleren. 
 

Oncogenese 4 Het proces waarbij zich een tumor vormt.  
 

Organellen 2 Organellen zijn de `organen' van een cel die verschillende 
functies mogelijk maken, zoals ribosomen, celkern en 
mitochondriën. Ze zijn door bouw en functie te onderscheiden 
van anderen, en vaak met een membraan van het grondplasma 
gescheiden. 
 

Parp-enzym 6 Enzym dat in de cel zorgt dat gebroken dubbelstrengs DNA 
weer aan elkaar worden geplakt 
 

Pathway 4 Aaneenschakeling van eiwitten die elkaar beïnvloeden en zo 
een signaal doorgeven 
 

Plasmide 5 Een plasmide is circulair gevormd DNA dat van nature 
voorkomt in bacteriën. Plasmiden liggen in bacteriën los van 
het chromosomaal DNA maar worden tijdens de celdeling 
gewoon mee gekopieerd. 
 

Pluripotente stamcellen 3 Embryonale stamcellen.  
 

Polymeer 2 een groot molecuul bestaande uit zich herhalende eenheden 
(monomeren) die telkens op dezelfde manier aan elkaar vast 
zitten (zoals DNA).  
 

Positieve marker 5 Markers zijn kleine genen die coderen voor opmerkelijke 
eigenschappen waardoor ze makkelijk identificeerbaar zijn. De 
aanwezigheid van een positieve marker geeft een kenmerk 
waarop geselecteerd kan worden.  
 

PR  1 Progesteron receptor, marker waarop getest wordt voor 
borstkanker  
 

Primer 3 Complementair opstartstuk van RNA of (enkelstrengs) DNA 
nodig voor de start van DNA-replicatie. 
 

Pro- anti-apoptose eiwitten 4 Eiwitten die de cel stimuleren om zichzelf te doden of juist 
voorkomen dat de cel apoptose pleegt. 
 

Proto-oncongenen 4 Genen die ervoor zorgen dat celgroei gestimuleerd wordt. 
 

Puntmutatie 4 Een mutatie waarbij een enkele base vervangen wordt. 
 

Receptor 1 Een eiwit in het celmembraan dat signalen van buiten de cel 
opvangt en doorgeeft naar binnen. Hierdoor bezit de cel een 
bepaalde gevoeligheid voor stoffen.  
 

Recessief 2 Een genetische eigenschap is recessief als deze niet tot uiting 
komt door een dominant allel op een overeenkomstige locus. 
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Begrip Hfst Betekenis 

Recombinant-DNA-technieken 5 Technieken die nodig zijn om het DNA kunstmatige aan te 
passen (recombineren). Dit recombinant-DNA is in een 
laboratorium verkregen en komt niet in deze vorm in de natuur 
voor.  
 

Recombineren 5 Aanpassen van het DNA 
 

Replicatie 2 Verdubbeling van het DNA tijdens de S-fase van de interfase. 
 

Restrictie-enzymen 5 Enzymen die op specifieke sequenties in het DNA knippen. 
 

Ribosomaal-RNA 2 Ribosomen (de eiwitfabrieken) zijn opgebouwd uit RNA 
moleculen, die ribosomaal-RNA worden genoemd. 
 

Ribosomen 2 De eiwitfabrieken van een cel, hier vind de translatie plaats van 
mRNA naar eiwit. 
 

RNA 2 Complex molecuul, gelijkend op DNA maar enkelstrengs, met 
verschillende functies in de cel. (Zie messenger-RNA, transport-
RNA en ribosomaal-RNA). 
 

RNA-polymerase 2 het enzym dat nucleotide-voor-nucleotide een RNA streng 
maakt. 
 

RNA-primers 2 Complementair opstartstuk van RNA nodig voor de start van 
DNA-replicatie. 
 

Sequentie 2 De volgorde van basen in DNA. 
 

Stamcellen 3 Cellen die ongelimiteerd kunnen blijven delen. Vanuit 
stamcellen kunnen weefsels zich ontwikkelen.  
 

Startcodon 2 Codon (AUG) op het mRNA dat het ribosoom herkent als 
startpunt van eiwitsynthese. 
 

Stopcodon 2 Codon dat het ribosoom herkent dat niet codeert voor een 
aminozuur en daarmee de eiwitsynthese eindigt.  
 

Telomerase 3 Enzym dat bij elke celdeling de telomeren op lengte houdt.  
 

Telomeren 3 herhalende TTAGGG-sequentie aan de uiteinden van 
chromosomen , bij elke celdeling worden de telomeren een 
stukje korter. 
 

Thymine 2 Nucleotidebase in het DNA. Thymine (T) vormt een basenpaar 
met adenine (A).  
 

TP53 4 Het meest voorkomende gemuteerde gen in kankercellen. Het 
eiwit P53 heeft een remmende werking op de celdeling. 
 

Transcriptie 2 Het overschrijven van een deel van het DNA in mRNA. 
 

Transfectie 5 Het inbrengen van genetisch materiaal in een cel.  
 

Translatie 2 Het 'vertalen' van mRNA in de corresponderende volgorde van 
aminozuren aan het ribosoom, die tezamen een eiwit vormen.  
 

Transport-RNA 2 RNA moleculen die aminozuren (bouwstenen van eiwitten) 
vanuit het cytoplasma  naar de ribosomen brengen. tRNA bevat 
een anticodon wat bepalend is voor het corresponderende 
aminozuur dat wordt gebonden. 
 

Triple-negatief 1 Borstkanker die negatieve test op de markers ER, PR en HER2. 
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Begrip Hfst Betekenis 

Tumor 4 Een groep cellen die abnormaal snel en veel deelt. Een tumor 
kan goedaardig of kwaadaardig zijn 
 

Tumorgenese 4 Het proces waarbij zich een tumor vormt 
 

Tumor-supprressorgenen 4 Genen die ervoor zorgen dat de cel zich niet ontwikkelt tot een 
kankercel.  
 

Unipotente stamcellen 3 Adulte stamcellen; Kunnen hun dochtercellen nog maar laten 
uitgroeien (differentiëren) tot één type cel.  
 

Waterstofbruggen 2 Een intermoleculaire kracht tussen een H-atoom verbonden aan 
een zuurstof-, stikstof- of fluoratoom (elektronegatief atoom) 
met een andere zuurstof-, stikstof, of fluoratoom. Dit is de 
kracht die 2 basen in DNA bij elkaar houd. 
 

Weefselinvasie 4 Wanneer een tumor zich verspreidt en op een nieuwe plek een 
tumor ontstaat.  
 

X-chromosoom  2 Vrouwelijk geslachtchromosoom 
 

Y-chromosoom 2 Mannelijk geslachtchromosoom 
 

Zygoot 5 Na de bevruchting van een eicel met een spermacel (oöcyt) 
begint de cel zich te delen tot een zygoot 
 

 


