
3. RNA-polymerase schuift steeds verder langs de DNA-streng totdat het een specifieke
    volgorde van stikstofbasen in het DNA tegenkomt, het zogenaamde eindsignaal. De   
    transcriptie stopt, RNA-polymerase laat los van de DNA-keten en het gevormde RNA-
    molecuul laat los van het RNA-polymerase. Het DNA neemt weer zijn oorspronkelijke 
    vorm aan.

           Afbeelding 17. Wanneer RNA-polymerase het eindsingaal heeft bereikt, stopt de transcriptie. 
                      RNA-polymerase en de RNA-streng laten los van het DNA. De waterstofbruggen in

                                  het DNA herstellen zich weer.1

transcriptie = het proces waarbij de informatie in het DNA wordt om geschreven in RNA.
promotor = een plaats in het DNA waaraan RNA-polymerase kan binden om te starten 

          met transcriptie. Meestal zit de promotor aan het begin van een gen.
transcriptie-factoren = bepaalde eiwitten die aan de promotor gebonden moeten 

       zijn, voordat RNA-polymerase zich aan de promotor kan binden. Een 
                 transciptie-factor zorgt hiermee voor meer of minder transcriptie van dat 
                 gen. Hierdoor zijn ze betrokken bij de regulering van de genexpressie.

                            Dit is alleen het geval bij eukaryoten.
RNA-polymerase = enzym dat een RNA-streng maakt met een DNA-streng als sjabloon. 

       RNA-polymerase beweegt langs een DNA-streng van de 3' � 5' kant
                  van die streng. Als RNA-polymerase langs de streng geweegt, wijken de
                  2 DNA-strengen uiteen.

template-streng (of matrijsstreng) = een DNA-keten met promotor waar het RNA-
       polymerase aan gebonden is (template strand).

coderende streng = de andere DNA-keten, hierlangs vindt op dat moment geen 
   transcriptie plaats (coding strand).

eindsignaal =  een specifieke volgorde van stikstofbasen in het DNA, waardoor de 
    transcriptie stopt (niet verwarren met het stopcodon tijdens translatie!).

puff = plaats waar transcriptie plaatsvindt op een reuzenchromosoom (fruitvliegsjes 
hebben zo'n reuzenchromosoom).
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94 Transcriptie en vorming van mRNA bij prokaryoten

   en eukaryoten

Transcriptie bij prokaryoten:
Prokaryoten hebben geen celkern, waardoor het DNA los in het cytoplasma ligt. Hier vindt
de transcriptie plaats. mRNA is direct na de synthese klaar om te worden afgelezen.
Ribosomen in het cytoplasma kunnen de nucleotidesequentie van het mRNA meteen
vertalen in een eiwit.

Transcriptie bij eukaryoten:
Transcriptie vindt in de celkern plaats. Het RNA-molecuul dat daarbij gesynthetiseerd
wordt, heet pre-mRNA. Dit pre-mRNA wordt eerst nog bewerkt tot een mRNA-molecuul,
waarnaar het de celkern via een kernporie kan verlaten. Dit proces wordt RNA-
processing genoemd.

RNA-processing:
De meeste genen van veel eukaryoten bestaan uit lange niet-coderende stukken
afgewisseld met korte, coderende stukken. Niet-coderende stukken worden introns
genoemd en coderende stukken exons. Bij transcriptie wordt het hele gen van DNA
overgeschreven, waardoor een pre-mRNA-molecuul ontstaat met introns én exons. Een
spliceosoom knipt de introns uit het pre-mRNA-molecuul en plakt de exons vervolgens
aan elkaar. Door dit proces, splicing genoemd, wordt van een pre-mRNA-molecuul een
mRNA-molecuul gemaakt.

Afbeelding 18. Na transcriptie worden uit pre-mRNA de introns geknipt en worden de 
overgebleven exons aan elkaar geplakt. Het mRNA dat hierdoor ontstaat, is klaar om de 
kern te verlaten.1

Doordat er verschillende mogelijkheden zijn voor splicing van een pre-mRNA-molecuul,
kunnen er verschillende mRNA-moleculen worden gevormd uit één pre-mRNA-molecuul.
Hierdoor kan één gen coderen voor verschillende eiwitten:

� spliceosomen kunnen op verschillende plaatsen knippen in het pre-mRNA.

� de overgebleven exons kunnen op verschillende manieren samengevoegd worden.

       Afbeelding 19. Uit één mRNA-molecuul kunnen verschillende mRNA's worden gevormd.1



Het mRNA gaat vanuit het kernplasma, via een kernporie, naar het cytoplasma. Hier
vertaalt een ribosoom de nucleotidesequentie van het mRNA in een eiwit. De introns die
uit het pre-mRNA zijn geknipt, worden afgebroken. 

pre-mRNA = een mRNA-molecuul dat gesynthetiseerd is, maar dat nog bewerkt moet 
     worden voordat het de celkern kan verlaten.

RNA-processing = het proces waarbij pre-mRNA wordt omgezet (door middel van 
     knippen en plakken) in mRNA.

introns =  niet-coderende stukken van het DNA.
exons = coderende stukken van het DNA. Alleen exons bezitten informatie voor de    

    synthese van eiwitten.
spliceosoom = knipt de introns uit het pre-mRNA-molecuul en plakt de exons vervolgens 

    aan elkaar.
splicing = proces waarbij een spliceosoom de introns uit een pre-mRNA-molecuul knipt 

    en vervolgens de exons aan elkaar plakt. Op deze manier wordt van een pre-
    mRNA-molecuul een mRNA-molecuul gemaakt.

Basisstof 5 Translatie en eiwitsynthese

Translatie is het 'vertalen' van mRNA naar een eiwit. Dit proces vindt plaats aan de
ribosomen. Tijdens de translatie wordt de nucleotide-volgorde van het mRNA herkend en
worden de bijbehorende aminozuren vertaald tot een eiwit.

De eiwitten in je lichaam kunnen uit 20 verschillende aminozuren worden opgebouwd. De
nucleotidevolgorde in het mRNA codeert voor de volgorde van de aminozuren in eiwitten.
Om één aminozuur te coderen, zijn 3 opeenvolgende nucleotiden nodig. Dit heet een
triplet of codon.

97 Genetische code

De genetische code is de vertaling van de nucleotidevolgorde naar aminozuren.

Tabel 1. De genetische code van alle aminozuren.3
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De synthese van een aminozuurketen start altijd bij het codon AUG (methionine (MET)).
Dit is het startcodon. Elk aminozuur begint met methionine. Meestal wordt Met later weer
van de keten afgeplitst.
Er zijn 3 stopcodons (UAA, UAG, UGA). Zij coderen niet voor een aminozuur, hierdoor
kan geen aminozuur worden ingebouwd en stopt de eiwitsynthese.

triplet of codon = combinatie van 3 opeenvolgende nucleotiden waarmee een aminozuur 
gecodeerd wordt.

startcodon = het codon AUG waar de synthese altijd start.
stopcodon = codon dat niet gecodeerd is voor een aminozuur, waardoor geen aminozuur 

 kan worden ingebouwd en de eiwitsynthese stopt.

98 Translatie
Tijdens de translatie worden de aminozuren in een ribosoom aan elkaar gekoppeld tot
eiwitten in een volgorde die bepaald wordt door een mRNA-molecuul. tRNA-moleculen
binden aminozuren uit het cytoplasma en vervoeren ze naar een ribosoom. Een cel heeft
in zijn cytoplasma altijd een voorraad van de 20 verschillende aminozuren voor zijn
eiwitsynthese.

tRNA-molecuul:

� is een enkelstrengs RNA-molecuul.

� heeft een enigszins opgevouwen ruimtelijke vorm, doordat bepaalde delen zich
door basenparing met waterstofbruggen aan andere delen van hetzelfde molecuul
binden.

� heeft aan één uiteinde 3 ongepaarde nucleotiden: CCA (alle rRNA-moleculen
hebben deze CCA). Aan dit uiteinde kan een tRNA-molecuul één specifiek
aminozuurmolecuul binden met behulp van een enzym.

             Afbeelding 20. tRNA-molecuul.1

Elk aminozuur wordt door een specifiek enzym aan een specifiek tRNA-molecuul
gebonden, waardoor verschillende tRNA-aminozuurcomplexen ontstaan.
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Op één van de lussen in afbeelding 21 die naar buiten uitsteken, bevinden zich 3
nucleotiden die een anticodon vormen. 

De stikstofbasen in een anticodon kunnen
zich door basenparing binden aan de
stikstofbasen in een complementair codon
van een mRNA-molecuul. 

Het codon AGU in mRNA dat codeert voor
het aminozuur Serine (Ser) heeft UCA als
anticodon. Het tRNA-aminozuurcomplex
met het anticodon UCA bevat dus het
aminozuur Serine.

              Ser                        Trp

                                              ACC

                                                             UGG

  Afbeelding 21. Koppeling van  tRNA-aminozuur-  
                        complexen aan mRNA.1

 
Ribosomen:

� koppelen aminozuren aan elkaar. 

� hebben een klein gedeelte dat bestaat
uit een mRNA-bindingsplaats.

� hebben een groot gedeelte dat bestaat
uit 3 tRNA-bindingsplaatsen, die E, P en
A worden genoemd.

   Afbeelding 22. Ribosoom.1

Stap 1 van de eiwitsynthese:

� een tRNA-aminozuurcomplex met een anticodon dat complementair is aan het
codon op de A-plaats in mRNA, wordt gebonden door waterstofbruggen. 

� een tRNA-molecuul verlaat tegelijkertijd de E-plaats.

          
                                                       Afbeelding 23. Stap 1 van de translatie.1



Stap 2 van de eiwitsynthese:

� op de P-plaats komt het aminozuur vrij
van het tRNA-aminozuurcomplex.

� het aminozuur gaat een peptidebinding
aan met het aminozuur op de A-plaats,
waardoor de aminozuur-keten groeit.

 
       Afbeelding 24. Stap 2 van de translatie.1

Stap 3 van de eiwitsynthese:

� het grote ribosoomdeel schuift nu 3
nucleotiden door richting het 3'-uiteinde.

� het tRNA op de P-plaats komt daardoor
op de E-plaats terecht.

� het tRNA-aminozuurcomplex op de A-
plaats komt op de P-plaats terecht.

      Afbeelding 25. Stap 3 van de translatie.1

Stap 4 van de eiwitsynthese:

� het kleine ribosoomdeel met het gebonden
mRNA schuift ook 3 nucleotiden verder.

� de A-plaats is weer vrij om het volgende
tRNA-aminozuurcomplex te binden en de
cyclus start weer opnieuw met stap 1.

               Afbeelding 26. Stap 4 van de translatie.1
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Als een ribosoom een stuk voorbij het
startcodon is, kan er een ander ribosoom
binden aan het startcodon. Zo kunnen er
meerdere ribosomen tegelijkertijd gebonden
zijn aan één mRNA-molecuul waardoor een
polyribosoom ontstaat.

Polyribosomen kunnen los voorkomen in het
cytoplasma of gebonden aan het
endoplasmatisch reticulum.

Doordat mRNA vaak in een cirkel ligt, kan een
ribosoom dat klaar is met de translatie zich
meteen opnieuw binden aan het startcodon.

De translatie stopt wanneer een ribosoom een
stopcodon bereikt. Een speciaal eiwitmolecuul
(release-factor) bindt aan het stopcodon in
mRNA, waardoor de polypeptideketen loslaat
en het kleine en grote ribosoomdeel uit elkaar
gaan.

Afbeelding 27. Polyribosoom.1

translatie = het proces waarbij aminozuren in een ribosoom aan elkaar gekoppeld worden
tot eiwitten in een volgorde die bepaald wordt door een mRNA-molecuul

tRNA-moleculen = moleculen die aminozuren binden uit het cytoplasma en deze 
aminozuren naar een ribosoom vervoeren.

tRNA-aminozuurcomplex = een complex dat ontstaat als een aminozuur aan een 
specifiek tRNA-molecuul gebonden wordt door een specifiek enzym.

anticodon = bestaat uit 3 nucleotiden op het tRNA-molecuul die complementair zijn aan 
de 3 nucleotiden van het codon op het mRNA-molecuul.

polyribosoom =  meerdere ribosomen die tegelijkertijd gebonden zijn aan één mRNA-
molecuul.

release-factor = een speciaal eiwitmolecuul dat de translatie stopt, doordat het zich bindt 
aan het stopcodon in mRNA, waardoor de polypeptideketen loslaat en het 
kleine en grote ribosoomdeel uit elkaar gaan.

101 Eiwitten

Eiwitten:

� die gevormd zijn door ribosomen die vrij in het cytoplasma liggen, komen in het
cytoplasma terecht.

� die gevormd zijn door ribosomen o het endoplasmatisch reticulum, komen in het
endoplasmatisch reticulum terecht.

� door vouwing ontstaat de 3-dimensionale structuur.

� gaan voor een groot deel naar het golgisysteem om verder bewerkt te worden.

� met een verkeerde vorm of eiwitten die niet goed functioneren kunnen ziekten
veroorzaken als ze niet worden afgebroken.

� die niet goed gelukt zijn, worden meestal vernietigd door proteasen.
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Afbeelding 28. Vorming van eiwitten.1

proteasen = speciale enzymen die mislukte eiwitten kunnen vernietigen.

Afbeelding 29. Korte samenvatting van basisstof 3, 4 en 5.1

Basisstof 6 Translatie en eiwitsynthese

Genregulatie = het aan- of uitzetten van een gen.
genexpressie = het gen staat aan en de informatie van het DNA wordt door transcriptie 

      omgezet in RNA en wordt mRNA door translatie om gezet in een eiwit.

Het reguleren van de genexpressie maakt het voor cellen mogelijk om verschillende
eiwitten te produceren op het moment dat de cel ze nodig heeft.

Genexpressie:

� hangt af van milieufactoren

� hangt af van celfunctie

� tijdens de ontwikkeling van een meercellige eukaryoot van zygote tot volwassen
organisme moeten de juiste genen op het juiste moment en de juiste plaats tot
expressie komen.
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regulatorgen = gen dat betrokken is bij de controle van de genexpressie.
In prokaryoten activeren ze een repressorgen dat hierdoor een repressor maakt.
In eukaryoten coderen zij voor transcriptiefactoren die de genexpressie kunnen activeren
of remmen.

106 Genregulatie bij prokaryoten

Genregulatie door inductie, bv vertering van lactose bij E.coli.

Weinig inductor (lactose) aanwezig:
1. standaard is er géén

inductor (hier lactose)
aanwezig.

2. repressor is actief, bindt
aan operator.

3. RNA-polymerase kan niet
aan operator binden.

4. transcriptie van
structuurgenen wordt
verhinderd.

 Veel inductor (lactose) aanwezig:

1. wel inductor (lactose) aanwezig, deze bindt aan repressor
2. repressor inactief, laat los van operator
3. RNA-polymerase bindt aan operator
4. transcriptie enzymen vindt plaats
5. substraat wordt omgezet en de inductor (lactose) neemt af.

Afbeelding 31. Opheffing van de repressie door een inductor.1

Afbeelding 30. Repressie van structuurgenen.1



Tabel 2. Genregulatie door inductie.

                                                                                        �

veel � inductor
(substraat)

� weinig

� �

inactief repressor actief

� �

niet binding aan 
operator

wel

� �

wel binding van 
RNA-polymerase

niet

� �

wel transcriptie
van enzymen

niet

� �

wel omzetting
substraat

niet

structuurgen = een gen dat codeert voor een RNA of eiwit dat betrokken is bij een 
bepaalde activiteit in de cel. 

promotor = de plaats waar RNA-polymerase kan starten met de transcriptie langs de 
structuurgenen.

operator = sequentie tussen de promotor en de bijbehorende structuurgenen. Een 
repressor kan een binding aangaan met een operator waardoor RNA-
polymerase niet kan binden.

repressor = een DNA- of RNA bindend eiwit dat de expressie van een of meer genen 
verhindert door te binden op de operator. Repressors kunnen actief of 
inactief zijn.

regulatorgen = gen dat zorgt voor de synthese van repressors. 
co-repressor = een inactieve repressor waar een bepaald molecuul aan bindt. Hierdoor 

kan de repressor weer binden aan een operator en kan RNA-polymerase de 
structuurgenen niet meer bereiken.
De aanwezigheid van een co-repressor onderdrukt de genexpressie. 
Tegenovergestelde van een inductor.

inductor =  molecuul dat bindt aan de repressor. Hierdoor laat de repressor los van de 
operator en kan het RNA-polymerase de structuurgenen bereiken. Een 
inductor brengt de genexpressie op gang.

Afbeelding 32. Regulatorgen, promotor, operator, structuurgen, repressor.1



transcriptiefactor = een eiwit dat bindt aan de promotor van een gen. Zo zorgt een 
transcriptiefactor voor meer of minder transcriptie van dat gen.

� inductie   � zet het gen aan

� repressie  zet gen uit of houdt gen uit.�

� enhancer  bevordert de transcriptie van het DNA.�

Genregulatie door   repressie  , bv opbouw histidine bij E.coli.

Weinig co-repressor aanwezig:
1. standaard is co-repressor (histidine)

afwezig.
2. repressor is inactief, los van operator.
3. RNA-polymerase kan aan operator

binden.
4. transcriptie enzymen vindt plaats.

5. histidine wordt aangemaakt.

Veel co-repressor aanwezig:
1. wel co-repressor aanwezig.

2. repressor actief, bindt aan operator.
3. RNA-polymerase kan niet aan operator

binden.
4. transcriptie van enzymen wordt

verhinderd.
5. histidine wordt niet langer aangemaakt.

Tabel 3. Genregulatie door co-repressor.

                                                                                        �

veel � co-repressor
(histidine)

� weinig

� �

actief repressor inactief

� �

wel binding aan 
operator

niet

� �

niet binding van 
RNA-polymerase

wel

� �

niet transcriptie
van enzymen

wel

� �

niet omzetting
histidine

wel

In prokaryoten bevatten structuurgenen de informatie voor de eiwitsynthese in de
ribosomen.
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108 Genregulatie bij eukaryoten

stamcellen = cellen die nog niet (volledig) gespecialiseerd zijn. Stamcellen kunnen zich 
delen waarbij één van de dochtercellen een nieuwe stamcel wordt en de 
andere dochtercel zich gaat differentiëren tot een specifiek celtype.

Er zijn 3 verschillende typen stamcellen:
1) omnipotente stamcellen zijn embryonale stamcellen in een heel vroeg

embryonaal stadium die zich kunnen ontwikkelen tot elk celtype, ook cellen die niet
tot het embryo behoren (bv cellen van de placenta en navelstreng).

2) pluripotent stamcellen zijn embryonale stamcellen die ontstaan na de eerste
klievingsdelingen van het embryo. Deze embryonale stamcellen kunnen zich
ontwikkelen tot elk celtype van het organisme.

3) multipotente stamcellen zijn adulte (volwassen) stamcellen die zicht kunnen
ontwikkelen tot een beperkt aantal celtypen (bv bloedstamcellen die zich kunnen
ontwikkelen tot verschillende soorten bloedcellen of bloedplaatjes).

4)
De Hox-genen zijn een groep regulatorgenen in dieren, die betrokken zijn bij de
allereerste ontwikkeling van een individu, in het stadium van enkele cellen.

Celdifferentiatie van embryonale stamcellen wordt bepaald door de plaats van de cellen in
het embryo. De plaats van een stamcel in het embryo bepaalt welk regulatorgen er wordt
aangezet en daardoor welke transcriptiefactor er wordt gemaakt. Wanneer deze bindt aan
een specifieke sequentie in het DNA van de stamcel, komt er een bepaalde set genen tot
expressie. 
De eiwitten van sommige genen zorgen ervoor dat de cel zich gaat differentiëren. Andere
genen coderen voor transcriptiefactoren die genen in de eigen cel of in nabijgelegen
stamcellen beïnvloeden. Zo ontstaan er door een aaneenschakeling van genregulatie en
genexpressie verschillende gespecialiseerde cellen, weefsels en organen.

Apoptose (geprogrammeerde celdood) speelt een belangrijke rol in de embryonale
ontwikkeling (bv weefsel dat aanvankelijk tussen de vingers en tenen zit, wordt door
apoptose afgebroken).
In de cellen van dieren zijn altijd eiwitten (enzymen) aanwezig die, zodra ze worden
geactiveerd, de cel als volgt kunnen doden:

1. enzymen zorgen er voor dat het cytoskelet van de cel wordt afgebroken.
2. de cel zakt ineen en verliest contact met naburige cellen.
3. vervolgens knippen enzymen het DNA in de cel in stukjes.
4. de cel valt uiteen.
5. de resten worden opgeruimd door bv macrofagen.
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