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Reizende DNA-labs
De Reizende DNA-labs slaan een brug tussen biologie en scheikunde op school en de nieuwste
ontwikkelingen rond genomics, door leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met geavanceerde
technieken en actuele onderwerpen uit het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek. De DNA-labs
zijn ontwikkeld door Nederlandse universiteiten en de Genomics Centres of Excellence. De website
www.allesoverdna.nl is speciaal geschreven voor leerlingen van het voortgezet onderwijs om wegwijs
te raken in de wereld van genomics.

Er zijn zes verschillende DNA-labs, die ieder een verschillend aspect van het moderne DNAonderzoek behandelen. Stuk voor stuk laten de DNA-labs zien dat kennis van genen en de moleculen
in een cel een grote rol speelt in gebieden die voor iedereen belangrijk zijn: voeding, gezondheid en
het milieu. Daarnaast maken de practica duidelijk dat wetenschappelijke vooruitgang soms
maatschappelijke vragen oproept.

Opzet lesmethode
De module beslaat vier lesuren. De voorbereidende les (les 1) en afsluitende les (les 4) worden door
de eigen docent verzorgd. Het practicum (les 2 en 3) wordt volledig verzorgd door studenten van de
Universiteit. Zowel de inleidende als afsluitende les zijn van groot belang voor het goed kunnen
uitvoeren en begrijpen van het practicum.
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Les 1: Voorbereidende les
Even opfrissen: Van mens tot eiwit
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit ongeveer honderdduizend miljard cellen. Die enorme
hoeveelheid cellen kun je beschouwen als individuele kleine fabriekjes waarin zich alle processen
afspelen die het leven mogelijk maken. DNA en eiwitten spelen hierbij een belangrijke rol. Eiwitten zijn
de uiteindelijke producten die ontstaan wanneer de genen in een cel, die op het DNA liggen, vertaald
worden naar moleculen. Deze moleculen vormen grote complexen opgebouwd uit aminozuren en ze
doen het werk in de cellen. Omdat eiwitten zo belangrijk zijn bij alle processen in het lichaam, is het
essentieel dat alle eiwitten in het lichaam de juiste functie vervullen. Wanneer een eiwit niet goed
functioneert, verloopt een bepaald proces in het lichaam niet meer zoals het zou moeten. Om dit te
demonstreren nemen we hier als voorbeeld de celdeling die een grote rol speelt bij een ziekte als
kanker. Maar eerst zal het verband tussen DNA en eiwitten nader uitgelegd worden.

Figuur 1: Bovenaan staat een patiënt, die aan symptomen merkt dat bepaalde organen in zijn lichaam
niet goed functioneren. De oorzaak hiervan is terug te vinden in de cellen waaruit de organen zijn
opgebouwd. De cel kan met behulp van eiwitten communiceren met andere cellen en er zo voor
zorgen dat alle cellen samen een werkzaam orgaan vormen. Welke eiwitten een cel moet maken,
wordt bepaald door het DNA. Alleen met de juiste structuur kan een eiwit de functie vervullen
waarvoor het bedoeld is.
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DNA en eiwitten
In de kern zit het DNA, oftewel, het erfelijk materiaal van de cel. Per cel is de lengte van het DNA als
-6
je dit uitrekt ongeveer twee meter lang en een gemiddelde cel is maar 20 m. Om deze lange sliert
DNA toch in die cel te krijgen, zit het strak opgerold totdat een chromosoom ontstaat. Maar om het
DNA af te lezen voor celdeling moeten er eiwitten bij kunnen. Om ervoor te zorgen dat er eiwitten bij
kunnen voor het aflezen, zijn andere eiwitten nodig die de twee strengen van het DNA uit elkaar
trekken. Weer andere eiwitten hebben een controle functie, waarbij ze nagaan of het DNA wel correct
verdubbeld wordt en mocht er een foutje zijn gemaakt dan kunnen zij deze herstellen. Eiwitten spelen
dus een hele grote rol bij de celdeling, maar ze zijn ook van belang voor alle andere processen in en
buiten de cel. Eiwitten kunnen namelijk enzymen, hormonen, receptoren en transporteurs zijn. Maar
hoe komen we aan al die eiwitten?
Eiwitten zijn nodig voor het aflezen van het DNA, maar eiwitten zijn zelf afkomstig van afgelezen DNA.
Sterker nog, eiwitten zijn afkomstig van afgelezen genen in het DNA. Als die genen worden afgelezen
ontstaat een streng mRNA (Messenger RNA) wat door een porie in de kern, naar buiten de kern
verplaatst wordt. Dit mRNA vormt vervolgens een cirkel waarna een ribosoom hierop vast kan klikken.
Een ribosoom is een groot complex van RNA-moleculen samen met eiwitten. Het kan mRNA
omzetten in een eiwit door de mRNA nucleotiden af te lezen in groepjes van drie (ook wel codon of
triplet genoemd) en het bijbehorende aminozuur te maken. Aminozuren zijn dus niets anders dan
moleculen die horen bij een code van drie nucleotiden.
Maak nu vraag 1.1 t/m 1.3
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Structurele vouwing van eiwitten
Als al deze aminozuren aan elkaar gekoppeld worden zullen ze een bepaalde vorm of vouwing
aannemen. Afhankelijk van de volgorde waarin aminozuren aan elkaar zijn geschakeld in een eiwit,
kunnen de aminozuren al of niet bij elkaar in de buurt komen. Aminozuren die elkaar aantrekken
zullen naar elkaar toe gaan, terwijl aminozuren die elkaar afstoten zich in ruimtelijk opzicht juist van
elkaar afwenden. Bepaalde aminozuren zijn zuur terwijl anderen juist basisch zijn. Hydrofiele
aminozuren zullen zich naar buiten keren, terwijl hydrofobe aminozuren juist naar de binnenkant van
een eiwit zullen gaan. Deze vorm of vouwing is wat het eiwit zijn functie geeft en is terug te leiden
naar vier niveaus weergegeven in Figuur 2.

Het primaire (eerste) niveau is een opsomming van de keten van
aminozuren waaruit een eiwit is opgebouwd.

Het secundaire (tweede) niveau ontstaat wanneer de keten van
aminozuren elkaar aantrekt door waterstofbruggen. De twee meest
voorkomende vormen (sheet en helix) staan hiernaast
weergegeven.

Het tertiaire (derde) niveau beschrijft hoe secundaire structuren
elkaar aantrekken of afstoten. Zo krijgt het eiwit de vorm van een
soort kluwen.

Het quaternaire (vierde) niveau ontstaat wanneer een eiwit is
opgebouwd uit meer dan één keten van aminozuren. De manier
waarop verschillende ketens aan elkaar gekoppeld zijn bepaalt de
uiteindelijke structuur van complexe eiwitten en daarmee ook de
functie van deze eiwitten.
Figuur 2: De vier niveaus
van eiwitvouwing

De vouwing van eiwitten bepaalt dus welke vorm ze uiteindelijk krijgen en daarmee welke functie ze
kunnen uitoefenen. Dit is verglijkbaar met een sleutel die precies past op een slot. Als bij die sleutel
een tand verbogen wordt, dan zal deze niet meer op het slot passen en daarmee zijn functie verliezen.
Dit geldt ook voor eiwitten. Als een stuk van een eiwit verbogen is door bijvoorbeeld een verkeerde
vouwing, dan zal het zijn functie verliezen.
Maak nu vraag 1.4 t/m 1.6
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Verkeerde eiwitvouwing
Nu het belang van de vouwing van eiwitten voor hun functie duidelijk is, komen we bij het volgende:
hoe ziet een eiwit er eigenlijk uit? Wat is de driedimensionale structuur van zoiets kleins en hoe kun je
daar een voorstelling van maken? Het is onderzoekers gelukt om de structuur van een heleboel
eiwitten te achterhalen en om te zetten in een animatie. In dit soort animaties kan de structuur van een
eiwit op verschillende manieren worden weergeven zoals te zien is in Figuur 3. Het weergegeven eiwit
is een klein moleculair motortje en heeft twee voeten en een lijfje waar hij een blaasje vol pakketjes
mee vast kan houden. Vaak zul je de drie weergegeven verschillende representaties door elkaar
tegenkomen in de literatuur. Dit omdat, afhankelijk van de context, een bepaald model geschikt is om
duidelijk te maken wat de structuur en de vouwing van een bepaald eiwit zijn.
a)

b)

c)

Figuur 3: Drie verschillende weergaven van hetzelfde eiwit, een kinesin motoreiwit. Met het
ribbonmodel (a) kun je verschillende secundaire structuren goed van elkaar onderscheiden, terwijl het
stickmodel (b) de onderlinge verbindingen tussen de aminozuren inzichtelijk maakt. Het spacefilling
model (c) geeft een beeld van de ruimte die het eiwit inneemt en vormt daarmee de beste benadering
van het werkelijke voorkomen van een eiwit.
Zoals eerder gezegd is die ruimtelijke structuur van groot belang voor de functie van een eiwit, dus is
het handig om deze weer te kunnen geven. Hoe weet je namelijk dat er iets aan de structuur
veranderd is als je niet weet wat deze is? Zelfs als je de structuur van een eiwit hebt gevisualiseerd
heb je nog niet direct een oplossing voor eventuele verkeerde vouwing. Je zou dan wel kunnen zien
dat er iets aan de structuur verandert, maar je weet nog niet hoe dit komt. Wat zou er bijvoorbeeld
gebeuren als er in de primaire structuur, dus op het eerste vouwniveau, één aminozuur vervangen zou
worden door een ander aminozuur? In het geval van het motoreiwit zou het kunnen dat deze een
mank pootje krijgt en dus niet meer goed kan lopen. Het kan ook gebeuren dat een stuk van het eiwit
afbreekt. Dit zou bij het motoreiwit kunnen leiden tot het ontbreken van een pootje waardoor het
motoreiwit helemaal niet meer kan lopen. Ook komt het wel eens voor dat een stuk van het eiwit wordt
verdubbeld wat zou kunnen leiden tot niet twee maar drie pootjes en ook dat zou het lopen een stuk
moeilijker maken. Een voorbeeld van een ziekte waarbij de eiwitvouwing niet naar behoren verloopt, is
kanker. Kanker ontstaat door fouten (mutaties) in het DNA die resulteren in veranderingen in de
structuur en bijbehorende functie van eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de controle op celdeling.
Hierdoor zullen kankercellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en dit blijven doen. Met andere
woorden; er is sprake van een ongecontroleerde celdeling. Maar voor er gekeken kan worden naar de
ongecontroleerde celdeling bij kanker, is het belangrijk dat de ‘gezonde’ celdeling besproken wordt.
Immers, hoe weet je wat er mis gaat als je niet weet hoe het er normaal gesproken aan toe gaat.
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De cel + celdeling
Zonder cellen en celdeling zou het leven zoals wij het kennen niet bestaan. We kunnen ons zonder
celdeling namelijk niet voortplanten. Sterker nog, zonder celdeling zouden we niet langer kunnen
leven dan onze cellen leven. In Figuur 4 vind je een schematische weergave van de celcyclus. Bij de
cellen in je lichaam begint het met mitose of kerndeling, waarbij het kernmembraan verdwijnt en het
verdubbelde erfelijk materiaal gelijk verdeeld wordt over de dochterkernen. Hierna volgt de cytokinese
(C-fase) waarbij het cytosol en de organellen worden gescheiden over de dochtercellen. Dan volgt de
interfase met de G1-fase (G van het Engels gap=kloof), de S-fase (S=synthese) en de G2-fase. De
G1-fase is de periode tussen mitose en DNA-replicatie. Gedurende de G1-fase vindt cytoplasmagroei
plaats en bereidt de cel zich voor op de volgende stap door enzymen aan te maken. Hierbij worden de
dochtercellen net zo groot als de moedercel. De S-fase is de periode waarin DNA replicatie (synthese)
plaatsvindt en daarmee verdubbeling van het genoom. De G2-fase is de periode tussen DNAreplicatie en mitose. In deze fase vindt snelle controle van het gerepliceerde DNA plaats en
voorbereiding op de eigenlijke deling. Eventuele fouten worden hersteld voordat de uiteindelijke deling
zal starten. Mochten er toch fouten blijven zitten dan is er nog een laatste redmiddel; de G0-fase
waarbij de celdeling stop wordt gezet en de cel in rust gaat.

Figuur 4: Schematische voorstelling van de celcyclus. De lengte van de pijlen in de cirkel geeft een
indicatie van de duur van elke fase.

Tumorsuppressorgenen
Om de celdeling te controleren zijn er zogenoemde tumorsuppressorgenen die op het genoom liggen.
Een tumorsuppressorgen is een gen dat ongeremde deling van de cel voorkomt en daarmee het
ontstaan van een tumor verhindert. Het eiwit dat door dit gen gecodeerd wordt heeft namelijk een
controlerende invloed op de celdeling. Het kan mutaties voorkomen door tijdens de verdubbeling te
controleren op fouten en deze te herstellen. Is een mutatie in het DNA te groot dan kan een
tumorsupressorgen gecontroleerde celdood (apoptose) in gang zetten. Op deze wijze zorgt het
tumorsupressoreiwit dat de cel met deze mutatie niet kan uitgroeien tot een tumorcel.
Een voorbeeld van een belangrijk tumorsuppressorgen is p53. Het bijbehorende eiwit staat centraal in
de controle van celgroei en reguleert celdood. Bij DNA-schade heeft p53 dus twee ‘keuzes’. De ene
keuze is het stopzetten van de celgroei, waarbij het DNA hersteld kan worden, oftewel de G0-fase. De
andere keus, als de schade niet meer hersteld kan worden, is apoptose oftewel gereguleerde celdood.
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Kanker – ongecontroleerde celdeling
In de celdeling die hiervoor onder de loep genomen is, zitten een aantal controle punten ingebouwd
om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt en er geen fouten in het DNA ontstaan.
Er is besproken dat eiwitten, dus ook de eiwitten met de controlefunctie, afkomstig zijn van afgelezen
genen in het DNA. Maar wat als op de plek van die genen het DNA beschadigd is? Het zou goed
kunnen dat die eiwitten dan niet meer gemaakt kunnen worden. Of dat ze wel gemaakt worden maar
dat de aminozuursequentie niet meer klopt waardoor deze zich anders gaat vouwen. Die verkeerde
vouwing kan ertoe leiden dat de eiwitten hun functie verliezen. Denk maar aan het motoreiwit met het
manke pootje. Zo kan het dus gebeuren dat de controlepunten van de celcyclus wegvallen, waardoor
de cel zonder remming kan blijven delen.
Nu zijn er veel verschillende vormen van kanker waarvan de een gevaarlijker is voor het organisme
dan de ander. Ook de behandeling zal voor elke vorm van kanker anders zijn. Een kankergezwel op
de huid is bijvoorbeeld gemakkelijk te verwijderen dan een kankergezwel in de hersenen. Zo is
borstkanker vaak plaatselijk te bestralen, maar is voor bloedkanker algehele bestraling van het
lichaam nodig. Deze verschillen zullen ook op eiwit niveau terug te vinden zijn. Het maakt verschil of
er maar één gen beschadigd is of meerdere. Eén eiwit met een verkeerde vouwing of meerdere
eiwitten met verkeerde vouwing. Maar hoe kom je er nu achter welk eiwit in gezonde cellen wel goed
gevouwen is, maar in kankercellen niet?
Om erachter te komen wat de verschillen zijn, kunnen de eiwitten in de cellen van gezonde en zieke
mensen met elkaar vergeleken worden door middel van wetenschappelijk onderzoek.
Maak nu vraag 1.7
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Lactose-intolerantie
Lactose is een melksuiker dat niet verteerd kan worden zonder dat het eerst in stukken geknipt is. Als
het goed geknipt wordt, krijg je van één lactose, twee suikers; glucose en galactose genaamd. Om het
in stukken te knippen, is het eiwit lactase nodig. De meeste mensen worden geboren met genoeg
vermogen het eiwit lactase aan te maken om zonder problemen moedermelk te kunnen drinken. Maar
dit vermogen neemt af naarmate je ouder wordt. Ben je niet in staat lactase aan te maken, waardoor
je lactose niet kan stukknippen, dan ben je lactose-intolerant. Dit is dus iets anders dan een allergie,
waarbij sprake is van een afweerreactie van het lichaam. Mensen die lactose-intolerant zijn krijgen last
van buikkrampen en misselijkheid. Gelukkig is dit te voorkomen door producten waar lactose in zit te
vermijden.

+

Eiwit lactase
(enzym)

Melksuiker lactose
(onverteerbaar)

Suikers
(verteerbaar)

Maar hoe kan je nu in een laboratorium onderzoeken of het eiwit zijn werk goed doet? Het is niet heel
erg veilig om te proeven, dus zou het fijn zijn als dit proces zichtbaar gemaakt kan worden. Om dit
voor elkaar te krijgen, heb je een aantal dingen nodig:




Lactose (of iets vergelijkbaars)
Eiwit lactase (of iets vergelijkbaars)
Een zichtbaar knip-product

Een stof met een lastige naam die heel erg lijkt op lactose is ortho-Nitrophenol-β-galactosidase
(ONPG). Normaal gesproken is ONPG kleurloos, maar als het geknipt wordt, zal naast suiker ook een
gele kleurstof ontstaan. Dit is iets wat duidelijk zichtbaar is.
Het eiwit lactase valt onder een grote groep eiwitten die β-galactosidasen genoemd worden. In
onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van β-galactosidase omdat die vrij gemakkelijk uit bacteriën
gehaald kan worden. De reactie die je nu bij elkaar gekregen hebt, ziet er dus als volgt uit:

ONPG (kleurloos)

Suiker

ONP (geel)
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Onderzoek
Om goed inzicht te krijgen in hoe onderzoekers erachter kunnen komen wat er precies verkeerd gaat
bij kanker op eiwitniveau, zal na het afronden van deze les een practicum plaats vinden waarbij je zelf
een klein onderzoek uit gaat voeren. Onderzoekers gebruiken bijvoorbeeld testen om na te gaan of
het eiwit nog in een cel zit of dat een eiwit in een cel nog actief/functioneel is. Om je alvast een idee te
geven van onderzoeken die gedaan worden, staat hieronder een voorbeeld dat betrekking heeft op
kankeronderzoek.

Lees de tekst goed door en beantwoord de bijbehorende vragen.
Tijdens de daadwerkelijke uitvoering van het practicum word je aanvullend begeleid door een presentatie.

Immunofluorescentie
In het eerste experiment dat je straks zult uitvoeren, vergelijk je de eiwitten in de cellen van gezonde
en zieke mensen met elkaar. De techniek die je daarbij zult gebruiken is immunofluorescentiekleuring.
Bij deze techniek maak je gebruik van een antistof. Dit is een eiwit dat specifiek bindt aan een ander
specifiek eiwit. Aan de antistof is een fluorescerend molecuul gekoppeld, wat ervoor zorgt dat je met
een speciale microscoop (fluorescentiemicroscoop) kunt zien waar de antistof zich gebonden heeft en
waar dus het eiwit zit waaraan de antistof zich specifiek bindt. Afhankelijk van welke stof het precies
is, kan de kleur van de fluorescente stof variëren (Figuur 5).

Figuur 5: Het principe van immunofluorescentiekleuring. Een antistof die specifiek aan een bepaald
eiwit bindt, bevat een gekoppeld fluorescent molecuul die zichtbaar maakt waar het specifieke eiwit
zich bevindt. De antistof zal niet binden aan andere eiwitten dan het eiwit waarvoor hij specifiek
gevoelig is.
In het experiment maak je gebruik van een antistof die
specifiek aan het eiwit tubuline bindt. Tubuline speelt
een belangrijke rol bij de celdeling en is onderdeel van
het skelet van de cellen – het cytoskelet. We weten
dat tubuline aanwezig is in gezonde menselijk cellen
maar het is interessant om te kijken of dit ook het
geval is bij kankercellen. Om dit te onderzoeken
worden kankercellen blootgesteld aan de antistof met
de fluorescente kleur. Na afloop van het experiment
zul je een groene kleur waarnemen waar de antistof
zich gebonden heeft en waar tubuline aanwezig is
(Figuur 6). Bij cellen waarin geen tubuline aanwezig is
zul je niets waarnemen. Zo kun je goed onderscheid
maken tussen cellen die een bepaald eiwit wel of niet
hebben.

Figuur 6: Cellen waarin tubuline zichtbaar is
door binding van een groen fluorescente
gelabelde antistof.
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Practicum
Bij het practicum dat op deze les volgt, zal je jezelf verplaatsen in de onderzoeker en bovengenoemde
experimenten uitvoeren. Je zult dus met immunofluorescentie en eiwit-reacties te maken krijgen en
ervaren hoe deze experimenten in zijn werk gaan.
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Vragen les 1
Vraag 1.1

Benoem in onderstaande figuur de celorganellen 2, 5, 6, 8, 9 en 11.

Vraag 1.2

Wat is DNA en wat zijn genen?

Vraag 1.3

Welke belangrijke rol spelen DNA en eiwitten bij de processen die zich in de cel
afspelen?

Vraag 1.4

Wat zijn aminozuren en hoeveel verschillende aminozuren bestaan er?

Vraag 1.5

Denk je dat de verandering van één aminozuur (ook) invloed heeft op de rest van de
niveaus van eiwitvouwing?

Vraag 1.6

Welk van onderstaande transportmiddelen zal zijn functie beter kunnen vervullen en
waarom? Wat heeft dit met eiwitten te maken?

Vraag 1.7

Waarin denk je dat eiwitten van gezonde en zieke mensen van elkaar kunnen
verschillen?
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Les 2 en 3: Practicum
Experiment 1a: Immunofluorescentiekleuring
De verschillen tussen cellen van gezonde en zieke mensen
Doel van het experiment
De cellen van gezonde en zieke mensen verschillen van elkaar. Deze verschillen kunnen zich op veel
manieren presenteren, bijvoorbeeld in de vorm of de grootte van de cellen of in de samenstelling van
de cellen. Menselijke tumorcellen dienen als voorbeeld van een cel waar een eiwit (tubuline) niet
gemaakt wordt en dus de samenstelling verschilt ten opzichte van gezonde cellen. Het verschil tussen
gezonde en zieke cellen is niet met het blote oog zichtbaar, maar kan wel worden aangetoond met
behulp van fluorescentiekleuring. Daarom zullen jullie een proefje uitvoeren met gefixeerde, dode,
HeLa cellen.
De groene fluorescente stof FITC is gekoppeld aan een antistof dat specifiek bindt aan het tubuline
eiwit. Wanneer een cel dit eiwit bevat, zie je na de reactie in de cellen een groene kleur verschijnen
onder de fluorescentiemicroscoop. Bij cellen waarin geen/weinig tubuline aanwezig is, vindt de
kleuring niet/minder plaats.
Maak nu eerst vraag 1.1
Benodigdheden







Een dekglaasje met gefixeerde tumorcellen (HELA) 
PBS/tween buffer 
Pasteur pipet
Anti-tubuline gelabeld met FITC (AB)
Propidium-jodide (PI)
Fluorescentiemicroscoop 

Instructies en uitwerking
Volg altijd nauwkeurig de aanwijzingen van de assistenten en neem de informatie in de
presentatie goed in je op!


Was het dekglaasje met gefixeerde tumorcellen door 1 à 2 mL PBS/tween-buffer in het
schaaltje te pipetteren met een pasteur pipet. Zwenk 10 seconden en verwijder de vloeistof
met hetzelfde pipet. Hierbij kan je het petrischaaltje licht schuin houden.




Verspreid 80 μl antistof (AB; FITC-geconjugeerd anti-tubuline) over de cellen op het
dekglaasje. 



Dek je petrischaaltje af met aluminiumfolie en incubeer minstens 15 minuten in het donker bij
kamertemperatuur.



Tijdens de incubatie zal experiment 2 uitgevoerd worden. Let er op dat je deze twee proeven
gescheiden houdt!
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Experiment 2: Lactose-intolerantie
Het bepalen van de noodzaak van de juiste 3D-structuur van een eiwit
Doel van het experiment
Om te achterhalen wat nu precies het verschil is tussen een actief (goed gevouwen) en inactief
(verkeerd gevouwen) eiwit, is deze proef ontworpen. Ter vervanging van lactose wordt gebruik
gemaakt van ONPG en ter vervanging van het knipeiwit lactase wordt gebruik gemaakt van βgalactosidase. Vervolgens wordt β-galactosidase ontvouwen door het te verhitten en kun je zelf zien
wat dit voor gevolg heeft.
Maak nu eerst vraag 2.1
Benodigdheden







Z-buffer mix: voor de juiste reactie omstandigheden. (Na2HPO4, NaH2PO4, KCl, MgSO4 en βmercaptoethanol ingesteld op pH 7)
ONPG oplossing (4 mg/ml)
β-galactosidase oplossing (0,2U/ml)
2 eppendorfbuisjes
Pipetmannen
Hitteblok

Instructies en uitwerking
Volg altijd nauwkeurig de aanwijzingen van de assistenten en neem de informatie in de
presentatie goed in je op!


Zet de twee eppendorfbuisjes open in het rekje en nummer ze met een stift # 1 en # 2



Pipetteer in beide buisjes 5μl β-galactosidase oplossing.



Zet buisje # 1 voor (minimaal) 5 minuten in het hitteblok.



Pipetteer in # 2: 200μl Z-buffer



Pipetteer in # 2: 40μl ONPG oplossing.



Sluit # 2 en meng de vloeistoffen door tegen het buisje te tikken.



Pipetteer in # 1: 200μl Z-buffer



Pipetteer in # 1: 40μl ONPG oplossing.



Sluit # 1 en meng de vloeistoffen door tegen het buisje te tikken.

Maak nu vraag 2.2
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Experiment 1b: Immunofluorescentiekleuring
De verschillen tussen cellen van gezonde en zieke mensen
Het vervolg van experiment 1a


Haal je dekglaasje uit het donker en was het 3x keer met de PBS/tween-buffer door 1 à 2 mL
PBS/tween-buffer in het schaaltje te pipetteren met een pasteur pipet. Zwenk 10 seconden en
verwijder de vloeistof met hetzelfde pipet. Hierbij kan je het petrischaaltje licht schuin houden.
Zorg ervoor dat het dekglaasje niet kan opdrogen. 

Let bij de volgende stap goed op de aanwijzingen van de assistent!


Verspreid 80 µl propidium-jodide (PI) over de cellen op het dekglaasje en laat dit maximaal(!)
20 seconden in het donker incuberen.



Haal je dekglaasje weer uit het donker en was het nu 3x met PBS/tween-buffer.



Bekijk het objectglaasje met de gefixeerde kankercellen samen met een van de assistenten
onder de fluorescentiemicroscoop bij een vergroting van 1000x. Teken hoe de cellen er nu
uitzien. Gebruik bij voorkeur kleurpotloden. 




Heb je dit gedaan, zorg ervoor dat je cellen in het donker staan tot de assistent bij je langs komt om er
een preparaat voor onder de fluorescentiemicroscoop van te maken.
Maak nu de vragen 1.2 en 1.3
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Vragen les 2 en 3
Experiment 1
Vraag 1.1

Formuleer de onderzoeksvraag van experiment 1.

Vraag 1.2

Zie je in de HELA cellen de tubuline aangekleurd? Geef het verschil aan met het
aangekleurde fibronectine en leg uit wat dit betekent.

Vraag 1.3

Conclusie: Je hebt zojuist onderzocht wat het verschil is tussen de cellen van een
gezond persoon en die van een ziek persoon. Wat is je conclusie uit dit experiment?
Denk hierbij aan de onderzoeksvraag die je bij vraag 1.1 hebt geformuleerd.

Experiment 2
Vraag 2.1

Formuleer de onderzoeksvraag van experiment 2.

Vraag 2.2

Conclusie: Je hebt zojuist onderzocht hoe je de werking van een eiwit zichtbaar kunt
maken en het effect gezien van het gebrek van de juiste 3D-structuur. Wat is je
conclusie uit dit experiment? Denk hierbij aan de onderzoeksvraag die je bij vraag 2.1
hebt geformuleerd.
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Les 4: Afsluitende les
Na voltooiing van zowel de voorbereidende les als het practicum, volgt een afsluitende les. De docent
heeft hiervoor een aantal keuzemogelijkheden, waardoor hier een aparte handleiding voor uitgereikt
zal worden. Voor meer informatie over de onderwerpen uit het practicum kun je ook terecht op
www.allesoverdna.nl

Ontdek de nieuwe wereld van genomics

| 17

