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▀ VOORWOORD
Twee jaar terug kreeg ik “Het Gen” van Siddhartha Mukherjee in
handen en ik was direct verkocht. Op onnavolgbare wijze neemt de
oncoloog en Pulitzerprijswinnaar ons mee op een tocht die in 1843
start bij Mendel in het Augustijnerklooster in Brno en die eindigt in
2015 in de Chinese Soen Jat-sen Universiteit, waar Junjiu Huang via
CRISPR/Cas9 in menselijke embryo’s een gen probeert te corrigeren
dat verantwoordelijk is voor een bloedaandoening.
Op magistrale wijze brengt hij ons het verhaal van de mensen achter
de grote ontwikkelingen in de genetica; een verhaal van toeval, doorzettingsvermogen, mislukking, succes en wanhoop. Een verhaal van
geloof in de wetenschap en in het menselijk vernuft.
Mukherjee’s relaas bracht me op het idee van deze tekst: een overzicht
van belangrijke verwezenlijkingen op het gebied van de genetica,
waarbij het accent ditmaal vooral komt te liggen op de wetenschappelijke methode, maar waar toch ook af en toe wordt ingegaan op ‘la
petite histoire’.

Victor Rasquin
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INLEIDING

De genetica (van het Grieks γενεά-geneá-‘afstamming’ of γένεσις-génesis-‘oorsprong’)
is een tak van de biologie die zich bezig houdt met de studie van
• de dragers van de erfelĳke informatie: de genen.
• de manier waarop deze informatie wordt overgedragen van generatie op generatie.
• de mechanismen die aan de basis liggen van wĳzigingen in de erfelĳke informatie.
De genetische informatie bepaalt niet alleen welke processen op een gegeven ogenblik in
de cel dienen te gebeuren, maar ook hoe het individu er uiteindelĳk zal uitzien.
Een beter inzicht in de onderliggende mechanismen van de expressie van de genetische
informatie helpt ons bovendien het verschĳnsel ‘leven’ beter te begrĳpen.
De genetica is geen scherp afgebakende wetenschap. Ze is nauw verweven met andere
disciplines zoals celbiologie, evolutie, systematiek, fysiologie en ecologie en kan beschouwd worden als een bindmiddel binnen de biologie.
Ik heb dan ook geprobeerd het thema zo gediversifieerd mogelĳk te behandelen, zodat
zowel leerkrachten als leerlingen er iets aan hebben. Gewoontegetrouw heb ik ook gezorgd voor talrĳke illustraties en schema’s, die de behandelde onderwerpen zeker zullen
verduidelĳken.
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VAN DE PREHISTORIE → 5e eeuw v.C.

Sinds duizenden jaren weet de mens dat eigenschappen van generatie op generatie worden doorgegeven en dat er voor een bepaalde planten- of diersoort veel variaties van die
eigenschappen bestonden.
Archeologische vondsten tonen aan dat de mens al zeer vroeg dieren domesticeerde en
bepaalde kruisingen uitvoerde met het oog op het bekomen van gewenste eigenschappen. Dit gold bĳvoorbeeld voor runderen, kamelen, paarden, honden... Evenzo werden
varianten van planten gekweekt die bĳvoorbeeld meer (of grotere) zaden of vruchten
produceerden, of die sterke vezels konden leveren.

Tĳdlĳn die bij benadering een idee geeft van de periode en de locatie
van de eerste domesticatie van enkele planten en dieren
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DE GRIEKSE KLASSIEKE PERIODE (5e en 4e eeuw v.C.)

In de prehistorie was de mens vooral begaan met de praktische kant van fokken en telen
en we moeten wachten op geschriften van enkele Grieken in de 5e en 4e eeuw voor Christus, om geconfronteerd te worden met de eerste theorieën in verband met de erfelĳkheid.
De belangrĳkste in dit verband waren de ideeën van Hippocrates en van Aristoteles, die
- zoals je hieronder kan zien - beiden hun eigen visie hadden op het gebeuren.

Mannelijk semen wordt in verschillende delen van het lichaam gevormd en
wordt door het bloed naar de teelballen gevoerd.
Actieve lichaamssappen (dragers van erfelijke kenmerken) worden aan het
lichaam onttrokken en eveneens naar de testikels gevoerd. Het mannelijk
zaad bevat alzo alle bouwstenen voor een nieuw individu.
Met deze bouwstenen wordt in de baarmoeder van de vrouw
een nieuw individu gevormd. Tijdens het leven verworven
eigenschappen van de vader, zoals een gespierd
lichaam, worden ook overgeërfd

Hippocrates
ca. 460 v.C. - ca. 375 v.C.

Aristoteles
384 v.C. - 322 v.C.

Mannelijk semen wordt in de teelballen gevormd
uit het bloed en het bezit een levensverwekkende
kracht onder de vorm van een ‘vitale warmte’.
Door deze vitale warmte wordt het menstruatiebloed
van de vrouw gekneed en omgevormd tot een wezen met
kenmerken van de ouders.
Hoe het individu er uiteindelijk uitziet wordt voornamelijk bepaald door de
vitale warmte, maar ook door het materiaal dat via het menstruatiebloed
door de moeder wordt geleverd en het voedsel dat ze eet.
Het geslacht van het kind hangt af van de intensiteit van de vitale warmte.
Een hoge intensiteit resulteert in een jongen, een kleinere in een meisje.

Mĳlpalen in de genetica
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In tegenstelling tot Hippocrates vertrok Aristoteles van het idee, dat de vorming van een
nieuw individu steeds vanaf nul begon en dit met materiaal dat zowel van de vader als van
de moeder afkomstig was. Hĳ verwierp ook de stelling dat eigenschappen die tĳdens het
leven van de vader verworven werden, automatisch doorgegeven werden aan de kinderen.

e

DE LATE OUDHEID TOT DE 17e EEUW

Fixisme, preformationisme en epigenese

Tot het begin van de 17e eeuw doken hoegenaamd geen nieuwe inzichten op. Wel werden
nieuwe kweek- en foktechnieken van planten en dieren uitgebreid toegepast, waarbĳ men
meer en meer inzicht kreeg in de overdracht van erfelĳke eigenschappen. Alleen waren
die vaststellingen moeilĳk te verzoenen met de toen gangbare religieuze opvatting, die
steunde op het scheppingsverhaal uit de bĳbel, en die stelde dat elke soort onveranderlĳk
sinds het begin der tĳden bestond (= fixisme).
Het probleem werd op een inventieve manier opgelost: het mannelĳk semen bevat minuscule complete mensjes (homunculi), die in de baarmoeder uitgroeiden tot baby’s. Het
ging zelfs zover, dat het in de 17e eeuw wemelde van afbeeldingen van microscopische
observaties van zaadcellen1, waarin men een homunculus meende te herkennen.
Doordat de homunculi voorgevormde miniatuurmensjes waren, geeft men deze strekking
de naam preformationisme.

Rechts een afbeelding van een homunculus van de hand van
Nicolaas Hartsoeker (Gouda 26 maart 1656 - Utrecht 10 december 1725)
in “Essay de Dioptrique”, een werk dat hij in 1694 publiceerde tĳdens zĳn verblijf in Parĳs.

1 De eerste microscoop werd vermoedelĳk op het einde van de 16e eeuw ontworpen door Hans en Zacharias Hansen
(respectievelĳk vader en zoon).
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Dit idee van preformatie werd tegengesproken door de Engelse anatoom William Harvey (1578 - 1657). Voortbordurend op de ideeën van Aristoteles stelde deze in 1651 in
zĳn ‘Exercitationes de Generatione Animalium’ dat een organisme tot stand komt vertrekkend van elementen die in het ei aanwezig zĳn. De assemblage van deze elementen en
de differentiëring tot weefsels en organen gebeurde tĳdens de embryonale ontwikkeling2.
Dit idee vormde de basis voor de theorie van de epigenese.

r

DE DAGERAAD VAN DE MODERNE GENETICA (19e eeuw)

Darwin en Mendel

De Engelse naturalist Charles Darwin en de Oostenrĳkse monnik Gregor Mendel waren
tĳdgenoten in de 19e eeuw. De eerste werd reeds tĳdens zĳn leven beroemd door zĳn evolutietheorie terwĳl het werk van de tweede over de overdracht van erfelĳke kenmerken
slechts weinig belangstelling kende en vervolgens zelfs tot het begin van de twintigste eeuw
in de vergetelheid geraakte. Meer nog: het werk van Mendel bevatte mogelĳke oplossingen
voor problemen waarmee Darwin worstelde, maar naar het schĳnt heeft Darwin nooit de
publicatie van Mendel gelezen (hoewel ze ergens in zĳn bibliotheek zat).
Van Mendel weten we dan weer, dat hĳ wel op de hoogte was van het werk van Darwin.
2 Voor zĳn theorie steunde hĳ op waarnemingen van de ontwikkeling van herten- en kippenembryo’s
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De weg naar Darwins levenswerk

12 februari 1809
Charles Darwin wordt geboren
in Shrewsbury - Engeland

Op geïsoleerde plaatsen ontdekt hij
soorten die nergens elders voorkomen
(vb. de Galápagos pinguïn)

Hij verzamelt talrijke gegevens
waaruit hij afleidt dat een soort
wel degelijk kan veranderen

Mĳlpalen in de genetica

1831
Studeert af als theoloog
aan de universiteit van Cambridge

Gedurende zijn tocht doet hij heel wat ontdekkingen. Zo stelt hij o.m. vast dat er een grote
gelijkenis bestaat tussen sommige enorme
fossielen en nu voorkomende kleine soorten.

Op zijn terugreis maakt hij een studie
over het kweken van duiven en andere
huisdieren, wat hem het concept van
‘artificiële selectie’ bijbrengt.

27 december 1831
Vertrekt als naturalist voor een 5-jarige
wereldreis aan boord van HMS Beagle

Tijdens de reis leest Darwin
“The Priciples of Geology”, een
boek van Lyell, en beseft dat de vorming
van de aarde een langdurig proces is.

Hij extrapoleert de bevindingen van
Thomas Malthus’ “Essay on the
Principles of Population” naar andere
soorten dan de mens.

7

Dit alles maakt dat Darwin reeds in 1839 met het denkbeeld van een ‘evolutie door natuurlĳke selectie’ speelt, maar het is pas in 1858, wanneer Alfred R. Wallace hem een
essay met analoge bevindingen opstuurt, dat hij besluit zijn ideeën openbaar te maken.
Hij doet dit samen met Wallace in juli 1858 in ‘The Linnean Society’ in Londen. Hun
betoog veroorzaakt wat polemieken, maar het blĳft wachten tot Darwin een jaar later zijn
bevindingen en theorieën publiceert
█ 1859 - Publicatie van “On the Origin of Species […]”

De publicatie van “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life” was de letterlijke stok in het hoenderhok.
In een mum van tijd was de publicatie uitverkocht en lag zijn werk op ieders lippen.
Het is de grote verdienste geweest van Darwin, dat hij - vertrekkend van zijn waarnemingen en lectuur - een paar innovatieve conclusies formuleerde:

GEGEVEN I

CONCLUSIE I

Populaties bezitten de mogelijkheid om over verschillende generaties
exponentieel in aantal toe te nemen, en
toch stelt men vast dat het aantal individuen
binnen een populatie relatief constant blijft.

Productie van meer individuen dan de draagkracht van de
omgeving toelaat, leidt binnen een
populatie tot een strijd om het voortbestaan (strijd om voedsel, ruimte,
partner…) tussen de individuen
van een populatie =
struggle for life

→

De hoeveelheid grondstoffen,
voedingsstoffen, beschikbare
ruimte is beperkt.

CONCLUSIE II

GEGEVEN II
Binnen een populatie verschillen de individuen onderling in
talrijke kenmerken (= variabiliteit
binnen de soort).
Veel van deze kenmerken
blijken erfelijk te zijn.

→

De kans op overleven wordt gedeeltelijk
door deze erfelijke kenmerken bepaald.
Individuen met kenmerken die ‘gunstig’ zijn in de
gegeven omstandigheden zullen meer kans maken
om te overleven en zich voort te planten =
survival of the fittest
Het aantal nakomelingen met ‘gunstige’ kenmerken zal
binnen de populatie groter zijn dan dat van andere
individuen, zodat er met verloop van tijd binnen de
populatie een verschuiving zal optreden naar
individuen met een groot aantal van
deze ‘gunstige’ kenmerken.

Mĳlpalen in de genetica
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Sinds Darwin is de biologische wereld geen statisch gegeven meer, maar een dynamisch
proces, voortdurend in evolutie. Zijn theorieën vormden de aanzet tot heel wat nieuwe
denkpistes en leidden tot een frenetieke zoektocht naar de oorzaken van het ontstaan
van variaties. Want dit was iets waar Darwin geen bevredigend antwoord voor had.
Het werk van Mendel3

Mendel was een Oostenrijkse augustijnermonnik die
na zijn priesterwijding een tweetal jaren natuurwetenschappen studeerde aan de Weense universiteit.
Hij was gefascineerd door de manier waarop erfelijke eigenschappen van generatie op generatie werden
overgedragen. Net als Darwin had hij veel contact
met kwekers en fokkers. Dus van de praktische kant
van de zaak was hij goed op de hoogte.
Waar hij wel zijn twĳfels over had, was de toen gangbare mening dat de kenmerken bij nakomelingen
steeds een mengeling zijn van de kenmerken van de
ouders.
Deze hypothese zou na verloop van tijd immers uniforme generaties opleveren, zonder één enkele variatie. Bovendien sloot ze uit, dat de expressie van kenmerken een generatie kon overslaan,
iets wat men bij kruisingen frequent tegenkwam.
Eerst experimenteerde hij via kruisingen met muizen, maar hieraan werd snel een einde
gemaakt door de abt. Niet alleen omdat hij de muizen kweekte op zijn kamer, maar ook
omdat het een monnik niet betaamde dieren te doen paren om inzicht te verkrĳgen in de
erfelijkheid.
Vanaf 1856 schakelde hij dan maar over op experimenten met erwten en verhuisde hij de
setting van zijn proeven naar de kloostertuin.
Om een beter inzicht te krĳgen in de manier waarop kenmerken overerven, vertrok hĳ
van zaadvaste (raszuivere) erwten. Hij had deze gedurende 2 jaar zelf geteeld, zodat hij
zeker was dat de planten telkens een zuivere lĳn vormden (d.w.z. dat zij van generatie op
generatie dezelfde geselecteerde kenmerken vertoonden).
Voor zijn experimenten koos hij 7 kenmerken (bloemkleur, zaadvorm, kleur endosperm,
stengellengte, vorm rijpe peul, kleur onrijpe peul en plaats van de bloemen op de stengel),
waarbij hij zich telkens beperkte tot 2 varianten (eigenschappen), die geen tussenvormen
kenden (zie tabel bovenaan volgende bladzijde).

3 Mendel [20 juli 1822 Heinzendorf bij Odrau, Oostenrĳks Silezië (tegenwoordig Vražné-Hynčice, Tsjechië) - 6
januari 1884, Brünn, Moravië , Oostenrĳk-Hongarije (tegenwoordig Brno, Tsjechië) ]

Mĳlpalen in de genetica
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Bloemkleur
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Groen
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De zeven kenmerken (met telkens twee varianten) die Mendel
uitkoos voor zĳn kruisingsexperimenten met erwten

Erwten doen in de natuur gewoonlijk aan zelfbestuiving. Indien Mendel een kruisbestuiving wou uitvoeren diende hij de zelfbestuiving bij de erwten te voorkomen. Hij deed dit
door de meeldraden/helmknoppen weg te knippen, vooraleer ze rijp waren.
De zo ‘ontmande’ bloemen bestoof hij dan stuk voor stuk manueel door met een penseel
pollen over te brengen van de plant waarmee hij wilde kruisen:

Manier waarop Mendel zĳn kruisbestuivingen uitvoerde

Mĳlpalen in de genetica
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De zaadvaste ouders, die onderling gekruist werden noemt men de P-generatie4 (parentale generatie - van ‘parens’, Latijnse voor ‘ouder’ ). Na de bestuiving liet hij de planten
vruchten vormen, waarna hij de zaden (de erwten uit de peulen) plantte.
Uit deze zaden groeide een nieuwe reeks hybride planten: de F1-generatie5 (eerste filiale
generatie - van ‘filia’, Latijn voor ‘dochter’), die allemaal het uiterlijk hadden van één van
beide ouders; in ons voorbeeld hieronder de paarse bloemkleur:

Mendel voerde analoge kruisingen uit voor de andere geselecteerde kenmerken en telkens
bekwam hij in F1 hybriden die allemaal dezelfde variant van het bestudeerde kenmerk
vertoonden (= uniformiteitsprincipe)6. Bij dit type kruisingen was nergens iets te bespeuren van de andere variant. Mendel noemde de eigenschap die tot expressie kwam
dominant en de andere recessief.

4 en 5 De termen ‘parentaal’ en ‘filiaal’ werden in 1902 ingevoerd door de Britse genetici William Bateson en Edith
Rebecca Saunders
6 uniformiteitsprincipe: kruising van twee zaadvaste planten, die in 1 eigenschap verschillen, levert in F1 steeds
hybriden, die uiterlĳk dezelfde eigenschap vertonen.
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Het resultaat bleef ook hetzelfde als hij de rollen bij de ouderplanten omkeerde (als hij bĳ
de plant met de paarse bloemen de meeldraden verwijderde en deze kunstmatig bestoof
met stuifmeel van een plant met witte bloemen).
Met deze kruisingen bewees hij reeds dat nakomelingen niet noodzakelijk een mengeling
vertoonden van de ouderlijke eigenschappen (zoals toen gedacht werd), maar dat deze
afzonderlĳk kunnen overerven.
En wat met de recessieve eigenschappen?

Het is nu de verdienste geweest van Mendel dat hij zijn studie hier niet stopte, maar dat hĳ
verder experimenteerde met de F1-hybriden.
Hij liet deze aan zelfbestuiving doen en plantte de geproduceerde erwten in een reeks
afzonderlijke zaaibedden, waarbij hij telkens één bed gebruikte per hybride moederplant.
Zo bekwam hij uiteindelijk volgende resultaten voor de monohybride kruisingen7 van de
7 bestudeerde kenmerken:
Kenmerk /
aantal hybriden die
aan zelfbestuiving
deden

Resultaten F2
planten(delen)
Dominante Aantal
met
deze
dominante
eigenschap
eigenschap
aantal planten

bloemkleur
929

paars

axiaal

stengellengte
1 064

lang

geel

groen

787

6 022

428

opgeblazen

882

kort

Totaal →

5 474
14 949

2,84 : 1

277
aantal groene zaden

groen

2 001
aantal planten

geel

ingesnoerd

2,95 : 1

299
aantal gerimpelde
zaden

gerimpeld

3,01 : 1

2,82 : 1

152
aantal planten

aantal ronde zaden
rond

3,14 : 1

207
aantal planten

aantal planten

zaadvorm
253

terminaal

aantal planten

vorm rijpe peul
1 181

651

Verhouding

3,15 : 1

224
aantal planten

aantal gele zaden

kleur onrijpe peul
580

wit

aantal planten

kleur endosperm
258

705

Aantal planten(delen)
met deze recessieve
eigenschap
aantal planten

aantal planten

inplanting bloem
858

Recessieve
eigenschap

2,96 : 1

1 850
5 010

2,98 : 1

7 Een monohybride kruising is de kruising tussen twee identieke hybriden, afkomstig van de kruising tussen twee
zaadvaste ouders, die in één eigenschap verschillen.
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VASTSTELLING I
In de tweede generatie
duikt de recessieve vorm
(die in de eerste generatie
niet tot expressie kwam)
plots weer op.

VASTSTELLING II
In de tweede generatie
is (bij benadering) het aantal planten /
plantendelen met de dominante eigenschap steeds het drievoud van het
aantal planten / plantendelen dat
de recessieve eigenschap
vertoont.

AFLEIDING
De erfelijke informatie voor een eigenschap is steeds in het dubbel aanwezig in de
ouderlijke cellen onder de vorm van (erf)factoren.
Deze factoren gaan uit elkaar bij de vorming van de
gameten (geslachtscellen), zodat zowel de mannelijke
als de vrouwelijke gameet slechts één factor per eigenschap hebben (= splitsingswet)
De recessieve eigenschap was aanwezig in de
hybride planten van F1, maar kwam niet tot uiting
door de werking van de eveneens aanwezige dominante eigenschap.

Mendel stelde zijn (erf)factoren voor met letters; zo stelde hij een dominante factor voor
met een hoofdletter (bv. A) en de corresponderende contrasterende recessieve factor met
een kleine letter (bv. a).
Homo- en heterozygoot8

Een cel die voor een bepaald kenmerk twee identieke erffactoren bevat (bv. AA of aa) is
homozygoot voor dit kenmerk. Een cel die voor een kenmerk twee verschillende factoren
bevat (bv. Aa) is heterozygoot voor dit kenmerk.
Individuen die homozygoot zĳn voor alle beschouwde eigenschappen zijn raszuiver.
Voor raszuivere (zaad)planten wordt vaak de term zaadvast gebruikt. Niet raszuivere
organismen (heterozygoten) zijn hybriden of bastaards.
Het gebruik van letters om eigenschappen weer te geven, liet Mendel toe de resultaten
van zijn diverse kruisingen beter voor te stellen. Bovendien was het ook veel handiger een
combinatie van kenmerken door symbolen voor te stellen, dan telkens de volledige naam
van de respectievelijke eigenschappen te moeten opschrijven. Zo stelde hij bv. een plant
die ronde erwten, met een groen endosperm en een grĳs-bruine zaadhuid produceerde
voor door AabCc…

8 Deze termen zĳn niet afkomstig van Mendel en werden pas later ingevoerd, maar het is wel handig dat we hun
betekenis in deze context kennen om wat volgt te verduidelĳken.
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Nu we dit weten kunnen we de kruising tussen twee zaadvaste planten die in één eigenschap (de
bloemkleur) van elkaar verschillen met een eenvoudig schema weergeven.
De dominante bloemkleur is paars en Mendel stelde die voor met A; voor de recessieve vorm
(wit) gebruikte hij a.

De zelfbestuiving van de hybriden in F1 komt in feite neer op een kruising met zichzelf en
deze monohybride kruising kan - rekening houdend met Mendels conclusies - voorgesteld
worden volgens:
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Di- en polyhibride kruisingen

En Mendel? Hij ging door met zijn monnikenwerk...
Hij voerde ook verschillende dihybride en enkele polyhibride kruisingen uit, waarbij hĳ
vertrok van zaadvaste ouders die respectievelijk in twee, dan wel in meerdere eigenschappen van elkaar verschilden.
Zo kruiste hij zaadvaste erwten die uitsluitend ronde, gele erwten produceerden
met zaadvaste planten die enkel gerimpelde, groene erwten voortbrachten. Van de twee
gekozen kenmerken (kleur van het endosperm en vorm van de zaden) wist hij dat de
eigenschappen ‘geel’ en ‘rond’ dominant waren en de contrasterende eigenschappen ‘gerimpeld’ en ‘groen’ recessief.
Zoals hij verwachtte bekwam hij in de eerste generatie uitsluitend ronde, gele erwten.
‘Rond’ stelde hij voor door ‘A’, ‘geel’ door ‘B’, ‘gerimpeld’ door ‘a’ en groen door ‘b’.
Uit de zaden van F1 groeiden 15 planten die hij aan zelfbestuiving liet doen. Deze produceerden samen 556 zaden:

Het verschijnen van de nieuwe combinaties gerimpeld + geel en rond + groen leverden
hem het bewijs dat kenmerken onafhankelĳk van elkaar overerven.
Enkel van de ‘gerimpelde groene’ erwten - die een combinatie van beide recessieve eigenschappen vertoonden - kon hij met zekerheid zeggen dat ze de factorencombinatie aabb
moesten hebben.
Van de erwten die slechts één van de recessieve eigenschappen vertoonden, wist hij enkel
dat ze homozygoot moesten zijn voor die recessieve eigenschap. Zo konden de ‘gerimpelde gele’ erwten afkomstig zijn van planten met de factorencombinatie aaBB of aaBb
en de ‘ronde groene’ erwten van planten met de factorencombinatie AAbb of Aabb.
Voor informatie over de dominante eigenschap moest hij bijkomende kruisingen uitvoeren.
Hetzelfde probleem stelde zich voor de planten die de twee dominante eigenschappen vertoonden, namelijk de planten met ‘ronde gele’ zaden. Deze kunnen immers de volgende
factorencombinaties vertonen: AABB, AABb, AaBb, AaBB
Door de betrokken erwten te planten, de resulterende planten aan zelfbestuiving te laten
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doen en de geproduceerde zaden te bestuderen kon hij afleiden of de erwten die één of beide
dominante vormen vertoonden zaadvast waren voor deze eigenschap, dan wel hybriden:

Uitzicht
geplante
F2-erwten
rond geel

Bepaling van de factorencombinaties in de F2-zaden

F3
315 geplante erwten leverden
301 planten met zaden waaronder

Afgeleide
factorencombinatie
voor de
F2-erwten Fractie

→

38

planten met allemaal ronde
gele erwten

AABB

1:9

→

65

planten met ronde gele en
ronde groene erwten

AABb

2:9

→

60

planten met ronde gele en
gerimpelde gele erwten

AaBB

2:9

planten met erwten van beide
vormen en kleuren

AaBb

4:9

→ 138

gerimpeld
geel

101 geplante erwten leverden
96 planten met zaden waaronder

→

28

planten met allemaal gerimpelde gele erwten

aaBB

1:3

→

68

planten met gerimpelde gele
en gerimpelde groene erwten

aaBb

2:3

rond groen

108 geplante erwten leverden
102 planten met zaden waaronder

→

35

planten met allemaal ronde
groene erwten

AAbb

1:3

→

67

planten met ronde groene en
gerimpelde groene erwten

Aabb

2:3

aabb

1:1

gerimpeld
groen
→

32 geplante erwten leverden
30 planten met zaden waaronder
30

planten met allemaal gerimpelde groene erwten

De globale verhouding 9 (rond geel) : 3 (gerimpeld geel) : 3 (rond groen) : 1 (gerimpeld groen)
werd steeds bekomen bij analoge dihybride kruisingen. De diverse optredende combinaties van de eigenschappen - en dit in constante verhoudingen - waren voor Mendel het
bewijs dat kenmerken wel degelĳk onafhankelĳk van elkaar overerven en dit volgens
een zelfde stramien.
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Testkruising

Uit de kruisingsresultaten in F3 kon Mendel afleiden of de ouderplant al dan niet homozygoot was voor een dominante eigenschap, maar als goede wetenschapper wou hij absolute
zekerheid. Hiervoor introduceerde hij de zogenaamde testkruising. Hierbij werd het individu dat de dominante eigenschap vertoonde gekruist met een zaadvast (homozygoot)
exemplaar met de contrasterende recessieve eigenschap.
Nemen we als voorbeeld een erwtenplant met paarse bloemen. We weten dat de factor
voor paarse bloemkleur (A) dominant is t.o.v. die voor de witte bloemkleur (a). Een plant
met paarse bloemkleur kan dus de factorencombinatie AA of Aa bezitten. Om dit uit tevissen werd ze gekruist met een plant met witte bloemen, die zeker homozygoot is voor
de eigenschap en dus de factorencombinatie aa vertoont:

Alternatief 1
De plant met paarse bloemen
is zaadvast

De kruising produceert
uitsluitend planten met
de dominante eigenschap

Alternatief 2
De plant met paarse bloemen
is een hybride

De kruising levert zowel planten
met de dominante als met de
recessieve eigenschap op

Besluit:
kruist men individuen met een contrasterende eigenschap, waarbij het ene individu de dominante vorm vertoont en het andere de recessieve, en bekomt men als resultaat van de
kruising zowel exemplaren met de dominante als exemplaren met de recessieve eigenschap,
dan mogen we zeker zijn dat het ouderexemplaar met de dominante vorm een hybride is.
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Wat ook de wenkbrauwen doet fronsen is het feit dat er nergens in zijn studie sprake is
van een gezamenlijke overerving van factoren, ondanks het feit dat sommige van de bestudeerde kenmerken op eenzelfde chromosoom blijken te liggen (zie onderstaande tabel)
Locatie van de factoren verantwoordelijk voor de door Mendel bestudeerde kenmerken
Chromosoom

Kenmerk(en)

Afstand op chromosoom tussen
de bestudeerde factoren

I

Kleur van het endosperm

―

II

Bloemkleur

―

III

Lengte stengel en vorm rijpe peul*

IV

Inplanting bloemen

V

Kleur onrijpe peul en zaadvorm

VI

Vorm rijpe peul*

VII

klein
―
klein
―

―

* Over de ligging van de factor (gen), verantwoordelĳk voor de vorm van de rijpe peul, vermoedt men dat hĳ bĳ de
varianten gebruikt door Mendel op chromosoom VI lag, maar er zĳn ook bronnen die chromosoom III vermelden.

Dat er geen sprake is van gekoppelde overerving van lengte stengel en vorm rijpe peul,
noch van kleur onrijpe peul en zaadvorm is nochtans ook makkelijk te verklaren: Mendel
heeft geen enkele dihybride kruising beschreven, waar deze gekoppelde factoren samen
bestudeerd werden... (Misschien heeft hij ze wel uitgevoerd, maar kon hij de resultaten
niet in overeenstemming brengen met al de andere dihybride kruisingen - waar het ging
om factoren die niet gekoppeld waren - en heeft hij ze simpelweg niet vermeld).
█ 8 februari 1865 - Mendel presenteert zĳn bevindingen

Op een kille woensdag presenteerde Mendel het eerste deel van zijn bevindingen10 aan
een 40-tal leden van Der naturforschende Verein Brünn (het tweede deel volgde een
maand later). Zijn publiek bestond uit kwekers, botanisten en enkele biologen.
Vol verbazing luisterden ze naar een uiteenzetting, waarin de overdracht van erfelijke
kenmerken werd voorgesteld aan de hand van talrijke tabellen vol cĳfers aangevuld met
reeksen lettercombinaties. Hoofdschuddend gingen ze naar huis en elk dacht er waarschĳnlĳk het zĳne van.
Mendel stuurde overdrukken naar talrijke wetenschappelijke instellingen, maar veel reacties kreeg hij niet. In de volgende 34 jaar werd zijn verhandeling slechts 4 maal geciteerd,
zonder iets teweeg te brengen. Tot 1900 …

10 De titel van zĳn uiteenzetting was “Versuche über Pflanzen-Hybriden”. De tekst, die een verslag was van 10
jaren werk en 44 bladzijden telde, werd in 1865 gepubliceerd in de “Verhandlungen des naturforschenden Vereines
in Brünn”. De originele tekst is online te lezen op http://www.mendelweb.org/MWGerText.html.
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█ 1866 - Ernst Haeckel oppert het idee, dat de erffactoren in de celkern zitten

Ernst Haeckel11 was hetgeen we kunnen noemen een
allrounder: hĳ was niet alleen een vooraanstaand marien
bioloog, maar ook arts, filosoof, professor en een begenadigd wetenschappelĳk illustrator. Hĳ heeft talrĳke
nieuwe soorten beschreven (en getekend) en was een vurig verdediger van het Darwinisme.
Reeds in 1866, en zuiver op theoretische basis, poneerde hĳ het idee, dat de erfelĳke informatie in de celkern
diende gezocht te worden.

█ 1869 - Friedrich Miesscher ontdekt kernzuren

Als jonge wetenschapper deed de Zwitserse arts Friedrich
Miescher12 onderzoek naar de chemische samenstelling
van de cel. Zo stootte hĳ in 1869 bĳ een onderzoek van
leukocyten op een onbekende stof, die bleek afkomstig te
zĳn uit de celkern. Hĳ kon ze met veel geduld isoleren en
noemde ze nucleïne.
Hĳ was een echte visionair, want toen reeds vermoedde hĳ
dat nucleïne wel eens de drager van de erfelĳke informatie
zou kunnen zĳn. Het zou echter tot in de 20e eeuw duren
eer zĳn werk naar waarde werd geschat...

█ 1882 - Walther Flemming geeft een gedetailleerde beschrĳving van de mitose

In 1839 publiceerden de Duitsers Schleiden13 en Schwann14 samen hun zogenaamde
‘celtheorie’, waarin ze stelden dat alle levende organismen opgebouwd waren uit kleine eenheden: de cellen. Verkeerdelĳk veronderstelden ze dat deze cellen de novo ontstonden uit intercellulair materiaal (de ‘vrĳe celvorming’). Het zou nog een 20-tal jaren
duren eer enkele wetenschappers onomstootbaar aantoonden dat cellen ontstonden uit
andere cellen via een binaire splitsing.
In het begin van de jaren ‘70 van de 19e eeuw kende men reeds de grote stappen van de
celdeling en had men het bestaan van staafvormige structuurtjes tĳdens dit delingsproces
ontdekt.
11 Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (16 februari 1834,Potsdam, Duitsland, - 9 augustus 1919, Jena, Duitsl.)
12 Johann Friedrich Miescher (13 augustus 1844, Bazel, Zwitserland - 26 augustus 1895, Davos, Zwitserland)
13 Matthias Jacob Schleiden (5 april 1804, Hamburg, Duitsland - 23 juni 1881, Frankfurt am Main, Duitsland)
14 Theodor Schwann (7 december 1810, Neuss, Duitsland - 11 januari 1882,Keulen, Duitsland)
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In dezelfde periode doet de jonge Duitse anatoom Walther Flemming15 grondig onderzoek op delende cellen in
verschillende (hoofdzakelĳk dierlĳke) organen en organismen. Hierbĳ legde hĳ een soliede basis voor de moderne cellulaire en moleculaire biologie.
Toen hĳ vaststelde dat in helend wondweefsel veel delende cellen voorkwamen, was dit voor hem het bewĳs
dat de vorming van nieuw weefsel het resultaat was van
de talrĳke celdelingen.
Hĳ was een goede tekenaar en zĳn gedetailleerde illustraties van de opeenvolgende fasen van de celdeling kenden veel bĳval. Hĳ experimenteerde met nieuwe formuleringen voor fixeer- en kleurmiddelen en slaagde er op die manier in structuren zichtbaar
te maken die tot dan moeilĳk of niet waarneembaar waren.
In 1878 en 1879 publiceerde hĳ
twee belangrĳke documenten die
reeds enkele belangrĳke inzichten
bĳbrachten. Zo sprak hĳ in het
tweede document van een ‘indirecte kerndeling’, omdat hĳ had
vastgesteld dat de kern eerst een
reeks veranderingen moest ondergaan, alvorens een splitsing kon
optreden (tot dan sprak men van
een directe kerndeling omdat men
dacht dat een celdeling bestond
uit een gelĳktĳdige splitsing van
kern en cytoplasma). De vezelvormige structuur in de kern, die
hĳ duidelĳk zichtbaar maakte met
anilinekleurstoffen, noemde hĳ
chromatine (van het Grieks khroma = kleur).
In 1882 publiceerde hĳ een rĳk
geïllustreerd werk “Zellsubstanz,
Kern und Zellteilung”, waarin
hĳ het delingsproces de naam
‘karyomitose’ gaf (van het Grieks
káryon = kern en mitos = draad).

Pagina uit de publicatie van Walther Flemming,
waarin hij de term ’mitose’ introduceert

15 Walther Flemming, (Sachsenberg, 21 april 1843 - Kiel, 4 augustus 1905)
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Wat Flemming vermoedde, maar niet kon waarnemen, was dat de gecondenseerde draden
die hĳ tĳdens de mitose waarnam ontstonden uit de chromatine van de cel in rust.
Zes jaar later kregen deze chromatinedraden de naam chromosomen van de Duitse anatoom
Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz (6 oktober 1836 – 23 januari 1921)
In zĳn pogingen om een universeel geldend beeld van de mitose te geven, bestudeerde
Flemming ook zaadcellen van diverse diersoorten. Hĳ stelde vast dat in een vroeg stadium van de optredende deling chromatinedraden paarsgewĳs voorkwamen, maar tĳdens
een lezing in 1888 maakte hĳ - wat de delingsprocessen betrof - geen onderscheid tussen
somatische cellen16 en geslachtscellen. Het was nog enkele jaren wachten op het begrip
‘meiose’…

t

1900 t.e.m. 1939

█ 1900 - Het werk van Mendel wordt (her)ontdekt

In 1900 publiceerden 3 plantkundigen, onafhankelĳk van elkaar, hun resultaten van kruisingsexperimenten: de Nederlander Hugo de Vries, de Duitser Carl Correns en de Oostenrĳker Erich von Tschermak-Seysenegg17

Hugo de Vries

Carl Correns

Erich von Tschermak

• Zonder weet te hebben van het werk van Mendel, deed Hugo de Vries vanaf 1880 een hele
reeks kruisingsexperimenten met planten, waarbĳ hĳ nagenoeg tot dezelfde bevindingen
kwam als de Oostenrĳkse monnik. Tĳdens het opstellen van de tekst over zĳn bevindingen,
kreeg de Vries van een collega de verhandeling van Mendel toegespeeld, wat hem er wel-

16 Somatische cellen zĳn lichaamscellen die geen geslachtscellen zĳn.
17 Hugo de Vries (Haarlem, 16 februari 1848 - Lunteren, 21 mei 1935); Carl Correns (München, 19 september 1864
- Berlĳn, 14 februari 1933); Erich von Tschermak-Seysenegg (Wenen, 15 november 1871 - Wenen, 11 oktober 1962)
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Carl Correns wordt algemeen aanzien als degene die het best de draagwijdte
van Mendels werk inschatte. Hij toonde o.a. aan dat kenmerken niet noodzakelijk als dominant-recessief overerfden, maar dat ook de overerving van
tussenvormen mogelijk was. Verder stelde hij vast, dat de overerving van
het geslacht ook in overeenstemming te brengen was met de theorieën
van Mendel.
Het was ook hij die (net als Bateson) het bestaan van gekoppelde factoren aantoonde, waardoor ze niet onafhankelijk van elkaar overerfden. Verder bewees hij dat -naast nucleaire overerving - ook een cytoplasmatische
overerving mogelijk was.

Erich von Tschermak-Seysenegg was vooral geïnteresseerd in praktische
toepassingen van zijn ontdekking. Hij boekte snel enkele successen in de
verbetering van de eigenschappen van enkele gewassen en op enkele
jaren tijd startte hij op verschillende plaatsen in Europa gespecialiseerde
kweekcentra (18 in totaal!).
Dankzij zijn enorme werklust, zijn praktische kennis van kruisingstechnieken en een onstilbare wetenschappelijke honger, slaagde hij erin spraakmakende verbeteringen aan te brengen aan belangrijke gewassen zoals
tarwe, gerst en rogge.

█ 1902 - Chromosomen spelen een rol bĳ de overdracht van erfelĳke kenmerken

In 1902 kwamen een Duitse (Theodor Boveri22) en een Amerikaanse
(Walter Sutton23) onderzoeker onafhankelĳk van elkaar tot de conclusie dat chromosomen een rol spelen
bĳ de overdracht van erfelĳke kenmerken.
• Boveri had reeds vastgesteld, dat
chromosomen bĳ celdelingen overgedragen werden op dochtercellen
en dat zaad- en eicellen elk de helft
van het ‘normale’ aantal chromosomen bevatten.
Verder experimenteerde hĳ met zeeegels, waarvan de eicellen door twee
zaadcellen werden bevrucht en ver-

Theodor Boveri

Walter Sutton

22 Theodor Boveri (12 oktober 1862, Bamberg, Duitsland - 15 oktober 1915, Würzburg, Duitsland)
23 Walter Sutton (5 april 1877, Utica, New York, Verenigde Staten - 10 november 1916, Kansas City, Kansas, Verenigde Staten)
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geleek die met de ontwikkeling van eicellen die slechts met één zaadcel werden bevrucht.
Hier bleken enkel de embryo’s die het normale aantal chromosomen bevatten (36) tot
ontwikkeling te komen.
Dit alles deed hem besluiten dat “een specifieke set chromosomen verantwoordelĳk is
voor een normale ontwikkeling en dit houdt in dat individuele chromosomen dragers zĳn
van verschillende kenmerken”.
• Ook Sutton experimenteerde met waterorganismen. Daar stelde hĳ vast dat bĳ de vorming van de geslachtscellen een reductiedeling optrad, waarbĳ het aantal chromosomen
herleid werd tot de helft. Bĳ de bevruchting kwamen deze chromosomen weer samen,
zodat een zygote weer het originele stel chromosomen bevatte, wat hem deed veronderstellen dat “the association of paternal and maternal chromosomes in pairs and their
subsequent separation during the reduction division...may constitute the physical basis of
the Mendelian law of heredity.”

█ 1902 → 1909 - William Bateson introduceert een reeks nieuwe termen

William Bateson24 was ‘fellow’ van St. John’s
College, Cambridge en een fervent verdediger van Mendels gedachtengoed. Hĳ zorgde
in 1902 voor een volledige Engelse vertaling
van Mendels publicaties en introduceerde
daarmee de Mendeliaanse erfelĳkheidsleer in
de Engelstalige wereld.
In een brief aan een collega, verstuurd op
18 april 1905, stelde hĳ voor het woord
“genetics”25 te gebruiken “to describe the
study of inheritance and the science of variation”
Maar dit is niet het enige wat Bateson op zĳn
palmares kan schrĳven. Tezelfdertĳd als Carl
Correns (zie vorige pagina) ontdekte hĳ het
bestaan van ‘gekoppelde factoren’. Ook
stelde hĳ vast, dat het effect van een erffactor
kon gemaskeerd worden door de werking van een andere factor, een fenomeen dat hĳ
“epistasis” 26 (Nl. ‘epistasie’) noemde. Eveneens aan hem danken we de term allelomorf
(later ingekort tot allelen), waarmee hĳ de varianten van eenzelfde erffactor aanduidde en
de termen homo- en heterozygoot (1902), waarmee hĳ respectievelĳk een individu met
identieke, dan wel verschillende allelen voor een bepaald kenmerk bedoelde.

24 William Bateson (8 augustus 1861, Whitby, Verenigd Koninkrĳk - 8 februari 1926, Merton, Verenigd Koninkrĳk)
25 van het Grieks ‘gennō = “ter wereld brengen, bevallen”
26 van het Grieks ‘ephistanai’ = “stoppen”; door Bateson gebruikt in 1907
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█ 1908 - Publicatie van de stelling van Hardy & Weinberg

In een periode dat veel biologen reeds de theorieën van Mendel aanvaard hadden, bleef
er toch verwarring bestaan over het behoud van genetische variatie binnen natuurlijke
populaties. Sommigen waren de mening toegedaan dat individuen met dominante eigenschappen binnen een populatie in aantal dienden toe te nemen, ten koste van individuen
met de corresponderende recessieve eigenschap, maar dit bleek niet het geval te zijn.
Om dit te verklaren publiceerden in 1908 de Britse wiskundige Godfrey Harold Hardy27en
de Duitse arts Wilhelm Weinberg28 onafhankelijk van elkaar een stelling, die toeliet
genotype en allelenfrequenties te voorspellen in een stabiele populatie en die de basis
zou vormen van de populatiegenetica.

G.H. Hardy

Wilhelm Weinberg

Zij vertrokken van volgende redenering: daar evolutie te maken heeft met een verandering van de allelenfrequenties binnen een populatie, moet men over een methode kunnen
beschikken om deze wijzigingen op te sporen. Hiervoor vergelijkt men de gemeten allelenfrequenties met de frequenties van de bewuste allelen binnen een genenpool die niet
evolueert. Dit zal maar het geval zijn, wanneer de populatie aan een reeks criteria voldoet:
a) primaire criteria
1. de populatie moet zeer groot zijn; er is geen genetische drift29
2. binnen de populatie treden geen mutaties op
3. de individuen binnen de populatie paren onderling willekeurig
4. de populatie kent geen netto migratie
5. er werkt geen selectie in op de populatie
27 Godfrey Harold Hardy (7 februari 1877, Cranleigh, Engeland - 1 december 1947, Cambridge, Engeland)
28 Wilhelm Weinberg (25 december 1862, Stuttgart, Duitsland – 27 november 1937, Tübingen, Duitsland)
29 genetische drift = de opeenstapeling van willekeurige gebeurtenissen die leiden tot een bepaalde distributie van
genen. De frequentie van bepaalde allelen binnen een populatie kan hierbĳ toenemen ofwel afnemen. Hoe kleiner de
populatie, hoe groter de invloed van de genetische drift. Als na verloop van tijd de frequentie van een allel zeer groot
wordt, hebben we te doen met een evolutie.
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b) secundaire criteria
1. de populatie bestaat uit diploïde individuen
2. de voortplanting verloopt geslachtelijk; aantal mannetjes = ± aantal wĳfjes
3. de generaties overlappen elkaar niet
4. het bewuste gen ligt niet op een geslachtschromosoom
Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, verkeert de populatie in evenwicht en
weet men dat de allelenfrequenties van een gen binnen dergelijke populatie zullen constant blijven.
Omgekeerd kan men stellen dat er een evolutie aan de gang is, vanaf het ogenblik dat
de allelenfrequenties niet langer constant zĳn.
Het is dus de verdienste van deze wetenschappers geweest, dat zij hebben aangetoond,
welke factoren aan de basis lagen van het fenomeen ‘evolutie’.

Stelling van Hardy-Weinberg
De frequenties van de allelen en de genotypes in een genenpool blijven onveranderd van generatie op generatie, wanneer uitsluitend Mendeliaanse splitsing en
recombinatie van allelen optreedt.

Onderstellen we dat de kleur van een mottensoort bepaald wordt door 2 allelen: B en b,
waar B staat voor bruin en b voor wit. Indien p de frequentie van het allel B voorstelt en
q de frequentie van het allel b, dan is
p+q=1
(1)

Bruin

Indien P = frequentie van het genotype BB
H = frequentie van het genotype Bb
Q = frequentie van het genotype bb
in de parentale populatie
en

P’ = frequentie van het genotype BB
H’ = frequentie van het genotype Bbb
Q’ = frequentie van het genotype bb

in de dochtergeneratie
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dan geldt (doordat de allelenfrequenties niet mogen veranderen):

Genotype

Frequentie genotype

BB

P = P’ = (kans op B in zaadcel) x (kans op B in eicel) = pxp = p2

Bb

H = H’ = [(kans op B in zaadcel) x (kans op b in eicel)]+ [(kans op b in
zaadcel) x (kans op B in eicel)] = (pxq) + (q x p) = 2 pq

bb

Q = Q’ = (kans op b in zaadcel) x (kans op b in eicel) = q x q = q2

waarbĳ

P + H + Q = P’ + H’ + Q’ = 1

of

p2 + 2 pq + q2 = 1

(2)

Dit houdt in, dat binnen een populatie die in HW-evenwicht verkeert, de proporties van de
genotypes steeds eenzelfde distributie zullen kennen, nl. p2, 2pq en q2.
De uitdrukkingen (1) en (2) laten ons toe, voortgaande op fenotypische kenmerken,
de allelenfrequenties en genotypenfrequenties binnen een populatie te berekenen.
Onderstellen we, dat we op een populatie van 1200 motten 36 witte exemplaren tellen,
dan weten we dat 36 motten het genotype bb hebben.
Als de populatie in HW-evenwicht verkeert (niet evolueert) zal:
de frequentie van het genotype bb = 36/1200
= 0,04 ( = p2)
➝
de frequentie van het allel b = p = 0,2
➝
de frequentie van het allel B = q = 1 - p = 0,8
➝
de frequentie van het genotype BB = q2 = 0,64
en de frequentie van het genotype Bb = 2 pq = 2 x 0,2 x 0,8 = 0,32
➝
op de 1200 motten zullen er (0,32 x 1200) = 384 bruine heterozygote motten
zijn
Nota:
•

het is zeer goed mogelijk, dat allelenfrequenties constant blijven zonder dat de populatie
voldoet aan het HW-evenwicht. Dit is bv. het geval bij planten die aan zelfbestuiving
doen.

•

Het HW-evenwicht kan uitgebreid worden tot gevallen, waar meer dan twee allelen
het genotype op een locus bepalen
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█ 1909 - Wilhelm Johannsen introduceert de termen ‘gen’, ‘genotype’ en ‘fenotype’

Wilhelm Johannsen30 was verbonden aan de universiteit
van Kopenhagen en deed in die periode experimenteel
onderzoek naar de overdracht van erfelijke kenmerken.
Bij experimenten met prinsessenbonen ontdekte hij dat
bij de nakomelingen van één enkel zaad zogenaamde
‘zuivere lijnen’ bestonden, waarbinnen de erfelijke kenmerken van alle individuen dezelfde waren. Zo slaagde
hij erin, vertrekkend van bv. ‘grote planten’, uitsluitend
‘grote planten’ te kweken en vertrekkend van ‘kleine’,
uitsluitend ‘kleine’.
Dit bracht hem tot het besluit dat planten, hoewel ze verschillen in uitwendig waarneembare eigenschappen (hun fenotype), toch dragers waren van identieke erffactoren (genen), die samen hun genotype vormden. Wat juist de aard was van die genen, daar sprak
hij zich niet over uit.

█ 1910 - Thomas H. Morgan associeert als eerste een specifiek gen met een specifiek chromosoom

Net als verschillende andere
tijdgenoten stond de Amerikaanse bioloog Thomas Hunt
Morgan31 sceptisch tegenover
bepaalde aspecten van de evolutietheorie van Darwin. Zo
had hĳ het onder meer moeilĳk met de stelling van Darwin dat de evolutie het gevolg
was van een opeenvolging van
kleine, toevallige variaties.
Ook met Mendel had hĳ problemen. Hoewel hĳ aanvaardde dat chromosomen iets met
erfelĳkheid te maken hadden
nam hĳ niet aan dat ze dragers
waren van de erffactoren.

30 Wilhelm Johannsen (3 februari 1857, Helsingør, Denemarken - 11 november 1927, Kopenhagen, Denemarken)
31 Thoms Hunt Morgan (Lexington V.S., 25 september 1866 – Pasadena V.S., 4 december 1945) - Nobelprĳs Geneeskunde of fysiologie 1933
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Maar dit alles veranderde in 1910 …
In zĳn zoektocht naar de de mechanismen van de overdracht van de erfelĳke informatie,
was hĳ reeds twee jaar bezig met het kruisen van fruitvliegjes (Drosophila melanogaster). Deze kleine diertjes voeden zich met schimmels op rĳp fruit en vormen zeer geschikt
studiemateriaal omdat
• ze zich gemakkelĳk voorplanten
• in korte tĳd (2 weken na bevruchting) massa’s nakomelingen produceren
• slechts 4 sets chromosomen tellen (3 paar autosomen32 en 1 paar geslachtschromosomen), die duidelĳk waarneembaar zĳn met een lichtmicroscoop.

Drosophila melanogaster

Bij die kruisingen hoopte hij nieuwe variëteiten te bekomen, die hem zouden toelaten een
beter inzicht te verwerven in de manier waarop eigenschappen werden overgedragen van
generatie op generatie. Gelukkig had hij veel geduld, want pas na 2 jaar kruisen had hĳ
eindelijk succes: hij ontdekte tussen al zijn fruitvliegjes een mannelĳk exemplaar met
witte ogen, daar waar alle andere vliegjes rode ogen hadden.

Fruitvliegje
(mannelĳke mutant met witte ogen; mannetjes zĳn kleiner dan wĳfjes
en makkelĳk te herkennen aan de donkere vlek op het uiteinde van het achterlĳf)

Hij kruiste dit mannetje met een ‘normaal’ wĳfje met rode ogen en bekwam in de eerste
generatie uitsluitend vliegjes met rode ogen, wat deed vermoeden dat het allel voor ‘rode
ogen’ dominant was over dat voor witte ogen.
Vervolgens kruiste hij vliegjes uit F1 met elkaar en bekwam de verwachte 3:1 fenotypische verhouding (75 % met rode ogen tegen 25 % met witte ogen). De wĳfjes waren
allemaal roodogig, net als de helft van de mannetjes. Wat hij echter niet verwachtte, was
dat de andere helft van de mannetjes allemaal witogig zou zijn.

32 ‘autosomen’ zĳn chromosomen die geen geslachtschromosomen zĳn
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Overzicht van de kruising uitgevoerd door Morgan

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte Mendeliaanse verhoudingen en
hetgeen Morgan in werkelijkheid bekwam:

RESULTAAT
KRUISING
P

Wit ♂ x Rood ♀

F1 Rood ♂ x F1 Rood ♀

Verwachte fenotypes

Waargenomen fenotypes

F1 = allemaal rode ogen

F1 = allemaal rode ogen

75 % rood ♂ en ♀
25 % wit ♂ en ♀

50 % rood ♀
25 % rood ♂
25 % wit ♂

Volgens Morgan was het mogelijk dat wĳfjes - homozygoot voor het allel ‘wit’ - niet
levensvatbaar waren33. Als dit zo zou zijn, dan zou een kruising tussen een roodogig heterozygoot wĳfje en een roodogig mannetje geen witogige wĳfjes mogen opleveren. Het
feit dat hij bij dergelijke kruising wel witogige wĳfjes bekwam, sloot deze hypothese uit.
Uit deze waarnemingen leidde Morgan af, dat er een verband moest bestaan tussen het
33 ‘Wit’ zou hier voor wijfjes een zogenaamd lethaal gen zĳn.
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geslacht van de vliegjes en de oogkleur. Het moest dus iets zijn dat te maken had met de
geslachtschromosomen.
Een Drosofila-wĳfje heeft 2 X-chromosomen en een mannetje één X- en één Y-chromosoom. Volgens Morgan werd de oogkleur bepaald door allelen, die enkel voorkwamen op
de X-chromosomen en die geen tegenhanger hadden op het Y-chromosoom.
Net als de eens door hem zo verguisde Mendel voerde hij een lettersysteem in om de allelen voor te stellen. Zo stelde hij een homozygoot roodogig wĳfje voor door RRXX en
het witogig mannetje door WWX.
Voor wat volgt zullen wij de ‘moderne’ notatie gebruiken. Hiervoor vertrekken wij van
het bestudeerde kenmerk (in dit geval de oogkleur) en nemen de eerste letter van de eerst
optredende mutatie voor dit kenmerk. In dit geval is de eerst genoteerde mutatie ‘wit’,
zodat wij het allel voor wit voorstellen door w.
Het in de natuur meest voorkomende fenotype van het kenmerk krĳgt de algemene naam
‘wildtype’ en het allel hiervoor wordt voorgesteld met dezelfde letter als het mutante allel,
maar voorzien van een superscript ‘+’. Bij fruitvliegjes is het wildtype voor de oogkleur
‘rood’ en het allel voor deze eigenschap wordt bĳgevolg voorgesteld door w+.
Houden we hiermee rekening, dan kunnen we Morgans oorspronkelijke kruising als volgt
voorstellen:

Mĳlpalen in de genetica

34

Deze denkwijze was duidelijk in overeenstemming met de waargenomen resultaten. Als
zĳ algemeen gold, dan moesten witogige wĳfjes homozygoot zĳn voor het allel w. Verder
zou een kruising van een witogig wĳfje met een roodogig mannetje uitsluitend witogige
mannetjes mogen opleveren, omdat het ‘mannelijk’ X-chromosoom steeds afkomstig is
van de moeder en zouden alle vrouwelĳke nakomelingen rode ogen moeten hebben,
omdat bij de wĳfjes steeds één X-chromosoom afkomstig is van de vader en de eigenschap ‘rood’ de waarneming van de eigenschap ‘wit’ maskeert.
Als controle voerde hij dus volgende kruising uit, die - zoals je kan zien - voluit zijn hypothese bevestigt:

Deze experimenten vormden voor
Morgan het bewĳs, dat het kenmerk
‘oogkleur’ en het X-chromosoom
onlosmakelĳk met elkaar verbonden waren.34

34 Morgan Thomas Hunt. Sex-limited inheritance in Drosophila. Science 32, 120–122 (1910)
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█ 1912 - Thomas Morgan beschrĳft genkoppeling en crossing-over

Enkele jaren voordien hadden Bateson en Punnett (en ook Correns) reeds waargenomen
dat bepaalde kenmerken - in tegenstelling tot Mendels principe van onafhankelijke overerving - vaak samen overerven, maar zij hadden daar geen echte verklaring voor.
Ook Thomas Morgan stelde dit vast bij zijn kruisingsexperimenten met fruitvliegjes,
maar nu hij wist dat er een fysisch verband bestond tussen genen en chromosomen, had
hij hiervoor wel een mogelijke verklaring.
Zo bestudeerde hij onder meer de overerving van twee autosomale (gemuteerde) allelen:
het ene was verantwoordelijk voor een paarse oogkleur (pr) en het andere voor weinig
ontwikkelde vleugels (vg) (van het Engels: ‘vestigial’ wings). De overeenstemmende dominante wildtypes waren respectievelijk ‘rode ogen’ (pr+) en ‘normale vleugels’ (vg+).
Eerst kruiste hij een exemplaar dat homozygoot was voor beide recessieve eigenschappen
(vliegje met paarse ogen en kleine vleugels) met een exemplaar dat homozygoot was
voor de overeenstemmende dominante eigenschappen (rode ogen en normale vleugellengte). Zoals te verwachten bekwam hij in F1 allemaal vliegjes met rode ogen en normale
vleugellengte (gelijke verhoudingen voor ♂♂ en ♀♀). Vervolgens kruiste hij F1-wĳfjes
met homozygote mannetjes met paarse ogen en korte vleugels, wat hem in F2 naast de
ouderlijke fenotypes ook een klein aantal vliegjes opleverde met nieuwe combinaties:
rode ogen + korte vleugels en paarse ogen + normale vleugels:
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Het feit dat de eigenschappen ‘rode ogen’ en ‘normale vleugels’ enerzijds en ‘paarse
ogen’ en ‘kleine vleugels’ anderzijds meestal samen overerven deden Morgan vermoeden, dat de allelen voor beide eigenschappen op eenzelfde chromosoom lagen. Hij sprak
van “linked genes” (gekoppelde genen)
Dat er een klein aantal nieuwe combinaties bij de testkruising in F2 verschenen verklaarde
hij door de uitwisseling van chromosoomfragementen tijdens de meiose. Hij was immers
op de hoogte van het werk van de Belgische celbioloog Frans Alfons Janssens35, die in
1909 het bestaan van chiasmata aantoonde. Tijdens de profase van de meiose stelde hĳ
vast dat van de 4 chromatiden van de gepaarde homologe chromosomen er twee met elkaar overlapten, zodat er op die plaats een X-vormige figuur (een ‘chiasma’36) ontstond.
Op die plaatsen gebeurde er een uitwisseling van chromosoommateriaal van
beide homologe chromosomen, een
verschijnsel dat hij ’chiasmatypie’
noemde. Morgan gaf het fenomeen de
naam “crossing over” en hij stelde dat
genen, die niet te dicht bij elkaar liggen
op eenzelfde chromatide, zo tezamen
tegen hun homologe tegenhangers kunnen uitgewisseld worden, wat chromosomen met nieuwe allelencombinaties
oplevert (= recombinanten).
In ons voorbeeld gebeurde bij een zeker aantal fruitvliegjes een uitwisseling van het allel voor ‘paarse ogen’ (pr) tegen dat
voor ‘rode ogen’ (pr+) en van het allel voor ‘korte vleugels’ (vg) tegen dat voor ‘normale
vleugels’ (vg+).

35 Frans Alfons Janssens (Sint-Niklaas, 23 juli 1863 - Wichelen, 8 oktober, 1924). Hoogleraar aan de KULeuven.
36 ‘Chiasma’ (mv. ‘chiasmata’) van het Oud-Grieks χιασμός (khiasmos “ kruising, diagonale schikking”)
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Passen we deze gegevens nu toe op Morgans kruising, dan krĳgen we volgend beeld:

Gekoppelde genen en crossing-over (overkruising)

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES GEFORMULEERD DOOR MORGAN
1. Genkoppeling is een fysiek verband tussen genen die (dicht) bij elkaar gelegen zijn op
eenzelfde chromosoom.
2. Tussen gekoppelde genen treedt er in minder dan 50 % van de gevallen een recombinatie op en in meer dan 50 % van de gevallen bevatten de genen parentale allelencombinaties.
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█ 1912 - Alfred Sturtevant stelt de eerste genenkaart op

Alfred Sturtevant37 was een student van Morgan en geboeid door diens werk met Drosophila. Voortbordurend op
Morgans theorieën i.v.m. genkoppeling en crossing-over,
stelde hij dat de kans op overkruising tussen twee allelen
toenam met hun onderlinge afstand op het chromosoom.
Er bestond dus volgens hem een rechtstreeks verband tussen de recombinatiefrequentie38 en de afstand tussen de beschouwde allelen: hoe groter die afstand, hoe groter de kans
dat er zich tussen beiden een overkruising zou voordoen.
Het verhaal gaat, dat hij tijdens het schrijven van zijn doctoraatsverhandeling (die ging over een ander onderwerp),
plots het idee kreeg deze hypothese te onderzoeken. Hij liet alles vallen, verzamelde alle
kruisingsgegevens in verband met 5 X-gebonden genen39 bij Drosophila en ging aan de
slag. Na een dag en een nacht werken legde hij Morgan de eerste genenkaart ooit voor...
De 5 bestudeerde allelen betroffen allemaal recessieve mutaties van genen, die wij gemakshalve zullen voorstellen met de eerste (kleine) letter van de eigenschap. Zo hebben
we respectievelijk g voor een gele lichaamskleur, w voor witte oogkleur, v voor vermiljoene oogkleur, m voor miniatuurvleugels en r voor rudimentaire vleugels.
Voor deze eigenschappen vond hij volgende recombinatiefrequenties (in het grijs de berekende waarde, in het oranje de waarde gebruikt door Sturtevant voor zijn genenkaart):
Fenotype
eigenschappen

Genotype
Aantal
allelen
recombinanten

Totaal aantal
gameten

Recombinatiefrequentie

Geel lichaam en witte ogen

g en w

214

21 736

1,0

Geel lichaam en vermiljoene ogen

g en v

1 464

4 551

32,2 / 30,7*

Vermiljoene ogen en witte ogen

v en w

471

1 584

29,7

Vermiljoene ogen en miniatuurvleugels

v en m

17

573

3,0

Miniatuurvleugels en witte ogen

m en w

2 062

6 116

33,7

Witte ogen en rudimentaire vleugels

w en r

406

898

45,2 / 56,6*

Rudimentaire vleugels en vermilj. ogen

r en v

109

405

26,9

37 Alfred Sturtevant: 21 november 1891, Jacksonville, Illinois, Verenigde Staten - 5 april 1970, Pasadena, Californië, Verenigde Staten.
38 Recombinatiefrequentie = aantal recombinanten x 100 / totaal aantal nakomelingen
39 Sturtevant sprak van 6 genen, maar het 6e gen was in realiteit een allel dat op dezelfde locus lag als het allel voor
‘witte ogen’. Homozygoot recessieven hadden ‘eosine’kleurige ogen.
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(*) De twee afwijkende waarden van de berekende recombinatiefrequentie (in het grijs)
zijn een gevolg van het feit, dat Sturtevant de recombinatiefrequentie tussen geel lichaam
en vermiljoene ogen gelijkstelde aan de recombinatiefrequentie tussen geel lichaam en
witte ogen + recombinatiefrequentie tussen witte ogen en vermiljoene ogen.
Hĳ volgde een analoge redenering voor de recombinatiefrequentie tussen witte ogen en
rudimentaire vleugels. Deze stelde hij gelijk aan de recombinatiefrequentie tussen witte
ogen en vermiljoene ogen + de recombinatiefrequentie tussen vermiljoene ogen en rudimentaire vleugels. Hij deed dit omdat hij vermoedde dat recombinatiefrequenties tussen
allelen die niet te ver uit elkaar lagen betrouwbaarder waren. De kans op meervoudige
overkruisingen (en dus foutieve interpretaties) is hier kleiner.
Voor het opstellen van zijn kaart vertrok hij van het allel voor geel lichaam en zette dit op
de positie 0 van de kaart. Volgends de grootte van de recombinatiefrequentie lag het allel
voor witte ogen hier vlak naast op een ‘afstand’ 1 (hij stelde een recombinatiefrequentie
van 1 % gelijk aan één eenheid op zijn kaart; later kreeg deze eenheid de naam centimorgan). Het volgende allel in het rijtje werd vermiljoene ogen op ‘afstand’ 30,7 met vlak
ernaast miniatuurvleugels (33,7) en tenslotte rudimentaire vleugels op ‘afstand’ 57,6.

g

Eerste genenkaart (naar A. Sturtevant)

OPGELET!
Houd er rekening mee, dat deze genenkaart NIET de exacte ligging van een gen op een chromosoom weergeeft. Ze geeft enkel een idee van de volgorde van de verschillende genen.
Met hedendaagse technieken is men er wel reeds in geslaagd de fysieke locaties van genen
op een chromosoom te bepalen.
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█ 1919 - Károly Ereky introduceert de term ‘biotechnologie’

Na de eerste wereldoorlog heerste er in grote delen van Europa voedselschaarste. Dit zette
wetenschappers er toe aan te zoeken naar middelen en methodes om de voedselopbrengst
te vergroten. Dit kon bv. door het kweken van resistente gewassen of het selecteren van
nieuwe variëteiten via kruisingsexperimenten. Ook trachtte men via kruisingen nieuwe
dierrassen te bekomen met een grotere melkproductie of vleesopbrengst.
Dit laatste was ook het doel van Karoly Ereky40, een Hongaars landbouwingenieur en
lector aan de Technische Universiteit in Budapest, die ondermeer een nieuw kweekprogramma voor varkens opstartte. Hierdoor was hĳ op zeker ogenblik directeur van een enorm
vetmestbedrĳf met plaats voor 50 000 varkens en waar jaarlĳks 100 000 dieren vetgemest
werden.
Ook op andere gebieden was hij actief (hij was zelfs een tijdje minister van landbouw),
maar hij verwierf vooral internationale faam met zijn “Biotechnologie der Fleisch-, Fettund Milcherzeugung im landwirtschaftlichen Grossbetriebe: für naturwissenschaftlich
gebildete Landwirte verfasst“, een werk dat hij in 1919 in Berlijn publiceerde en dat reeds
in 1921 in vele anderen talen (waaronder het Nederlands) werd vertaald.
Het is in de titel van dit werk dat de term ‘biotechnologie’ voor het eerst werd gebruikt.
Voor Ereky omvatte deze term alle processen waarmee grondstoffen via een biologische
weg kunnen opgewaardeerd worden tot producten, nuttig voor de gemeenschap.

Ondanks zijn verdiensten werd hij na W.O. II in Hongarije door een volkstribunaal tot 12
jaar cel veroordeeld, wegens zijn ‘contra-revolutionaire rol’ in de maatschappĳ.
Hij stierf in 1952 op 74 jarige leeftijd in zijn cel…
40 Károly Ereky werd op 18 oktober 1878 als Károly Wittmann geboren in Esztergom, Hongarije. Het is pas 20 jaar
later dat hĳ zĳn naam veranderde in ‘Ereky’.
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█ 1927 - H.J. Muller toont aan dat X-stralen een mutageen effect hebben

Herman Joseph Muller41 was een Amerikaans geneticus, die deel uitmaakte van een onderzoeksteam dat aan de Columbia-universiteit onder leiding van Thomas Morgan van
1910 tot 1915 de theorie van chromosomale overerving ontwikkelde. Hij onderzocht mutaties bij Drosophila en probeerde te bepalen welke allelen op welke chromosomen voorkwamen. In tegenstelling tot de meeste genetici van zijn tijd was hij vooral geïnteresseerd
in de manier - zowel fysisch als chemisch - waarop de genen functioneerden.
Hij vermoedde dat energetische X-stralen bepaalde wijzigingen in de genen konden veroorzaken, wat zou resulteren in diverse mutaties. Als hoogleraar aan de universiteit van
Texas onderwierp hij in 1926 mannelijke fruitvliegjes aan tamelijk hoge dosissen X-stralen en liet ze vervolgens paren met ‘maagdelijke’ partners.
Via deze methode bekwam hij op enkele weken tijd meer dan 100 mutanten; zoveel als er
de vorige zeven jaar via andere methodes werden bekomen…

Herman Joseph Muller induceerde mutaties bij Drosophila m.b.v. energetische X-stralen

De meeste mutaties waren lethaal , terwĳl andere levende nakomelingen produceerden,
maar met duidelijk waarneembare afwijkingen. Dit deed Muller besluiten dat X-stralen
wijzigingen veroorzaakten in de de moleculaire samenstelling van genen, waardoor hun
chemische functies veranderden.
In 1927 publiceerde hij zijn bevindingen in een artikel (“ Artificial transmutation of the

41 Hermann Joseph Muller (New York V.S., 21 december 1890 – Indianapolis V.S., 5 april 1967) - NPG 1946
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gene”. Science 46, 84-87), maar het was maar door een voordracht op een Internationaal
congres over plantkunde, dat hij wereldwijd beroering veroorzaakte. Hij stelde dat de
mens er binnen afzienbare tijd zou in slagen om de genetische samenstelling van organismen (de mens inclusief) te wĳzigen, wat zou leiden tot positieve toepassingen in de
landbouw, de industrie en de geneeskunde.
█ 1928 - Informatieoverdracht tussen ≠ bacteriestammen is mogelĳk

Frederick Griffith gebruikte muizen als proefdieren voor
zĳn onderzoek van Sterptococcus aureus

In 1918-1919 stierven ca. 20 miljoen mensen als gevolg van de Spaanse griep. Veel extra
sterfgevallen waren te wijten aan een bacteriële surinfectie door de pneumokok Streptococcus pneumoniae42, die een ernstige longontsteking veroorzaakte. Deze aandoening
kwam zo frequent voor, dat ze in de jaren twintig één van de belangrijkste doodsoorzaken
vormde.
Het hoeft ons dan ook niet te verbazen, dat in die tijd heel wat bacteriologen op zoek waren naar een middel om deze ziekte een halt toe te roepen. Zo ook Frederick Griffith43,
die als medicus werkte in een labo van het Britse Ministerie voor Gezondheid.
Griffith wist dat er van Streptococcus naast pathogene (ziekteverwekkende) stammen ook
niet-virulente vormen voorkwamen. Beide groepen konden onder de lichtmicroscoop gemakkelijk van elkaar onderscheiden worden. Bij de pathogene vorm zijn de bacteriën omringd door
een polysacharidenkapsel terwĳl dit kapsel afwezig is bij de niet-ziekteverwekkende vorm.
De ziekteverwekkers vormen op een voedingsbodem gladde (Engels ‘smooth’), blinkende
kolonies (S) en de niet-pathogene exemplaren vormen ruwe (Engels ‘rough’) kolonies (R).
Van elke bestudeerde bacteriestam bestaan talrĳke varianten (zogenaamde serotypes), die
gewoonlĳk voorgesteld worden m.b.v. Romeinse cĳfers. Zo bestudeerde Griffith de viru42 In de tijd van Griffith sprak men van ‘Diplococcus pneumoniae)
43 Frederick Griffith (1879, Hale, Verenigd Koninkrĳk - 1941, Londen, Verenigd Koninkrĳk)
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lente IIIS en de niet-virulente IIR stammen. Hĳ injecteerde muizen met
1. niet-virulente IIR-bacteriën
2. virulente IIIS-bacteriën
3. door hitte gedode IIIS-bacteriën
4. een mengsel van niet-virulente IIR-bacteriën en door hitte gedode IIIS-bacteriën
in de hoop dat in één van deze gevallen antistoffen zouden gevormd worden, die effectief
zouden zĳn tegen virulente IIIS-bacteriën.
Zoals hĳ verwachtte bleven de muizen in de experimenten (1) en (3) leven en stierven
de muizen bĳ injectie met de IIIS-bacteriën. Tot zĳn grote verbazing stierven echter na
enkele dagen alle muizen uit experiment (4) en trof hĳ in hun bloed levende, virulente
IIIS-bacteriën aan (zie figuur hieronder).

Overzicht van het werk van Griffith

Volgens Griffith was de enige mogelijke verklaring dat informatie van de gedode virulente pneumokokken werd overgedragen op de niet-virulente vorm, waardoor deze een
‘transformatie’ ondergingen. Hierbij vormden ze een beschermend polysacharidenkapsel
en werden virulent.
Hij vermoedde dat de informatie werd overgedragen door de één of andere verbinding,
waarbij hij (verkeerdelijk) gokte op een een eiwit. Het zou nog 16 jaar duren voor Avery,
McCarty en McLeod de ware aard van de verantwoordelijke verbinding zouden ontdekken (zie blz. 48).
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1940 - 1949

█ 1941 - G.W. Beadle en E. Tatum: één gen codeert voor één enzym (polypeptide)

Reeds in 1908 suggereerde een Engelse arts, Archibald Garrod, dat sommige afwĳkingen
in de stofwisseling te wĳten zĳn aan het feit dat een organisme niet in staat is bepaalde
belangrĳke chemische verbindingen - zoals enzymen44 - te synthetiseren en dit door fouten in de erfelĳke informatie.
Het zou duren tot het begin van de jaren ‘40 eer de juistheid van zĳn veronderstelling
proefondervindelĳk kon worden aangetoond.
Om het verband aan te tonen tussen genetische informatie en het fenotypisch resultaat van
die informatie, besloten de Engelse genetici George Wells Beadle en Lawrie Tatum eind
de jaren ‘30 de broodschimmel Neurospora crassa te gebruiken als onderzoeksmateriaal.

George W. Beadle (links) en Lawrie Tatum
(Beiden kregen in 1958 de Nobelprĳs Geneeskunde)

Toen Beadle nog in het team van Morgan zat had hij reeds geëxperimenteerd met oogkleuren van Drosophila, maar het bleek zeer moeilijk om de oogpigmenten te extraheren
en de deelreacties die leidden tot het uiteindelijk pigment te ontrafelen. Vandaar dat hij en
Tatum enkele jaren later besloten over te schakelen op de (brood)schimmel Neurospora
crassa. Net als bij de fruitvliegjes konden mutaties gemakkelijk geïnduceerd worden door
gebruik te maken van energetische X-stralen, maar het was wel stukken eenvoudiger om
de genetische impact op reactiepaden te onderzoeken.
De schimmel bood immers het voordeel, dat
• reeds verschillende metabolische reactiepaden bekend waren.
• hij een zeer korte ontwikkelingscyclus kent.

44 De term ‘enzym’ werd in 1878 voor het eerst gebruikt door de Duitse fysioloog Wilhelm Kuhne (1837-1900).
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•
•

hij in zijn ontwikkelingscyclus een haploïd stadium heeft, zodat recessieve eigenschappen in dit stadium steeds tot expressie komen.
hij in het labo gemakkelijk kan gekweekt worden op een voedingsbodem met anorganische zouten, glucose en het vitamine biotine

Neurospora crassa op brood (A) en op een voedingsbodem (B)

Levenscyclus van Neurospora crassa
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Zoals gezegd werden mutanten van Neurospora crassa bekomen, door de wildtype-vorm
van de schimmel te bestralen met X-stralen. Deze bestraling veroorzaakte veranderingen
in de erfelijke informatie in de haploïde ascosporen (zie de levenscyclus op vorige bladzijde). Deze ascosporen werden vervolgens elk afzonderlijk aangebracht in een reageerbuis
op een minimale voedingsbodem (agar + glucose + mineralen + biotine).
Wildtype Neurospora crassa ascosporen ontwikkelen zich zonder problemen op dergelijke minimale voedingsbodem, terwĳl mutante sporen geen nieuwe schimmel opleveren
(zie onderstaande figuur).

X- stralen veroorzaken mutaties in sommige ascosporen van Neurospora crassa.
Niet-gemuteerde sporen leveren een nieuwe schimmel op,
terwĳl gemuteerde ascosporen zich niet ontwikkelen.

Van een reeks mutanten ontdekten ze, dat toevoeging van het aminozuur arginine aan de
minimale voedingsbodem in sommige gevallen volstond, om de gemuteerde spore weer
tot ontwikkeling te doen komen. In andere gevallen diende naast arginine ook het aminozuur citrulline toegevoegd te worden en in nog andere gevallen eveneens het aminozuur
ornithine.
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L-arginine

L-citrulline

L-ornithine

Zij waren ook op de hoogte van het feit, dat arginine via een enzymatische reactie uit citrulline kon gevormd worden en dat voor de vorming van citrulline ornithine nodig was,
dat eveneens via een enzymatische reactie uit een precursor werd gevormd.
Verder vermoedden ze, dat elk enzym in het reactiepad gecodeerd werd door 1 gen:

De mutanten die (minstens) arginine nodig hadden, konden zo opgesplitst worden in 3 klassen, elk overeenstemmend met een defect gen. Met een beroemd experiment (uitgevoerd
door studenten Adrian Srb en Norman Horowitz) toonden zij aan, dat één gen codeert voor
één enzym en dat het vooropgestelde reactiepad voor de vorming van arginine correct was.
(M.V. = minimale voedingsbodem, O = ornithine, C = citrulline en A = arginine):
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What’s in a name?
Beadle en Tatum publiceerden hun eerste bevindingen op 15 november 1941 in een editie
van de Proceedings of the National Academy of Sciences. Daarin stelden ze dat “these genes
which are themselves a part of the system, control or regulate specific reactions in the
system either by acting directly as enzymes or by determining the specificities of enzymes”, een hypothese die nu experimenteel onderbouwd werd.
Vier jaar later (1945) verfijnde Beadle hun hypothese door te stellen dat “the gene can be visualized as directing the final configuration of a protein molecule and thus determining
its specificity.”
In 1948 dacht men nog steeds dat een enzym uit één eiwit bestond en het is dan ook in die
optiek, dat Norman Horowitz het ganse concept de naam gaf van “one gene - one enzyme
hypothesis”.
Toen men echter een weinig later ontdekte dat het eiwit hemoglobine bestond uit 4 polypeptidenketens (2 zg. α -ketens en 2 β -ketens) waarvan elk type door een ander gen werd gecodeerd, verkoos men de naam “one gene - one polypeptide” voor het concept.
Later zou blijken dat ook dit niet helemaal correct is. Zo coderen sommige genen voor RNAmoleculen (bepaalde kernzuren), die een belangrijke rol vervullen in de cel.

█ 1944 - Avery, McLeod & McCarty: DNA is drager van erfelĳke informatie

Oswald Avery

Colin McLeod

Maclyn McCarty

Sinds de ontdekking van Griffith in 1928 dat erfelĳke informatie kon overgedragen worden tussen bacteriestammen, waardoor deze transformaties ondergingen, waren geleerden over heel de wereld op zoek naar de aard van deze informatie.
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Zo ook Oswald Avery45, een wetenschapper verbonden aan het Rockefeller Instituut in
New-York. Reeds halfweg de jaren ‘30 trachtte hij de transformatiefactor uit IIIS pneumokokken te isoleren, maar hij had moeite om voldoende zuiver extract te bekomen. Enkele
jaren later werd hij bĳgestaan door postdoc studenten McLeod46 en McCarty47. Uiteindelijk slaagden ze erin uit liters bacterieculturen een voldoende zuiver extract te halen.
Net als Griffith doodden zij de virulente IIIS-bacteriën door ze te verhitten. Vervolgens
deden zij de kapsels openbarsten met detergent, waarna ze een pekelextract van de celinhoud maakten. Dit extract bevatte sachariden, proteïnen en de kernzuren DNA en RNA.

In een volgende stap werden de sacharidenkapsels enzymatisch vernietigd en de eiwitten
neergeslagen m.b.v. chloroform. Om zeker te zijn dat er geen eiwitten meer in het extract
zaten, werd hieraan nog een protease (eiwitsplitsend enzym) toegevoegd. Het resultaat
bleek nog steeds de transformatiefactor te bevatten.

45 Oswald Avery (21 oktober 1877, Halifax, Canada - 20 februari 1955, Nashville, V.S.)
46 Colin McLeod (28 januari 1909, Port Hastings, Canada - 11 februari 1972, Londen, Verenigd Koninkrĳk)
47 Maclyn McCarty (9 juni 1911, South Bend, V.S. - 2 januari 2005, New-York, V.S.)
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Tegen de gangbare opinie in bleek de transformatiefactor dus geen eiwit te zijn (en ook
geen sacharide). Restten dus alleen nog RNA en DNA als mogelijke informatiedragers.
De logisch volgende stap bestond er dus in RNA te verwijderen. Dit gebeurde m.b.v. het
enzym ribonuclease.

Ook na deze stap bleek het extract nog steeds de transformatiefactor te bevatten. Deze kon
dus alleen nog maar DNA zijn.
Om zeker te zijn, dat er niets anders meer in het extract aanwezig was, dat de transformatie van niet virulente IIR-pneumokokken in virulente IIIS-pneumokokken mogelijk
maakte, werd ook het DNA enzymatisch afgebroken (met desoxyribonuclease).
Nu bleek de oplossing niet langer een transformatie mogelijk te maken, wat een sluitend
bewijs vormde voor DNA als informatieoverdrager.

u

1950 - 1959

█ 1950 - Barbara McClintock beschrĳft “jumping genes”

Met maïs als studiemateriaal toont de Amerikaanse Barbara McClintock aan dat genen in sommige
omstandigheden binnen het chromosoom van plaats kunnen veranderen. Deze “Transposable elements”
werden vaak “jumping genes” genoemd en kregen in 1974 de naam “Transposons”
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Barbara McClintock48 bezat reeds een zekere faam in de wereld van genetica, want zij lag
aan de basis van de cytogenetica door haar genetisch onderzoek op maïs. In 1931 was zĳ
de eerste biologe die experimenteel kon aantonen dat genen onderdelen waren van chromosomen.
Om beter haar ontdekking van mobiele genetische elementen te begrijpen is het nuttig
even de zaadvorming bij maïs (Zea mays) te schetsen

Zaadvorming bij maïs

48 Barbara McClintock (16 juni 1902, Hartford V.S, – 2 september 1992, Huntington V.S. )
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Elke maïskorrel heeft zijn eigen genetische identiteit, die het resultaat is van de dubbele
bevruchting van één eicel:
1. één van beide spermakernen van een gekiemde stuifmeelkorrel versmelt met de kern
van de eicel en produceert een diploïde (2n) zygote, die zich ontwikkelt tot een embryo en in gunstige omstandigheden zal uitgroeien tot een nieuwe plant.
2. de andere spermakern versmelt met de poolkernen in de centrale cel, waardoor een
triploïde (3n) cel ontstaat, die zich zal vermeerderen tot het triploïde endosperm (kiemwit). Dit wordt naar buiten toe begrensd door een eiwitrĳke - eveneens triploïde
- aleuronlaag. Deze buitenlaag kan al dan niet gekleurd zĳn.
Eén van de talrijke experimenten van McClintock betrof het onderzoek naar de genetische achtergrond van de merkwaardige overerving van bepaalde kleurpatronen in de
aleuronlaag van maïskorrels. Deze waren volgens de gangbare erfelijkheidsregels moeilijk te verklaren en kwamen frequent voor.

Verschillende kleurpatronen in de aleuronlaag van maïskorrels

Voortgaande op haar kruisingsresultaten en microscopische observatie van de maïschromosomen, kwam ze uiteindelijk tot het besluit dat 4 genen een rol speelden in het proces
van de kleurafzetting in aleuroncellen (zie onderstaande tabel).

Gen

Beschrijving

As

Factor zonder gekende locatie (op het ogenblik van het onderzoek door McClintock), die een
invloed heeft op de expressie van Ds

Ds

Gelokaliseerd op de korte arm van chromosoom 9, op de plaats waar vaak een breuk (‘dissociation’) in het chromosoom ontstaat.

C

Dominant allel op de korte arm van chromosoom 9, dat pigmentvorming belet. De maïskorrels
zijn gebroken wit tot geel van kleur.

c+

Recessief allel dat zorgt voor pigmentproductie.

Bz

Dominant allel op de korte arm van chromosoom 9, dat resulteert in een purperen kleurproductie (bij afwezigheid van C)

bz

Recessief allel op de korte arm van chromosoom 9; komt tot expressie bij afwezigheid van C
en resulteert in een donkerbruin fenotype
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McClintock kruiste vrouwelijke exemplaren, die homozygoot waren voor bz en c+ en
waar het gen Ds ontbrak, met mannelijke exemplaren, homozygoot voor de genen DS, Bz
en C. Zij deed dit met de bedoeling hybriden te bekomen, waar de cellen van het aleuron
het genotype Ds-BzbzCc+ zouden hebben:
P

Gameten

F1

--bzbzc+c+
♀
-bzc+

x

DsDsBzBzCC
♂
DsBzC

100 % Ds-BzbzCc+

Door de aanwezigheid van het dominante gen C zou men verwachten dat geen enkele maïskorrel een pigmentafzetting zou vertonen. Dit was het geval voor het grootste deel van de
maïskorrels, maar een deel vertoonde een patroon van bruine vlekken en/of strepen.
Volgens McClintock was dit het gevolg van een breuk in chromosoom 9 ter hoogte van de
Ds-locatie op één van de twee homologe chromosomen, waardoor die cellen hun C en Bzallelen verloren. Zodoende konden de corresponderende c+ en bz-allelen op het homologe
chromosoom tot expressie komen, waardoor op de maïskorrel het bruine patroon ontstaat.
Hoe eerder de mutatie tijdens de ontwikkeling van het aleuron ontstaat, hoe meer nakomelingen van de gemuteerde cel in het aleuronweefsel en hoe meer het effect van de
mutatie waarneembaar is.

Verder ontdekte McClintock dat het fenotypisch effect van de Ds-factor beïnvloed werd
door een andere component, die zij toepasselijk de activator (Ac) noemde. In afwezigheid
van Ac hield Ds zich koest, maar als Ac ergens in het genoom voorkwam, traden niet alleen chromosoombreuken op bij Ds, maar bleek Ds ook van locatie te kunnen veranderen.
Dit ging volledig in tegen de gangbare overtuiging, dat de locus van een gen binnen een
chromosoom vastlag.
Zij noemde deze ‘springende’ factoren ‘Transposable elements’ (= ‘verplaatsbare elementen’).

Mĳlpalen in de genetica

54

Met haar hypothese was ze in staat de frequentie en de aard van de verschillende merkwaardige mutaties te verklaren.
Zo kan - indien Ac in het genoom aanwezig is - Ds ‘verspringen’ (1) naar een locatie tussen Bz en C (2), waarna het chromosoomfragment met het C-gen afbreekt (3). Dit maakt
expressie van c+ op het homologe chromosoom mogelijk. Alle cellen met dit genotype
zullen purper gekleurd zijn:

In aanwezigheid van Ac kan Ds zich ook nestelen in het Bz-gen, waardoor pigmentproductie onmogelijk wordt. Na een tijdje kan dit weer ongedaan gemaakt worden, doordat
Ds (nog steeds onder invloed van Ac) zich weer losmaakt uit Bz.

De wetenschappelijke wereld is conservatief…
In een nauwe kring werden McClintock’s bevindingen op handengeklap onthaald, maar het
zou toch nog enkele jaren duren voor haar theorieën algemeen aanvaard werden. Zijzelf verwoordde het zo: “My ideas were met with a mixture of puzzlement and hostility”
In het begin dachten veel wetenschappers dat het fenomeen van ‘Transposable elements’ zich
enkel voordeed bij maïs en ze besteedden er niet teveel aandacht aan.
Maar toen men in de jaren ‘60 ook ‘jumping genes’ ontdekte bij E. coli, gistcellen en in hogere
organismen, werd het duidelijk dat zij de eerste was om aan te tonen dat genomen veel dynamischer waren dan men eerst dacht.
Voor haar ontdekking van de transposons kreeg ze pas in 1983 de Nobelprijs Geneeskunde.
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█ 1950 - Erwin Chargaff: in DNA is [A] = [T] en [G] = [C]

De tot Amerikaan genaturaliseerde Oostenrijkse biochemicus Erwin Chargaff49 deed eind de jaren ‘40 onderzoek
naar de chemische samenstelling van DNA. Dit onderzoek zat in een stroomversnelling na de stelling van Avery e.a. als zou DNA de drager zijn van de erfelijke informatie.

Erwin Chargaff

Op het ogenblik dat Chargaff startte met zijn experimenten, wist men reeds dat DNA een macromolecule was,
opgebouwd uit nucleosiden die onderling verbonden waren door fosfaatgroepen (P). Die nucleosiden bestonden
uit het suiker desoxyribose (D) en één van de organische
stikstofbasen adenine (A), thymine (T), guanine (G) of
cytosine (C).

Verder dacht men - ten onrechte - dat de 4 nucleosidentypes in equimolaire hoeveelheden
voorkwamen, m.a.w. dat [A] = [T] = [G] =[C] en had men geen idee van de ruimtelijke
structuur van het DNA.

Chemische kennis van DNA op het ogenblik van de experimenten van Chargaff (1948 - 1950)

49 Erwin Chargaff (11 augustus 1905 - Tsjernivtsi, Oostenrĳk Hongarije – 20 juni 2002, New York, V.S. )
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Als DNA werkelijk te maken had met erfelijke informatie, dan diende men het onderzoek
toe te spitsen op de N-basen, omdat noch desoxyribose, noch de fosfaatgroepen variatie
toelieten zodat zij informatie konden overbrengen.
Om de organische basen te kunnen isoleren, werd DNA in zuur midden verhit, waardoor de
glycosidebindingen tussen de N-basen en het desoxyribose werden verbroken. Vervolgens
werden de basen van elkaar gescheiden met papierchromatografie en met behulp van de recent ontwikkelde UV-spectroscopie werden de concentraties van elk van de basen bepaald.
De organische basen werden opgesplitst in twee groepen: de z.g. purine-basen en de
pyrimidine-basen. De eerste groep (adenine en guanine) kan beschouwd worden als
zijnde structureel afgeleid van de heterocyclische verbinding purine, terwijl de tweede
(thymine en cytosine) structureel gelijkt op de organische base pyrimidine.

Het onderzoek werd uitgevoerd op DNA afkomstig van verschillende organismen. Onderstaande tabel geeft enkele van de resultaten bekomen door de ploeg rond Chargaff:

DNA-bron

%A

%G

%C

%T

A/T

G/C

Pu/Py

A+T
——
G+C

Mens

30,9

19,9

19,8

29,4

1,05

1,00

1,04

1,52

Kip

28,8

20,5

21,5

29,2

1,02

0,95

0,97

1,38

Zalm

29,7

20,8

20,4

29,1

1,02

1,02

1,02

1,43

Tarwekiem

27,3

22,7

22,8

27,1

1,01

1,00

1,00

1,19

Gist

31,3

18,7

17,1

32,9

0,95

1,09

1,00

1,79

E-coli

24,7

26,0

25,7

23,6

1,04

1,01

1,03

0,93

Faag T7

26,0

24,0

24,0

26,0

1,00

1,00

1,00

1,08

Verder onderzocht men ook de DNA-samenstelling van cellen van verschillende weefseltypes bij eenzelfde organisme en men vond daar geen noemenswaardige verschillen in
de samenstelling.
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Voortgaande op deze resultaten formuleerde Chargaff enkele bevindingen, die bekend
staan als ‘de wetten van Chargaff’ en die een jaar of drie later mee zouden leiden tot de
opheldering van de ruimtelijke structuur van het DNA.

De ‘wetten’ van Chargaff
•

De DNA basensamenstelling varieert met het soort organisme, maar is wel constant binnen de soort.

•

Bij alle organismen is de hoeveelheid adenine in het DNA steeds gelijk aan de hoeveelheid thymine en de hoeveelheid cytosine gelijk aan de hoeveelheid guanine.

•

Bij alle organismen is de hoeveelheid purine-basen = de hoeveelheid pyrimidine-basen

█ 1952 - A. Hershey en M. Chase bewĳzen dat DNA erfelĳke informatie overbrengt

Hoewel de groep rond Avery reeds in 1944 had aangetoond dat DNA de vermoedelĳke
drager was van de erfelĳke informatie, was er nog heel wat scepsis in de wetenschappelĳke wereld.
Ook Alfred Hershey50, een wetenschapper die - samen met zĳn laboratoriumassistente
Martha Chase51 - onderzoek deed aan het Cold Spring Harbor laboratorium, was niet overtuigd en vermoedde nog steeds dat de erfelĳke informatie werd overgedragen door proteïnen.

50 Alfred Day Hershey (4 december 1908 , Owosso, V.S. – 22 mei 1997, Syosset, V.S. ) - Nobelprĳs Geneesk. 1969
51 Martha Chase (30 november 1927, Cleveland Heights, V.S. - 8 augustus 2003, Lorain, V.S.)
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Om eindelijk een sluitend antwoord te vinden voor dit probleem bedacht hij - samen
met zijn medewerkster - een (relatief) eenvoudig experiment. Als onderzoeksmateriaal
zouden zij T-fagen gebruiken. Dit zijn virussen, die zich vermenigvuldigen ten koste van
Escherichia coli (E. coli) bacteriën.
Zĳ wisten dat fagen bestonden uit een eiwitkapsel met binnenin DNA. Deze fagen zetten
zich vast op E. coli, waarna de inhoud wordt overgedragen op de bacterie. Die inhoud
zorgt ervoor, dat zich binnen de bacterie nieuwe fagen gaan vormen, waardoor de bacterie
uiteindelĳk openbarst en de fagen vrĳ komen.

T2-fagen op E. coli (foto van 1951)

Het kwam er dus voor de onderzoekers op neer de aard van de overgedragen inhoud te
bepalen. Hershey vermoedde dat naast het DNA ook een zekere hoeveelheid eiwit zou
worden overgedragen; eiwit dat dan - in tegenstelling tot het DNA - de erfelĳke informatie zou bevatten.
Daar DNA geen zwavel bevat en de aminozuren waarmee de eiwitten worden opgebouwd
geen fosfor, opteerde Hershey voor het gebruik van radioactieve isotopen als markers.
Hĳ kweekte E. coli op twee verschillende voedingsbodems: één die het radioactieve 35S
bevatte en één met het radioactieve 32P. Zo bekwam hĳ twee reeksen E. coli-kolonies, de
ene gemerkt met 35S en de andere met 32P.
Elk van beide reeksen werd vervolgens geïnfecteerd met T2-fagen, met het gevolg dat er
twee reeksen virussen gevormd werden: een reeks met radioactief 35S in de eiwitten en
een reeks met radioactief 32P in het DNA.
Het enige wat Hershey en Chase nog te doen stond was twee experimenten opstellen: één
waarbĳ E. coli geïnfecteerd werd door 35S-fagen en één waarbĳ E. coli geïnfecteerd werd
door 32P-fagen en de nieuwe generaties fagen onderzoeken op de aanwezigheid van 35S
of van 32P.
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Experiment van Hershey & Chase
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█ 1952 - R. Franklin & M. Wilkins: DNA-molecule is een dubbele helix

Maurice Wilkins52 was een bezadigde en ietwat teruggetrokken wetenschapper, die eind
de jaren ‘40 onder John Randall (die van de microgolven) actief was als biofysicus in het
Londense King’s College. Toen bekend raakte, dat DNA wel degelĳk een overdrager
was van erfelĳke informatie richtte hĳ zĳn onderzoek op deze molecule, waarvan hĳ
de structuur via X-stralendiffractie probeerde te ontrafelen. In 1950 maakte een doctoraatsstudent met deze techniek de eerste bruikbare foto van een DNA-preparaat53. Zĳn
waarnemingen wezen in de richting van een helix-structuur, maar hĳ kon op dat ogenblik
onvoldoende nauwkeurig de gegevens interpreteren.
Nadat bekend raakte dat de beroemde Amerikaanse chemicus Linus Pauling ook zĳn zinnen had gezet op de ontrafeling van de DNA-structuur, besloot Randall het departement te
versterken met een jong beloftevol element: Rosalind Franklin54. Deze had namelĳk na
W.O. II in Parĳs als scheikundige enkele jaren expertise opgedaan in X-stralendiffractie.

Maurice Wilkins en Rosalind Franklin

Randall had Franklin beloofd dat ze haar eigen onderzoekscel zou hebben, zonder Wilkins
daar exact over te informeren. Toen Franklin aankwam in King’s College was Wilkins
juist afwezig en bij zijn terugkeer dacht hij dat Franklin een nieuwe laboratoriumassistente was en benaderde haar ook op die manier. Franklin - die niet op haar mondje gevallen was - wees hem nogal assertief op de reële situatie. Een reactie die voor gevolg had dat
de schuchtere Wilkins haar nadien zoveel mogelijk meed. Ieder deed zijn onderzoek een
beetje op eigen houtje en de uitwisseling van gegevens beperkte zich tot het hoognodige,
wat natuurlijk niet gunstig was voor de vooruitgang van het onderzoek.

52 Maurice Wilkins (15 december 1916, Pongaroa, Nieuw-Zeeland -5 oktober 2004, Blackheath, Londen, Verenigd
Koninkrĳk) - Nobelprĳs Geneeskunde 1962
53 In 1938 had Astbury (verbonden aan de universiteit van Leeds) reeds een X-stralen opname gemaakt van DNA en
vastgesteld dat de organische basen in evenwijdige vlekken lagen, met een onderlinge afstand van 0,34 nm.
54 Rosalind Franklin (25 juli 1920, Notting Hill, Londen, Verenigd Koninkrĳk - 16 april 1958, Chelsea, Londen,
Verenigd Koninkrĳk)
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Principe van de X-stralendiffractie
Deze methode kan toegepast worden op elke geordende structuur,
waar de atomen een vaste plaats in de ruimte innemen (een z.g; kristalstructuur).

Toen Wilkins in 1950 toevallig een zeer zuiver DNA-preparaat in handen kreeg, raadde
een doctoraatsstudent Raymond Gosling (via Randall) hem aan het preparaat met Xstralen te onderzoeken. Schoorvoetend gaf Wilkins toe, want hij kon moeilijk aannemen
dat achter hetgeen hij zelf als ‘snot’ omschreef een geordende structuur zou zitten. Groot
was dan ook zijn verbazing toen hij de foto van de X-stralendiffractie in handen kreeg.
Deze toonde aan, dat de componenten in
DNA volgens een welbepaald patroon geordend waren, maar meer kon Wilkins er op
dat ogenblik niet uit afleiden.
De foto werd voorgelegd aan een medewerker, die in een kei was in complexe theoretische benaderingen en berekeningen:
Alexander Stokes. Deze suggereerde een
helixstructuur voor DNA, maar meer kon hĳ
er op dat ogenblik niet uit afleiden. Er was
behoefte aan duidelijker materiaal en hier
verschijnt Rosalind Franklin op het toneel...

Foto X-stralendiffractie DNA
(Gosling & Wilkins - 1950)

Gezien haar grotere expertise met X-stralendiffractie gaf Randall haar de beste apparatuur en kreeg ze Raymond Gosling als helper toegewezen. Gedreven als ze was, bracht
ze uren in het labo door om - zonder enige bescherming - de X-stralen apparatuur zo
optimaal mogelijk af te stellen. Samen met Gosling maakte ze tientallen opnames en het
werd hen al snel duidelijk dat de foto van 1950 in feite een combinatie was van de diffractiepatronen van twee DNA-vormen: een A- en een B-vorm.
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X-stralendiffractie van Franklin en Gosling van ‘droge’ A-vorm (links) en ‘vochtige’ B-vorm (rechts)
van DNA (mei 1952). In het midden de opname uit 1950 van Gosling en Wilkings.

De grotere details in de opnames van Franklin + berekeningen van Stokes bevestigden de
helixstructuur van DNA.
Uit later teruggevonden nota’s van Franklin, bleek dat ze op 24 februari 1953 reeds zo
ver was met haar berekeningen, dat ze concludeerde dat DNA een dubbele helix was, met
voor elke helix aan de buitenzijde een ruggengraat van fosfaatgroepen en suikers en naar
binnen toe de organische basen. Verder was volgens haar de ene streng complementair
aan de andere en vormde de wisselende volgorde van de organische basen de erfelijke
informatie.

de X-vorm van het patroon
wijst op een gespiraliseerde
structuur
het diamantpatroon wijst op
de aanwezigheid van watermoleculen → hydrofiele
fosfaatgroepen en suikers
aan buitenkant van molecule.
de afstand tussen de vlekken is een maat voor de
onderlinge afstand tussen
repetitieve structuren; hier
3,4 nm voor 1 winding
de twee zones zonder vlekken wijzen op een interferentie met een tweede
spiraalvormige structuur →
DNA molecule = dubbele
helix

Beide helixen hebben
een regelmatige vorm en
beschrijven om de 3,4
nm één omwenteling.
De afstand tussen twee
opeenvolgende nucleotiden bedraagt 0,34 nm,
zodat men 10 nucleotiden
heeft per omwenteling.
De diameter van de molecule bedraagt 2 nm.

Overzicht van de vaststellingen door Franklin na de studie van de X-stralendiffracties
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Maar dit alles geraakte op dat ogenblik niet bekend, want zij had genoeg van het vrouwonvriendelijke King’s College en verhuisde eind maart naar Birkbeck College, waar ze
zich toelegde op ander onderzoekswerk.
Zoals we wat verder zullen zien was het nochtans aan haar te danken, dat Watson en
Crick in een artikel in Nature konden uitpakken met een model van het DNA, iets wat hen
in 1962 de Nobelprijs zou opleveren. Maar toen was Rosalind Franklin reeds overleden
aan eierstokkanker, waarschijnlijk een gevolg van haar veelvuldige blootstelling aan Xstralen.

█ 1953 - Watson & Crick stellen een ruimtelĳk model voor van DNA

Het relaas van de ’ontdekking van de eeuw’ sluit nauw aan bĳ de bespreking van de vorige etappes. We keren even terug naar mei 1951. Op dat ogenblik is de jonge Amerikaan
James Watson55 als postdoc aan het werk in het mariene station van Napels. Het jaar
voordien had hĳ op 22-jarige leeftĳd zĳn doctoraat in de zoölogie behaald aan de Universiteit van Indiana in Bloomington (V.S.) met een studie over het effect van energetische
X-stralen op de ontwikkeling van bacteriofagen.
Het was op het einde van die bewuste maand mei, dat hĳ op een symposium in Napels een
uiteenzetting van Wilkins volgde over X-stralendiffractie van DNA. Bĳ het zicht van het
diffractiepatroon wist hĳ direct dat hier de sleutel lag tot het ontrafelen van de DNA-structuur. Hĳ wou direct aan de slag bĳ Wilkins maar die had voor hem geen plaats in het King’s
College. Gelukkig voor hem had zĳn promotor goede connecties en kon hĳ begin oktober
1951 aan de slag in het Cavendish-laboratorium van de Universiteit van Cambridge.
Het was daar dat hĳ de briljante Crick56 ontmoette en ontdekte dat ze een gemeenschappelĳke interesse hadden: het ontrafelen van de DNA-structuur.

Francis Crick (l) en James Watson in Cambridge (1953)

55 James Dewey Watson (Chicago, 6 april 1928) - Nobelprĳs Geneeskunde 1962
56 Francis Harry Compton Crick (Northampton, 8 juni 1916 – San Diego, 29 juli 2004) - NPG 1962
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De daarop volgende 18 maanden zouden de 35-jarige Crick en de 23-jarige Watson alle
registers opentrekken om hun doel te bereiken. Hierbĳ konden ze steunen op hun expertises: Crick was een buitengewoon begaafde fysicus en had ervaring met X-stralendiffractie door zĳn studie op eiwitstructuren en Watson had een meer dan grondige kennis over
algemene genetica en over de genetica van bacteriën en virussen in het bĳzonder. Wat
beiden wel misten was een gedegen chemische basis.
Zĳ werkten beiden in het labo van de legendarische Sir Lawrence Bragg die - samen met
zĳn vader - in 1915 op 25 jarige leeftĳd de Nobelprĳs ontving voor het onderzoek van
kristalstructuren met X-stralendiffractie. Normaal zou je dan ook verwachten dat Crick
via deze techniek de structuur van DNA zou proberen te achterhalen, maar deze werkwĳze had Randall (van King’s College) naar zich toegetrokken en de afspraak met Bragg
was, dat ze in Cambridge via andere methodes zouden werken.
Het antwoord was snel gevonden: de Amerikaanse chemicus Linus Pauling had net Cambridge de loef afgestoken en aangetoond dat een polypeptidenketen een helixstructuur
had (de z.g. alfa-keten) Hĳ was tot deze conclusie gekomen via het bouwen van een
driedimensionaal model waarbĳ hĳ steunde op de gekende chemische en fysische eigenschappen van de componenten. Crick en Watson zouden eveneens via een model inzicht
in de DNA-structuur proberen te verwerven. En wat niemand voor mogelĳk hield: zĳ
zouden hierin slagen zonder zelf één enkel experiment uit te voeren!

Over welke gegevens i.v.m. DNA beschikten Crick en Watson eind 1951?

DNA is een kernzuur, rijk aan fosfaten
(J. Miesscher 1889)

DNA bevat de organische basen adenine, thymine, guanine en cytosine
(A. Kossel - rond 1900)

DNA is opgebouwd uit 4 verschillende nucleotiden, elk samengesteld uit een fosfaatgroep, gebonden aan een suiker (desoxyribose),
dat op zijn beurt gebonden is aan één van de 4 organische basen.
(P. Levene 1929)

In DNA is [A] = [T] en [G] = [C]; de basensamenstelling is soortgebonden.
(E. Chargaff 1950)

DNA heeft een geordende structuur; een helix?
(M. Wilkins 1950)
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Met deze gegevens gingen beide wetenschappers aan de slag. Ze bouwden een eerste model, dat ze in november 1951 toonden aan Wilkins en Franklin. Het was een model waar
de fosfaten aan de binnenkant van de strengen zaten en samengehouden werden door
magnesiumionen. De basen zaten aan de buitenkant van de strengen.

Eerste (foutief ) DNA-model van Watson en Crick; de basen zaten aan de buitenkant
van de DNA-strengen en de fosfaatgroepen aan de binnenkant.
Mg2+ -ionen hielden door bindingen met de fosfaatgroepen de strengen samen.

Toen Franklin het model zag zei ze in haar eigen onverbloemde stijl dat ze er compleet
naast zaten. Er was niets in de X-stralendiffracties dat op de aanwezigheid van magnesium wees en bovendien hadden Watson en Crick geen rekening gehouden met de grote
hoeveelheid watermoleculen in de DNA-kristallen; minstens 10x zoveel als hun model
toeliet. Bovendien zouden de watermoleculen inwerken op de magnesiumionen, waardoor
de DNA-molecule uit elkaar zou getrokken worden.
De reactie was zo vernietigend, dat Bragg het duo beval de DNA-analyse over te laten aan
de collega’s van King’s college, een beslissing waar hij begin 1953 zou op terugkomen.

Franklins B 51 = jackpot voor Crick en Watson

In januari 1953 bracht Watson in het
kader van een colloquium een bezoek
aan Wilkins. Deze toonde hem na een
informeel etentje de scherpe B 51 foto
die Franklin het jaar voordien gemaakt had en die hĳ gekregen had
van haar medewerker Gosling.
Watson, die ondertussen ook wel wat
afwist van X-stralendiffractie, zag direct dat hĳ hier een bewĳs had van de
helixstructuur van DNA en noteerde
vliegensvlug alle mogelĳke gegevens.
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Terug in Cambridge besprak hĳ de opname met Crick, die - meer nog dan Watson - het
potentieel van de foto inzag. Zĳ wisten nu in welke richting zĳ met hun model moesten
werken, maar ze hadden toch nog een aantal precieze gegevens over B 51 te kort.
Nu weten we uit haar notities, dat Franklin in die periode reeds ver gevorderd was met
haar interpretatie van de gegevens van B 51 en ook weten we dat ze die in een informeel
verslag had doorgestuurd naar de Medical Research Council die haar onderzoek financierde. Het was de gewoonte dat dergelĳke verslagen door de MRC werden doorgestuurd
naar wetenschappers die eveneens door de organisatie gefinancierd werden en die verwant onderzoek uitvoerden.
Zo kwam haar verslag in handen van Max Perutz in Cambridge, die het in februari 1953
aan zĳn baas (Bragg) gaf, die het op zĳn beurt direct doorspeelde aan Watson en Crick
(die hĳ de maand voordien weer op het DNA-project had gezet).
Met de gedetailleerde gegevens van Franklin, hadden Crick en Watson eindelĳk de ontbrekende puzzelstukjes en konden ze aan de slag met de bouw van hun nieuw model.
Uit de gegevens van Franklin kon Crick afleiden dat DNA wel degelĳk een dubbele helix
was (zoals ook Franklin uiteindelĳk aannam). Steunend op de symmetrie-eigenschappen
van de DNA-kristallen kwam hĳ tot de conclusie dat de twee ruggengraten van de dubbele helix niet alleen identiek moesten zĳn, maar dat ze bovendien in tegengestelde richting liepen (tot deze vaststelling was Franklin nog niet gekomen).

Symmetrie van de DNA-kristallen
(om een beter beeld te krijgen zĳn de 2 helixen
voorgesteld door lucifers)
Keert men het kristal ondersteboven (1) en
vervolgens achterstevoren (2), dan bekomt
men opnieuw de beginsituatie.
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Voor de constructie van hun model maakten ze gebruik van plaatĳzeren modellen van de
organische basen en van staafjes voor de suikers en de fosfaatgroepen. Ook de bindingen
werden met staafjes weergegeven.

Het geheel werd gemonteerd met laboklemmen rond een koppel grote statieven. Zĳ probeerden verschillende configuraties, waaronder A -A, T - T, G - G en C - C, vooraleer bĳ
A - T en G - C uit te komen. Dit konden ze afleiden uit het feit dat de diameter van de dubbele helix 2 nm bedroeg en hierin pasten juist de combinaties van purine- met pyrimidinebasen (rekening houdend met H-bruggen en bindingslengtes tussen basen en suikers).
Alleen hadden zĳ problemen met de juiste bindingen tussen de complementaire basen.
Maar gelukkig voor hen
was juist in die periode
een Amerikaans chemicus, Jerry Donohue, bĳ
hen op bezoek. Die wees
hen erop dat zeer recent ontdekt werd dat de
gangbare structuurformules voor thymine en
guanine fout waren!
Hĳ bezorgde hen de correcte structuurformules en nu klopte het hele plaatje! In één dag
was hun rapport klaar voor het vakblad Nature, dat hun artikel ontving op 2 april 1953 en
publiceerde op 25 april57.
57 “A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid” - J. D. Watson and F. H. C. Crick , April 25, 1953 , Nature, 171,
737-738.
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Reeds een maand later volgde een tweede publicatie58 met enkele uitbreidingen van de eerste
publicatie. De eigenlĳke inhoud van de twee publicaties samen besloeg amper 3 bladzĳden!

Originele illustraties uit de twee publicaties van de artikels in ‘Nature’ van Watson & Crick
(25 april 1953 bovenaan en 30 mei 1953 midden en onderaan)

58 “Genetical Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acid.” - J. D. Watson and F. H. C. Crick , May 30,
1953, Nature 171, 4361, 964-967.
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Belangrijkste bevindingen geformuleerd door Watson & Crick
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Tot slot …
Hoewel zij zelf geen enkel experiment hebben uitgevoerd en voor hun artikels vooral
gesteund hebben op het werk van anderen, hebben Watson en Crick wel de verdienste
dat ze alle puzzelstukjes op de juiste manier hebben doen samenvallen en ook in de erop
volgende jaren zouden ze nog belangrijke ontdekkingen doen.
Nochtans hebben velen het hen kwalijk genomen, dat ze in hun basistekst niet expliciet
vermeld hebben dat ze voor hun model vooral gesteund hebben op Franklin’s resultaten.
Ze hebben haar op het einde van hun eerste artikel wel vermeld (met een verwijzing naar
een nog door haar te publiceren bijdrage), maar ze waren bij het indienen van hun tekst zogezegd - nog niet op de hoogte van de details van haar bevindingen.
Roasalind Franklin’s tekst werd afgedrukt in … hetzelfde nummer van Nature, enkele
bladzijden na het beroemde artikel van Watson en Crick en na een tekst van Wilkins.
We zullen nooit weten of Franklin’s bijdrage uiteindelijk naar waarde zou geschat worden
en of ze in 1962 ook een Nobelprijs zou gekregen hebben, want zij overleed in 1958 en
postuum worden er geen Nobelprijzen toegekend.
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█ 1955 - J. H. Tjio: een menselĳke somatische cel telt 46 chromosomen

We keren eerst even terug naar 1923. Aan de Universiteit van Texas doet professor Theophilus Painter , een vermaard Amerikaans cytoloog, onderzoek naar het aantal menselijke
chromosomen. Hiervoor onderzoekt hij spermatocyten in coupes van testiculair weefsel.
Voor het maken van deze coupes werd het weefsel eerst ingebed in paraffine.
Hij vergeleek de talrijke preparaten en vond 24 chromosomen in de haploïde cellen, wat
hem deed concluderen dat menselijke diploïde cellen 48 chromosomen moesten bevatten.
Een vaststelling die gedeeld werd door enkele andere cytologen en vervolgens algemeen
werd aanvaard.59
In 1955 kwam hierin echter verandering door het minutieuze werk van Joe Hin Tjio60.
Deze Javaan van Chinese afkomst studeerde agronomie (in het Nederlands, want toen
behoorde Java tot Nederlands-Indië). Na de oorlog kwam hij naar Nederland, waar hij via
een beurs kon verder studeren aan diverse Europese instellingen. Zo deed hij van 1948 tot
1959 onderzoek naar plantenchromosomen in Saragossa (Spanje) en bracht hij zijn vakanties door aan het Instituut voor Genetica in Lund (Zweden). Het is in deze locatie dat hĳ
zijn aandacht toespitste op menselijke chromosomen.

Joe Hin Tjio met één van zĳn chromosomenpreparaten

Tjio (spreek uit Chee-ho) en het hoofd van het laboratorium Alfred Levan deden er in
1955 onderzoek op embryonale longcellen. Tjio wou de courante technieken verfijnen om

59 Men vermoedt dat het foutieve resultaat te wijten is aan de slechte kwaliteit van de preparaten. Waarschijnlĳk
heeft hĳ één groot chromosoom beschouw als twee afzonderlĳke chromosomen, doordat de zone van het centromeer
- met haar grote concentratie aan heterochromatine - de gebruikte kleurstof (ĳzerhematoxiline) niet vasthield.
60 Joe Hin Tjio (2 november 1919, Pekalongan, Indonesië - 27 november 2001, Gaithersburg, Maryland, Verenigde
Staten)
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chromosomen van elkaar op een voorwerpglas te scheiden en slaagde hier wonderwel in.
Hĳ bekwam een kwalitatief hoogstaand preparaat, waarvan hĳ - net als van zĳn andere
preparaten - een foto maakte. Tot zĳn verbazing telde hĳ slechts 46 chromosomen in het
preparaat. Hĳ onderzocht op analoge manier nog een hele reeks andere preparaten en
bekwam bĳna steeds hetzelfde resultaat.
Levan van zĳn kant stelde van een reeks preparaten een karyotype op, waarbĳ hĳ de
chromosomen zeer precies natekende met de camara lucida techniek. Hierbĳ wordt op
de tubus van de microscoop, onder het oculair een systeem met een prisma geplaatst,
waardoor met behulp van een spiegel een beeld van het voorwerp wordt gevormd op een
blad papier. Dit kan dan gemakkelĳk overtekend worden.

Principe van de ‘camera lucida’-techniek, zoals gebruikt door Levan.

Waarom waren de foto’s van Tjio beter, dan alles wat tot op dat ogenblik was gepubliceerd?
1. Doordat het preparaat kwalitatief beter was omdat
•

vertrokken werd van verse weefselculturen van embryonale longfibroblasten. Deze
vertonen veel delende cellen, wat dan weer veel duidelĳk waarneembare chromosomen oplevert.

•

door het gebruik van colchicine de cellen in de metafase van de mitose bleven steken,
waardoor weer meer chromosomen konden geobserveerd worden.

•

de culturen in een hypotonische oplossing gebracht werden, waardoor de cellen gingen opzwellen en de chromosomen verder uit elkaar gingen

•

kleuring met orceïne beter waarneembare chromosomen opleverde.

•

voorzichtig squashpreparaten van aparte cellen werden gemaakt (geen coupes), waardoor de chromosomen mooi in eenzelfde vlak werden verdeeld.
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2. Doordat de de kwaliteit van de foto zelf veel beter was
Tjio was de zoon van een beroepsfotograaf en van zĳn vader had hĳ alle technieken geleerd om kwalitatief hoogstaande foto’s te maken.
Het is zeker dankzĳ zĳn uitzonderlĳk scherpe foto’s dat de publicatie op zo’n bĳval kon
rekenen.

Eén van de originele foto’s van Tĳo

Tjio respecteerde de pikorde niet

Het artikel met de bevindingen van Tjio en Levan werd in 1956 in het Skandinaafse vakblad Hereditas gepubliceerd en veroorzaakte niet alleen omwille van de inhoud beroering.
In plaats van zich te houden aan de gangbare gewoonte om bĳ een artikel eerst het hoofd
van het laboratorium te vermelden en dan pas de naam van de andere onderzoekers, had
Tjio zĳn naam eerst gezet en dan pas die van Levan. Vóór de publicatie had Levan hem
hierop gewezen, maar Tjio weigerde categoriek dit systeem toe te passen. Hĳ, en hĳ
alleen had al het werk gedaan. Ofwel werd het artikel gepubliceerd met Levan als coauteur, ofwel zou het helemaal niet gepubliceerd worden en zou Tjio de foto’s gewoon in
de prullenmand kieperen.
Omdat Levan het belang van het artikel inzag voor
de naam van zĳn instelling, gaf hĳ uiteindelĳk toe en
verscheen het artikel in mei 1956 in Hereditas onder
de titel “The chromosome number of Man” en met
als auteurs Joe Hin Tjio en Albert Levan.

Mĳlpalen in de genetica

74

█ 1955 → 1958 - A. Kornberg e.a. : ontdekking van DNA-polymerase

“

Half of what we know is wrong,
the purpose of science is to determine which half.
Arthur Kornberg

Arthur Kornberg61 was een Amerikaans
arts, die zĳn interesses verlegde naar
de biochemie. Hĳ deed onderzoek naar
enzymen aan de Universiteit van New
York onder leiding van de befaamde
biochemicus Severo Ochoa.
Wat later, in 1947, werd hĳ hoofd
vandeafdeling‘enzymenenmetabolisme’
aan het National Institute of Health
(NIH). In 1953 verhuisde hĳ naar
St. Louis, waar hĳ hoogleraar en hoofd
van de afdeling microbiologie van de
universiteit van Washington werd.
Daar ontrafelde hĳ met zĳn team de
processen die leidden tot de vorming
van 3 van de 4 DNA- nucleotiden (alleen
de vorming van het thyminenucleotide
werd niet gepubliceerd door zĳn onderzoeksgroep). Het feit dat ze uiteindelĳk
in staat waren deze nucleotiden te synthetiseren, zou zeer waardevol blĳken voor
wat zou volgen.
Synthese van DNA in vitro?

In december 1955 doet Kornberg een merkwaardige ontdekking. Tijdens een onderzoek
naar de reactiviteit van nucleosiden (reactieproducten van purine- of pyrimidinebasen
met desoxyribose) laat hij radioactief thymidine (gelabeld met C-14) reageren met ATP in
aanwezigheid van een extract van E. coli.
Hij bekomt een laag-radioactief reactieproduct, dat neerslaat in aanwezigheid van trichloorazijnzuur (CCl3-COOH). Dit is een indicatie dat het nucleoside is opgenomen in
een polynucleotide van meer dan 20 nucleotiden. Zou het kunnen dat hij in vitro een
DNA-fragment heeft gesynthetiseerd?
61 Arthur Kornberg (New York V.S., 3 maart 1918 – Stanford V.S., 26 oktober 2007)
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Experiment van Kornberg, dat leidde tot de zoektocht naar
het enzym dat een rol speelt in de DNA-synthese.

Dat het om een DNA-fragment ging, werd vlug aangetoond. Het product werd blootgesteld aan pancreas-DNase62 (desoxyribonuclease) en wat Kornberg hoopte gebeurde:
het neerslag verdween. X was dus wel degelijk een DNA-fragment en het E. coli-extract
moest dus een enzym geleverd hebben, dat de polymerisatie mogelijk maakte.
Welke producten waren actief / werden er gevormd tĳdens de DNA-synthese?

Tijdens de maanden die volgden op de ontdekking van Kornberg werd er door hem en
zijn onderzoeksteam (Robert Lehman, Maurice Bessman en Ernie Simms) grondig onderzoek gedaan naar alle producten die tijdens de DNA-synthese in het reactiemidden

62 DNase is een enzym dat de fosfodiësterbindingen in de DNA-ruggengraten verbreekt, waardoor het DNA uit
elkaar valt. Op het ogenblik van het experiment was het net beschikbaar.
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voorkwamen, en meer speciaal naar degene die voor een vlot verloop van het proces
noodzakelijk waren.
Om beter de reagerende nucleosiden te kunnen volgen, maakten ze gebruik van preparaten die ditmaal gemerkt waren met P-32, een isotoop dat radioactiever is dan het eerder
gebruikte C-14. Omdat ze verder vermoedden dat het trifosfaat reactiever was dan het
monofosfaat gebruikten ze α[32P]-thymidinetrifosfaat of α[32P]-dTTP, als reagens.
Het reactiemengsel dat ze gebruikten bevatte
• E. coli-extract
• α[32P]-dTTP
• ATP (energiebron)
• Mg2+ (cofactor)
Het reactieproduct was nu wel duidelijk radioactief, wat wees op verwerking van het gemerkte dTTP in het DNA-fragment.

Om alle componenten in het reactiemengsel te determineren werd dit eerst behandeld met
streptomycinesulfaat. Hierdoor werd het mengsel opgesplitst in twee fracties: een
neerslag (N) dat alle cellulaire kernzuren bevatte en een supernatans (S) zonder
kernzuren.
Verder onderzoek van het neerslag wees op de aanwezigheid van een thermolabiele en een
thermostabiele component. De thermolabiele component bleek uiteindelijk een enzym te
zijn, dat de vorming van een DNA-fragment mogelijk maakte. Het werd door de
onderzoekers DNA-polymerase genoemd. De andere component was DNA.
Het supernatans kon eveneens opgesplitst worden in twee fracties: een thermolabiele en een
thermostabiele. De thermolabiele fractie bevatte een reeks enzymen (kinasen, zoals
desoxynucleotidekinasen en nucleosidedifosfaatkinase). In de thermostabiele fractie vond
men diverse nucleotiden terug: dCTP, dATP en dGTP.
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SAMENSTELLING VAN HET REACTIEMENGSEL

Uit verder onderzoek bleek dat de reactie enkel kon
doorgaan op voorwaarde dat volgende componenten
in het reactiemidden aanwezig waren: de vier verschillende nucleotiden (dATP, dGTP, dCTP en dTTP),
DNA, DNA-polymerase, Mg2+ en ATP.
Het toegevoegde DNA was bedoeld als “primer”, maar
uit analyse van de bekomen DNA-fragmenten bleek dat het toegevoegde DNA fungeerde
als “model”. Het geproduceerde DNA had immers dezelfde basenverhoudingen als het
toegevoegde DNA.

Kornberg slaagde er ook in
aan te tonen dat het polymerase de complementaire
DNA-streng opbouwde in de
5’ → 3’ richting.
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Zeer zuiver DNA-polymerase I alleen blĳkt niet in staat een DNA replicatie te initialiseren

In de maanden volgend op hun ontdekking van het DNA-polymerase slaagde het onderzoeksteam van Kornberg erin zeer zuiver DNA-polymerase te bekomen, maar tot hun
verbazing was het met dit product alleen niet mogelĳk een treffelĳke replicatie uit te voeren. Ketenverlenging was geen probleem, maar het proces initiëren lukte niet. Hiervoor
was de aanwezigheid van een primer nodig: een kort DNA- of RNA-fragment.
Dit gold ook voor de de twee volgende polymerasen, die zĳn team nadien ontdekte.
Naast ketenverlenging kunnen de polymerasen ook foute nucleotideninlassingen herstellen63

Doordat polymerasen ook exonucleasen zĳn kunnen zij aan autocorrectie doen

63 Dit is te danken aan het feit dat de 3 polymerasen ook fungeren als exonucleasen. Ze kunnen het laatste nucleotide van de gevormde keten verwijderen. Doen ze dit verschillende malen na elkaar, dan wordt de keten over het
corresponderend aantal nucleotiden ingekort. DNA-polymerase I zou naast ketenverlenging ook een belangrĳke rol
spelen in de vorming van de z.g. Okazaki-fragmenten (blz. 130)
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█ 1957 -→ 1958 - Ontdekking van t-RNA

In hun zoektocht naar de mechanismen van de eiwitsynthese maakten de Amerikanen
Mahlon Hoagland64, Paul Zamecnik65 en Mary Stephenson66 gebruik van een celvrĳ
medium, ondermeer bestaande uit leverextracten van ratten en met radioactief 14C gemerkt materiaal om de reactiepatronen te ontrafelen.

Tĳdens hun experiment - uitgevoerd aan de Harvard Medical School - ontdekten ze in een
bepaalde cytoplasmatische fractie een met 14C gelabelde RNA-aminozuur verbinding.
Deze gelabelde RNA’s verplaatsten zich - samen met de aminozuren - naar de microsomen, waar de aminozuren genruikt werden bĳ de vorming van polypeptiden. Deze transfer van aminozuren was afhankelĳk van de aanwezigheid van de energierĳke verbinding
guanosinetrifosfaat (GTP).
In hun artikel67, dat ze eind 1957 indienden, spraken ze
van ‘soluble RNA’, een term die wat later zou vervangen
worden door ‘transfer RNA’ (afgekort t-RNA)

64 Mahlon Hoagland (5 oktober 1921, Boston, Massachusetts, Verenigde Staten - 18 september 2009, Thetford,
Vermont, Verenigde Staten)
65 Paul Zamecnik (22 november 1912, Cleveland, Ohio, Verenigde Staten - 27 oktober 2009, Boston, Massachusetts,
Verenigde Staten)
66 Mary Louise Stephenson (1921, Brookline, Verenigde Staten - 26 september 2009, Peabody, V.S.)
67 Mahlon B. Hoagland, Mary Louise Stephenson, Jesse F. Scott, Liselotte I. Hecht, and Paul C. Zamecnik A soluble Ribonucleic Acid intermediate in Protein Synthesis - J. Biol. Chem. 1958 231: 241.
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█ 1958 - M.S. Meselson & F.W. Stahl: DNA-replicatie is semi-conservatief

In 1954 hadden Watson en Crick een tweede publicatie68 klaar, waarin ze de hypothese
formuleerden dat de replicatie van DNA semi-conservatief is: beide DNA-strengen staan
model voor de vorming van een nieuwe streng. In deze nieuwe strengen is de basensequentie complementair aan de basensequentie van de streng die model stond. Het resultaat zijn twee DNA-moleculen met eenzelfde basenparensequentie als het oorspronkelijke
exemplaar, maar waarin één keten ‘oud’ is (het model) en de andere ‘nieuw’ (de kopie).

Semi-conservatieve replicatie van DNA

Deze hypothese, die voor de meeste biologen zeer aannemelijk was, moest nu alleen nog
experimenteel bevestigd worden...
Naast de semi-conservatieve replicatie diende ook rekening gehouden te worden met twee
alternatieven: een conservatieve replicatie en een dispersieve replicatie.
Bij een conservatieve replicatie staan de moederstrengen (grijs) model voor de vorm van nieuwe
strengen (blauw). Deze nieuwe strengen combineren tot een nieuwe DNA-molecule en de moederstrengen recombineren tot de oorspronkelijke
molecule

Bij een dispersieve replicatie bevat elke dochterstreng een mengsel van oud en van nieuw gevormd materiaal.

68 F.H.C. Crick & J.D. Watson: “The Complementary Structure of Deoxyribonucleic Acid”. Proc. Roy. Soc. (A)
223 (1954)
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Het probleem werd in 1958 opgelost door twee jonge Amerikaanse wetenschappers: Matthew Stanley Meselson69 en Franklin Stahl70, die op dat ogenblik samen onderzoek verrichtten aan het gereputeerde California Institute of Technology (Caltech).

Meselson (l.) en Stahl in 1996

Het experiment dat ze bedachten was eenvoudig qua concept en was zeer betrouwbaar
qua resultaten. Als onderzoeksmateriaal gebruikten ze DNA afkomstig van de ons zo
vertrouwde E. coli-bacterie. Hiervoor hadden ze meerdere redenen:
1. E. coli reproduceert zeer snel. In gunstige omstandigheden heeft men om de 20 minuten een nieuwe generatie.
2. De technieken om DNA uit de bacteriecellen te extraheren en te zuiveren stonden
volledig op punt.
Om te weten volgens welk van de drie mogelijke modellen de DNA-replicatie gebeurt,
dienden ze te beschikken over een middel om ‘oude’ en ‘nieuwe’ strengen DNA van elkaar te onderscheiden. Doordat Meselson voor zijn doctoraat een methode op punt had
gesteld om componenten van elkaar te scheiden via een dichtheidsgradiënt, wou hij deze
methode ook toepassen voor het scheiden van de twee DNA-strengen. Hiervoor moest hĳ
de massa van de twee strengen selectief beïnvloeden.
Om dit te realiseren vertrok hij van een bacteriecultuur, die hij gedurende ettelijke generaties kweekte op een voedingsbodem met als enige stikstofbron 15NH4Cl (ammoniumchloride met het ‘zware’ N-15 isotoop). Zo was hij zeker dat alle N-atomen in de organische
basen van het DNA uit het ‘zware’ isotoop N-15 zouden bestaan. Voor de ‘lichte’ variant
gebruikte hij een cultuur met 14NH4Cl als stikstofbron.

69 Matthew Franklin Meselson (24 mei 1930, Denver, Colorado, Verenigde Staten)
70 Franklin Stahl (8 oktober 1929, Boston, Verenigde Staten)
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Principe van de door Meselson & Stahl gehanteerde scheidingsmethode

DNA-moleculen met eenzelfde nucleotidensamenstelling kunnen
op basis van hun massa van elkaar gescheiden worden
door gebruik te maken van een densiteitsgradiënt
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█ 1959 - Extra chromosoom 21 verantwoordelĳk voor syndroom van Down

We schrĳven 1958. Marthe Gautier71 - een jonge Franse kindercardioloog - doet in een
primitief ingericht labo in het Parĳse Hôpital Trousseau cytologisch onderzoek op cellen
van kinderen met het syndroom van Down.
Ze doet dit naast haar hoofdopdracht en op vrijwillige basis. Haar diensthoofd, prof. Turpin72, had zich laten ontvallen dat hĳ het jammer vond dat hĳ niet beschikte over een labo
om aan cytologisch onderzoek te doen. Zĳ was net
terug van een vervolmakingsjaar in de V.S., waar
ze aan de prestigieuze universiteit van Harvard
heel wat ervaring had opgedaan in de praktische
cytologie en zag haar kans: ‘Geef mĳ een lokaal’
had ze gezegd ‘en ik zorg voor de rest’.
Het feit dat ze zich als vrouw dubbel moest bewĳzen in een door mannen gedomineerde academische wereld, zal natuurlĳk ook een rol gespeeld
hebben in haar voorstel.
Hoe dan ook, Turpin gaf haar een lokaal met gas,
water, elektriciteit, een lege kast met bovenop een microscoop en een koelkast. Meer kon
hĳ haar niet geven. Zelfs meer dan 10 jaar na W.O. II was er in Frankrĳk bĳna geen geld
beschikbaar voor fundamenteel onderzoek. Maar Gautier liet zich niet ontmoedigen; met
eigen middelen en geleend geld rustte ze zelf het labo uit en ging aan de slag.
71 Marthe Gautier (° 10 september 1925, Montenils - Frankrĳk)
72 Raymond Turpin (5 november, Pontoise, Frankrĳk - 24 mei 1988, Parĳs, Frankrĳk)
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Voor haar onderzoek verfijnde ze nog wat methodes, waardoor ze uiteindelĳk micropreparaten van de gewenste kwaliteit bekwam.
Het is op die manier dat ze vaststelde dat de onderzochte cellen van alle patiëntjes met
het syndroom van Down 47 chromosomen telden. Dus één chromosoom meer dan de
normale 46. Zĳ beschikte echter niet over de middelen om duidelĳke foto’s te maken,
waarmee ze dan een karyogram73 zou kunnen opstellen.
Hier verschĳnt Jérôme Lejeune74, een collega-stagiair en oud-student van Turpin, op het toneel. Lejeune deed in opdracht van Turpin onderzoek naar de
oorzaak van het syndroom van Down en stelt Gautier
voor te zorgen voor geschikte foto’s. Zĳ aarzelt geen
ogenblik en bezorgt hem haar preparaten en … hoort
niets meer van hem.
Als ze navraag doet, hoort ze dat de foto’s in het bezit
zĳn van Turpin. Ze vindt het wel merkwaardig dat er
niet gereageerd wordt op haar ontdekking, maar wil
zich als stagiair niet teveel opdringen en houdt zich
verder vooral bezig met haar hoofdopdracht.
Groot is dan ook haar verbazing wanneer ze wat
later verneemt dat Lejeune op een seminarie aan de
Canadese McGill-universiteit verkondigt dat hĳ ontdekt heeft dat een extra-chromosoom
verantwoordelĳk is voor het syndroom van Down...
Turpin houdt Lejeune de hand boven het hoofd en wacht rustig tot deze na een rondreis in
de Verenigde Staten weer thuis is. Maar nu moet alles ineens zeer snel gaan: er is immers
nog niets over de ontdekking gepubliceerd en er gaan geruchten dat andere labo’s wel
eens met de primeur zouden kunnen gaan lopen.
Zaterdag, 24 januari 1959 wordt Gautier bĳ Turpin geroepen en zĳ krĳgt te horen dat het
verslag van ‘hun’ ontdekking nog die dag zou ingediend worden bĳ de Académie des
Sciences om de maandag gepubliceerd te worden (toen kon dat nog). Het artikel75,
waarvan ze in de vlucht mondeling de inhoud verneemt, zou ondertekend worden door
Lejeune, Gauthier (sic) en Turpin. C’est tout!
Dit maakt dat voor eens en altĳd Lejeune beschouwd wordt als de feitelĳke ontdekker
van het verband tussen het extra chromosoom 21 en het syndroom van Down…
Doet dit relaas je niet denken aan de verhouding Franklin ↔ Watson & Crick? (zie ‘1953’)

73 karyogram: methode, waarbĳ men uitgeknipte foto’s van homologe chromosomen ordent en paarsgewĳs rangschikt (zoals op de foto bovenaan de vorige pagina).
74 Jérome Lejeune (13 juni 1926, Montrouge, Frankrĳk - 3 april 1994, Parĳs, Frankrĳk)
75 Lejeune J., Gauthier M., Turpin R. Les chromosomes humains en culture de tissus. C R Hebd Seances Acad Sci.
1959 Jan 26;248(4):602–603.
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Vanwaar komt het extra chromosoom 21?

Om dit te verklaren geven we eerst een overzicht van de celcyclus in het geval van een
mitose en van een meiose; telkens is de verdeling van de chromosomen/chromatiden in de
kern weergegeven. De respectievelĳke duur van de fasen is niet op schaal.

Bij de mitose repliceren diploïde cellen (2N = 46) tĳdens de S-fase hun chromosomen en gaan
zusterchromatiden uit elkaar tĳdens de M-fase, zodat diploïde dochtercellen worden geproduceerd.
Bij de meiose repliceren diploïde cellen eveneens hun chromosomen (DNA) tĳdens de S-fase.
Na groei tĳdens de G2-fase plaatsen de paren homologe chromosomen zich in het evenaarsvlak,
waarbij meestal overlapping van chromatiden optreedt. Tĳdens meiose I gaan vervolgens de homologe
(recombinant)chromosomen uit elkaar. Tĳdens meiose II gaan dan de zusterchromatiden uit
elkaar, waardoor uiteindelĳk 4 niet-identieke haploïde gameten (N = 23) ontstaan.

Cellen met abnormale aantallen chromosomen ontstaan gewoonlĳk als resultaat van fouten tĳdens één van de delingsprocessen. Deze gebeuren het vaakst tijdens de meiose.
Wanneer zij gepaard gaan met de winst of het verlies van één chromosoom (zoals bij het
syndroom van Down) resulteren zij in een aneuploïde cel. Is het resultaat de toename
met één of meerdere complete haploïde chromosomensets, dan heeft men te doen met een
euploïde cel (die polyploïd is).
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Aneuploïdie

Om aan te tonen hoe aneuploïdie kan
ontstaan tijdens de meiose, vertrekken we van een diploïde cel met twee
koppels homologe chromosomen. Als
resultaat van een normale meiose, bekomen we 4 haploïde gameten met telkens twee dochterchromosomen.

➟
Partiële non-disjunctie van chromosomen of chromatiden

Het kan gebeuren dat tijdens meiose I een
koppel homologe chromosomen niet uit elkaar
gaat en beide chromosomen samen doorgegeven worden aan één van de twee dochtercellen. Meiose II verloopt vervolgens normaal,
waardoor de helft van de gameten één chromosoom teveel zal hebben (N+1) en de andere
helft één te weinig (N-1).

Anderzijds kan meiose I normaal verlopen,
maar tijdens meiose II kan in één van de
dochtercellen een non-disjunctie van de chromatiden van één chromosoom optreden. Dit
resulteert in 50% normale gameten en 50%
aneuploïde. Hiervan heeft 25% een chromosoom teveel (N+1) en 25% een chromosoom
te weinig (N-1).

In het geval van trisomie 21 hebben we te doen met een non-disjunctie van chromosoom
21. Zo bekomen we gameten met 2 chromosomen 21 die na versmelting met een normale
gameet (met slechts één chromosoom 21) cellen opleveren met één extra chromosoom 21.
Deze bĳkomende erfelĳke informatie ligt aan de basis van het ziektebeeld.

Mĳlpalen in de genetica

88

Syndroom van Down kan ook het gevolg zijn van een Robertsoniaanse translocatie

Om beter te snappen wat er hier gebeurt geven we je eerst nog even de extern waarneembare onderdelen van een eukaryoot chromosoom:

Robertsoniaanse translocaties76 worden bij de mens vooral waargenomen tussen de acrocentrische chromosomen 13, 14, 15, 21 en 22. Hierbij treedt er bij beide betrokken chromosomen een breuk op ter hoogte van het centromeer en versmelten de lange armen van
elk chromosoom tot één nieuw chromosoom. Voorbeeld met chromosomen 14 en 21:

76 Genoemd naar de Amerikaanse bioloog William Rees Brebner Robertson (1881–1941), die in 1916 als eerste dit
type chromosomale translocatie beschreef bij sprinkhanen.
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Normaal

Drager van een
gebalanceerde
translocatie77

Trisomie 14

Monosomie 14

Monosomie 21

TRISOMIE
21

Bĳ ± 20 % van de individuen met het syndroom van Down is de aandoening te wĳten aan
een Robertsoniaanse translocatie.

Gebalanceerde Robertsoniaanse
translocatie bij een vrouw tussen chromosoom 21 en chromosoom 14

77 Met een ‘gebalanceerde translocatie’ bedoelen we een translocatie die resulteert in een cel met dezelfde hoeveelheid erfelĳke informatie als de oorspronkelĳke (normale) cel.
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Mosaïcisme bij syndroom van Down

Mosaïcisme is het verschijnsel waarbij een individu verschillende erfelijke informatie heeft
in analoge somatische cellen. Dit is vaak het gevolg van een chromosomale mutatie tijdens
de eerste celdelingen bij de embryonale ontwikkeling. Volgende alternatieven zijn mogelijk:
1 - Ouders zijn volledig normaal

2 - Eén van de ouders heeft een extra chromosoom 21 in zijn/haar gameten
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Opsporen van het syndroom van Down

De afwĳking wordt tegenwoordig opgespoord via een niet-invasieve prenatale test
(NIPT). Deze test gebeurt via een eenvoudig bloedonderzoek van de moeder na ca. 10
weken zwangerschap78. Doordat foetaal DNA via de placenta in de bloedbaan van de moeder terechtkomt, kan men nagaan of de concentratie aan DNA van het chromosoom 21
niet abnormaal hoog is. Is dit het geval dan kan men met grote zekerheid (meer dan 99 %)
aannemen dat het kind extrachromosomaal materiaal 21 bezit en lĳdt aan het syndroom
van Down.
Daar in ca. 1 % van de gevallen een valse melding van trisomie 21 uit de bus komt, voert
men ter bevestiging altĳd een vlokkentest of amnionpunctie uit om 100 % zeker te zĳn
dat men te doen heeft met een trisomie 21.

NIPT : bevat het plasma van de moeder meer DNA van het chromosoom 21 dan haar witte
bloedcellen, dan is er indicatie voor een trisomie-21

Bij een NIPT onderzoekt men miljoenen vrije DNA fragmenten in het moederlijk bloed
en controleert deze op de aanwezigheid van een bepaald aantal nucleotidensequenties, eigen aan chromosoom 21. Dit onderzoek gebeurt tegenwoordig volledig geautomatiseerd.
Met een NIPT wordt ook gescreend op de eerder zeldzame trisomie van chromosoom 13
(Patousyndroom) en chromosoom 18 (Edwardssyndroom). Beide aandoeningen gaan gepaard met een zware verstandelĳke handicap en talrĳke lichamelĳke afwĳkingen. Meestal worden de kinderen dood geboren of sterven ze in het eerste levensjaar.
Ook andere, zeer zeldzame trisomieën kunnen via een NIPT opgespoord worden.
Vormen van mozaïcisme daarentegen kunnen niet aangetoond worden met een NIPT.
Deze dienen opgespoord te worden met een meer invasieve techniek zoals de reeds eerder
vermelde amnionpunctie of vlokkentest.

78 Deze tĳdspanne is noodzakelĳk om een voldoende grote concentratie van foetaal DNA in de bloedbaan van de
moeder aan te treffen.
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█ 1959 - Syndroom van Klinefelter gevolg van chromosomencombinatie XXY

Eind de jaren ‘50, begin de jaren ‘60 werd er overal koortsachtig gezocht naar verbanden
tussen chromosomale afwĳkingen en bepaalde aandoeningen. Zo vermoedde men al geruime tĳd dat de oorzaak van het syndroom van Klinefelter in die richting diende gezocht
te worden.
Het ziektebeeld is genoemd naar Harry Klinefelter79, een
Amerikaanse reumatoloog en endocrinoloog die op dat ogenblik (1942) werkte aan het Massachusetts General Hospital
in Boston (V.S.).
Op aanraden van zĳn diensthoofd (Fuller Albright) beschreef
hĳ uitgebreid de aandoening in een artikel met een uitzonderlĳk lange naam80, zodat het al snel de gewoonte werd het
ziektebeeld naar de auteur van het artikel te vernoemen.
De symptomen van het syndroom van Klinefelter kunnen
sterk variëren maar we kunnen stellen dat de aandoening
vooral gekenmerkt wordt door een eerder grote gestalte, smalle schouders, kleine testes,
onvruchtbaarheid en in volwassen stadium een toenemende productie van FSH (follikel
stimulerend hormoon ) .

Frequent optredende symptomen bij
het syndroom van Klinefelter
1.

Rechte haarlijn

2.

Geen baardgroei

3.

Geen borsthaar

4.

Borstontwikkeling (gynecomastia)

5.

Brede heupen

6.

Kleine testes; onvruchtbaar

7.

Lange benen

Gezien het grote aantal variaties die kunnen optreden ligt het voor de hand, dat men op
zoek was naar een betrouwbare methode om de afwĳking onweerlegbaar aan te tonen. De
mogelĳkheid tot het aantonen van een chromosomale afwĳking zou hier zeker uitkomst

79 Harry Fitch Klinefelter Jr. (20 maart 1912, Baltimore, V.S. - 20 februari 1990 Baltimore, V.S.
80 Klinefelter HF Jr, Reifenstein EC Jr, Albright F; Syndrome characterized by gynaecomastia, aspermatogenesis
without a-Leydigism, and increased excretion of follicle stimulating hormone. J Clin Endocrinol 1942 2:615-27
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bieden en die werd ontdekt in 1959 door Pantricia A. Jacobs81 en John A. Strong82, twee
genetici verbonden aan het Western General Hospital in Edingburg (Schotland).

Zĳ hadden een 24-jarige mannelĳke patiënt met zwak ontwikkelde geslachtsorganen,
kleine testes en borstontwikkeling. Verder had hĳ geen baardgroei en een hoge stem, wat
overeenstemde met het ziektebeeld dat werd geassocieerd met het syndroom van Klinefelter.
Onderzoek van 44 beenmergcellen in metafase leverde een meerderheid van cellen met
47 chromosomen. Hiervan waren er 8 van zeer goede kwaliteit en bĳ alle 8 vond men
naast een Y-chromosoom twee X-chromosomen.

Originele afbeelding van het chromosoompreparaat van de mannelĳke Klinefelterpatiënt
in de publicatie van Jacobs en Strong in het januarinummer van ‘Nature’ (1959)83
Duidelĳk zĳn er 47 chromosomen zichtbaar (46 + X)

Om te weten of één van de ouders ook deze chromosomencombinatie had, werd bĳ beide
ouders eveneens een onderzoek gedaan op beenmergcellen. Dit leverde in beide gevallen
een negatief resultaat op: zowel de vader als de moeder hadden het normale aantal chromosomen (46) in hun somatische cellen.

81 Patricia Ann Jacobs (°1934 -Verenigd Koninkrĳk)
82 John Anderson Strong ((18 februari 1915, Ierland – 15 December 2012, Verenigd Koninkrĳk)
83 Jacobs P.A., Strong J.A. (31 January 1959). “A case of human intersexuality having a possible XXY sex-determining mechanism”. Nature. 183 (4657): 302–3. doi:10.1038/183302a0. PMID 13632697.
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Het extra X- chromosoom in de somatische cellen van de patiënt kon volgens hen alleen
nog verklaard worden door:
• een non-disjunctie tĳdens één van de delingen bĳ de gametogenese bĳ de ene of bĳ
de andere ouder
• een non disjunctie tĳdens één van de mitoses gedurende de zeer vroege embryonale
ontwikkeling van de patiënt.
Non-disjunctie tĳdens meiose I van de gametogenese bĳ de man

Non-disjunctie tĳdens meiose II van de gametogenese bĳ de vrouw

Non-disjunctie tĳdens vroege embryonale ontwikkeling bĳ de man

Als de non-disjunctie optreedt bij de eerste deling
van de zygote zullen alle resulterende cellen van
het type XXY zĳn.
Treedt ze wat later op (zoals op de figuur), dan
krĳgt men verschillende cellĳnen en een syndroom van Klinefelter met mozaïcisme.
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i

1960 - 1969

█ 1961 - Geïnactiveerd X-chromosoom = lichaampje van Barr

In 1948 ontdekte de Canadese arts Murray Llewellyn Barr de aanwezigheid van een donkere , wandstandige vlek in de kern van vrouwelĳke zoogdiercellen. Deze ‘geslachtschromatine’ werd vervolgens
gebruikt als indicatie voor vrouwelĳke cellen en
kreeg later de naam van ‘lichaampje van Barr’.
Elf jaar later ontdekte Liane Brauch-Russell84 dat
een muis met slechts één X-chromosoom in haar
somatische cellen (genotype X0) zich normaal
kon ontwikkelen en dat in haar celkern geen geslachtschromatine voorkwam.
Het jaar daarop (1960) stelde de naar de V.S. uitgeweken Japanse geneticus Susumu
Ohno dat dit geslachtschromatine in wezen een heterochromatisch X-chromosoom tĳdens de interfase was. Een vrouwelĳke somatische cel bevatte bevatte dus steeds een isochromatisch X-chromosoom (een chromosoom dat op dezelfde manier kleurstof opnam
als de andere chromosomen) en een heterochromatisch X-chromosoom. Dit laatste kon
- net zoals het andere X-chromosoom - zowel van de vader als van de moeder afkomstig
zĳn.
In die periode deed Mary Frances Lyon85 onderzoek naar de
overerving van vachtpatronen bĳ muizen. Zĳ deed dit onderzoekswerk aan de Radiobiologische onderzoekseenheid van
Harwell (bĳ Oxford). Uit haar kruisingsresultaten leidde ze
af, dat sommige muizen gevlekte vachtpatronen vertoonden
die een X-chromosomale overerving veronderstelden.
Voortgaande op de hierboven beschreven vaststellingen formuleerde zĳ in 1961 in een kort artikel in ‘Nature’86 de hypothese dat een gevlekt patroon het gevolg was van een ‘at
random’ inactivering van één van beide chromosomen in een
vroege fase van de embryonale ontwikkeling. Hoe vroeger
deze inactivering gebeurde des te groter de resulterende vlekken. De vachtkleur was dus het resultaat van de expressie
van het gen op het moederlĳk of op het vaderlĳk chromosoom (afhankelĳk van welk van
beide niet geïnactiveerd was). Het geïnactiveerde X-chromosoom was niets anders dan het
heterochromatisch chromosoom , zoals beschreven door Ohno.

84 Liane (Lee) Brauch-Russell (°27 augustus 1923)
85 Mary Frances Lyon (15 Mei 1925 - Norwich, Verenigd Koninkrĳk - 25 December 2014
86 Gene Action in the X-chromosome of the Mouse (Mus musculus L.) - Lyon M.F., Nature. 1961 Apr 22; 190():372-3
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Vlekkenpatroon bij muizen als gevolg van de inactivatie van een
vaderlĳk of moederlĳk X-chromosoom tĳdens de vroege
embryonale ontwikkeling.

Een jaar later zou ze in een uitgebreid artikel87 haar ideeën nader toelichten en ook veralgemenen naar alle zoogdieren, de mens inbegrepen:
“This paper describes in greater detail a hypothesis, which has already been put forward
briefly, concerning gene action in the X chromosome of the mouse, and at the same time
extends it to cover the X chromosomes of mammals generally. The hypothesis was formed
by the welding together of facts recently described in the two fields of mouse genetics
and mouse cytology. The hypothesis is put forward that the normal method of dosage
87 Sex chromatin and gene action in the mammalian X-chromosome - Lyon M.F. Am J Hum Genet. 1962 Jun;
14():135-48.
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compensation in mammals, including man, is inactivation of one of the two X chromosomes of females.
It is postulated that the inactive X forms the sex chromatin body, that either one of the
two Xs may be inactivated in different cells of the same animal, and that the inactivation
occurs early in development…Recent discoveries concerning sex chromosome abnormalities in man suggest that in such cases all X chromosomes in excess of one normal one
are inactivated. This hypothesis also explains some hitherto puzzling facts, such as the
viability of XXXXY individuals…”
De inactivering van één X-chromosoom in een vrouwelĳke somatische cel is dus een
elegante oplossing van de natuur om een mogelĳk probleem van een teveel aan erfelĳke
informatie bĳ twee actieve X-chromosomen te voorkomen. Het is ook de oplossing voor
niet-gebalanceerde erfelĳke informatie tussen mannelĳke en vrouwelĳke individuen.
Door de inactivering van alle extra X-chromosomen in een diploïde cel bekomt men
steeds cellen met slechts één actief X-chromosoom. Een man met twee lichaampjes van
Barr in zĳn somatische cellen heeft dus het genotype XXXY en een vrouw met eveneens
2 lichaampjes van Barr het genotype XXX.
Bĳna gelĳktĳdig met de publicatie van Lyon verscheen er een artikel88 van de eerder vermelde Liane
(Lee) Brauch-Russell, waarin ze tot dezelfde conclusies kwam als Lyon.
Brauch (dit is haar meisjesnaam) was geneticus, verbonden aan de Oak Ridge laboratoria in Tennessee en
zĳ gebruikte - net als Lyon - muizen voor haar opzoekingswerk.
Volgende passage uit haar artikel toont aan, dat ze op
dezelfde golflengte zat als Lyon:
“In man, cytological investigations on normal individuals, as well as on patients with an abnormal number of sex chromosomes, have
indicated that the number of heteropyknotic chromosomes at somatic prophase, or of
“sex-chromatin-bodies” at interphase is, in general, always one less than the number of
X chromosomes present.These various findings permit the hypothesis that, in mammals,
genic balance requires the action of one X in a manner which precludes realization of its
heterochromatic potentialities, so that only additional Xs present assume the properties
characteristic of heterochromatin.”
Brauch zou nadien internationale faam verwerven voor haar opzoekingswerk naar de
invloed van radioactieve straling op levende organismen.

88 Genetics of mammalian sex chromosomes - RUSSELL L.B. Science. 1961 Jun 9;133(3467):1795-803.
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█ 1961 - Eerste screening naar een erfelĳke aandoening bĳ baby’s

Fenylketonurie (PKU89) is een recessieve autosomale stofwisselingsziekte, die het resultaat
is van een mutatie in het gen dat codeert voor het enzym fenylalaninehydroxylase (PAH).
De aandoening kan overgeërfd worden wanneer beide ouders drager zĳn van een gemuteerde gen:

Overerving van fenylketonurie (PKU) . De aandoening wordt veroorzaakt door een autosomaal recessief gen,
dat codeert voor een gemuteerde vorm van het enzym fenylalaninehydroxylase (PAH).
Wanneer beide ouders drager zĳn bestaat er 25 % kans op een kind met de aandoening
en 50 % kans op een kind dat drager is van het defecte allel.

89 De ‘P’ in de afkorting is van het Engelse ‘Phenyl’
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In Vlaanderen vertoont 1 op de 14 000 van de pasgeborenen de afwijking. Deze dankt haar
naam (fenylketonurie) aan de aanwezigheid van fenylketonen in de urine. Deze fenylketonen zijn afbraakproducten van fenylalanine, een aminozuur dat normaal wordt omgezet
in een ander aminozuur (tyrosine) door het enzym fenylalaninehydroxylase (PAH).
Door een mutatie van PAH gebeurt die omzetting niet langer, waardoor onvoldoende
tyrosine aangemaakt wordt. Dit laatste is de grondstof voor heel wat stofwisselingsreacties, die door het tyrosinetekort verstoord worden, wat dan weer resulteert in een aantal
ziektebeelden (zie onderstaande figuur).

Door een mutatie in het gen dat codeert voor de synthese van het enzym fenylalaninehydroxylase (PAH) gebeurt er
in de lever geen omzetting meer van het aminozuur fenylalanine in het aminozuur tyrosine. Dit resulteert dan weer in
een verstoorde vorming van
• bepaalde weefseleiwitten,
• melanine (pigment)
• hormonen zoals het schildklierhormoon thyroxine en van
• bijnierhormonen zoals noradrenaline, adrenaline en dopamine (catecholaminen).
Wanneer de concentratie van fenyalanine in het lichaam toeneemt, wordt dit omgezet in fenylpyruvaat (een keton) en
andere verbindingen die via de urine worden uitgescheiden en die de urine een typische reuk geven.
Tetrahydrobiopterine (BH4) is een cofactor, die noodzakelijk is voor een normale werking van PAH. Bij 1 à 2 % van de
patiënten met een verhoogde fenylalanineconcentratie is het gen voor één van de enzymen, die betrokken zijn bij de
BH4-stofwisseling, gemuteerd. Daar deze verbinding, naast haar functie als cofactor voor PAH, ook een rol heeft bij
de productie van neurotransmitters zoals (nor)adrenaline, dopamine en serotonine, treden bij deze personen (extra)
neurologische problemen op. Deze vorm werd vroeger ‘kwaadaardige PKU’ genoemd, maar tegenwoordig spreekt
men liever van ‘BH4-deficiëntie’.

Symptomen bĳ PKU

Meestal is een pasgeboren kind uiterlĳk normaal. Wanneer de aandoening niet ontdekt
wordt en behandeling uitblĳft, kan na ca. 6 maanden een vertraagde ontwikkeling vastgesteld worden. De symptomen verergeren naarmate het lichaam langduriger is blootgesteld
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aan een verhoogde fenylalanineconcentratie. Zo kunnen volgend symptomen optreden:
• (ernstige) mentale achterstand
• concentratieproblemen
• braken
• epilepsie
• gedragsproblemen zoals hyperactiviteit, onrust, agressie
• groeiachterstand
• geelkleurige huid en lichte haarkleur door verminderde melanineproductie
• eczeem
• onaangename lichaamsgeur; specifieke geur van de urine
• schokkerige bewegingen
• kleine schedel

Screening naar PKU

Naarmate de kennis van de genetica vorderde, zocht men halverwege de vorige eeuw
naar eenvoudige methodes om genetische afwĳkingen vóór, of juist na de geboorte te
detecteren.
Voor ons relaas van de ontwikkeling van de eerste screening bĳ
pasgeborenen moeten we naar Buffalo in de Verenigde Staten. Robert Guthrie90 is daar als microbioloog/arts/onderzoeker verbonden aan het Roswell Park Cancer Institute.
John, één van zĳn 6 kinderen , was geboren met een mentale
achterstand en was aangewezen op speciaal onderwĳs. Hĳ
kon dit volgen aan het Children Rehabilitation Center van het
kinderhospitaal van de universiteit van Buffalo.
Toen Guthrie zĳn zoon daar ging inschrĳven, werd hĳ aangeklampt door de directeur met de vraag of hĳ geen methode kon uitwerken om op een eenvoudige manier PKU op te
sporen bĳ pasgeborenen. Op die manier zou men men reeds
maatregelen kunnen treffen (zoals aangepaste voeding),
vooraleer het kind onherstelbare schade opliep. Guthrie, die zelf een nichtje had met
PKU, ging de uitdaging aan en drie dagen later had hĳ reeds een oplossing gevonden.
Hĳ bracht op een agar-voedingsbodem een laagje met β-2-thiënylalanine aan. Dit aminozuur lĳkt sterk op fenylalanine en wordt door bacteriën (in dit geval Bacillus subtilis)
geïncorporeerd in niet-functionele eiwitten, waardoor de bacteriën zich niet kunnen ontwikkelen. Vervolgens deed hĳ wat bloed van een PKU-patiënt op een schĳfje filtreerpapier en plaatste dit op de gecoate voedingsbodem. Nu kreeg hĳ wel een bacteriecultuur
doordat de bacteriën functionele eiwitten konden aanmaken met behulp van het fenylalanine dat in overmaat in het bloed aanwezig was. De bacteriecultuur was dus een indicator
voor PKU.

90 Robert Guhrie (28 juni 1916, Marionville, V.S. - 23 juni 1995, Seattle, V.S.)
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Maar hĳ wou de test zo eenvoudig mogelĳk maken, zodat alle pasgeborenen in een minimum van tĳd en zo goedkoop mogelĳk konden gescreend worden.
Hĳ ontwikkelde absorberende kaarten , waarop de patiëntgegevens konden ingevuld worden en met een speciale zone voor de bloedmonsters. Het bloedmonster werd bekomen
door een hielprik bĳ de baby en rechtstreeks contact met de kaart.

Bloedmonster na hielprik op Guthrie-kaart

Deze bloedmonsters werden gedroogd en vervolgens werd met een soort perforator van
elk monster een klein schĳfje genomen dat op een geprepareerde voedingsbodem wordt
gelegd.

Agar voedingsbodem gecoat met β-2-thiënylalanine en inactieve bacteriën.
Alle rode vlekken zĳn schijfjes met bloedmonsters.
(1) Bloedmonster met positief PKU-resultaat
(2) Referentierij bloedmonsters met gekende fenylalanine-concentratie

Enkel bĳ de bloedmonsters van een baby met fenylketonurie ziet men bacteriegroei.
De test was zo eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar, dat hĳ wereldwĳd werd ingevoerd. Nu
nog wordt hĳ vaak gebruikt, maar stilaan schakelt men over op chromatografie, fluorometrie of massaspectrometrie.
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█ 1961 - Erfelĳke informatie wordt doorgegeven via mRNA

Sinds de ontdekking dat genetische informatie was opgeslagen in DNA, waren onderzoeksteams allerhande op zoek naar de manier waarop de informatie vervat in het DNA
werd vertaald in de synthese van eiwitten. En zoals we reeds meermaals hebben vastgesteld bestaat het antwoord meestal uit het juiste schikken van een aantal puzzeldeeltjes,
over meerdere jaren aangebracht door diverse vorsers.

•
•

Een eerste puzzeldeeltje werd reeds in 1942 aangebracht
door Jean Brachet, embryoloog verbonden aan de ULB
(Université Libre de Bruxelles).
In een uitgebreid artikel91
•
beschrĳft hĳ een eenvoudige methode om via kleuringstechnieken duidelĳk een onderscheid te maken tussen DNA en RNA in microscopische weefselpreparaten;
•
toont hĳ via deze methode aan, dat zowel DNA als
RNA nagenoeg universele celbestanddelen zĳn;
toont hĳ eveneens aan dat DNA in de kern voorkomt en dat RNA aangetroffen wordt
in de kern (o.a. in de nucleoli) en in het cytoplasma;
formuleert hĳ de hypothese dat DNA het erfelĳk materiaal bevat en dat RNA een essentiële rol vervult in de eiwitsynthese.

André Boivin, die in zĳn laboratorium in Parĳs onderzoek
deed naar DNA en RNA, bracht 5 jaar later een tweede
puzzelstukje aan. Hĳ suggereerde dat RNA gesynthetiseerd werd o.i.v. DNA en dat dit RNA in het cytoplasma
de synthese van enzymen mogelĳk maakte92.

Op het volgende puzzelstukje moeten we nog eens 3 jaar
wachten. In 1950 stelt Raymond Jeener, een Belgisch
microbioloog (ULB) en student van Brachet, vast dat
kleine RNA-moleculen de kern verlaten en een binding
aangaan met structuurtjes in het cytoplasma (‘microsomes’), waardoor eiwitten gevormd worden93.

91 Brachet, J., (1942) - La localisation des acides pentosenucléiques dans les tissus animaux et les œufs d’Amphibiens
en voie de développement. Arch. Biol. 53: 207-257.
92 Boivin, A. & Vendrely, (1947) - Sur le rôle possible des deux acides nucléiques dans la cellule vivante, Experientia 3: 32.
93 Jeener, J., & Szafarz, R., (1950) - Relation between the rate of renewal and the intracellular localisation of ribonucleic acid. Arch. Bioch. 26, 54-67.
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In 1952 toonde de onderzoeksgroep rond de Fransman
Jacques Monod aan, dat de aanwezigheid van uracilnucleotiden in het reactiemidden noodzakelĳk was voor de
synthese van het enzym β-galactosidase in gemuteerde
bacteriën. Deze nucleotiden, die enkel in RNA (en niet in
DNA) voorkomen, wezen op een verband tussen RNA en
de enzymsynthese94.

Het jaar erop ontdekte de groep rond de Amerikaan Al
Hershey dat bacteriën, kort na een infectie met fagen, in
grote hoeveelheden een bepaald RNA produceerden, dat
snel nadien weer werd afgebroken95.

Naar aanleiding van een symposium in 1957 gaf Francis
Crick een lezing aan het University College of London,
met als titel ‘The Biological Replication of Macromolecules’.
Daarin had hĳ het over de informatieoverdracht van DNA
naar RNA en vervolgens naar eiwitten, wat later bekend
zou raken als het centraal dogma:
DNA → RNA → PROTEÏNE
Ondertussen had men ontdekt dat aminozuren bĳ de eiwitsynthese eerst passeerden via
de zogenaamde ‘microsomen’ (die men later ‘ribosomen’ zou noemen). Volgens Crick
waren er op zĳn minst twee types RNA aanwezig in het cytoplasma: ‘template RNA’ in
de microsomen en ‘soluble’ of ‘metabolic’ RNA, dat door de microsomen werd gemaakt
en dat informatie gebruikte afkomstig van het ‘template RNA’. (Noteren we, dat men toen
- verkeerdelĳk - dacht, dat het ‘template RNA’ een onderdeel vormde van het microsoom,
zodat er zoveel verschillende types microsomen bestonden als moleculen ‘template RNA’.
Verder zou de synthese van een eiwit elk zĳn eigen type microsoom vereisen).
In 1958 verscheen een publicatie96 waarvan het belang op dat ogenblik niet doordrong in
de wetenschappelĳke wereld, maar die in feite reeds het antwoord bood op de vraag: hoe
wordt erfelĳke informatie overgedragen van de kern naar het cytoplasma?

94 Monod, J., Pappenheimer A.M., Cohen-Bazire, G. (1952) - La cinétique de la biosynthèse de la β-galactosidase
chez E. coli, considérée comme fonction de la croissance. Biochim. Biophys. Acta 9, 648-660. - NPG 1965
95 Hershey, A.D., Dixon, J., and Chase, M. (1953) - Nucleic acid economy in bacteria infected with bacteriophage
T2 I. Purine and pyrimidine composition. J. Gen. Physiol. 37, 1-23.
96 Astrachan, L. & Volkin, E. (1958) Properties of ribonucleic acid turnover in T2-infected Escherichia coli. Biochim. Biophys. Acta 29, 536-544.
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Elliot Volkin en Lazarus Astrachan,
beiden verbonden aan het Oak Ridge
National Laboratory in de Verenigde
Staten, deden in 1957 onderzoek naar
RNA met behulp van radioactieve
isotopen.
Als onderzoeksmateriaal gebruikten ze
fagen, waarmee E. coli-bacteriën geïnfecteerd werden.
Ze stelden vast, dat een infectie van de bacterie door T-fagen snel gevolgd werd door
een sterke toename van de synthese van RNA in de bacterie, maar dat de levensduur van
dit RNA zeer beperkt was. Verder ontdekten ze dat de nucleotidensamenstelling van dit
RNA sterk overeen kwam met die van het fagen-DNA, vanwaar hun benaming ‘DNAlike RNA’. Voortgaande op hun experiment veronderstelden ze, dat het vermelde RNA
werd gesynthetiseerd met faag-DNA als model en dat dit RNA in het cytoplasma werd
gebruikt voor de eiwitsynthese. Tenslotte kwamen ze ook tot de conclusie dat ribosomen
niet steeds ‘de novo’ dienden gesynthetiseerd te worden; zĳ bevatten een zekere hoeveelheid RNA, die niet voortdurend vernieuwd diende te worden...

Het PaJaMo-experiment

Het laatste puzzelstukje werd aangebracht door
een experiment uitgevoerd aan het Pasteurinstituut in Parĳs. Het experiment zou de geschiedenis ingaan als het PaJaMo-experiment naar de
beginletters van de naam van de wetenschappers
die het op punt stelden: Pardee, Jacob en Monod.
Jacques Monod en François Jacob deden onderzoek naar factoren die bĳ bacteriën een invloed
hadden op de synthese van enzymen. Zo vroegen
ze zich af wat er nodig was om een cel aan te zetten tot de productie van β-galactosidase,
een enzym dat β-galactosiden , zoals lactose, afbreekt tot monosachariden (glucose en
galactose in het geval van lactose).
Samen met Arthur Pardee, een briljant Amerikaans chemicus die tĳdens een sabbatjaar
onderzoek deed aan het Pasteurinstituut, bedachten ze een relatief eenvoudig - maar niettemin geniaal - experiment.
Voor hun onderzoek maakten ze gebruik van een mengsel van twee bacteriestammen:
1. een F+ of Hfr-stam (High frequency of recombination-stam); dit zĳn bacteriën die
optreden als donoren en met een hoge frequentie erfelĳk materiaal overdragen op
soortgenoten die dit niet kunnen (F--bacteriën)
2. een F--stam (kan geen erfelĳk materiaal overdragen)
Op de twee volgende bladzĳden krĳg je een algemeen beeld van het PaJaMo-experiment.
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Het PaJaMo-experiment

De onderzoekers wisten dat in E.coli twee genen een rol speelden in de vorming van β -galactosidase:
lacZ en lacI. Het eerste is noodzakelijk voor de productie van het enzym, terwijl het tweede een
regelend effect heeft op de productie. Het genotype van een cel met beide volwaardige genen is
I+Z+. Mutanten die niet tot expressie komen worden aangeduid met I - en Z-.
Het product van lacI blokkeert de activiteit van lacZ, tenzij er een zogenaamde inductor in de cel
aanwezig is (b.v. lactose)
Werkwijze (vereenvoudigd)
• In een vloeibaar, lactosevrij midden, werden twee verschillende E. coli-culturen met elkaar gemengd. De ene cultuur (de Hfr of F+-cultuur) bevatte wild-type E. coli-cellen met functionele lacIen lacZ-genen (genotype I+Z+). De andere cultuur (de F--cultuur) bestond uit gemuteerde cellen
waarin het regulerend lacI-gen en het lacZ-gen dat codeert voor de synthese van β -galactosidase
niet functioneel waren (genotype I- Z-).
• Dadelijk na het mengen conjugeerden de F+-cellen met de F--cellen en injecteerden hun DNA
met functionele lacI- en lacZ-genen in de F--cellen (zonder overdracht van cytoplasma). Het
bekomen mengsel (genotype I+I -Z+Z- ) werd over 4 culturen verdeeld, na inactivatie van alle homozygote cellen

• Ondanks de afwezigheid van een inductor startte de productie van β -galactosidase in de culturen zeer kort na het mengen en de geproduceerde hoeveelheid enzym werd op verschillende
tijdstippen gemeten.
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• Na 115 min werd aan twee van de vier culturen een inductor (methyl-β -D-thiogalactoside) toegevoegd.
• Na bijna 2 uur werd inductor toegevoegd aan twee van de vier culturen. In deze culturen bleven de
cellen β -galactosidase produceren, zolang er inductor voorradig was. In de twee andere culturen,
waaraan geen inductor werd toegevoegd, viel de productie van het enzym na 2 uur zeer snel stil.
Hieruit kon men afleiden dat het lacZ-gen zeer snel tot expressie komt, maar dat productie van
β -galactosidase zonder toevoeging van inductor snel stilvalt. Dit wijst op de aanwezigheid van een
zeker hoeveelheid inductor in de cel.

Verloop van de β-galactosideproductie tĳdens het PaJaMo-experiment.

Uit het experiment leidden de onderzoekers verder af dat
1.

de genetische informatie van de F+-cellen wel degelijk was overgedragen op de F--cellen.

2.

ogenblikkelijk erna een chemisch signaal werd doorgegeven van het overgedragen
Z+-allel naar het eiwitsynthetiserend systeem van de bacterie (de microsomen).

3.

de inductor niet de synthese van het enzym veroorzaakt, maar eerder de synthese van het
product verhindert dat gecodeerd wordt door het lacI-gen

Het experiment zou de onderzoekers nog meer dan een jaar bezig houden met de zoektocht
naar de aard van de verbinding (door de onderzoekers X genoemd), die de informatie van
het Z+-gen zo snel overdroeg naar de microsomen.
Toen ze in 1959 een volledig rapport van hun bevindingen publiceerden, spraken ze van
een ‘cytoplasmatische boodschapper’, maar hadden ze nog steeds geen idee van de chemische aard…
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De puzzelstukjes vallen samen...

Datum: 15 april 1960 (Goede Vrĳdag).
Locatie: lokaal van Sydney Brenner in het King’s College in Cambridge.
Aanwezig: enkele wetenschappers, waaronder Sydney Brenner, Francis Crick en François Jacob.
Aanleiding: informele reünie na een conferentie in Londen.
Gespreksonderwerp: gezellige babbel over de aan de gang zĳnde onderzoeksprojecten
in Cambridge en Parĳs.
Jacob geeft een korte beschrĳving van het PaJaMo-project en hun ontdekking dat erfelĳke informatie zeer snel doorgegeven wordt van een gen naar het eiwitproducerend systeem
in de cel via een onbekende verbinding ‘X’. Er was dus geen sprake van de synthese van
efficiënte, specifieke ribosomen zoals toen door velen (ook door Crick) werd gedacht.
Effect: een fractie van een seconde stilte, vervolgens een luide kreet van Brenner en een
rood-aanlopende Crick. Voor beide wetenschappers vielen nagenoeg gelĳktĳdig alle puzzelstukjes samen en beiden waren het eens, dat de onbekende X-factor van Monod niets
anders was dan het kort levend RNA, dat reeds in eerdere experimenten was beschreven.
Volgens Crick waren ribosomen in die optiek niets anders dan inerte structuren, die men
kon vergelĳken met de leeskoppen van een bandopnemer. Zĳ lazen de genetische informatie en gebruikten die voor de synthese van eiwitten.
Gevolg: Brenner en Jacob bedachten een reeks experimenten die gebruik maakten van
radioactieve isotopen, en waarmee men duidelĳk kon aantonen, dat genen niet codeerden voor specifieke ribosomen, maar dat hun informatie via RNA werd doorgegeven
aan bestaande ribosomen. Deze experimenten werden uitgevoerd in de Verenigde Staten
door Brenner en Monod met behulp Meselson97 en bevestigden hun hypothese: eiwitten
worden gesynthetiseerd aan de hand van erfelĳke informatie, overgedragen door
boodschapper RNA en met behulp van ribosomen.

97 De hulp van Meselson was onontbeerlĳk, omdat hĳ beschikte over de know-how en het materiaal om via een densiteitsgradiënt stoffen van elkaar te scheiden (zoals producten gelabeld met ‘zware’ isotopen, scheiden van analoge
producten met ‘lichte’ isotopen).
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De onderzoeksgroep rond Watson

Bĳ de vorige puzzelstukjes kwam Francis Crick een paar keer aan bod, zonder dat we gewag maakten van James Watson. De reden is eenvoudig: die was na zĳn Engelse periode
teruggekeerd naar de Verenigde Staten, waar hĳ een plaats kreeg aan de Harvard universiteit. Daar kwam hĳ door werk van Robert Risebrough tot het besluit dat de eiwitsynthese
gebeurde door bepaalde RNA-moleculen in combinatie met microsomen.
Samen met wetenschappers van Harvard en het Pasteurinstituut, werden een reeks experimenten opgesteld om dit expliciet te bewĳzen. Via deze experimenten kwamen ze bĳna
gelĳktĳdig tot dezelfde conclusie als de groep rond Brenner en Monod.
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Hun beider artikels verschenen in hetzelfde nummer van Nature in 196198.

Genregulering: het lac-operon model
Jacob en Monod ontdekten het bestaan van een boodschapper-RNA tijdens een
uitgebreid onderzoek naar genregulering. Tijdens dit onderzoek hadden ze vastgesteld
dat in E. coli in afwezigheid van lactose amper enkele moleculen β -galactosidase
werden aangetroffen, daar waar na toevoeging van het disacharide de concentratie
van dit enzym in amper 15 minuten met een factor 1 000 toenam..
Volgens hen is β -galactosidase een induceerbaar enzym, waarbij lactose optreedt
als inductor. Induceerbare enzymen worden slechts door de cel gemaakt, wanneer
de noodzaak zich voordoet. Dankzij β -galactosidase wordt lactose afgebroken tot het
enrgierijke glucose en galactose:

Het team van Jacob en Monod kwam tot de vaststelling dat drie structurele genen
samen een rol spelen bij de opname en de stofwisseling van lactose.

98 Brenner, S., Jacob,F. and Meselson, M. (1961). ‘An unstable intermediate carrying information from genes to
ribosomes for protein synthesis’. Nature 190, 576 -581.
Gros, F., Hiatt, H., Gilbert, W., Kurland, C.G., Riosebrough, R.W. and Watson J.D. (1961). ‘Unstable ribonucleic
acid revealed by pulse labelling of Escherichia coli’. Nature 190, 581 -585
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Deze drie structurele genen zijn respectievelijk het
• het lacZ-gen: codeert voor de synthese van β -galactosidase.
• het lacY-gen: codeert voor de synthese van β -galactoside permease, een
enzym in de celmembraan dat de opname van galactose door de cel bevordert.
• het lacA-gen: codeert voor de synthese van transacetylase, een enzym dat
volgende reactie katalyseert:
acetyl-CoA + β -D-galactoside → CoA + 6-acetyl-β -D-galactoside
Het zou een rol spelen in de omzetting van schadelijke nevenproducten van het
glucosemetabolisme.
Verder hebben we nog enkele stukken DNA, die een regelende functie vervullen in
de expressie van de structurele genen:
• de operator: een DNA fragment dat de transcriptie van Lac Z, lac Y en lacA
belet of toelaat, naargelang er al dan niet een repressor op bindt. De operator
grenst langs de 5’-kant aan het lacZ-gen
• de lac-promotor: een DNA fragment dat gedeeltelijk de operator overlapt; het is
de locatie, waar het RNA-polymerase de transcriptie van het DNA start.
• het lacI-gen is een constitutief regulerend gen dat codeert voor een
repressoreiwit. Het heeft zijn eigen promotor en ligt een stukje verwijderd van de
lac-promotor.
Het geheel: lac-promotor + operator + 3 lac-genen, noemden Jacob en Monod het
lac-operon.
In het algemeen wordt een operon in de genetica gedefinieerd als ‘een genetisch
regulerend systeem, waarbij verschillende genen die coderen voor functioneel
gerelateerde eiwitten één groep vormen, en waarvan de transcriptie in één mRNA
start bij een gezamenlijke promotor’.
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1. De ‘normale’ situatie
E. coli gebruikt bij voorkeur glucose als brandstof voor haar celademhaling. Wanneer
zij over voldoende glucose beschikt zal ze dan ook deze molecule oxideren; het is
pas wanneer de glucosevoorraad op de een of andere manier opraakt, dat ze zal
overschakelen op een energetisch minder interessant reactiepatroon: de afbraak van
lactose tot glucose en galactose.
Zolang er voldoende glucose voorhanden is dient er geen lactose afgebroken te
worden en heeft de bacterie geen behoefte aan β -galactosidase.
De productie hiervan wordt geblokkeerd door een repressor-eiwit dat permanent
o.i.v. het lacI-gen wordt aangemaakt. Dit repressor-eiwit bindt zich op de operator
van het lac-operon en verhindert zo de transcriptie van de lac-genen door het RNApolymerase:

In aanwezigheid van glucose bindt de repressor zich op de operator
waardoor RNA-polymerase zich niet kan binden op de promotor en de
transcriptie van de lac-genen wordt verhinderd.
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2. Er is te weinig glucose voorhanden
In dit geval zoekt de cel haar toevlucht bij lactose, dat in lage concentratie in de cel
aanwezig is. Allolactose, een isomeer van lactose bindt zich op de repressor, waardoor
dit eiwit een vormverandering ondergaat en niet langer kan binden op de operator.
Nu kan RNA-polymerase zich wel binden op de promotor en wordt de transcriptie
van de lac-genen niet langer verhinderd, wat dan uiteindelijk weer resulteert in de
synthese van de corresponderende enzymen. Deze zorgen voor een snelle opname
van extra lactose door de cel (galactoside permease), waarna het lactose direct wordt
afgebroken tot glucose en galactose (β -galactosidase).

In afwezigheid van glucose bindt de repressor allolactose, een isomeer
van lactose, waardoor deze geïnactiveerd wordt en niet meer kan
binden op de operator. Er is nu geen hinder meer voor de expressie
van de lac-genen en de productie van de corresponderende enzymen,
waaronder β-galactosidase dat lactose splitst in glucose en galactose

Het CAP/cAMP - complex
Wanneer er weinig glucose in de cel is, krijgt men een opstapeling van cyclisch
adenosine-monofosfaat (cAMP) in de cel. Dit wordt gebonden door een catabool
activator proteïne (CAP). Dit CAP/cAMP-complex bindt op de CAP-site van het DNA
(een DNA-fragment juist vóór de lac-promotor) en dit is absoluut noodzakelijk voor
een efficiënte transcriptie van het operon. Zonder binding van dit complex zou de
transcriptie zeer snel stil vallen.
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█ 1961 - De genetische code is een niet-overlappende tripletcode

Nu men met zekerheid had vastgesteld dat de erfelĳke informatie werd overgedragen
door mRNA naar de synthesecentra van de polypeptiden, werd het hoog tĳd een antwoord
te formuleren op de vraag: op welke manier coderen de 4 verschillende nucleotiden (met
elk hun eigen organische base A, G, C of U) in het mRNA voor de 20 aminozuren die
kunnen voorkomen in eiwitten?
Het lag voor de hand dat een één-letter code uitgesloten was, want met de 4 verschillende
nucleotiden zou men slechts 4 aminozuren kunnen coderen. Ook een twee-letter code was
uitgesloten, want hiermee waren slechts 42 = 16 combinaties mogelĳk.
Een drie-letter code daarentegen leverde 43 of 64 mogelĳke combinaties, wat ruimschoots
voldoende was voor het coderen van 20 aminozuren.

1-letter code
2-letter code

3-letter code

A

G

C

U

AA

AG

AC

AU

GA

GG

GC

GU

CA

CG

CC

CU

UA

UG

UC

UU

AAA

AAG

AAC

AAU

AGA

AGG

AGC

AGU

ACA

ACG

ACC

ACU

AUA

AUG

AUC

AUU

GAA

GAG

GAC

GAU

GGA

GGG

GGC

GGU

GCA

GCG

GCC

GCU

GUA

GUG

GUC

GUU

CAA

CAG

CAC

CAU

CGA

CGG

CGC

CGU

CCA

CCG

CCC

CCU

CUA

CUG

CUC

CUU

UAA

UAG

UAC

UAU

UGA

UGG

UGC

UGU

UCA

UCG

UCC

UCU

UUA

UUG

UUC

UUU

De term ‘codon’ werd in de jaren ‘50 ingevoerd door Sydney Brenner als eenheid van
erfelĳke informatie. De onderzoekers dienden dus nog uit te maken
• op welke manier de code ‘gelezen’ werd door de ribosomen
• of een codon wel degelĳk bestond uit een triplet van nucleotiden (organische basen)
• hoeveel van de 64 mogelĳke tripletten effectief codeerden voor een aminozuur
• welk(e) codon(s) codeerde(n) voor een bepaald aminozuur
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Begin 1961 had men reeds sterke vermoedens dat de genetische code een tripletcode was.
Verder hadden Akira Tsugita en Heinz Fraenkel-Conrat in 1960 reeds aangetoond dat
de genetische code niet-overlappend was.

Zoals we op de figuur zien worden zowel bij een overlappende als bij een niet-overlappende code de aminozuren
telkens gecodeerd door 1 triplet, maar bij een overlappende code volstaan hiervoor volgens bovenstaand model
5 nucleotiden voor de codering van 3 aminozuren, terwĳl bij een niet-overlappende code hiervoor 9 nucleotiden
noodzakelĳk zĳn. In het geval van een overlappende code is de informatie meer gecondenseerd.

Tsugita en Fraenkel-Conrat veroorzaakten met waterstofnitriet een puntmutatie in het
DNA van het tabaksmozaïekvirus. Hierbĳ werd een organische base in één nucleotide
gewĳzigd. Als resultaat bekwamen ze een eiwit dat slechts in één aminozuur verschilde
van hetgeen gecodeerd werd door het niet-gemuteerd DNA. Dit bewees dat de genetische
code niet-overlappend is, want bĳ een overlappende code zou een puntmutatie resulteren
in twee (of zelfs drie) verschillende aminozuren.

NOTA:

• Het weergegeven DNA-fragment is fictief , maar de puntmutatie met als resultaat leucine (L) i.p.v. proline (P) is reëel.
• Bij de eiwitten staat M voor het aminozuur methionine, P voor proline, H voor histidine, L voor leucine, C voor cysteïne, A voor alanine
en R voor arginine.
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Tsugita en Fraenkel-Conrat hadden dan wel aangetoond dat de genetische code niet overlappend was99, maar voor een onomstotelĳk bewĳs dat het een tripletcode was moeten
we wachten tot een publicatie in de tweede helft van 1961100. Een team bestaande uit
Francis Crick, Lesley Barnett, Sydney Brenner en Richard Watts-Tobin voerde een
reeks experimenten uit op het rII B gebied van het genoom van de T4-bacteriofaag, die
uiteindelĳk dit vermoeden zouden bevestigen.

Hun keuze voor de rII regio van de T4 faag was
natuurlĳk niet arbitrair. In de jaren voordien was
Seymour Benzer, een Amerikaans fysicus en
moleculair bioloog erin geslaagd via het bepalen
van recombinatiefrequenties tussen duizenden mutanten voor het rII gebied een idee te
krĳgen van de mechanismen van genmutaties. Steunend op zĳn resultaten kwam hĳ tot
het besluit dat
• genen lineaire sequenties waren van nucleotidenparen
• genetische uitwisseling kon gebeuren binnen één gen en waarschĳnlĳk tussen om het
even welke naburige nucleotidenparen
• de kleinste eenheden voor mutatie en recombinatie bestaan uit één nucleotidenpaar
Het effect van de wild-type en de diverse mutanten van de T4-faag was fenotypisch makkelĳk waarneembaar door het verschil in uitzicht van de geïnfecteerde E. coli-culturen. Bĳ de
wild-type variant (r) ontstonden grote vlekken op de cultuur,
terwĳl bĳ de mutante vorm (r+) kleinere plaques ontstonden.

99 Tsugita, A. & Fraenkel-Conrat, H. (1960) ‘The amino acid composition and C-terminal sequence of a chemically
evoked mutant of TMV’. Proceedings of the National Academy of Sciences 46, 636-642.
100 Crick, F.H., et al. (1961) ‘General nature of the genetic code for proteins’. Nature 192, 1227-1232.
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Met behulp van proflavine was het team rond Crick in staat één nucleotidenpaar toe te
voegen aan, of te verwĳderen uit, het faag-DNA. De eerste mutant die ze via deze puntmutatie bekwamen noemden ze FC0. Daar ze niet wisten of de mutant het resultaat was
van het inlassen, dan wel van het verwĳderen van een nucleotidenpaar, vertrokken ze
arbitrair van de veronderstelling dat het ging om een inlassing, wat ze voorstelden met
een ‘+’. Voor een vereenvoudigde weergave van het gebeuren vertrokken ze van een tripletcode met een repetitieve sequentie van 3 nucleotiden.

De inlassing van een nucleotidenpaar in het DNA veroorzaakte een verschuiving van het
‘leesraam’ van het corresponderend mRNA, vandaar de naam ‘frameshift-mutatie’. De
wĳziging van de code maakte dat het gen volledig zĳn functie verloor.
Bĳ de uitvoering van hun experiment redeneerden Crick en zĳn medewerkers dat het
effect van de inlassing van een nucleotidenpaar in het faag-DNA hoogstwaarschĳnlĳk
moest kunnen worden tenietgedaan door het verwĳderen van een ander nabĳgelegen nucleotidenpaar (deze mutatie kreeg de naam ‘suppressor’). Dit was inderdaad het geval,
want bĳ blootstelling van de FC0-mutant aan proflavine verschenen opnieuw functionele
wild-type vormen, die qua fenotype wel minieme verschillen bleken te vertonen met de
originele wild-type vorm.
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Deze minieme verschillen schreven ze toe aan de kleine gemodificeerde fragmenten die
geklemd zaten tussen de locatie van de originele mutatie en die van de suppressor.
Verder onderzoek bracht aan het licht dat de actie van deze suppressors kon tenietgedaan
worden door weer andere suppressors, enz. Hierbĳ werd hun vermoeden bewaarheid: de
(punt)mutaties konden opgesplitst worden in twee groepen: een (+)-groep waarbĳ een
nucleotidenpaar werd ingelast in het bestudeerde gen en een (-)-groep waarbĳ een nucleotidenpaar werd verwĳderd.
Twee (+)-mutaties of twee (-)-mutaties in hetzelfde gen produceerden niet-functionele
producten. Nemen we als voorbeeld een (+)(+)-mutatie:

Als, zoals ze veronderstelden, de genetische code een tripletcode was, dan zouden drie
(+)-mutaties of drie (-)-mutaties weer een wild-type of pseudo wild-type fenotype moeten
opleveren. Zoals dit uit onderstaand schema voor een tripele (-) mutatie blĳkt, was dit wel
degelĳk het geval.

Verder postuleerden de onderzoekers nog dat
• het aflezen van een gen altĳd van dezelfde startpositie vertrok
• meerdere tripletten voor eenzelfde aminozuur konden coderen
• enkele tripletten functioneerden als een ‘stop’ codon
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█ 1961 → 1965 - De genetische code wordt gekraakt

Sinds de beschrĳving in 1953 door Watson en Crick van het DNA-model was er een race
aan de gang om als eerste de genetische code te ontcĳferen en de vraag te beantwoorden:
‘Op welke manier wordt de informatie in het DNA vertaald in de synthese van eiwitten?
Op welke manier wordt voldaan aan Cricks centraal dogma: DNA →RNA →PROTEÏNE?’
Om wat vaart in het gebeuren te brengen stichtte George Gamow, een theoretisch fysicus, samen met Watson in 1954 een vereniging die 20 gerenommeerde leden zou tellen: de “RNA
Tie Club”. Voor elk lid was een das voorzien met een DNA-molecule ontworpen door Gamow en een gepersonaliseerde vergulde dasspeld met erop de naam van van één van de 20
aminozuren. De hoofdzetel van de vereniging was de selecte Cosmos Club in Washington.
Doel? Het kraken van de genetische code.

De leden kwamen tweemaal per jaar samen en ondertussen bleven ze schriftelĳk met elkaar in contact,
waarbĳ voortdurend ideeën werden uitgewisseld.
Het heeft nochtans niet mogen baten, want ze werden
in snelheid gepakt door twee onbekende niet-leden: de
Amerikaan Marshall Nirenberg101 en een tĳdelĳke
Duitse postdoc medewerker Heinrich Matthaei102.
Beiden werkten in 1961 aan de NIH (National institutes of Health) in Berthesda, bĳ Washington D.C.
Zĳ verkozen een ‘in vitro’ experiment en vertrokken
daarvoor van de celinhoud van E. coli.

101 Marshall Nirenberg (10 april 1927, New York, Verenigde Staten - 15 januari 2010, New York, Verenigde Staten)
102 Heinrich Matthaei (° mei 1929, Bonn, Duitse Bondsrepubliek)
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Ze wisten dat RNA een polynucleotide was, opgebouwd uit fosfaatgroepen, suikers (ribose) en organische basen (adenine, uracil, guanine en cytosine) en wilden een zeer eenvoudig RNA maken. Hiervoor maakten ze dankbaar gebruik van een techniek die in 1955
werd ontwikkeld door Severo Ochoa en die toestond om in vitro RNA te synthetiseren.
Hierbĳ werd gebruik gemaakt van het enzym polynucleotidefosforylase103.
Zĳ besloten volgens deze methode uracilpolynucleotide (poly-U) te maken vertrekkend
van uracilnucleotiden.

Het extract van E. coli bevatte alle essentiële bestanddelen om in vitro proteïnen te synthetiseren na toevoeging van poly-U. Om interferentie met het experiment uit te sluiten, mocht
het extract echter geen DNA en geen RNA104 afkomstig van de bacteriën bevatten. Dit werd
gerealiseerd door het toevoegen van desoxyribonuclease (DNase), dat DNA afbreekt.
Overlopen we nu de verschillende stappen van het experiment:

1. Aan een DNA- en RNA-vrij celextract
van E. coli wordt een mengsel van 20 ≠
aminozuren toegevoegd. Eén van deze
aminozuren is gelabeld met radioactief
14
C. Het geheel wordt gedurende een 90tal minuten geïncubeerd in een waterbad
bij 37 °C.

103 Severo Ochoa (24 september 1905, Luarca, Spanje - 1 november 1993, Madrid, Spanje) was een naar de V.S.
uitgeweken biochemicus, die in 1959 de Nobelprĳs kreeg voor zĳn onderzoek i.v.m. de RNA-synthese.
104 Meer specifiek: het extract mocht geen bacterieel mRNA meer bevatten, maar wel ribosomaal RNA. Op het
ogenblik van hun experiment wisten Nirenberg en zĳn collega alleen dat RNA ergens een functie vervulde in de
eiwitsynthese. Zij hadden het voordeel dat, door het afbreken van het bacterieel DNA, geen bacterieel mRNA meer
gevormd werd en het aanwezig mRNA zeer snel afbrak.
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2. Na de incubatie werd aan het reactiemengsel 15 % trichloorazijnzuur toegevoegd om de gevormde eiwitten neer te
slaan.

3. Het reactiemengsel werd gefilterd,
waarbij de eiwitten achterblijven op de filter.

4. De filter werd gecontroleerd met een
Geigerteller op mogelijke radio-activiteit.
Indien dit het geval is, wijst dit op de aanwezigheid van een gelabeld aminozuur in
het polypeptide en is dit het bewijs dat een
zeker aantal [U]-nucleotiden coderen voor
dit aminozuur.

De stappen 1 t.e.m. 4 werden herhaald, waarbĳ in stap 1 telkens een ander aminozuur
werd gelabeld.
Op zaterdag 27 mei 1961 om 03:00 h in de morgen gaf de Geigerteller plots een sterk
signaal. Het onderzochte eiwit was afkomstig van de reageerbuis waarin het gelabeld
aminozuur fenylalanine was. Dit aminozuur was dus gecodeerd door n [U] en het geproduceerde polypeptide was polyfenylalanine. Op het ogenblik van de publicatie105 van

105 Marshall W. Nirenberg and J. Heinrich Matthaei (1961) - ‘The Dependence of cell-free protein synthesis in
E. Coli upon Naturally occuring or synthetic polyribonucleotides’. Proc Natl Acad Sci U S A. 1961 Oct; 47(10):
1588–1602. - Nirenberg kreeg in 1968 de Nobelprĳs Geneeskunde.
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hun resultaten wisten ze nog niet uit hoeveel letters de code voor 1 aminozuur bestond,
maar zĳ vermoedden dat het een drielettercode betrof, wat ongeveer gelĳktĳdig werd
bewezen in de publicatie van Crick en Brenner (zie vorig item).
Reeds in het najaar van 1961 was de ontdekking van Nirenberg bĳ een deel van de wetenschappers bekend, doordat hĳ zĳn ontdekking had vermeld op een congres in Moskou.
Hierdoor werkten vanaf dat ogenblik ook andere groepen - waaronder een team rond de
eerder vermelde Severo Ochoa - frenetiek aan de verdere ontcĳfering van de code.
Tot 1963 had Nirenberg het moeilĳk om op te boksen tegen
Ochoa, die over veel meer middelen beschikte. Gelukkig kreeg
Nirenberg van de NIHS heel wat extra medewerkers waardoor
zĳn werk in een stroomversnelling geraakte. Samen met Philip Leder, een jonge postdoc, werkte hĳ in 1964 een systeem
uit dat hen toeliet op een gemakkelĳke manier de aminozuren
te bepalen die door wisselende tripletten van gelĳke basen gecodeerd werden (vb. GUC, UCG, CUG)106. Voor het mRNA
dat de code diende te leveren kon hĳ rekenen op synthetisch
RNA geproduceerd door Har Gobind Khorana107.
Dit alles maakte dat tegen eind 1965 de code volledig was gekraakt. De drie stopcodons
(die waren gesuggereerd door Crick) werden ontdekt door Brenner.

Apolair

Polair

U
UUU

C

C

Fenylalanine
(Phe/F)

UUC

UCU

UAU
UAC

(Tyr/T)

UGC

(Cys/C)

C

UAA

STOP

UGA

STOP

A

STOP

UGG

Tryptofaan (Trp/W)

G

Histidine

CGU

Serine
(Ser/S)

UUG

UCG

UAG

CUU

CCU

CAU

Leucine
(Leu/L)

CUC

CCC

Proline
(Pro/P)

CAC

CUA

CCA

CUG

CCG

CAG

ACU

AAU

Isoleucine

AUC

(Ile/l)

AUA
AUG

ACC
ACA

Methionine (Met/M)

GUC
GUA
GUG

Valine
(Val/V)

3e
base

G

UCC
UCA

GUU
G

A

UUA

AUU
A

GENETISCHE CODE

Zuur
2e base

1e
base

U

Basisch

Threonine
(Thr/T)

CAA

AAC
AAA

ACG

AAG

GCU

GAU

GCC
GCA
GCG

Alanine
(Ala/A)

GAC
GAA
GAG

Tyrosine

(His/H)

Glutamine
Gln/Q)

Asparagine
(Asn/N)

Lysine
(Lys/K)

Asparaginezuur
(Asp/D)

Glutaminezuur
(Glu/E)

UGU

CGC
CGA

Cysteïne

U
Arginine
(Arg/R)

CGG
AGU
AGC
AGA
AGG

GGA

Serine
(Ser/S)

Arginine
(Arg/R)

A
U
C
A
G
U

Glycine
(Gly/G)

GGG

106 Leder P. & Nirenberg M.W. (1964). “RNA Codewords and Protein Synthesis”, PNAS. 52 (6): 1521–1529.
107 Har Gobind Khorana (Raipur, India, 9 januari 1922 – Concord, V.S., 9 november 2011) - NPG 1968
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█ 1965 - De samenstelling en structuur van tRNA wordt ontrafeld

Terwĳl een groot deel van de microbiologen en biochemici bezig was met het ontrafelen van de genetische code was aan Cornell University (V.S.) een kleine ploeg rond Robert William
Holley108 bezig met een zoektocht naar de identiteit van de laatste hoofdrolspeler in de eiwitsynthese: de molecule die de aminozuren vervoerde naar de ribosomen.
Onderzoek van andere wetenschappers had reeds aangetoond,
dat aminozuren (AZ) zich via een enzymatische reactie en in
aanwezigheid van ATP (adenosinetrifosfaat) tĳdelĳk bonden
aan laag-moleculaire RNA-moleculen (X). Het tĳdelĳk karakter
van deze binding bleek uit de omkeerbaarheid van de reactie:
enzym

AZ + X + ATP �

aminoacetyl-X + AMP + PPi

De laag-moleculaire RNA-moleculen werden in die tĳd ‘soluble RNA’ (sRNA) genoemd,
een naam die tegen het einde van de jaren ‘60 definitief zou veranderd worden in ‘transfer RNA’ (tRNA). Gemakshalve zullen we verder deze term hanteren.
Wat de binding tussen het tRNA en het enzymatisch geactiveerd aminozuur betrof: hiervan wist men reeds sinds 1958 dat deze steeds gebeurde met een eindstandig adenosineresidu van het tRNA109, 110. Ook wist men dat er verschillende soorten tRNA bestonden,
waarbĳ elke soort slechts een binding aanging met één van de 20 mogelĳke aminozuren.
Isolatie van alanine transfer RNA (tRNAALA) uit gistcellen

Doordat gistcellen zeer gemakkelĳk kunnen gekweekt worden, vertrokken de onderzoekers van bakkersgist als bron voor tRNA. Fenolextractie van 140 kg bakkersgist leverde
ongeveer 200 g tRNA op. Voor verdere experimenten opteerden de onderzoekers
voor alanine transfer RNA (tRNAAla). Via doorgedreven en geperfectioneerde extractiemethodes slaagden ze er in kleine hoeveelheden zeer zuiver tRNAAla te bekomen, De
zuiveringsmethode was zo omslachtig, dat ze telkens maar over enkele 10-tallen mg konden beschikken per experiment.…
Het tRNAAla wordt verknipt in fragmenten van verschillende lengte
Uit eerder uitgevoerde experimenten111 bleek dat tRNAAla uit een keten bestond van 75
à 80 nucleotiden. Het bepalen van de nucleotidensamenstelling en -sequentie van het
108 Robert William Holley (28 januari 1922, Urbana, V.S.- 11 februari 1993, Los Gatos, V.S.) - NPG 1968
109 H.G. Zachau et al., (1958) - Proc. Natl. Acad. Sci (U.S.) 44 - 885.
110 P. Berg and E.J. Ofengand, (1958) - Proc. Natl. Acad. Sci (U.S.) 44 - 7; R.S. Schweet et al. (1958) - Proc. Natl.
Acad. Sci (U.S.) 44 - 173.
111 R.W. Holley et al. (1961) - J. Am.Chem. Soc., 83 - 4861.
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tRNAAla vergeleek Holley met het bepalen van de volgorde van evenveel letters in een
onbekende zin. Een methode om dit probleem op te lossen zou kunnen bestaan uit het
bepalen van de woorden die in de zin voorkomen en deze vervolgens in de juiste volgorde
proberen te zetten.
Naar analogie hiermee besloot hĳ achtereenvolgens
1. het tRNAAla enzymatisch af te breken tot kleinere fragmenten,
2. de nucleotidensequentie in deze kleine fragmenten te bepalen,
3. de volgorde van deze fragmenten in het tRNAAla te bepalen
4. en daaruit de globale nucleotidensequentie in het tRNAAla af te leiden.
Door het gebruik van verschillende enzymen112 konden ze het tRNAAla op verschillende
plaatsen verknippen en fragmenten van diverse lengte bekomen. Na hydrolyse van de
RNA-fragmenten en via chromatografische technieken konden uiteindelĳk de samenstellende nucleotiden en hun opeenvolging bepaald worden.
Vergelĳking tussen de nucleotidensamenstelling van kleinere fragmenten met die van
grotere fragmenten leverde na serieus puzzelwerk de globale nucleotidenvolgorde van
het tRNAAla :

De primaire structuur van tRNA Ala . In het groen zĳn gemodificeerde nucleotiden weergegeven.
MeG = 1-methylguanosine; DiHU = 5,5-dihydrouridine; DiMeG = N2-dimethylguanosine; I = inosine;
MeI = 1-methylinosine; Ψ = pseudouridine; T= ribothymidine; U* = uridine of dihydrouridine.

De secundaire structuur van tRNAAla
Nu de nucleotidensequentie bepaald was, kon het team zich concentreren op de secundaire structuur van de molecule. De 4 mogelĳke tripletten die coderen voor alanine waren
bekend (GCU, GCC, GCA en GCG). De onderzoekers moesten dus een configuratie vinden waar het mogelĳke anticodon probleemloos een tĳdelĳke binding kon aangaan met
één van de vier mogelĳke codons.
Als grootste kanshebber als anticodon kwam het triplet CGI uit de bus en wel om de
volgende redenen:

112 Met pancreasribonuclease werd de RNA keten verknipt in fragmenten die eindigden op een U- of op een Cnucleotide. Takadiastase ribonuclease Tl werd gebruikt om de keten te splitsen naast G-nucleotiden en met slangengif fosfodiesterase werden grotere ologonucleotiden verknipt tot een mengsel van allerhande kleinere fragmenten.
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•

Het inosinenucleotide kan beschouwd worden als een soort ‘joker’ onder de nucleotiden: het gaat probleemloos tijdelijke bindingen aan met A, U en C in het tRNA, zodat
het CGI anticodon in feite drie codons voor alanine kan herkennen (GCA, GCC en
GCU).

•

Volgens een model dat werd gesuggereerd door enkele medewerkers van Holley ligt het
CGI-triplet ongeveer halverwege de tRNAAla-keten op een goed toegankelijke plaats.
Het model heeft een symmetrische structuur met twee zijtakken en enkele lussen,
waardoor het geheel (met wat fantasie) ging lijken op een uitgerokken klaverblad en
men ging spreken van het klaverbladmodel voor tRNA.

Klaverbladmodel voor tRNA.
Gm = 1-methylguanosine; D = 5,5-dihydrouridine; G2m = N2-dimethylguanosine;
I = inosine; mI = 1-methylinosine; Ψ = pseudouridine; T = ribothymidine.
Noteer dat er twee locaties zĳn, waar een basenparing tussen G en U gebeurt;
dit verschĳnsel doet zich regelmatig voor in RNA, hoewel deze binding minder
stabiel is dan deze tussen G en C.

Mĳlpalen in de genetica

124

█ 1967 - De ontdekking van DNA-ligase

Enkele experimenten in de eerste helft van de jaren ‘60 vormden de aanzet tot de zoektocht naar dit enzym.
Zo hadden Matthew Meselson en Jean
Weigle in 1961 ontdekt dat genetische
recombinatie kon optreden door het
splitsen van DNA-ketens en het opnieuw samenvoegen van de gevormde
fragmenten113.
Zij namen het fenomeen waar tijdens
een experiment waarbij E. coli-bacterien geïnfecteerd werden met twee varianten van de bacteriofaag lambda (of
λ-faag).
Net zoals andere fagen zijn λ-fagen virussen die specifieke bacteriën infecteren en zich vermenigvuldigen met materiaal afkomstig van de gastheer. Hun
erfelijk materiaal bestaat uit een lineaire DNA-streng, die ingekapseld zit in een eiwitomhulsel. Dit DNA wordt via een schede overgebracht in de bacterie, waarna deze ‘verplicht’
wordt nieuwe fagen te produceren, met erin nieuwe moleculen faag-DNA.

113 Meselson, M.; Weigle, J. (1961). “Chromosome Breakage Accompanying Genetic Recombination in Bacteriophage”. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 47: 857–868
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Keren we nu terug naar het experiment van Meselson en Weigle. Zoals gezegd maakten
ze gebruik van twee verschillende stammen van λ-fagen.
De ene stam was gekweekt op E. coli cellen die groeiden op een voedingsbodem met
‘zware’ isotopen 13C en 15N. Doordat het DNA-materiaal van de fagen deze isotopen bevatte, sprak men van ‘zware’ fagen. Verder had het DNA van deze fagen aan één uiteinde
twee genetische merkers c en mi.
De andere stam met ‘lichte’ fagen werd gekweekt op bacteriën die groeiden op normale
voedingsbodems (met 12C en 14N). Het DNA van deze fagen was ‘lichter’ en niet gemerkt,
wat ze weergaven met het wild type-symbool ++.

Met deze twee stammen werd tezelfdertijd één E. coli-cultuur geïnfecteerd en na het
openbarsten van de bacteriën werden de vrĳgekomen nieuwe fagen verzameld en overgebracht in een CsCl-oplossing.

Experiment van Meselson & Weigle: q E. coli wordt geïnfecteerd met ‘zware’ en ‘lichte’ λ-fagen. w Fagen brengen hun DNA over in de bacteriën. e In de bacteriën worden nieuwe fagen gemaakt met materiaal afkomstig van
de gastcel. t E. coli barst open en nieuwe fagen komen vrij. y Nieuwe fagen worden overgebracht in een CsCloplossing en het geheel wordt gecentrifugeerd → fagen worden verdeeld volgens een densiteitsgradiënt.
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Het geheel werd gedurende geruime tijd in een ultracentrifuge geplaatst, waardoor de
fagen volgens een dichtheidsgradiënt van elkaar gescheiden werden.

Densiteitsgradiënt van λ-fagen na gecombineerde infectie van E. coli met ‘lichte’ en ‘zware’ fagen.

De aanwezigheid van fagen met een densiteit die afweek van die van de parentale fagen
werd verklaard door de vorming van recombinant-DNA. Deze recombinatie is maar mogelijk door het optreden van breuken in de ‘zware’ en ‘lichte’ DNA-moleculen en het
vormen van een nieuwe binding tussen een ‘licht’ fragment en een ‘zwaar’ fragment.
Een ander experiment, uitgevoerd door Bode en Kaiser114, toonde aan dat een grote
fractie van het lineair faag-DNA zeer snel
na infectie van E. coli in de gastcel wordt
omgezet in covalent gesloten duplex cirkels.
Beide experimenten vormden de aanzet tot
de zoektocht naar een enzym, dat DNA-fragmenten aan elkaar kon lassen. Het werd een
nek aan nek race tussen meerdere laboratoria,
waarbij Charles C. Richardson115 en Bernard Weiss116 - verbonden aan Harvard Medical School - er in 1967 als eersten in slaagden
DNA-ligase te identificeren en te zuiveren.

114 Bode VC, Kaiser AD (1965) - “Changes in the structure and activity of lambda DNA in a superinfected immune
bacterium “ - J Mol Biol. Dec;14(2):399-417.
115 Charles C. Richardson (7 mei 1935 Wilson, North Carolina - V.S.)
116 Bernard Weiss (1925 Brooklyn, V.S. - 22 januari 2018 Rochester, V.S.)
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Als onderzoeksmateriaal wilden ze gebruik maken van DNA-fragmenten, waarvan het
5’-einde gelabeld was met het radioactieve P32-isotoop. Daarvoor extraheerden ze DNA
uit T7 fagen q (zie onderstaande figuur) en verknipten dit met DNase w. Deze fragmenten werden vervolgens behandeld met fosfatase, waardoor de terminale fosfaatgroepen
aan de 5’ zijde van de fragmenten werden verwijderd e. Tenslotte werden de fragmenten
o.i.v. polynucleotide kinase gefosforyleerd met behulp van ATP32 r.

Bereiding van gelabelde DNA-fragmenten
(Zie tekst boven de figuur voor de beschrijving)

Extractie en zuivering van het ligase

Door het werk van Bode en Kaiser (zie vorige blz.) wisten de onderzoekers dat in met fagen geïnfecteerde E. coli een grote hoeveelheid enzym moest voorkomen, verantwoordelijk voor het ringvormig sluiten van faag-DNA. Dit deed hen besluiten E. coli te infecteren
met T4 fagen en uit de cultuur het enzym te isoleren en te zuiveren.
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Specifieke eigenschappen van het ligase

De laatste stappen van het onderzoek van Richardson en Weiss bestond uit een reeks experimenten op de gelabelde DNA-fragmenten van de T7-faag, waarbij werd aangetoond
1. dat voor de activiteit van het ligase de aanwezigheid van ATP als cofactor vereist
was117, evenals de aanwezigheid van Mg2+;
2. dat het geïsoleerde enzym breuken in de enkelvoudige strengen van duplex DNAmoleculen herstelde door de vorming van fosfodiësterbindingen.
Onderstaande figuur is een vereenvoudigde weergave van dit proces (op de volgende
bladzijde vind je een meer gedetailleerd schema):

Verder werd ook aangetoond
3. dat duplex DNA-fragmenten m.b.v. het enzym aan elkaar konden worden gelast;

4. dat het enzym geen activiteit vertoonde t.o.v. enkelvoudige DNA-strengen.

117 ATP als cofactor is vereist voor het ligase in cellen van eukaryoten, archaea, virussen en sommige eubacteria.
het gros van de eubacteria gebruikt NAD als cofactor.
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Mechanisme van de reparatie door ligase van een breuk in een DNA-streng

Opeenvolgende reactiestappen bij de reparatie door DNA-ligase van een breuk in een DNA-streng.
(1) Het ligase wordt geactiveerd door een binding met ATP, waarbĳ ligase-AMP gevormd wordt.
(2) Het geactiveerd enzym zet zich op het DNA waarna AMP zich tijdelĳk bindt op de fosfaatgroep
aan de 5’-kant van de breuk.
(3) Dit wordt gevolgd door de vorming van een fosfodiësterbinding, waardoor de breuk hersteld wordt.
Het ligase en AMP komen vrij.

Nota: bij de eukaryoten onderscheidt men 3 types ATP-afhankelijke DNA-ligases. DNA-ligase
I en IV vindt men bij alle eukaryoten, terwijl DNA-ligase III enkel voorkomt bij de vertebraten.
Men kent ook DNA-ligase II, maar daar dit is afgeleid van DNA-ligase III en wordt niet beschouwd
als een afzonderlijk ligase.
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█ 1967→1968 - Reĳi en Tsuneko Okazaki ontdekken dat de replicatie van één
DNA-streng continu verloopt en die van de andere sprongsgewĳs.

Sinds de ontdekking in 1958 door Meselson & Stahl dat de replicatie van DNA semiconservatief is (cfr. blz. 81), dacht men dat de replicatie van elke DNA-streng een continu
proces was. Men wist ook dat de replicatie gebeurde o.i.v. een enzym (DNA-polymerase),
waarvan de gekende vorm de moederstreng aflas in de 3’ → 5’ richting.
Dit maakte dat men sinds de ontdekking van het DNA-polymerase in de jaren ‘50 op zoek
was naar een variant, die de complementaire streng kon aflezen in de 5’ → 3’ richting en
zo ook een continue replicatie van die streng mogelijk maken. Tot grote frustratie van de
wetenschappers werd dergelijke variant niet gevonden…

Beeld van de DNA-replicatie begin de jaren ‘60
Begin de jaren ‘60 dacht men dat de replicatie van elke DNA-moederstreng een continu proces was,
dat mogelĳk gekatalyseerd werd door twee types DNA-polymerase. Probleem: in een cel trof men
slechts één type DNA-polymerase aan, dat de moederstreng steeds aflas in de 3’ → 5’ richting
en de synthese van een dochterstreng in de 5’ → 3’ richting katalyseerde…

Voor de oplossing van het raadsel moeten we ditmaal naar Japan. Aan de universiteit van
Nagoya werkt in 1963 een jong koppel: Reĳi Okazaki en zijn vrouw Tsuneko118. Hij als
professor (micro)biologie en zij als zijn assistente.
Het koppel is net terug van een verblĳf in de V.S., waar zij dankzij een Fulbright-beurs
konden studeren en werken aan de universiteiten van Washington en Stanford. In deze
laatste universiteit was Tsuneko verbonden aan het labo van Arthur Kornberg, die in 1959
de Nobelprijs voor Geneeskunde kreeg voor zijn werk i.v.m. de DNA-synthese en die we
ons nog herinneren van zijn ontdekking van DNA-polymerase (blz. 74).
De vaardigheden en kennis die het koppel in die periode opdeden zouden van cruciaal
belang zijn voor hun experimenten in Nagoya.
118 Reiji Okazaki (Hiroshima 8/10/1930 - Nagoya 1/8/1975); Tsuneko Okazaki (Nagoya 7 juni 1933)
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Tsuneko (links) en Reĳi Okazaki
in hun labo van de universiteit
van Nagoya.

←
Het onderzoek van Reĳi en Tsuneko
spitste zich toe op de vraag: hoe kon de
synthese van een 3’ → 5’ dochterstreng
verklaard worden m.b.v. een polymerase
dat de moederstreng slechts in de 3’ → 5’
richting kan aflezen?
Hun hypothese was even eenvoudig als
geniaal: de synthese van de dochterstreng gebeurt discontinu, maar zeer snel. Hierbij worden korte 5’ → 3’ fragmenten
gesynthetiseerd, die nadien een fosfodiësterbinding met elkaar aangaan en zo een
groeiende dochterstreng vormen (zie onderstaande figuur).

Hypothese van de Okazaki’s:
A) de replicatie van één moederstreng van de DNA-molecule verloopt continu, waarbij de moederstreng door het polymerase in de 3’-5’ richting wordt afgelezen en een 5’-3’ complementaire
streng wordt gevormd.
Die van de andere moederstreng daarentegen verloopt sprongsgewĳs, waarbij korte 5’-3’ fragmenten gevormd worden (a), (b) ....
(B) Deze fragmenten worden vervolgens enzymatisch119 met elkaar verbonden via fosfodiësterbindingen, zodat ketenverlenging optreedt.

119 Op het ogenblik van de publicatie van hun eerste bevindingen was net het DNA-ligase ontdekt.
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Het bewijs

Om hun hypothese te testen voerden de Okazaki’s een reeks gelijkaardige experimenten
uit, waarvan we hier één als representatief experiment behandelen.
Ze brachten met T4-fagen geïnfecteerde E. coli-bacteriën gedurende diverse korte tijden
in contact met het nucleoside thymidine, gelabeld met het radioactieve waterstofisotoop
tritium (H3) . Thymidine is één van de 4 nucleosiden, die nodig zijn voor de synthese van
de DNA-strengen.
In de behandelde stalen blokkeerden ze de DNA-replicatie respectievelijk na 2, 7, 15, 30,
60 en 120 seconden, waarna het DNA geëxtraheerd werd en overgebracht in een sucroseoplossing. Het mengsel werd vervolgens gedurende 15 uren tegen hoge snelheid gecentrifugeerd, waardoor een concentratiegradiënt van gemerkte fragmenten ontstond:

Okazaki-experiment: tĳdens de DNA- replicatie ontstaan zowel korte als lange fragmenten
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Concentratiegradiënt van gemerkte DNA-fragmenten

Op de grafiek zien we duidelijk dat
de korte, enkelstrengige DNA- fragmenten (KF), dadelijk na het toedienen van het gemerkte thymidine gevormd worden, waarna ze - als men
de reactietijd laat toenemen - onderling bindingen aangaan, zodat de
concentratie aan langere fragmenten
(LF) gaat stĳgen.

←

Hoeveelheid korte en lange DNA-fragmenten
geproduceerd door E-coli bij verschillende tijden van toediening van radioactief thymidine.

Deze bevindingen bevestigden hun hypothese, namelijk dat tijdens de DNA-replicatie korte
DNA-fragmenten werden gesynthetiseerd, die nadien snel met elkaar verbonden werden120.
120 Okazaki R., Okazaki T., Sakabe K., Sugimoto K., Sugino A. (1968) - “Mechanism of DNA chain growth, I. Possible discontinuity and unusual secondary structure of newly synthesized chains”. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 59:
598-605.
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Ligase is nodig voor de ketenverlenging

Reĳi en Tsuneko Okazaki vermoedden ook dat het pas ontdekte ligase wel eens de katalysator zou kunnen zijn die de fosfodiësterbindingen tussen de korte fragmenten mogelijk
maakte. Om dit te onderzoeken gebruikten ze een T4-mutant, die geen gen had voor DNA
ligase. In dit geval bekwamen ze enkel korte gelabelde fragmenten, zelfs na langdurige
blootstelling aan gelabeld thymidine:

In afwezigheid van ligase treedt geen ketenverlenging op

In een midden waarin wel ligase aanwezig is vermindert na verloop van tijd het aantal
korte fragmenten en groeit het aantal lange ketens. Deze, en analoge experimenten, deden
de onderzoekers besluiten dat de ketenverlenging gekatalyseerd werd door ligase.121
Nog hetzelfde jaar werden de korte fragmenten voor het eerst Okazaki-fragmenten genoemd door Rollin Hotchkiss op een symposium van het Cold Spring Harbor laboratorium.

121 Sugimoto K., Okazaki T., Okazaki R. (1968) - “Mechanism of DNA chain growth, II. Accumulation of newly synthesized short chains in E. coli infected with ligase-defective T4-phages”. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 60: 1356-1362.
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Leidende en achterblijvende streng

De DNA-streng die tijdens de replicatie op een continue manier wordt gesynthetiseerd in de
5’ → 3’ richting wordt de leidende streng genoemd, en de andere streng die sprongsgewijs
via Okazaki-fragmenten wordt gevormd de achterblijvende streng.

De achterblijvende streng ‘groeit’ in de 3’ → 5’ richting, maar elk Okazaki-fragment wordt
gevormd in de 5’ → 3’ richting. Het verbinden van de diverse fragmenten gebeurt met behulp van ligase.

Cartoon van biologieprofessor Ed Himelbau (Cal Poly - San louis Obispo)
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█ 1968 - Torbjörn Caspersson122 en Lore Zech123 introduceren een speciale kleuringstechniek voor chromosomen, waarmee een typerend bandenpatroon ontstaat.

De Zweed Torbjörn Caspersson was sinds
1945 hoofd van het pas opgerichte departement voor celonderzoek en genetica aan het
fameuze Karolinska Instituut in Stockholm.
Hij was een pionier in het ontwikkelen van
nieuwe toestellen en technieken voor het
identificeren en kwantificeren van chemische
componenten in biologische systemen. Hiervoor kon hij rekenen op een team specialisten,
waartoe ook Lore Zech - als enige bioloog behoorde.
De Duitse Zech was haar man, die ook voor
Caspersson werkte, begin de jaren ‘50 gevolgd naar Zweden en op aangeven van haar baas
ontwikkelde ze een techniek voor het detecteren en visualiseren van nucleïnezuren in afzonderlijke cellen. Hiervoor gebruikte ze materiaal
van de Zuid-Amerikaanse plant Trillium erectum
(boslelie). Deze heeft grote chromosomen, die makkelijk met de microscoop konden geobserveerd worden.
Met de hulp van Ed Modest, een Amerikaan, vond
ze een geschikte kleurstof (quinacrinedihydrochloride), die selectief bond op het DNA en een duidelĳk
waarneembaar oplichtend bandenpatroon op de
chromosomen opleverde.
Wat later begon ze te beseffen, dat door te steunen op
de ligging van de banden, ze in staat was gelijkaardige chromosomen op te splitsen in koppels. Ze had een eenvoudige manier ontdekt om de metafasechromosomen te rangschikken
in koppels homologe chromosomen124.
La petite histoire…
Caspersson mag dan wel als hoofd van het labo als eerste vermeld staan in de publicatie, de
eer van de ontdekking komt wel degelĳk toe aan Zech, die het gros van het werk heeft gedaan.

122 Torbjörn Caspersson (15 oktober 1910, Motala, Zweden - 7 december 1997, Stockholm, Zweden)
123 Lore Zech (24 september 1923, Gütersloh, Duitsland - 13 maart 2013, Zweden)
124 Caspersson T, Farber S, Foley GE, Kudynowski J, Modest EJ, Simonsson E, Wagh U, Zech L. (1968 ) - “Chemical differentiation along metaphase chromosomes”, Exp Cell Res., Jan;49(1):219-22.
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Tussen 1968 en 1970 verbeterde Zech haar technieken en paste ze toe op menselijke chromosomen. Van Zeiss kreeg ze een uitstekende microscoop in bruikleen, waarmee ze gedetailleerde foto’s van haar preparaten kon maken. Als kleurstof gebruikte ze quinacrinemosterd, een kleurstof die fluoresceert in UV-licht. Men gaf de naam ‘Q-banding’ aan het
bandenpatroon dat met quinacrine(derivaten) werd bekomen.

Foto met Q-bandenpatroon van chromosomenpaar 1, 2 en 3 (X 2 500)

Eindelĳk had men de beschikking over een eenvoudige methode om de menselĳke chromosomen te catalogeren en om chromosomale afwĳkingen op te sporen.
De publicatie van haar bevindingen stimuleerde andere onderzoeksgroepen tot het vinden
van alternatieve banderingstechnieken, waarvan sommige zeer succesvol bleken.
Voor de bandering vertrekt men van prometafase- of metafasechromosomen, waarvan de
splitsing wordt geblokkeerd:
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De voornaamste alternatieve banderingstechnieken maken gebruik van een Giemsa-kleuring. Deze kleuring dankt haar naam aan de Duitse chemicus en bacterioloog Gustav
Giemsa125, die gebruik maakte van een mengsel van methyleenblauw, eosine en azuur B.
Zetten we even de belangrĳkste banderingstechnieken op een rĳtje:
Bandering

Werkwijze

Bandenpatroon

C-bandering

Denaturering van DNA met Ba(OH)2

Donkere banden: heterochromatine

Giemsa-kleuring
G-bandering

R-bandering

Q-bandering

Proteolyse van chromosoomeiwitten met trypsine

Donkere banden: rijk aan A-T

Giemsa-kleuring

Lichte banden:

Verhitten in hete fosfaatbuffer

Donkere banden: rijk aan G-C

Giemsa-kleuring

Lichte banden:

Kleuring met quinacrine mosterd

Donkere banden: rijk aan A-T
Lichte banden:

rijk aan G-C

rijk aan A-T

rijk aan G-C

Karyotype / karyogram

Van het chromosomenpreparaat, dat men na de bandering bekomt, wordt meestal een zo
scherp mogelijke foto gemaakt. Zo krĳgt men het karyotype van het individu: een beeld
van de complete chromosomenset. Voor verdere studie worden alle chromosomen uitgeknipt en gerangschikt volgens grootte, vorm, ligging van het centromeer en het bandenpatroon. Zodoende bekomt men een karyogram.

karyotype (man)

corresponderend karyogram

125 Gustav Giemsa (20 november 1867, Blachownia, Polen - 10 juni 1948, Biberwier, Oostenrĳk)
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Het opstellen van het karyogram gebeurt volgens internationaal afgesproken regels:
1. De autosomen (chromosomen die geen geslachtschromosomen zĳn) worden gerangschikt van groot naar klein, met uitzondering van chromosomen 21 en 22, waar
chromosoom 21 kleiner is dan chromosoom 22 (een historische fout die men zo
gelaten heeft). Gewoonlĳk zet men de geslachtschromosomen achteraan.
2. Per lĳn worden de chromosomen geschikt volgens een horizontale as die door hun
centromeren loopt; bovenaan komt steeds de korte chromosoomarm (de p-arm) en
onderaan de lange (de q-arm). Zo kan men 3 types chromosomen onderscheiden:
• metacentrische: p-arm even lang als q-arm (centromeer in het midden van het
chromosoom)
• sub-metacentrische: p-arm korter dan q-arm (centromeer dichter bĳ uiteinde
• acrocentrische: p-arm zeer kort (centromeer tegen uiteinde)
Schematisch:
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o

1970 - 1979

█ 1970 - De ontdekking van reverse-transcriptase

Reeds in 1964 opperde Howard Temin126, viroloog verbonden aan de Universiteit van Wisconsin, het idee dat het
Rous sarcoma virus onder de vorm van
RNA informatie doorgaf aan cellen,
waardoor deze complementair viraal
DNA gingen produceren.
Deze redenering ging toen in tegen de algemeen gangbare hypothese dat de genetische informatie de weg DNA → RNA
→ eiwit volgde (het zogenaamde ‘centrale dogma’ van Crick) en kende niet veel
aanhangers. Dit belette Temin echter niet een reeks experimenten uit te werken, die uiteindelĳk zĳn gelĳk zouden aantonen.
David Baltimore127 was in die periode geassocieerd professor microbiologie aan het MIT
(Massachusets Institute of Technology) en had reeds uitgebreid een ander RNA-virus, het
poliovirus, bestudeerd. Zo had hĳ in 1965, als jonge postdoc aan het Salk-instituut, ontdekt
dat het viraal polyo-RNA, eens geïnjecteerd in een gastcel, fungeert als m-RNA.
Toen hĳ weet kreeg van de hypothese van Temin, vond hĳ het idee helemaal niet zo gek,
want ook hĳ had vermoedens dat niet alle RNA-virussen op dezelfde manier reproduceerden. Onafhankelĳk van Temin deed hĳ een reeks gelĳkaardige experimenten en beiden
publiceerden hun bevindingen eind juni 1970 in hetzelfde juninummer van Nature.
Experimenten

Daar waar Temin alleen experimenteerde met het Rous sarcoma virus (RSV), experimenteerde Baltimore eveneens met een virus dat tumoren veroorzaakte bij muizen. In onze
bespreking zullen we ons beperken tot de experimenten met het RSV.
Het doel van hun experimenten was aan te tonen dat de replicatie van virus-RNA bij dit virustype verliep via een DNA tussenstap en dit m.b.v. een ‘RNA-afhankelijk DNA polymerase.
Op het ogenblik van hun onderzoek wisten Temin en Baltimore dat het virus begrensd
werd door een omhulsel (virale enveloppe) rond een eiwitkapsel met erin het erfelijk materiaal (RNA) en eiwitten, waaronder enzymen.
126 Howard Temin (10/12/1934, Philadelphia, V.S. - 9/2/1994, Madison, Wisconsin, V.S.) - Nobelpr. Geneesk. 1975
127 David Baltimore (7/3/1938, New York, V.S.) - Nobelprĳs Geneeskunde 1975
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Experiment 1

Doel: aantonen dat viraal RNA de basis vormt voor de productie van DNA
Exp. 1 - stap 1

De onderzoekers vertrokken van een extreem zuiver viruspreparaat en verwijderden met
detergent de virale enveloppe, zodat ze enkel de capsiden met hun inhoud overhielden:

Exp. 1 - stap 2

De capsiden werden vervolgens overgebracht in een geschikt celvrij midden, waaraan de
adenine (A)-, guanine (G)-, cytosine (C)- en radioactief gemerkte thymine (T*)-nucleotiden
werden toegevoegd. De inhoud van de capsiden kwam vrij en kon zo reageren met de nucleotiden. Dit resulteerde in de productie van radioactief DNA:
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De onderzoekers wisten dat het reactieproduct DNA was en geen RNA, omdat het werd
afgebroken door DNase en niet door RNase.
Experiment 2

Doel: aantonen dat het viraal capside een essentieel enzym bevat voor de synthese
van het DNA.
Exp 2 - stap 1

De virologen voegden het eiwitsplitsend enzym trypsine toe aan een oplossing met virale
capsiden. Hierdoor werd het eiwitkapsel en alle erin voorkomende eiwitten en enzymen
afgebroken. Dus ook een eventueel aanwezig DNA-synthetiserend enzym.

Exp 2 - stap 2

Vervolgens voegden ze adenine (A)-, guanine (G)-, cytosine (C)- en radioactief gemerkte thymine (T*)-nucleotiden toe, maar ditmaal gebeurde er niets (er was er geen DNA-synthese).

Hieruit leidden ze af, dat het capside wel degelijk een DNA-synthetiserend enzym bevatte.
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Experiment 3

Doel: aantonen dat de aanwezigheid van viraal RNA noodzakelĳk is voor de synthese van DNA.
Om dit aan te tonen vertrokken ze van een reactiemengsel met vrije capsiden (zie exp. 2 stap 1
op vorige blz.), waaraan ze RNase toevoegden. Hierdoor werd al het viraal RNA vernietigd.
Aan het RNA-vrije midden werden vervolgens de 4 types nucleotiden toegevoegd en het reactiemidden werd onderzocht op de aanwezigheid van DNA. Dit bleek niet aanwezig te zijn.

Algemeen besluit

Op het einde van hun respectievelijke publicaties128 kwamen ze nagenoeg tot hetzelfde
besluit:
“De experimenten tonen aan dat RNA tumorvirussen een DNA-polymerase bevatten. Het
feit dat ribonuclease de activiteit van dit DNA-polymerase inhibeert wĳst erop dat het
enzym RNA-afhankelĳk is. Het polymerase lĳkt een reactie te katalyseren waarbij een
RNA-molecule model staat voor de synthese van DNA.
We durven gerust te stellen dat RNA tumorvirussen, zoals het Rous sarcoma virus en het
Rauscher leukemie virus, een DNA genoom hebben wanneer ze in de gastcel werkzaam
zĳn en een RNA genoom in de virionen.”
Wat later zou men dit type virussen retro-virussen noemen en het bewuste DNA-polymerase werd omgedoopt tot reverse-transcriptase.

128 • Baltimore, D., (1970), “Viral RNA-dependent DNA Polymerase, Nature”, 226: 1209-1211
• Temin, H.M. and Mizutani, S., (1970) “RNA-dependent DNA Polymerase in Virions of Rous Sarcoma Viorus”,
Nature 226: 1211-1213.
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Retrovirussen en reverse-transcriptase uitgelicht…
Levenscyclus van het retrovirus
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Reverse-transcriptase (RT) is tot een 3-voudige enzymatische activiteit in staat

Reverse-transcriptase is de naam voor een enzymtype dat verschillende biochemisch
actieve gebieden kent. RT katalyseert volgende reactiereeks:
(viraal) RNA → RNA/DNA hybride → dubbelstrengs complement DNA (cDNA)

Dit houdt in, dat RT tot een 3-voudige enzymatische activiteit in staat is:
1. RNA-afhankelijk polymerase

Met RNA als model wordt m.b.v. RT een complementaire DNA-streng (enkelstrengigcDNA of -DNA) gesynthetiseerd:

2. RNase H

RT zorgt voor een endohydrolyse van het RNA in een RNA/DNA hybride. Door endohydrolyse van het hybride RNA wordt dit grotendeels afgebroken en de fragmenten laten
los van het -DNA:

Noteer dat het proces hier sterk vereenvoudigd en geschematiseerd is weergegeven. De RNase H-activiteit
varieert van het ene type RT tot het andere.
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3. DNA-afhankelijk polymerase

Met de overblĳvende DNA-streng van het RNA/DNA hybride als model (na de activiteit
van RT als RNase H) wordt o.i.v. RT een complementaire DNA-streng gesynthetiseerd
(+DNA) wat resulteert in een dubbelstrengs cDNA-molecule:

Reverse-transcriptase (RT) bezit - in tegenstelling tot andere DNA-polymerasen - geen foutherstellend mechanisme

Daar waar andere DNA-polymerasen tĳdens de transcriptie als het ware achterom kunnen
kĳken en eventuele fouten in de transcriptie kunnen opsporen en corrigeren, ontbreekt
dergelĳk mechanisme bĳ reverse-transcriptase. Dit heeft tot gevolg dat er tĳdens de
transcriptie door RT relatief veel fouten gebeuren in de DNA-synthese.
Voor retrovirussen heeft dit een selectief voordeel want de nieuwe mutanten maken het
moeilĳker voor de gastheer om een adequaat verdedigingssysteem in stand te houden.
De ontdekking van reverse-transcriptase (RT) vormde de aanzet tot een reeks belangrijke biotechnologische toepassingen

RNA is een minder stabiele molecule dan DNA. Wil men dus nucleotidensequenties in
RNA grondig bestuderen, dan kan men beter m.b.v. RT dit RNA omzetten in het veel stabielere cDNA.Zoals we verder zullen zien (blz. 209) kan dit cDNA door PCR-technieken
(PCR = Polymerase Chain reaction) massaal vermeerderd worden, zodat men indirect
onbeperkt informatie kan verzamelen over het RNA, waarvan men is vertrokken.
Kennis van de werking van RT in retrovirussen zoals het humaan immunodeficiëntievirus
(HIV, de verwekker van aids) of het humaan T-cel leukemie virus (HTLV), heeft geleid tot
de ontwikkeling van geneesmiddelen die ingrĳpen op de ontwikkelingscyclus van het virus.
Ook voor de industriële productie van insuline wordt gebruik gemaakt van RT. Samen
met eukaryoot mRNA voor insuline wordt RT in bacteriën gebracht. In de bacteriën zorgt
het RT ervoor dat het mRNA wordt vertaald in cDNA, dat wordt ingelast in het bacterieel
genoom. Vanaf dat ogenblik produceren de bacteriën probleemloos insuline.
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█ 1970 - De ontdekking en zuivering van het eerste type II restrictie-enzym

Keren we even terug naar 1952.
Salvador Luria en Mary Human129 hadden net ontdekt dat
bepaalde bacteriofagen, die zich
goed ontwikkelden in één bacteriestam, praktisch niet tot ontwikkeling kwamen in een andere. Zij stelden dat de fagen die
zich niet konden ontwikkelen
‘ingeperkt’ (Eng. ‘restricted’)
werden door de waardcel en dit
via een proces dat ze ‘host induced variation’ noemden.
Voor een mogelijke verklaring van dit fenomeen diende men te wachten op het werk van
de Zwitserse geneticus en microbioloog Werner Arber, verbonden aan de universiteit
van Genève, en van Daisy Dussoix, een doctoraatsstudente die voor hem werkte130.

Arber werd geconfronteerd met het fenomeen van restrictie toen hij twee varianten van E.
coli bestudeerde: E. coli B die gevoelig was voor radioactieve straling en E. coli B/r, die
er ongevoelig voor was. Hij wou weten wat E. coli B/r nu juist stralingsresistent maakte
en was van plan dit te onderzoeken via een infectie van beide bacteriestammen met de
bacteriofaag lambda. Maar dit bleek niet zo eenvoudig: een groot deel van de fagen bleek
zich niet te kunnen reproduceren, noch in E. coli B, noch in E. coli B/r.
Dadelijk moest hij denken aan de publicaties van Luria & Human en van Bertani & Weigle

129 Salvador Luria (13 augustus 1912, Turĳn, Italië - 6 februari 1991, Lexington, Massachusetts, V.S.)
130 Werner Arber (3 juni 1929, Gränichen, Zwitserland ) / Daisy Dussoix (9 September 1936 Genève, Zwitserland 5 januari 2014, Lancy, Zwitserland)
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enkele jaren terug en hij gaf opdracht aan Daisy Dussoix uit te vissen welke de onderliggende mechanismen van deze ‘host controlled variation’ waren.
Via een reeks goedgekozen experimenten kregen Dussoix en Arber een beter zicht op de
situatie, wat hen uiteindelijk in de loop van de jaren ‘60 tot volgende conclusies bracht:

Gastheer gecontroleerde restrictie van bacteriofagen is het gevolg van veranderingen
in het virus-DNA, veroorzaakt door de waardcel.
Het verschĳnsel is in wezen tweedelig: het omvat een luik ‘restrictie’, waarbĳ DNA
wordt afgebroken en een luik ‘modificatie’ waarbĳ DNA een wĳziging ondergaat
(methylering), waardoor restrictie verhinderd wordt.
Zowel de restrictie als de modificatie worden door specifieke enzymen gekatalyseerd
(respectievelĳk restrictie endonuclease en methylase).
Het DNA bevat specifieke sites waarop zowel restrictie- als modificatie-enzymen
kunnen binden.

In 1968 slaagden Meselson en Yuan erin een restrictie-endonuclease te isoleren uit E. coli
K12131. Het enzym had geen invloed op het E. coli-DNA, maar wel op DNA van andere
origine. Het ‘knipte’ de dubbele DNA-streng slechts op een beperkt aantal plaatsen en
was maar actief in aanwezigheid van ATP, S-adenosylmethionine en Mg2+ als cofactoren.
Vanaf dit ogenblik waren alle elementen aanwezig voor hetgeen één van de belangrijkste
verwezenlijkingen zou worden in de geschiedenis van de genetica in het algemeen en de
biotechnologie in het bijzonder.
Voor wat volgt moeten we naar Baltimore, naar de Johns
Hopkins University School of Medicine waar Hamilton
Smith132 werkzaam was. Hij deed er - samen met enkele assistenten - experimenten met Haemophilus influenzae, een
bacterie waarvan men in het begin van de 20e eeuw dacht
dat ze griep veroorzaakte. Hij gebruikte als onderzoeksmateriaal de Rd-variant, met de bedoeling genetische recombinatie in het bacterieel DNA te onderzoeken.
Om vreemd DNA in de bacterie te brengen gebruikte hĳ
de faag P22, maar bij onderzoek van het celextract kon hĳ
geen faag DNA terugvinden, wat hem deed vermoeden dat
er restrictie in het spel was.
131 Meselson, M., R. Yuan (1968) - “DNA restriction enzyme from E. coli”, Nature 217:1110-1114
132 Hamilton Smith (23 augustus 1931, New York City, V.S.) - Nobelprĳs Geneeskunde 1975
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Hierover kreeg hij uitsluitsel via onderstaande werkwijze:

1.

In een Ostwald viscometer wordt een bufferoplossing met erin een gekende hoeveelheid zuiver DNA gebracht. Aan deze DNA oplossing wordt een bepaalde hoeveelheid celextract van
H. influenzae Rd toegevoegd; dit is het begin van de reactie (t0). Indien het DNA door een
endonuclease in het extract wordt afgebroken, zal de viscositeit van de oplossing afnemen.

2.

De viscositeit van het reactiemengsel wordt bepaald door het mengsel op te zuigen tot aan de
merkstreep 1 van de viscometer en vervolgens vrij te laten uitlopen, tot het vloeistofniveau de
merkstreep 2 bereikt.

3.

Men noteert hoe lang dit duurt (in s) en tevens het tĳdstip waarop het vloeistof de merkstreep
2 bereikt.

4.

Gedurende ca. een uur herhaalt men de werkwijze zoals beschreven in (2) en (3).

Deze methode werd toegepast op volgende 3 opstellingen:

Voor elk van de drie opstellingen werd de relatieve viscositeit van het reactiemengsel bepaald in functie van de tijd en de resultaten werden grafisch uitgezet:
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Invloed van celextract van H. influenzae Rd op de viscositeit van verschillende reactiemengsels.
Hoe kleiner de (relatieve) viscositeit van het mengsel hoe meer het oorspronkelĳk DNA verknipt is.

Uit deze, en gelijkaardige resultaten met DNA van coli T7-fagen, leidde Smith af dat het
celextract van H. influenzae een endonuclease bevatte, dat in staat was vreemd DNA af
te breken, maar celeigen DNA ongemoeid liet. Het celextract bevatte dus wel degelijk een
restrictie-enzym.
Onderzoek van de DNA-fragmenten bracht verder aan het licht, dat alle fragmenten uit
dubbelstrengs DNA bestonden. Wat restte was het zoeken naar de plaatsen waar het enzym zijn knipwerk deed. Daarvoor moesten ze eerst het enzym isoleren, waarbij ze konden steunen op de net gepubliceerde werkwijze van Meselson en Yuan.
Met het gezuiverde enzym werd coli T7-DNA afgebroken en door de breukranden radioactief te labelen kwam men tot de bevinding dat één molecule faag-DNA verknipt werd
tot een 40-tal fragmenten en dat de breuken steeds op plaatsen met een specifieke
nucleotidensequentie ontstonden.

Nucleotidensequentie van de bindingsplaats voor het restrictie-enzym van H. influenzae
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Het restrictie-enzym dat geïsoleerd werd door Hamilton Smith had enkele
karakteristieken die de aanzet zouden geven tot een nooit geziene expansie van
de gentechnologie. In tegenstelling tot het restrictie-endonuclease dat geïsoleerd
werd door Meselson en Yuan had het slechts één cofactor nodig (Mg2+) en was
de bindingssite van het enzym ook tevens de actieve site. Dit laatste was niet het
geval met het E. coli-endonuclease. Daar kon men onmogelĳk voorspellen, waar de
breuken zouden optreden.

Hun bevindingen werden in 1970 gepubliceerd in twee artikels, die juist na elkaar werden
afgedrukt in hetzelfde tijdschrift:

Om het verhaal compleet te maken moeten we vanuit Smiths
labo maar enkele meter afleggen en binnenwandelen in het
aangrenzend labo, waar Daniel Nathans133 aan het werk is.
Als buur van Smith was deze op de hoogte van diens onderzoeksprojecten en was hij ook één van de eersten die de resultaten kon inkijken.
Nathans was een briljante wetenschapper en een echte visionair wat de mogelijke toepassingen van nieuwe ontdekkingen betrof.
Op het ogenblik van Smiths ontdekking (in 1969) was hĳ
bezig met een onderzoek op het Simian virus 40 (SV40),

133 Daniel Nathans (30 oktober 1928, Wilmington, V.S. – 16 november 1999, Baltimore, V.S.) - NPG 1978
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dat in bepaalde omstandigheden kankerverwekkend is bij dieren.
SV40 was een geliefd onderzoeksobject, omdat het een klein
dubbelstrengs DNA-virus was, zonder enveloppe en met een beperkte hoeveelheid genetische informatie.
Toen Daniels de resultaten van Smiths experimenten las, was
hij er als de kippen bij om zelf te gaan experimenteren met het
nieuwe endonuclease. Hij hoopte met restrictie-enzymen het
viraal DNA in specifieke fragmenten te kunnen verknippen en
dan verder te kunnen onderzoeken welke genetische informatie op elk fragment aanwezig
was.
Hij gaf één van zijn assistenten de opdracht om het effect van de vier toen bekende endonucleasen te onderzoeken op het SV40-DNA. Het betrof E. coli B, E. coli P1, E. coli
K en het pas ontdekte Haemophilus influenzae-enzym van Smith. Twee van de E. coliendonucleasen (B en P1) knipten het DNA op één plaats, terwijl E. coli K geen effect
had. Smiths endonuclease (Hind) daarentegen knipte het SV40-DNA op niet minder dan
10 locaties, wat 11 DNA-fragmenten opleverde. Dit is mooi te zien op het autoradiogram
(gelelektroforese van radioactief gemerkte fragmenten):

Autoradiogram van SV40 DNA (gelabeld met 32P) na afbraak door het
Hind-endonuclease en elektroforese op een 4 % polyacrylamide gel.
De 11 bekomen fragmenten zĳn aangeduid met de letters A t.e.m. K.

Nathans vond dit resultaat zeer merkwaardig omdat de herkenningssequentie van
Hind (GTY↓RAC) deed vermoeden, dat er om de ± 1 000 nucleotidenparen een splitsing
zou optreden. Dit maakte ± 5 splitsingen voor SV40-DNA met zijn 5 000 nucleotidenparen; vraag was nu waar de 6 andere waargenomen splitsingen vandaan kwamen.
Nader onderzoek bracht aan het licht dat het gebruikte Hind in feite een mengsel was van
twee enzymen, die men respectievelijk HindII en HindIII noemde134 .
HindIII heeft als herkenningssequentie A↓AGCTT, een sequentie die niet voorkomt in
het T7-DNA, waardoor er - gelukkig voor Smith - geen interferentie optrad met HindII,
het enzym dat hij in feite beschreef.
Uiteindelijk kon het autoradiogram verklaard worden door het feit dat HindIII zes herkenningssites heeft op SV40 en dat de rest van de breuken veroorzaakt werden door HindII.

134 Men had een systeem afgesproken om de endonucleasen voor te stellen: de eerste drie letters verwĳzen naar de
bron, hier is die Haemophilus influenzae, gevolg door een letter die de variant weergeeft (d) en een Romeins cijfer
dat de volgorde weergeeft waarin dit enzym ontdekt werd. Bijvoorbeeld HindII.
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De eerste restrictiekaart

Nathans kreeg een eerste algemene indruk van de samenstelling van het SV40-DNa door
gebruik te maken van twee restrictie-enzymmengsels: Hpa I + II en Hind II + III. Eerst
werd het DNA verknipt op 3 plaatsen door Hpa I + II en vervolgens werden de bekomen
fragmenten verder verknipt met Hind II + III.
De fragmenten werden via elektroforese volgens grootte van elkaar gescheiden in een
polyacrylamidegel. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel (in alfabetische
volgorde van langste naar kortste fragment).
Analyse van gedeeltelijke Hind-afbraakproducten van SV40-DNA en van Hpa-fragmenten
Initieel fragment
(% SV40-DNA)

Hind I+II
afbraakproducten

12

G, J

12

F, K

13

E, K

22

B, G

40

B, F, G, J, K

F

43

B, F, G, H, I, J

F

51

A, C, D, E

20 (Hpa I+II-C)

B, I

37 (Hpa I+II-B)

A, H, C

40 (Hpa I+II-A)

D, E, F, G, J, K
Volgorde

Volgorde van overlapping van de diverse fragmenten
J

G

F

K
E
G

B

J

G

B

J

G

B
B

F

J

G

F

J

G

B

K
K

I

H
A

C

H

A

C

H

A

C

D

E

D

E

I

I

K

Dit resultaat werd door Nathans weergegeven in een restrictiekaart, waarin de splitsingslocatie voor EcoRI als nulpunt genomen werd. De buitenste cirkel geeft de kniplocaties van
Hpa I + II en de binnenste cirkel die van Hind II + III
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Nathans legde de basis van de moderne gentechnologie. Hĳ bewees dat het niet
alleen mogelĳk is met behulp van restrictie-enzymen chromosomaal DNA (genen) in
kaart te brengen, maar dat het ook mogelĳk is vreemd DNA in te lassen in bestaand
DNA.

In de erop volgende jaren werden in sneltreinvaart nieuwe restrictie-enzymen ontdekt en
werden chromosomenkaarten steeds gedetailleerder. In 1978 ontvingen Werner Aber,
Hamilton Smith en Daniel Nathans samen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor hun werk i.v.m. de restrictie-enzymen.

Restrictie-enzymen in een
1. Restrictie-endonucleasen kunnen de restrictiesequentie van DNA op ≠ manieren knippen
Mooi recht doorheen de twee strengen

Knipplaats op de ene streng ligt niet rechtover
de knipplaats op de andere streng

Dit levert fragmenten op met zogenaamde
‘blunt ends’ (‘stompe uiteinden’)

Hier bekomt men fragmenten met op de knipplaatsen
vrije ‘sticky ends’ (kleverige uiteinden)

Met behulp van DNA-ligase kunnen fragmenten van één DNA-molecule met hun ‘blunt’ of ‘sticky’
uiteinde gebonden worden aan fragmenten met een complementair ‘blunt’ of ‘sticky’ uiteinde van
een andere DNA-molecule. Hierdoor ontstaat recombinant DNA
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2. Men onderscheidt verschillende types restrictie-enzymen
Voortgaande op hun structuur, de herkenningssite, de klievingssite, cofactoren e.d., splitst men de restrictieenzymen (RE) gewoonlijk op in vier types, waarvan we hier Type I t.e.m. III wat nader bespreken.
▶ TYPE I
Structuur:

Werking:

Voorbeelden: EcoKI, EcoAI, EcoBI, CfrAI
Toepassingen: Dit type restricitie-enzymen is biochemisch belangrijk maar heeft (momenteel) biotech-

nologisch weinig toepassingen, omdat de lengte van de geknipte fragmenten voortdurend varieert en omdat
de exacte kniplocatie niet valt te voorspellen.
Met recent ontwikkelde technieken hoopt men evenwel deze enzymen te gebruiken bij het ontwerpen en
produceren van design-eiwitten.
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▶ TYPE II
Type II restrictie-enzymen vormen samen een grote groep van niet verwante eiwitten met sterk uiteenlopende
aminozuursequenties. Wat hen wel bindt is het feit dat ze het DNA knippen op specifieke locaties binnen de
herkenningssite ofwel in de onmiddellijke nabijheid ervan. Ze worden opgesplitst in een hele reeks subtypes, maar we zullen ons hier beperken tot het Type IIP waartoe het grootste deel van alle bekende restrictieenzymen behoren. Restrictie en methylering zijn het werk van afzonderlijke enzymen.
Structuur:

Type IIP restrictie-enzymen tellen gemiddeld 250 à 350 aminozuren als monomeer (één component) en zijn zo
aan de kleine kant. Ze komen hoofdzakelijk voor als homodimeren (enzym met twee gelijke componenten),
hoewel sommige ook als monomeer of als tetrameer (4 componenten ) actief zijn.

Werking:

Noteren we, dat de basenparen op de herkenningssequentie meestal palindromisch zijn: de basensequentie
op de 5’ → 3’ streng is juist het omgekeerde van de complementaire sequentie op de 3’ → 5’ streng.
Voorbeelden: EcoRI, EcoRV, BamHI, HindIII, SmaI …
Toepassingen: DNA-onderzoek, klonen van genen, genmodificaties. Type II restrictie-enzymen zijn een

manusje van alles in de biotechnologie.
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Heb je niet genoeg aan het voorgaande en wil je werkelijk het onderste uit de kan wat betreft de Type II endonucleasen, dan verwijzen we je naar een uitgebreid artikel, dat je kan downloaden op http://geb.uni-giessen.de/
geb/volltexte/2015/11308/pdf/10.1093_nar_gku447.pdf. Dit geeft je niet alleen een historisch relaas maar
ook een zeer gedetailleerd overzicht.
▶ TYPE III
Hoewel dit enzymtype in veel bacteriën voorkomt zijn er relatief weinig varianten bestudeerd en is de structuur
niet zo eenvoudig te determineren. Wat deze enzymen gemeenschappelijk hebben is dat ze endonuclease- en
methylase proteïnen combineren en dat voor hun activiteit twee niet-palindromische herkenningssites nodig
zijn met een tegengestelde basensequentie. Het knippen van het DNA gebeurt op een locatie, die tussen de 20
à 30 nucleotiden verwijderd is van de herkenningssite. Ze methyleren alleen adeninenucleotiden op één van
de twee DNA-strengen.
Structuur:

Als voorbeeld nemen we EcoP15I. Het enzym is een complex bestaande uit 4 componenten: 2 restrictieendonucleasen (R) en 2 methylasen (M). De M-component bevat tevens de specificiteitssequentie (S).

Werking:

Voorbeelden: EcoP15I, EcoP1I, HinfIII, PstII, StyLTI, LlaFI, BceSI…
Toepassingen: • Onderzoek naar de interacties tussen DNA en eiwitten en tussen eiwitten onderling.

• Opsporen van abnormale aantallen repetitieve basensequenties bij erfelijke aandoeningen.
▶ TYPE IV
Aparte klasse, gekenmerkt door het herkennen van gemodificeerd, vaak gemethyleerd DNA.
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Gelelektroforese
Om verschillende nucleotidensequenties (DNA of RNA) van elkaar te scheiden maakt
men vaak gebruik van een gelelektroforese. Het proces steunt op het verschil in grootte
van de fragmenten. De grootte van de fragmenten wordt uitgedrukt in
• aantal basenparen: (kilo)basenparen (k)bp’n of in
• massa: ((kilo)- of (mega)Dalton, waarbij 1 Dalton = 1 u = geünificeerde atomaire
massaeenheid.
Fragmenten > 500 bp’n kunnen gescheiden worden door het gebruik van een agarose
gel. Agarose is een polysacharide opgebouwd uit agarobiose monomeren, en één van
de twee componenten van agar-agar, een product dat voorkomt in de celwand van
bepaalde wieren; de andere component is agaropectine. (Een beetje te vergelijken met
zetmeel, dat ook een mengsel is van twee polysachariden: amylose en amylopectine).
De gel wordt gemaakt door de agarose te verwarmen in een TAE- of TBEbufferoplossing en vervolgens te laten afkoelen tot ca. 60 °C. Bij die temperatuur is de
agaroseoplossing nog vloeibaar en kan zo in de gellade gegoten worden. Bij verdere
afkoeling stijft de oplossing op tot een gel.
Bereiding en gieten van een 1 % agarose gel
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Het ethydiumbromide is een kleurstof die wordt toegevoegd, wanneer men het
resultaat van de elektroforese wil zichtbaar maken onder UV.-licht.
De kam in de gellade dient om ‘slotjes’ in de gellaag te maken. Dit zijn indrukken
waarin het te onderzoeken product wordt gespoten.

gelslotjes van boven gezien

Opstelling voor een horizontale gelelektroforese

Mĳlpalen in de genetica

160

De eigenlijke gelelektroforese
Nadat de gel voldoende is opgesteven, wordt de kam verwijderd en vult men de
elektroforesekamer met bufferoplossing totdat de gel juist met vloeistof bedekt is.
Vervolgens brengt men met een micropipet telkens een monster aan in één van de
slotjes. In het eerste slotje doet men gewoonlijk een referentiemonster (de standaard),
waarvan men de grootte van alle fragmenten kent.

Het laden van een slotje

Na het laden van de slotjes doet men het deksel op de elektroforesekamer en zet de
bufferoplossing onder stroom. Doordat DNA-fragmenten negatief geladen zijn zullen
zij naar de anode (positieve pool) migreren.
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Bij deze migratie zullen grote en/of sterk geladen fragmenten meer gehinderd worden
door de matrix van gelmoleculen dan kleine en/of minder geladen fragmenten. De
grootste fragmenten worden dus het dichtst bij de slotjes aangetroffen, terwijl de
kleinste fragmenten over de grootste afstand zullen migreren. De spreiding van de
fragmenten is zichtbaar onder U.V.-licht onder de vorm van een bandenpatroon.

Een agarose-gelelektroforese

Daar de standaard meestal lineair is, moet men voor de elektroforese ook gebruik
maken van lineaire monsters (dus bv. geen circulair DNA).
DNA kan uit een gel geïsoleerd worden via gelelektro-elutie
Heeft men een monster dat bij elektroforese meerdere banden oplevert, dan kan
men het DNA uit elke band isoleren. Hiervoor wordt het gelfragment met de band
uitgeknipt en samen met elutiebuffer in een stukje dialyseerslang gebracht, die aan
één kant is afgeknoopt. Hierna wordt ook de andere kant afgeknoopt en het geheel
wordt in een klein, met elutiebuffer gevuld bakje aan elektrolyse onderworpen. Het
negatief geladen DNA verlaat de gel, maar blijft in de elutiebuffer in de dialyseerslang.
Hieruit kan het dan gemakkelijk afgescheiden worden. Dit principe werd vroeger veel
toegepast, maar is nu geperfectioneerd en geautomatiseerd.
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█ 1972 - Eerste in vitro recombinant-DNA135

Begin de jaren ‘70 is Stanford één van de leidinggevende universiteiten voor alles wat met
microbiologisch onderzoek te maken heeft. Zo beschikken ze er over een unieke collectie
enzymen, zodat onderzoekers die er werken maar enkele stappen hoeven te zetten om aan
het nodige materiaal te geraken. Verder zĳn er ook een aantal bevlogen wetenschappers
actief, die hun onderzoeksteams telkens op de juiste weg weten te zetten.
Eén van hen is Paul Berg, die op dat ogenblik experimenteert
met SV40, een virus dat zoogdiercellen kan infecteren. Hĳ is
op zoek naar een manier om vreemd DNA met het viraal
DNA te combineren, zodat het dan later in dierlĳke cellen
kan opgenomen worden. Samen met twee jonge postdoc onderzoekers (David Jackson en Robert Symons) zal hĳ uiteindelĳk in zĳn opzet slagen.
Hoe gingen ze te werk?

Hun eerste opzet bestond in het ontwikkelen van een methode, die het moest mogelĳk maken willekeurige DNA-fragmenten aan elkaar te koppelen. In de loop van ‘71 slaagde Bergs team erin DNA te voorzien
van specifieke synthetische (‘sticky ends) door gebruik te maken van λ-exonuclease en
terminaal desoxynucleotydil transferase (TDT).
λ-exonuclease is een enzym dat bĳ voorkeur bindt op het gefosforyleerde 5’ uiteinde van
één streng van stomp dubbelstrengs-DNA en daar systematisch de eindstandige nucleotide
afknipt. Door de reactie snel stop te zetten, kan men dubbelstrengs DNA met een ‘sticky
end’ op de niet-afgebroken streng bekomen:

Terminaal desoxynucleotydil transferase bindt bĳ voorkeur nucleotiden aan de 3’ kant
van een ‘sticky end’. In tegenstelling tot DNA-polymerase gebruikt het geen model om
nucleotiden toe te voegen. Het voegt de nucleotiden uit de omgeving toe in willekeurige
volgorde.In vitro biedt dit het voordeel dat men zelf de nucleotiden kan bepalen, waarover
TDT beschikt en zo een ketenverlenging uitvoeren, uitsluitend met deze nucleotiden.

135 Jackson, D. A., R. H. Symons and P. Berg, 1972 “Biochemical method for inserting new genetic information
into DNA of simian virus 40: circular DNA molecules containing lambda phage genes and the galactose operon of
Escherichia coli”. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 69: 2904–2909.

Mĳlpalen in de genetica

163

In dit voorbeeld krijgt het 3’-einde van een DNA-streng onder invloed van TDT een nieuw uiteinde,
uitsluitend bestaande uit dA-nucleotiden (1) en het 3’ uiteinde van een DNA-streng van een
andere molecule een nieuw uiteinde bestaande uit dT-nucleotiden (2).

In geschikte omstandigheden bleek er een basenparing tot stand te komen tussen de complementaire basen (A en T), zonder dat het evenwel tot de vorming van een nieuw DNAfragment kwam. Dit bleek echter wel te lukken in aanwezigheid van DNA-polymerase I en
DNA-ligase. Hierbij vulde het polymerase de gaten met behulp van nucleotiden die aan het
reactiemengsel werden toegevoegd en zorgde het ligase voor de covalente bindingen tussen
de twee moleculen. Uit voorzorg voegden de onderzoekers ook nog exonuclease III toe, een
enzym dat eventuele breuken kon herstellen.

De eerste experimenten waren veelbelovend, maar toch moesten de technieken hier en
daar nog bĳgesteld worden. Ondertussen had Berg geopteerd voor DNA van de λ-faag als
‘vreemd’ DNA. Hij gebruikte de tijd die zijn medewerkers nodig hadden om de processen te verfijnen om een plasmide samen te stellen dat wat λ-faag-DNA bevatte en enkele
E. coli genen die codeerden voor enzymen die nodig waren voor de opname van galactose.
Het DNA werd omschreven als λ dv gal plasmide DNA.
Nu was alles uiteindelijk klaar voor HET experiment. De DNA-moleculen waarvan Berg
een recombinant wou maken waren respectievelijk het kleine SV40 DNA en het dubbel zo
grote λ dv gal plasmide DNA. Beide DNA-moleculen zijn circulair en voor een geschikte
behandeling dienden de plasmiden eerst opengeknipt te worden. Dit gebeurde met het recent ontdekte EcoRI, dat beide plasmiden eenmalig knipte op een unieke plaats. Hierdoor
bekwam men telkens een lineaire DNA-keten, die de verdere in vitro manipulaties mogelijk
maakte.
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Vorming van eerste recombinant DNA

1.

Het Berg-team (vnl. David Jackson en Robert Symons) vertrok van circulair SV40 DNA en
λ dv gal plasmide DNA. Beiden werden op een specifieke plaats geknipt door EcoRI, wat
lineaire ketens opleverde met kleine overhangende uiteinden

2.

Door korte blootstelling aan λ-exonuclease werden ca. 50 nucleotiden verwijderd van de
5’-uiteinden van de DNA-strengen. Hierdoor bekwam men ‘overhangende’ 3’ uiteinden.

3.

M.b.v. terminaal desoxynucleotydil transferase (TDT) werden op de 3’ uiteinden respectievelĳk 50 tot 100 A-nucleotiden (SV40) en 50 tot 100 T-nucleotiden (A dv gal) gebonden .

4.

In specifieke omstandigheden trad er basenparing op tussen de eindstandige A- en T-nucleotiden, wat resulteerde in een ringvormige structuur.

5.

Met behulp van DNA-polymerase I en de 4 nucleotidentypes werden de gaten in de structuur opgevuld. DNA-ligase zorgde voor de vorming van de covalente bindingen tussen
beide ketens en exonuclease III repareerde eventuele breuken. Het resultaat was het eerste
recombinant DNA.
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█ 1972 - Stanley Cohen en Herbert Boyer klonen voor het eerst recombinant DNA136

Begin de jaren ‘70 is Stanley Cohen137, net als Paul Berg, een jonge wetenschapper verbonden aan Stanford University. Als collega van Berg was hĳ goed op de hoogte van
diens werk en was hĳ ook één van de eersten om - samen met Herbert Boyer138, een
bevriend wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Californië in San-Francisco
(UCFSA) - Bergs recombinatietechnieken in de praktĳk toe te passen.
De onderzoeksdomeinen van Cohen en Boyer waren in wezen complementair. Cohens
werk was vooral gefocust op plasmiden, terwĳl Boyer zich vooral toespitste op de studie
van restrictie-enzymen. Zowel plasmiden als restrictie-enzymen waren verdedigingsmechanismen ontwikkeld door bacteriën tegen infectie door bacteriofagen.
Beide wetenschapper hadden zich samen tot doel gesteld recombinant DNA tot expressie
te brengen in E. coli. Hiervoor vertrokken ze van twee plasmiden uit het arsenaal van Cohen: pSC101 en pSC102. Het eerste had een gen dat de gastcel ongevoelig maakte voor
tetracycline en het tweede een gen dat kanamycineresistentie induceerde. Beide plas136 Cohen, S. N., Chang, A. C., Boyer, H. W., & Helling, R. B. (1973). “Construction of biologically functional bacterial plasmids in vitro”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 70(11), 3240-3244
137 Stanley Norman Cohen (17 februari 1935, Perth Amboy, New Jersey, Verenigde Staten) - NPG 1986
138 Herbert Boyer (10 juli 1936, Derry, Pennsylvania, Verenigde Staten)
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miden werden door EcoRI selectief geknipt, pSC101 op één locatie en pSC102 op drie.
Onderstaand schema geeft een beeld van hun experiment.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plasmiden pSC101 (met gen voor tetracyclineresistentie) en PSC102 (met gen voor kanamycineresitentie) worden door E.
coliRI verknipt, wat respectievelijk één en drie DNA-fragmenten oplevert met ‘sticky ends’.
De fragmenten worden gemengd en behandeld met DNA-ligase.
Dit resulteert in een willekeurige recombinatie van de fragmenten en vorming van nieuwe plasmiden.
Een extract van de plasmiden wordt overgebracht in een suspensie van E. coli bacteriën in een ijskoude CaCl2-opl.
Het CaCl2 en een thermische behandeling veroorzaakt de opname van plasmiden door E. coli.
De E. coli worden overgebracht op een voedingsbodem waaraan tetracycline en kanamycine werd toegevoegd.
Men stelt vast dat meerdere E. coli kolonies tot ontwikkeling komen. Deze bacteriën moeten dus resistent zijn tegen zowel
tetracycline als tegen kanamycine.
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Van elke kolonie werd het plasmide-DNA geëxtraheerd, verknipt met EcoRI en onderworpen aan een agarose gelelektroforese waarbij het bandenpatroon werd vergeleken met
het patroon van pSC101-DNA en dat van pSC102-DNA.
Volgende resultaten werden bekomen:

Figuur van een gelelektroforese van verschillende met EcoRI verknipte plasmiden.
Fragmenten die het gen hebben voor tetracyclineresistentie zĳn aangeduid
met tr en die met het gen voor kanamycineresistentie met kr.
E. coli met plasmiden pSC101 + pSC102 zĳn resistent tegen beiden antibiotica,
maar ze bevatten geen recombinant DNA.
Enkel de E. coli met het nieuwe pSC105-plasmide bevatten recombinant DNA.

Cohen was er dus in geslaagd DNA van verschillende oorsprong te combineren en tot
expressie te brengen in de gastcel.
Nog hetzelfde jaar zou hij erin slagen een gen van
ribosomaal RNA, afkomstig van een Afrikaanse
klauwkikker (Xenopus laevis), in te lassen in een
pSC101-plasmide en vervolgens dit plasmide
tot expressie te brengen in E. coli.

Afrikaanse klauwkikker
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█ 1975 - Edwin Southern ontwikkelt een techniek om DNA-sequenties te detecteren

Eens Cohen had aangetoond dat het mogelĳk was een eukaryoot gen te introduceren in E.
coli, waarna de bacterie generatie op generatie het product produceerde waarvoor dit gen
codeerde, geraakte alles in een stroomversnelling. Men beschikte eindelĳk over methodes
om genen te klonen en om bacteriën in een korte tĳd genproducten van hogere diersoorten
te laten produceren.
In 1975 is Edwin Southern139 als microbioloog actief aan de MRC Genetics Unit van de
universiteit van Edinburgh. Als onderdeel van een onderzoek van
de rol van 5S rRNA in de transcriptie van genen scheidde hĳ
DNA-fragmenten via gelelektroforese. Om die DNA-fragmenten/genen verder te onderzoeken diende hĳ het DNA van elk
fragment afzonderlĳk te isoleren. Dit gebeurde toen door de gel
manueel te verknippen zodat men telkens fragmenten bekwam
met één band en vervolgens van elk fragment het DNA te extraheren. Het hoeft geen betoog dat dit een omslachtig werkje was!
Southern ging dan ook op zoek naar een methode om dit omslachtig proces te vereenvoudigen en hĳ ontwikkelde een techniek die het mogelĳk maakte enkel het DNA van belang te isoleren en die de geschiedenis zou ingaan als ‘Southern blotting’140.
Waarvoor wordt een Southern blot gebruikt?

Het procédé wordt gebruikt om een specifiek DNA-fragment te detecteren in een monster.
Dit fragment kan een gen zĳn of een groter onderdeel zoals een viraal genoom.
Een belangrĳke stap in Southern blotting is het gebruik van een hybridisatieprobe

Een hybridisatieprobe (of -sonde) is een gemerkte nucleotidensequentie, die complementair
is aan de nucleotidensequentie die men wil detecteren en die er door basenparing op bindt.
Dergelĳke proben kunnen een doelmolecule detecteren tussen miljoenen verwante, maar
niet complementaire, moleculen. Southern gebruikte met 32P radioactief gemerkte proben.

139 Edwin Mellor Southern (7 juni 1938, Burnley, Verenigd Koninkrĳk)
140 Southern, Edwin Mellor (5 November 1975). “Detection of specific sequences among DNA fragments separated
by gel electrophoresis”. Journal of Molecular Biology. 98 (3): 503–517.
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Werkwĳze

Zoals je kan zien in bovenstaande opstelling wordt de elutiebuffer door capillaire krachten
opgezogen. Tĳdens zĳn opwaarts traject sleurt hĳ het enkelstrengs DNA uit de agarosegel
mee, maar de DNA-moleculen worden tegengehouden door de nitrocellulosemembraan141.
Door de filter gedurende 1 à 2 h op ≈ 80 °C te ‘bakken’ worden de DNA-moleculen op de
membraan gefixeerd:

141 Later zal de nitrocellulosemembraan vaak vervangen worden door een nylon exemplaar.
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Noteer dat de banden op de nitrocellulosemembraan alleen onder U.V.-licht zichtbaar zĳn.
Op de figuur zĳn ze enkel weergegeven om aan te tonen dat DNA-moleculen zĳn
overgedragen van de agarosegel op de nitrocellulosemembraan.
Een volgende stap bestaat uit de hybridisatie van het doel-DNA met specifieke radioactieve
proben. Om te beletten dat deze proben zich zouden vastzetten op de nitrocellulosemembraan wordt deze eerst behandeld (geblokkeerd) met niet representatief DNA. Hiervoor
maakt men vaak gebruik van DNA uit zaadcellen van zalm of haring.

Hybridisatie van het doel DNA met radioactieve proben

Rest nu nog het zichtbaar maken van het gehybridiseerd doel DNA. De behandelde nitrocellulosemembraan wordt goed gespoeld, zodat alle niet gebonden probe verwĳderd wordt.
Vervolgens maakt men een contactafdruk met een speciale film, die gevoelig is voor Xstralen. Op het zo bekomen autoradiogram zĳn de banden met het doel DNA duidelĳk
waarneembaar.
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Toepassingen

Southern blotting is een techniek die het mogelĳk maakt in een minimum van tĳd bepaalde
genetische afwĳkingen op te sporen. Van zodra er een afwĳking optreedt in het autoradiogram van een DNA-fragment met een bepaald gen, mag men veronderstellen dat er ergens
iets fout is met dat gen.
Zo kan de techniek gebruikt worden om aandoeningen zoals spierdystrofie, fenylketonurie,
sikkelcelanemie e.d. op te sporen.
Northern & Western blotting

De methode van Southern kende een enorm succes en werd door andere wetenschappers als
basisidee gebruikt om ook andere verbindingen op te sporen. Gezien het belang van DNA
en RNA in de genetica, lag het voor de hand dat men ook zou proberen een blotting op punt
te stellen waarmee men een bepaalde RNA-sequentie zou kunnen detecteren in een
RNA-monster. Dit zou immers de mogelĳkheid bieden te bepalen of een bepaald gen tot
expressie komt.
Lang hoefde men hierop niet te wachten, want in 1977 publiceerden James Alwine, David
Kemp en George Stark van de universiteit van Stanford hun “Method for detection of
specific RNAs in agarose gels by transfer to diazobenzyloxymethyl-paper and hybridization
with DNA probes”142.
Zoals je op het schema op de volgende bladzijde kan zien vertoonde hun methode grote
gelijkenissen met die van de Southern blot. In de wetenschappelijke wereld kreeg de techniek de naam ‘Northern blotting’ als knipoog naar de techniek die model stond voor hun
procédé.
Van DNA en RNA naar eiwitten is het maar een kleine stap en in 1979 ontwikkelden een
team rond Stark in Stanford en één rond Harry Towbin in Zwitserland onafhankelijk van
elkaar een methode om een specifiek eiwit op te sporen in een monster met diverse eiwitten. Zonder weet te hebben van elkaars werk, gebruikten beide teams antilichamen als
proben (zie fig. op volgende bladzijde) en ze publiceerden bijna gelijktijdig hun werkwijze143
In diezelfde periode stuurde W. Neil Burnette, een postdoc aan het Fred Hutchinson Cancer research Centre in Seattle, een manuscript met een meer geperfectioneerde methode
naar ‘analytical Biochemistry’, maar de publicatie van zijn werk werd geweigerd omdat
de peer reviewers het te banaal vonden… Ondertussen waren er wel kopies van het inge-

142 Alwine J.C., Kemp D.J., Stark G.R. (1977) - “Method for detection of specific RNAs in agarose gels by transfer to
diazobenzyloxymethyl-paper and hybridization with DNA probes”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 74 (12): 5350–4.
143 Renart J., Reiser J. and Stark, G. (1979) Transfer of proteins from gels to diazobenzyloxymethyl-paper and detection with antisera: a method for studying antibody specificity and antigen structure. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.
76: 116 – 3120 .
Towbin H., Staehelin T., Gordon J .(1979) - “Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 76 (9): 4350–54
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zonden document in omloop, die zich viraal in het microbiologisch wereldje verspreiden.
De belangstelling werd uiteindelijk zo groot, dat de uitgeverij twee jaar later (1981) toch
overging tot de publicatie van zijn methode144. Doordat hij als eerste in een officiële tekst
de term ‘Western blotting’ gebruikte, wordt zijn werkwijze daar vaak mee geassocieerd,
hoewel de benaming eveneens gebruikt wordt voor de methodes gepubliceerd in 1979.

144 Burnette, W.N. (1981) -“ ‘Western blotting’: electrophoretic transfer of proteins from sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gels to unmodified nitrocellulose and radiographic detection with antibody and radioiodinated protein”. A. Anal. Biochem. 1981;112:195 – 203
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Restrictiefragment-lengtepolymorfisme (RFLP) en Southern blotting

Een restrictiefragment-lengtepolymorfisme is de naam voor het verschĳnsel waarbĳ de
lengte van een DNA-fragment tussen twee opeenvolgende restrictieplaatsen (van eenzelfde restrictie-enzym) afwĳkt van de meest voorkomende afstand voor die locatie en
dit bĳ verschillende individuen.
Om dit te illustreren vertrekken we van een hypothetisch standaard restrictiepatroon na
inwerking van een restrictie-enzym X:

Door mutaties kan dit standaardpatroon gewĳzigd worden:
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Deze veranderingen worden opgespoord via gelelektroforese en zichtbaar in de corresponderende autoradiogrammen na Southern blotting en radioactief merken (de gekleurde
banden geven de gewĳzigde restrictiefragmenten weer → RFLP’s)

RFLP’s als merkers voor het opsporen van genetische afwĳkingen

Het hierboven beschreven principe kan gebruikt worden bĳ het opsporen van de aanwezigheid van genen voor bepaalde aandoeningen.
Onderstellen we dat we te doen hebben met een autosomaal (= niet geslachtsgebonden)
recessieve aandoening, veroorzaakt door het allel a. Het corresponderen allel A staat dan
voor gezond. Een individu kan dus één van de volgende drie genotypes hebben: AA, Aa
of aa, met als corresponderende fenotypes: AA → gezond
Aa → gezond
aa → ziek
Dankzĳ het gebruik van RFLP’s als genetische merkers kan men makkelĳk de aanwezigheid van het allel a opsporen binnen een familie.
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Hiertoe vergelĳkt men via elektroforese + Southern blot het DNA van een gezonde persoon met dat van een ziek individu:

Treedt binnen een familie plots deze ziekte op, dan kan door het vergelĳken van een
DNA-staal van elk familielid met de RFLP-merkers direct bepaald worden of ze al dan
niet drager zĳn van het allel dat aan de basis ligt van de aandoening.
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█ 1975 → 1977 - Sanger en Gilbert stellen onafhankelĳk van elkaar een methode
op punt voor het sequentiëren van DNA .

In 1975 was Frederick Sanger145,
verbonden aan de universiteitvan Cambridge, zeker geen onbekende in de wetenschappelĳke wereld.
Als relatief jonge vorser had hĳ
immers in 1958 de Nobelprĳs
Chemie gekregen voor het feit
dat hĳ begin de jaren ‘50 als
eerste de volledige aminozuursequentie van een eiwit (insuline) had bepaald.
Ditmaal had hĳ zĳn zinnen gezet op het ontwikkelen van een betrouwbare methode voor
het sequentiëren van DNA en ook deze keer zou hĳ succes boeken, wat hem in 1980 een
tweede (gedeelde) Nobelprĳs Chemie zou opleveren. De andere gelukkigen waren Paul
Berg (zie blz. 162) en Walter Gilbert146, hoogleraar aan Harvard, die in dezelfde periode
een alternatieve sequentiëringstechniek uitdokterde.
Plus/minus

Frederik Sanger beet in 1975 de spits af met een sequentiëringsmethode, die hĳ samen
met zĳn laboratoriumtechnieker Alan Coulson ontwikkelde en die de geschiedenis zou
ingaan als de ‘plus/minus’ methode147 (zie figuur op de bladzĳde hiernaast).
Voor deze methode vertrok Sanger van
• een enkelstrengs DNA-fragment,
• een geschikte primer,
• DNA-polymerase I en
• de vier desoxyribotrifosfaten (A-, G-, C- en T), waarvan dGTP met het radioactieve
32
P gelabeld was.
Onder invloed van het polymerase en met het DNA-fragment als model onderging de
primer een wisselende ketenverlenging m.b.v. de vier desoxyribotrifosfaten. Zodoende
bekwamen de onderzoekers een mengsel van met 32P gelabelde DNA-fragmenten van
verschillende lengte (1). Na zuivering werden deze verdeeld in twee gelĳke fracties: een
‘minus’ en een ‘plus’. Op haar beurt werd elke fractie opgesplitst in vier gelĳke delen.
145 Frederick Sanger (13 augustus 1918, Rendcombe, Gloucestershire, V.K. - 19 November 2013, Cambridge, V.K.)
146 Walter Gilbert (21 maart 1932, Boston, Massachusetts, V.S.)
147 Sanger F, Coulson AR (1975)- “A rapid method for determining sequences in DNA by primed synthesis with DNA
polymerase”. J. Mol. Biol. 94 (3): 441–8.
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Bĳ de minus-groep werd - naast DNA-polymerase I - aan elk van deze vier delen een
mengsel van drie van de vier nucleotiden toegevoegd (respectievelĳk ACG, ACT, CGT
en AGT). Dit resulteerde telkens in een ketenverlenging tot aan het ontbrekende nucleotide (2).
Bĳ de plus-groep voegden ze aan elke fractie slechts één van de 4 nucleotiden toe (respectievelĳk A, C, G en T) en T4 DNA-polymerase. Dit laatste is werkzaam als een exonuclease dat het DNA aan de 3’ zĳde afbreekt tot aan het nucleotidentype dat werd
toegevoegd aan het reactiemengsel (3).

Overzicht van de bereiding van de ‘minus’- en van de ‘plus’-fracties

De reactieproducten van de acht fracties (vier ‘minus’ en vier ‘plus’) werden tenslotte
naast elkaar geladen op een denaturerende polyacrylamidegel en via elektroforese van
elkaar gescheiden. Een radiogram vertoonde een duidelĳk bandenpatroon, dat toeliet de
nucleotidensequentie te bepalen (zie afbeelding volgende blz.)
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Autoradiogram van één van de experimenten met
ernaast de afgeleide sequentiëring
(bron: oorspronkelĳke publicatie van Sanger)

Het is met de plus/minus techniek dat een team rond Sanger er in slaagde het volledige
genoom van de bacteriofaag ΦX174 te sequentiëren148 .
De methode van Gilbert

Ondertussen had de Amerikaan Walter Gilbert, samen met
een student (Allan Maxam), een andere methode ontwikkeld om DNA te sequentiëren149. Deze bood onder meer als
voordeel, dat er werd vertrokken van dubbelstrengs DNA
(dat massaal in zuivere vorm voorradig was), daar waar
voor de +/- methode van Sanger telkens opnieuw een DNAstreng diende gekloond te worden.
In tegenstelling tot Sanger, die werkte met gecontroleerde
splitsingen o.i.v. polymerasen, maakte Gilbert gebruik van
chemicaliën om de DNA-keten op specifieke plaatsen te
klieven.

148 Sanger F. et al. - “Nucleotide sequence of bacteriophage phi X174 DNA”. Nature. 1977; 265:687–695.
149 Maxam, A.; Gilbert, W. (1977). “A new method for sequencing DNA”. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America. 74 (2): 560–564.
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Het principe van de klieving berust op de inwerking van bepaalde chemicaliën (dimethylsulfaat en hydrazine) op de organische basen van DNA, waardoor de binding tussen de
base en het desoxyribose onstabiel wordt en breekt. Verhitten in aanwezigheid van piperidine veroorzaakt vervolgens een breuk van het DNA ter hoogte van het gemodificeerd
nucleoside (zie figuur hieronder).
Naargelang de basen die aangetast worden spreekt men respectievelĳk van de G-reactie
(1), de A+G-reactie (2), de C+T-reactie (3) en de C-reactie (4).
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Opeenvolgende stappen van de Maxam/Gilbert -methode

Via aanpassingen in de reactieomstandigheden slaagde men erin slechts één breuk per streng
te bekomen. Daar de streng slechts aan één zĳde radio-actief gemerkt was bekwam men na
de breuk steeds een radioactief fragment en een niet gelabeld fragment. Het zĳn maar de
gelabelde fragmenten die worden weergegeven in het autoradiogram.
Banden in de A+G-lĳn, die geen tegenhanger hebben in de G-lĳn, zĳn afkomstig van een
breuk ter hoogte van A en banden in de C+T-lĳn die geen tegenhanger hebben in de C-
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lĳn zĳn afkomstig van een breuk ter hoogte van T. Zoals op de figuur bĳ het autoradiogram duidelĳk is te zien, kan men op die manier makkelĳk de nucleotidensequentie in de
DNA-streng bepalen. De eerste jaren kende deze methode veel succes, vooral in de V.S.
De didesoxymehode van Sanger & Coulson

Ondertussen had ook Sanger niet stilgezeten en in hetzelfde jaar als Gilbert publiceerde zĳn
team een nieuwe methode, die de nadelen van zĳn plus/minus-methode moest ondervangen150.
In deze methode vertrok hĳ van de wetenschap dat DNA-polymerase bĳ een ketenverlenging geen onderscheid maakte tussen een desoxyribonucleotide en didesoxyribonucleotide.
Zo zal DNA-polymerase bĳvoorbeeld net zo goed didesoxyadenosintrifosfaat (ddATP) gebruiken voor een ketenverlenging als de normale desoxy-verbinding (dATP).

Verder wist hĳ ook, dat de ketenverlenging stopte na het inlassen van het didesoxyderivaat. Dit komt doordat voor een ketenverlenging een OH-groep noodzakelĳk is op de
3’-positie van het suiker; indien deze is vervangen door een H-atoom is geen esterverbinding mogelĳk met de fosfaatgroep van het volgende nucleotide:

150 Fred Sanger S., Nicklen & A.R.Coulson. (1977) “DNA sequencing with chain-terminating inhibitors”. Proc.
Natl. Acad. Sci. 74:5463–5467
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De OH-groep van het desoxyribose is als het ware een haakje, waaraan een fosfaatgroep
van het volgende nucleotide zich kan vasthaken. Doordat bĳ een didesoxyribonucleotide
dit haakje ontbreekt is ketenverlenging niet mogelĳk.
Het experiment

Net als in zĳn plus/minus-methode vertrok Sanger van enkelstrengs DNA, waarvan hĳ
de nucleotidensequentie wilden bepalen. Alleen een korte nucleotidensequentie aan het 3’
einde was bekend; hierop bond hĳ een radioactief gelabelde primer.
Het vervolg van het experiment is weergegeven in onderstaand schema (fictief voorbeeld):

De concentratie van dNTP en ddNTP werd zodanig gekozen dat in elk van de 4 reactiemiddens een zeker aantal ketenbeëindigingen plaatsvonden en fragmenten van diverse
lengte werden bekomen. In ons voorbeeld zĳn we vertrokken van een onbekende se-
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quentie - in het grĳs bovenaan de figuur - en onder elk reactiemidden zĳn de mogelĳke
fragmenten weergegeven.
Deze werden in parallelle lanen - één per reactiemidden - van elkaar gescheiden via gelelektroforese, waarna van het resultaat een autoradiogram werd gemaakt.
In ons voorbeeld zou dit er als volgt uitzien:

Deze methode was niet alleen eenvoudiger in het gebruik dan die van Gilbert-Maxam,
maar ze produceerde bovendien beter afleesbare resultaten en - in tegenstelling tot de
methode van Gilbert - bood zĳ de mogelĳkheid tot automatisering.
Vooral dit laatste heeft ertoe geleid, dat de methode van Gilbert stilaan in onbruik raakte
en dat in de daaropvolgende jaren massaal werd overgeschakeld op de didesoxy-methode.
De automatiseringstechnieken zĳn tegenwoordig zodanig geperfectioneerd dat sequentieren volautomatisch tegen hoge snelheden kan gebeuren.
De hier beschreven methodes van Gilbert en Sanger zĳn zogenaamde sequentiëringsmethodes van de eerste generatie, maar hun ontwikkeling maakte het mogelĳk dat minder
dan 20 jaar later het menselĳk genoomproject succesvol kon gerealiseerd worden.
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█ 1977 - Roberts & Sharp ontdekken het bestaan van gefragmenteerde genen

Begin de jaren ‘70 werkten Richard Roberts151 en Phillip Sharp152 een tijdlang samen
in de labo’s van Cold Spring Harbor (New York). Roberts was een jonge Engelsman, die
na twee jaar als postdoc aan Harvard door James Watson naar Cold Spring Harbor werd
gehaald. Sharp kwam van een postdoc in Caltech en bestudeerde genexpressie in Cold
Spring Harbor. Samen ontdekten ze een aantal nieuwe restrictie-enzymen en deden ze
onderzoek naar de genexpressie van een adenovirus. In 1974 kwam aan deze samenwerking een einde toen Sharp verhuisde naar het MIT in Cambridge (Boston). Roberts
daarentegen zou nog vele jaren in New York blijven, maar in 1977 zouden beiden geschiedenis schrijven door hun (onafhankelijke) ontdekking van gefragmenteerde genen en
RNA-splitsing153. Erkenning voor het belang van deze ontdekking zouden ze uiteindelijk
krĳgen in 1993 via een gedeelde Nobelprijs voor Geneeskunde of Fysiologie.
Er is een verschil tussen de vorming van mRNA bĳ prokaryoten en bĳ eukaryoten

Zeer lang waren de onderzoekers ervan overtuigd dat een gen bestond uit continue nucleotidenreeks van een DNA-streng, waarvan de boodschap werd doorgegeven aan de
ribosomen onder de vorm van een complementaire RNA-streng.

151 Richard John Roberts (6 september 1943, Derby - V.K.)
152 Phillip Allen Sharp (6 juni 1944, Falmouth - V.S)
153 Berget SM, Moore C, Sharp PA. (1977) “Spliced segments at the 5’ terminus of adenovirus 2 late mRNA”. Proc
Natl Acad Sci U S A. Aug;74(8):3171-5.
Chow LT, Gelinas RE, Broker TR, Roberts RJ. (1977) “An amazing sequence arrangement at the 5’ ends of adenovirus 2 messenger RNA”. Cell. Sep;12(1):1-8.
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Doordat men in het begin vooral prokaryoten als studiemateriaal gebruikte, bleek deze
hypothese ook te kloppen. Maar bij de eukaryoten zat men wel met een probleem: in de
celkern vond men ogenblikkelijk na de transcriptie lange RNA-ketens, met beperkte levensduur, die men heterogeen nucleair RNA (hnRNA) noemde.
Slechts een kleine RNA-fractie verliet de kern en vervulde daar een functie als meer stabiel mRNA.
Verschillende onderzoeksteams, waaronder dat van Roberts en dat van Sharp, vermoedden dan ook dat hnRNA ergens een voorloper was van het veel kortere mRNA. Deze
vermoedens werden nog versterkt toen bleek dat een deel van het hnRNA een poly-A
3’-einde vertoonde en aan de 5’ kant een 7-methylguanosine (7MG) ‘kapje’, iets wat
typisch is voor eukaryoot mRNA.
Onderstaand schema geeft een beeld van het probleem waarvoor de onderzoekers een
antwoord dienden te vinden:

De meest voor de hand liggende verklaring was dat tijdens de vorming van het mRNA er
één of meerdere stukken uit het hnRNA werden ‘geknipt’ en dat de resterende fragmenten op de één of andere manier aan mekaar werden gelast.
Uitsluitsel werd bekomen met behulp van een pas ontwikkelde
techniek die toeliet om via elektronenmicroscopische opnames
DNA-RNA hybridisering te visualiseren. Zo waren de onderzoekers in staat te zien wat er gebeurde bij de productie van viraal hexon-mRNA in een met adenovirus geïnfecteerde cel.
Hexon is het belangrijkste structuureiwit van het bestudeerde
adenovirion.
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Opname met elektronenmicroscoop van
hybride tussen viraal DNAfragment (zwart) en hexon mRNA (oranje)

Een deel van het DNA dat niet codeert voor
hexon vormt lussen (A, B en C); zo komen de
coderende fragmenten naast elkaar te liggen
en deze hybridiseren met hexon mRNA

Deze opname van de ploeg van Sharp was voor hem het bewijs dat het adenovirus hexon
gen gefragmenteerd (discontinu) was; het bestond uit coderende delen, die afwisselden
met niet coderende delen.
Driehonderd kilometer kwam Richard Roberts nagenoeg tezelfdertijd tot dezelfde conclusie via het gebruik van analoge technieken...
Introns en exons

Eind 1977 zat Walter Gilbert (zie blz. 175) met enkele kompanen in een cafetaria in Basel
en ze waren op zoek naar een eenvoudige benaming voor de coderende en niet coderende
delen in het DNA en het hnRNA (pre-RNA).
Gilbert bedacht de term ‘intron’ voor een niet coderend deel, waarop een tafelgenoot
(Melvin Cohn) de term ‘exon’ voorstelde voor een coderend fragment.
Het jaar daarop gebruikte Gilbert beide termen in een opiniestuk “Why genes in pieces”
dat gepubliceerd werd in ‘Nature’ en in een mum van tijd werden deze benamingen gemeengoed in de wetenschappelijke wereld.
In de afbeelding rechts bovenaan deze bladzĳde zĳn de drie gekleurde lussen A, B en C
niet coderende DNA-fragmenten en dus introns. Deze zijn omgeven door 4 coderende
delen (exons). Het hexon-gen kan dus schematisch als volgt voorgesteld worden:
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En hoe zit het nu met de transcriptie bĳ de eukaryoten?
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Rekening houdend met de verzamelde gegevens en vertrekkend van de transcriptie van
een discontinu gen over pre-RNA tot een stabiel mRNA kwam men uiteindelijk tot een
algemeen aanvaard model:

Splicing uitgelicht
‘Splicing’ is het proces, waarbij pre-mRNA wordt omgezet in mRNA; dit impliceert het
verwijderen van introns, waardoor de exon-uiteinden in elkaars nabijheid komen en
vervolgens met elkaar verbonden worden.
Er zijn introns en introns
In de jaren volgend op de ontdekking van de introns is men tot de vaststelling gekomen
dat men de introns kon opsplitsen in een viertal klassen:
1. de Groep I introns die zichzelf kunnen verwijderen. Zij komen sporadisch voor
in bacteriën en iets meer in lage eukaryoten en worden vooral aangetroffen in
mRNA en tRNA van mitochondriën en chloroplasten in planten.
2. de Groep II introns die eveneens zichzelf kunnen verwijderen, maar via een
ander mechanisme dan dat gebruikt door Groep I introns. Zij worden aangetroffen
in mRNA, tRNA, en rRNA van celorganellen (chloroplasten / mitochondriën) in
fungi, protisten, en planten, alsook in mRNA in bacteriën.
3. tRNA-introns; dit zijn introns van genen die voor tRNA coderen en waar voor de
verwijdering een beroep dient gedaan op bepaalde eiwitten.
4. introns die verwijderd worden door toedoen van een zogenaamd spliceosoom.
Ze komen voor in pre-mRNA van eukaryoten.
Voor wat volgt beperken we ons tot deze laatste klasse.
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Er zijn drie gebieden in een intron die een rol spelen in de splicing
Twee gebieden liggen in de contactzones met de aangrenzende exons en het derde
gebied ligt dicht bij het 3’ einde van het intron. Het betreft telkens een specifieke
nucleotidensequentie.

Het spliceosoom
Een spliceosoom is een zeer complexe structuur, die dynamisch in de kern wordt
samengesteld met behulp van snRPs (small nuclear riboproteins; gewoonlijk spreekt
men van ‘snurps’).
Elke ‘snurp’ is opgebouwd uit een klein nucleair RNA (snRNA) en een reeks eiwitten.
Men onderscheidt een major spliceosoom en een minor spliceosoom. Dit laatste
komt veel minder frequent voor en speelt een rol in het splicen van meer exotische
introns. We beperken ons hier tot de bespreking van de ‘major’ versie.
Het spliceosoom wordt voor elke splicing opnieuw samengesteld, vertrekkend van 5
verschillende ‘snurps’: U1 snRP, U2 snRP, U4 snRP, U5 snRP en U6 snRP. Deze
danken hun naam aan het type snRNA dat ze bevatten (U1 sRNA, U2 sRNA, enz.)
Meestal laat men in schema’s de ‘snRP’ achterwege en gebruikt men gewoon U1, U2,
U4, U5 EN U6.
En wat met U3?
Het U3 snRP bestaat wel degelijk, maar speelt geen rol in de samenstelling van het
spliceosoom. Het is wel actief bij de vorming van ribosomaal RNA.
Let’s splice!
Het splicen van een intron is een complex gebeuren dat we hier zeer geschematiseerd
weergeven:
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Verwĳderen van een intron uit pre-mRNA m.b.v. een spliceosoom
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Alternatieve splicing: één gen → meerdere mRNA’s → ≠ proteïne-isovormen
Al kort na de ontdekking van RNA-splicing kwam men tot de vaststelling dat één premRNA vaak op verschillende manieren kon gespliced worden. Dit resulteerde dan
in verschillende mRNA’s (mRNA-isovormen) die codeerden voor verschillende nauw
verwante eiwitvarianten (proteïne-isovormen).

Alternatieve splicing van het pre-mRNA; links het traject waarbĳ
de introns allemaal op de ‘normale’ manier worden verwijderd en
rechts een alternatieve splicing waarbij exon 6 samen met de
omringende introns wordt uitgeknipt.

Alternatieve splicing komt frequent voor bij de mens en theoretisch kunnen op die
manier grote aantallen verschillende proteïnen geproduceerd worden. Dit bracht
sommige wetenschappers tot uitspraken over honderduizenden mogelijk varianten en
een grote impact op de biodiversiteit.
Uit recente studies (Tress, M.L.et al. (2016) “Alternative Splicing May Not Be
the Key to Proteome Complexity” - Trends in Biochemical Sciences) blijkt echter dat het aantal (bekende) functionele eiwitten ongeveer even groot is als het aantal
proteïnecoderende genen. Dit doet vermoeden dat slechts een zeer kleine fractie van
de mogelijke isovormen één of andere functie vervult in ons lichaam.
Op de bladzijde hiernaast krijg je een overzicht van verschillende vormen van
alternatieve splicing.
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Enkele vormen van alternatieve splicing

Fouten in splicing liggen aan de basis van een hele reeks aandoeningen
Gezien de complexiteit van de splicing is het niet verwonderlijk dat er af en toe iets
misgaat tijdens het proces. De mutaties die daardoor in het mRNA ontstaan kunnen
een negatieve invloed hebben op bepaalde stofwisselingsprocessen, wat zich dan
manifesteert onder de vorm van een ziektebeeld.
Enkele voorbeelden van aandoeningen die het gevolg zijn van fouten gedurende de
splicing zijn het Hutchinson–Gilford progeria syndroom, frontotemporale dementie met
parkinson-verschijnselen, retinitis pigmentosa en spinale musculaire atrofie.
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█ 1977 - Eerste synthese van een menselĳk eiwit in vitro

Op genetisch gebied was 1977 wel een zeer druk jaar. Eén van de exploten die de wereldpers haalden was de in vitro synthese van het menselĳk hormoon somatostatine154.
We keren een jaar terug. In 1976 klopt de 29 jarige Robert Swanson, een verzamelaar van
risicokapitaal, aan bĳ Herbert Boyer (cfr. blz. 165). Deze biochemicus had ondertussen
naam gemaakt met zĳn publicaties i.v.m. recombinant-DNA en met zĳn ideeën over de
mogelĳke toepassingen van deze nieuwe technologieën.
De drukbezette Boyer had in zĳn agenda een tiental minuten voorzien voor de babbel
met Swanson, maar hun ontmoeting (verdergezet in een bar in San Francisco) duurde
uiteindelĳk meer dan drie uur, met als resultaat de geboorte van Genentech, het eerste
biotechnologisch bedrĳf. Hoeveel biertjes ze ondertussen gedronken hadden staat niet
beschreven…

Een levensgroot bronzen kunstwerk in het hoofdkwartier van Genentech in San Francisco
herinnert aan de historische ontmoeting tussen Swanson (links) en Boyer (rechts),
waarbij de oprichting van het eerste biotechnologisch bedrijf werd bedisseld.

Het doel van een bedrĳf is natuurlĳk zo snel mogelĳk geld te genereren. Hun eerste idee
was het gen voor menselĳk insuline in te lassen in bacterieel DNA en vervolgens tot expressie te brengen. Nu is dit wel makkelĳker gezegd dan gedaan en Boyer rekende op een

154 Somatostatine is een peptidehormoon, dat onder twee vormen voorkomt: één opgebouwd uit 14 aminozuren en
de andere uit 28 aminozuren. Het wordt geproduceerd door de hypothalamus en door deltacellen in het gastro-intestinaal systeem. Het hormoon heeft een remmende invloed op de productie van heel wat andere hormonen, waaronder
het groeihormoon, het thyroïde stimulerend hormoon, prolactine, insuline en glucagon.
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tweetal jaren om het experiment tot een goed einde te brengen. Voor de realisatie van hun
idee trok Boyer enkele vrienden-wetenschappers aan, waaronder Arthur Riggs en Keiichi Itakura, die verbonden waren aan het City of Hope National Medical Center en die
met hem nog hadden samengewerkt bĳ het klonen van chemisch gesynthetiseerd DNA.
Om sneller investeerders aan te trekken stelde Riggs voor insuline te vervangen door somatostatine, qua structuur en samenstelling een eenvoudiger hormoon dan insuline.
Als ze konden aantonen dat hun werkwĳze realiseerbaar was voor somatostatine, dan
konden ze zeggen dat ze fondsen zochten voor de bereiding van insuline…
Boyer stemde hiermee in en met enige moeite kon hĳ ook zĳn zakenpartner overtuigen.
De ploeg ging aan de slag en stelde een protocol op. Daar in die tĳd het gen voor somatostatine niet bekend was, diende men dit eerst te maken. Hiervoor vertrok men van de
aminozuursequentie van somatostatine-14, die wel bekend was.

Somatostatine-14: bovenaan structuurformule en onderaan een schematische
weergave van de overeenstemmende aminozuursequentie.

Keiichi Itakura had als jonge postdoc reeds wat expertise verworven in de synthese van
oligonucleotiden, zodat hij - mits verfijning van wat technieken - er tamelijk vlug in slaagde om via chemische weg het gen voor somatostatine te synthetiseren.
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Zoals gezegd vertrokken ze van de aminozuursequentie van somatostatine:
Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys

Om een functioneel gen te bekomen moesten ze een
DNA-molecule synthetiseren, waarin coderende tripletten voor elk aminozuur in de juiste volgorde aanwezig waren. Bovendien moest aan de voorzijde van de
molecule nog een START-codon voorzien worden en
aan de achterzijde een STOP-codon.
Tenslotte was het de bedoeling dat het synthetisch gen
zou ingelast worden in een Ecoli-plasmide. Dit inlassen vereiste de aanwezigheid van sticky ends aan beide
uiteinden van het synthetisch gen.
Om dit te realiseren ontwikkelde Itakura eerst een techniek om tripletten van organische
basen te synthetiseren. Zo had hij op elk moment de beschikking over een grote hoeveelheid van elk van de mogelijke 64 combinaties van tripletten van organische basen (→
codons). Vertrekkend van de basensequentie van somatostatine-14 wou hij volgend synthetisch DNA bouwen:

Daar het gemakkelijker was om korte nucleotidensequenties te synthetiseren splitste hĳ
het artificieel gen op in 8 zones die 16 nucleotidensequenties omvatten:

Vervolgens werden deze nucleotidensequenties gesynthetiseerd en men liet ze in geschikte omstandigheden met elkaar reageren. Het ontwerp was zo goed doordacht, dat volgens
Itakura “The somatostatin gene self-assembles”.
Nu ze over het gen beschikten konden ze overschakelen op de volgende stap: het inlassen
van het somatostatine-gen in een geschikte vector om het over te brengen in Ecoli.
Deze vector was de pBH20-plasmide. Dit cirkelvormig stukje DNA werd samengesteld
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door een medewerker (Francesco Bolivar). Deze plasmide had een gen voor ampicillineresistentie en een ander dat gevoeligheid voor tetracycline induceerde. Verder bracht hij in
de plasmide een fragment aan van het lac operon van E. coli. De bedoeling hiervan was
de plasmide te voorzien van een startsequentie, die herkenbaar was voor E. coli.
Tenslotte had de plasmide één splitsingsplaats voor EcoRI en één voorBamHI, beiden op
een geschikte locatie voor het inlassen van het kunstmatig somatostatine-gen.
Inlassen van synthetisch somatostatine-gen in de pBH20-vector

Inbrengen van de recombinantvector in Ecoli en de vingers kruisen

De vector die men op die manier bekwam (de plasmide pSOMI) werd vervolgens ingebracht in E. coli en de recombinanten werden geënt op een voedingsbodem met lactose
en ampicilline. Alleen kolonies die groeiden op deze voedingsbodem hadden een actief
ampicillineresistentiegen en, zo hoopten de onderzoekers, konden het somatostatine-gen
tot expressie brengen. Maar dergelijke kolonies werden niet gevonden.
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Tweede poging … bingo!

Swanson zag alle kleuren van de regenboog en kreeg vermoedelijk nachtmerries van dollars die opgeslokt werden door vraatzuchtige E. coli-bacteriën, maar de wetenschappers
lieten de schouders niet hangen na één tegenslag. Ze vermoedden dat de bacteriën wel het
kleine hormoon maakten, maar dat dit door de bacteriën zelf zeer snel werd afgebroken.
Ze besloten daarom het gen voor somatostatine te koppelen aan een gen dat codeert voor
een (groter) eiwit, dat niet door E. coli wordt afgebroken. Hiervoor kozen ze het gen dat
codeert voor β-galactosidase, dat als bijkomend voordeel had dat het aan zijn uiteinde een
splitsingsplaats voor EcoRI bezat.
Francesco Bolivar sloeg weer aan het knutselen en na serieus wat knip- en plakwerk bekwam hij uiteindelijk de plasmide pSOMII-3 die volledig voldeed aan zijn wensen.

Weer werd de plasmide ingebracht bij E. coli-bacteriën en opnieuw werden deze geënt op
voedingsbodems met lactose en ampicilline. Tot grote opluchting van het team verschenen er enkele kolonies, die een β-galactosidase-achtig proteïne bleken te produceren.
Dit proteïne werd behandeld met cyanogeenbromide (CNBr), een verbinding die eiwitketens breekt na een methionineresidu en wat bleek? Je hebt het waarschijnlijk al geraden:
het niet-galactosidase deel bleek niets anders dan somatostatine te zijn!
Voor het eerst was men erin geslaagd een menselijk eiwit in vitro te synthetiseren…
De champagnekurken knalden en Boyer en Swanson verzamelden moeiteloos kapitaal
voor hun nieuw project: de in vitro synthese van insuline, iets waarin ze het jaar daarop
zouden slagen.
Doordat ze hun methodes patenteerden konden zij een serieuze voorsprong nemen op mogelijke concurrenten en groeide Genentech in de kortste keren uit tot één van de grootste
biotechnologische bedrijven.
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1980 - 1989

█ 1980 - Het eerste (?) transgene zoogdier is een feit

Een transgeen (of genetisch gemodificeerd) organisme kan bekomen worden door het
inbrengen van een vreemd of een gemodificeerd gen in zĳn genoom. Reeds in 1974 was
de Duitser Rudolf Jaenisch - toen verbonden aan het Fox Chase Cancer Center in Philadelphia - erin geslaagd DNA van het SV40-virus in te brengen in blastocysten van muizen. Deze blastocysten werden dan ingeplant bĳ de moeder, en groeiden uit tot muizen,
die het SV40-DNA tot expressie brachten155. In die zin waren de muizen van Jaenisch de
eerste transgene zoogdieren.
Nochtans gaat officieel de eer van de productie van de eerste transgene muizen naar
Frank Ruddle156, professor aan de Yale-universiteit, en zijn postdoc assistent Jon W.
Gordon en wel omdat zij erin slaagden muizen te kweken die de transgene eigenschap
ook doorgaven aan hun nakomelingen, iets wat de muizen van Jaenisch niet deden… Of
was het omdat zij als eersten de term ‘transgene muizen’ gebruikten?

Frank Ruddle (l) en Jon Gordon (r) worden algemeen beschouwd als
degenen die het eerst volwaardige transgene muizen produceerden.

155 Jaenisch R, Mintz B (1974). “Simian virus 50 DNA sequences in DNA of healthy adult mice derived from preimplantation blastocysts injected with viral DNA”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 71 (4): 1250–1254.
156 Frank Ruddle (9 augustus 1929, West New York, , V.S - 10 maart 2013, New Haven, Connecticut, V.S.).
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Vorming van het eerste transgene zoogdier

Schematische voorstelling van het experiment van Gordon en Ruddle
Bij slechts 2 van de 78 van de behandelde muizen was er een wijziging in het DNA en
slechts bĳ één een succesvolle integratie van beide genen in het muizen-DNA.
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Start van een succesverhaal

In het eropvolgend jaar konden Ruddle en zijn medewerkers aantonen dat de geïnduceerde
transformaties bij de muizen blijvend was en werd doorgegeven van generatie op generatie.
Het experiment van Gordon en Ruddle vormde het startsein van een niet stoppende zoektocht naar manieren om organismen op een positieve manier genetisch te wijzigen. Met
‘positief’ bedoelen we hier o.m. het vervangen van ziekteverwekkende genen door de ‘gezonde’ alternatieven, het induceren van genen die de opbrengst van gewassen vergroten
of die ze resistent maken tegen de vraat van bepaalde insecten.

█ 1984 - Alec Jeffreys introduceert de DNA-vingerafdruk

Voor dit deel van ons verhaal moeten we naar de universiteit van Leicester in het Verenigd Koninkrĳk. Daar leidt
de 34-jarige Alec J. Jeffreys157 een onderzoeksgroep die
erfelĳke variaties in menselĳk DNA opspoort. Dit gebeurde toen vooral via detectie van RFLP (restrictiefragment-lengtepolymorfisme; uitgesproken als ‘rifflip’) met
Southern blotting.
Maar wetenschappers zouden geen wetenschappers zĳn
als ze niet op zoek zouden gaan naar alternatieven, die
eventueel meer informatie zouden kunnen leveren over
genetische verwantschappen en overdracht van erfelĳke
informatie. Zo ook Alec Jeffreys.
Begin de jaren ‘80 was Jeffreys met zĳn groepje een nieuw onderzoeksproject gestart om
sequenties met een variabel aantal korte tandemherhalingen (minisatellieten158) in het
menselĳk genoom op te sporen en eventueel te isoleren. Deze minisatellieten bestaan uit
opeenvolgende korte (10 → 100 nucleotiden) , repetitieve (5 → 50x) DNA-sequenties.

157 Alec Jeffreys (9 januari 1950, Oxford, V.K.)
158 De term ‘minisatellieten’ werd in 1985 door Jeffreys ingevoerd [Jeffreys AJ, Wilson V, Thein SL (March 1985).
“Hypervariable ‘minisatellite’ regions in human DNA”. Nature. 314 (6006): 67–73]
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Daar zijn aandacht in die tijd ook uitging naar de genetica van de globinen (eiwitten die
zuurstofgas binden en/of vervoeren), was hij ook geïnteresseerd in de genetica van myoglobine. Hij slaagde er niet alleen in het gen voor dit spiereiwit te isoleren, maar ontdekte
ook de aanwezigheid van een minisatelliet in het eerste intron. Deze minisatelliet bestond
uit 4 tandemherhalingen van 33 basenparen. Deze minisatelliet bleek bij materiaal van
verschillende individuen variaties te vertonen in het aantal herhalingen en basensamenstelling, behalve voor een sequentie van een 15-tal basenparen die nagenoeg onveranderd
bleven (de zogenaamde ‘kernsequentie’):

Het leek hem geen slecht idee van die kernsequentie radiografisch te labelen en deze basensequentie te gebruiken als probe voor een Southern blotting van diverse DNA-stalen.
Hij hoopte op die manier snel een groot aantal gebieden te ontdekken met hypervariabiliteit.
Zo gezegd, zo gedaan. De probe-hybridisatie werd gedaan op een Southern blot met DNA
van de labtechnieker en van haar ouders plus nog wat DNA-monsters van verschillende
dieren zoals een baviaan, lemuur, zeehond, koe, muis rat, kikker en van een plant (tabak).
Alles werd in een ontwikkeltank gedaan en iedereen kon vervolgens genieten van een
welverdiend weekend.
Het eureka-moment

Maandag 10 september1984 opent Jeffreys
de ontwikkeltank en krĳgt op de film het
beeld hiernaast te zien. Zijn eerste reactie
was iets van ‘God, what a mess.’ Maar het
volgend ogenblik - zijn ‘Eureka moment’
zoals hij het zelf verwoordt - drong het tot
hem door, dat hij hier over een middel beschikte om individuen te identificeren.
Elk individu van het autoradiogram had
zijn eigen bandenpatroon, maar vergelijking van dit patroon toonde wel onomstotelijk de verwantschap aan tussen de ouders
en hun dochter. De DNA-vingerafdruk was
geboren…
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Zeer snel slaagde Jeffreys erin het procédé van de DNA-vingerafdruk te perfectioneren en
de publicatie159 van zijn technieken en bevindingen in 1985 trok de aandacht van de pers,
waardoor zijn werkwijze, sneller dan gedacht, bruikbaar zou blijken in gerechtszaken.

‘DNA-fingerprinting’ in de praktĳk
Sheona York was een pro deo advocaat die in maart 1985 aandachtig het krantenartikel over DNA-fingerprinting had gelezen. Ogenblikkelijk zag ze hier de mogelijkheid
om één van haar klanten te helpen. Het betrof Christiana Sarbah, een Ghanese vrouw
die een beroep op haar deed omdat het Home Office weigerde de 13-jarige Andrew
als haar zoon te erkennen. Andrew was in 1983 uit Ghana teruggekeerd na enkele
jaren verblijf bij zijn gescheiden vader. Doordat de klassieke verwantschapstesten niet
konden aantonen dat Christiana wel degelijk zijn moeder was en geen tante, zou hij
het land opnieuw moeten verlaten.
York contacteerde Jeffreys en vroeg hem om via zijn pas gepubliceerde methode aan
te tonen dat Christiana wel degelijk Andrew’s moeder was. Jeffreys aarzelde geen
ogenblik en zegde zijn medewerking toe. Voor hem was dit een unieke gelegenheid
om de efficiëntie van zijn methode te bewijzen.
Hij nam DNA-monsters van zichzelf (J), de moeder (M), Andrew (A) en 3 dochters (D1 → D3),
waarvan de biologische verwantschap met de
moeder vastlag. Genetisch materiaal van de vader kon niet bekomen worden, maar werd afgeleid van banden die voorkwamen bij Andrew en
de 3 potentiële zusters, maar niet bij de moeder.
Bij het bekijken van het autoradiogram kan zelfs
een leek niet twijfelen aan de nauwe genetische
verwantschap tussen Andrew en de andere onderzochte familieleden.
Het genetisch materiaal van Jeffreys diende als
bewijs voor de specificiteit van de bekomen resultaten.
De bewijzen, aangebracht door Jeffreys, werden aanvaard door het Home Office en Andrew
mocht uiteindelijk toch in Engeland blijven.
Deze zaak was de eerste maal dat DNA-onderzoek gebruikt werd in de rechtspraak.

159 Jeffreys, A.; Wilson, V.; Thein, S. (1975). “Individual-specific ‘fingerprints’ of human DNA”. Nature. 316 (6023): 76–79
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De eerste moordzaak opgelost via ‘DNA-profiling’
In november 1983 wordt op een veldweg in de nabijheid van Narborough, Leicestershire, door een toevallige voorbijganger het lichaam gevonden van een 15-jarig
meisje, Lydia Mann. Ze blijkt verkracht en nadien vermoord te zijn. Met man en macht
wordt de moordenaar opgespoord, maar alle pistes lopen dood.
In juli 1986 wordt opnieuw een 15-jarig meisje, Dawn Ashworth, verkracht en vermoord
op een veldwegel, ditmaal in de buurt van Enderby, een dorp niet ver van Narborough.
Via een tip arresteert de politie een 17-jarige jongen, die werkt als keukenhulp in een
nabijgelegen hospitaal. De zwakbegaafde jongen geeft uiteindelijk de moord op Ashworth toe, maar ontkent iets te maken te hebben met de moord op Lydia Mann.
De politie wil zekerheid en roept de hulp in van Jeffreys. Deze moet het stellen met
DNA afkomstig van de haarwortels (S1-A) en met semen + vaginaal vocht (S1-B)
van Lydia. Voor Dawn dient hij te steunen op DNA van een bloedstaal (S2-A), op een
vaginaal uitstrijkje met semen (S2-B) en op semen dat op de kledij van het slachtoffer
werd gevonden (S2-C). Van de betichte krijgt hij een bloedstaal (X).
Voor dit onderzoek maakt hij gebruik van een nieuwe,
door hem ontwikkelde techniek, waarvoor veel minder DNA noodzakelijk is en waarbij een minisatellietprobe gebruikt wordt die slechts op 1 locus actief is.
Als resultaat bekwam hij nevenstaand bandenpatroon
(voor de duidelijkheid hebben we sommige banden
ingekleurd). De oranje banden zijn van de betichte
en de blauwe banden zijn van het semen-DNA van
de verkrachter. Zoals duidelijk blijkt is er geen enkele
match met de betichte, zodat Jeffreys concludeert dat
hij onmogelijk de dader kan zijn. Waarschijnlijk heeft
de jongen onder dwang de moord op Ashworth toegegeven… Een ondertussen opgericht labo van het
Home Office bevestigde Jeffreys’ resultaten.
Wilde de politie toch de dader klissen, dan zou zijn
DNA moeten matchen met de blauwe banden. Daar
het onderzoek werkelijk in het slop zat, zag de politie
maar één mogelijkheid: een bloedmonster nemen van
alle locale mannen tussen 17 en 34 jaar. Dit leverde
4 582 monsters op, die eerst via gewone bloedanalyse onderzocht werden. Hierdoor konden ca. 4 000
onderzochte mannen uitgesloten worden. Van de meer dan 500 resterende mannen
diende vervolgen een DNA-analyse uitgevoerd te worden volgens Jeffreys’ systeem.
Tot wanhoop van politie en onderzoekers werd geen enkele match gevonden…
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Maar in september 1987 kreeg de politie van Leicester een telefoontje van een vrouw
die er in een bakkerij werkte. Tijdens de middagpauze had een collega haar verklapt
dat hij in de plaats van een andere collega, Colin Pitchfork, een bloedstaal onder diens
naam had afgestaan voor het moordonderzoek. Hij had dit gedaan omdat Colin beweerde dat hij al bloed had gegeven op naam van een vriend die al eens was veroordeeld wegens openbare zedenschennis.
Pitchfork werd bij hem thuis gearresteerd en hij bekende prompt beide
aanrandingen en moorden. De politie,
die ondertussen het klappen van de
zweep kende, liet dadelijk een DNAonderzoek van de verdachte uitvoeren
en ditmaal was er geen twijfel mogelijk: Pitchford testte 100 % positief. In
januari 1988 werd hij tot tweemaal
levenslang veroordeeld voor de moorden plus nog enkele bijkomende jaren
voor de verkrachtingen.

Foto van Colin Pitchford op de frontpagina van een bekend misdaadmagazine

Tijdens het voorlezen van de veroordeling zei de rechter ‘Had it not been
for genetic fingerprinting, you might
still be at liberty’. Deze woorden haalden de wereldpers en vormden de
aanzet tot een bliksemsnelle evolutie
van DNA-profiling.

Van mini naar micro

Naast de minisatellieten, met tandemherhalingen van 10 tot 100 nucleotidenparen, deden
in de tweede helft van de jaren tachtig de zogenaamde microsatellieten hun intrede. Deze
‘short tandem repeats’ zĳn herhalingen van gemiddeld 2 tot 7 nucleotidenparen en kennen
een grote mutatiefrequentie. Ze komen verspreid voor over het genoom, elk op een vaste
locus en steeds geflankeerd door een - voor hen - specifieke nucleotidensequentie.
Door deze kenmerken en dank zĳ hun hypervariabiliteit zĳn het zeer geschikte merkers
voor DNA-profilering, zeker na de opkomst van de PCR-technieken (zie volgend item).
Het is met behulp van microsatellieten dat Jeffreys er in begin de jaren ‘90 in slaagde te
bewĳzen dat Mengele, de beruchte arts van het concentratiekamp van Auschwitz, wel
degelĳk begraven lag in Brazilië. Hierdoor kwam meteen een einde aan een jarenlange
zoektocht.
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█ 1985 - De wereld maakt kennis met de PCR160-techniek

De manier waarop het idee van de polymerase kettingreactie tot stand kwam kunnen we
uitvoerig lezen op de website van de bedenker (https://www.karymullis.com), in de tekst
van zĳn Nobelprĳs-lezing en in zĳn autobiografie “Dancing naked in the Mind Field”.
Voor de start van ons relaas moeten we even onze ecologische voetafdruk vergroten en
een vlucht boeken naar San Francisco. Daar nemen we de BART (tegenhanger van de
Brusselse metro, maar dan wat groter) en 50 minuten later staan we in Emeryville, een
randgemeente van Berkeley. Het is 1983 en volop lente. In het stadje is het hoofdkwartier
gevestigd van Cetus corporation, een biotechbedrĳf in volle ontwikkeling. Kary Mullis161
staat er aan het het hoofd van een afdeling die razendsnel oligonucleotiden op maat maakt.
Net als iedereen trekt hĳ er af toe in het weekend op uit. Zo ook die vrĳdagnacht wanneer
hĳ - vergezeld van een slapende vriendin - in zĳn Honda Silver op de State Route 128
noordwaarts rĳdt richting Anderson Valley, naar een chaletje in de bossen. Zonder dat hĳ
het beseft zal vanaf mĳlpaal 46.58 zĳn leven totaal veranderen.
Speciaal voor jou dit infografiekje zodat je wat beter kan volgen:

160 Universeel gebruikte afkorting voor ‘polymerase chain reaction’ (Nl. polymerase kettingreactie)
161 Kary Banks Mullis (28 december 1944, Lenoir, North Carolina, V.S.) - Nobelprĳs Chemie 1993
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In een analoge situatie zouden jĳ en ik waarschĳnlĳk mĳmeren over alle mogelĳke leuke
dingen die we samen met onze vriend(in) dat weekend zouden kunnen doen, maar niet
onze Kary. Die zat met heel wat anders in zĳn hoofd, waardoor hĳ uiteindelĳk Nobelprĳswinnaar zou worden en wĳ niet (hoewel, jĳ maakt misschien nog een kans, maar
voor mĳ is die al lang verkeken).
Terug naar Kary. Hĳ was aan het mĳmeren over de omslachtige procedure die nodig was
om een bepaalde DNA-sequentie te klonen, zodat er voldoende voorhanden was voor
verder onderzoek:
1. DNA verknippen met restrictie-enzymen in fragmenten van duizenden nucleotidenparen.
2. Elk fragment isoleren door het DNA te vermeerderen in specifieke bacteriekolonies.
3. Die kolonies er uitpikken die het DNA van je keuze bevatten en deze vermeerderen.
4. Tenslotte het gewenste DNA uitzuiveren.
Terwĳl zĳn vriendin rustig verder sliep had hĳ reeds een paar alternatieven overwogen
om DNA-sequenties snel te identificeren, maar geen enkel beantwoordde aan zĳn verwachtingen. Hĳ passeerde mĳlpaal 46 en verzonk opnieuw in gedachten.
Idee ‘n’

Nu speelde hĳ met het idee (= idee ‘n’) te vertrekken van twee oligonucleotidenprimers, die elk zouden hybridiseren met het 3’-uiteinde van de strengen van het doel-DNA.
Vervolgens zou hĳ een ketenverlenging uitvoeren met didesoxynucleotiden volgens de
werkwĳze gehanteerd door Sanger (zie blz. 182). Via deze werkwĳze zou hĳ direct een
controle hebben over de basensequentie. Een ‘T’ op de ene streng zou voor dezelfde locatie een ‘A’ moeten hebben op de andere streng:
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Dit idee was reeds de eerste stap in de richting van de PCR, maar hij besefte het nog niet.
Probleem + nieuw idee
Indien het DNA zou verontreinigd zijn met desoxynucleosiden zou het polymerase bij voorkeur deze binden, wat onbetrouwbare resultaten zou opleveren. Om dit probleem te omzeilen zou het volstaan het reactiemidden te zuiveren van mogelijke desoxynucleosiden, wat
Mullis op een nieuw idee bracht (= idee ‘n+1’): Klenow!
Het Klenow-fragment (KF) is afkomstig van een enzymatische splitsing van DNA-polymerase. Het bezit nog steeds enzymatische eigenschappen en polymeriseert probleemloos
desoxynucleosidetrifosfaten (dNTP’s) zolang een stuk vrĳe DNA-streng voorhanden is.
In tegenstelling tot intact DNA-polymerase mist het de exonuclease-activiteit in de 5’ →
3’-richting.
Hĳ zou KF tweemaal gebruiken:
• een eerste maal na denaturering van het DNA-monster. De enkelvoudige strengen die
hĳ bekwam zou hĳ gelĳkmatig verdelen over vier reageerbuizen, de geschikte primers
toevoegen + KF, het geheel op 37 °C brengen (optimale temperatuur voor KF) en …
voldoende lang wachten. In die tĳd zou KF alle nucleotiden moeten polymeriseren.
• een tweede maal na verhitting van het reactiemengsel. Door de verhitting zouden niet
alleen alle oligonucleotiden verwĳderd worden, die ondertussen onbeperkt een ketenverlenging konden ondergaan, maar zou ook KF denatureren. Hĳ zou vervolgens het
mengsel laten afkoelen tot 37 °C en dan opnieuw KF toevoegen plus oligonucleotiden
en ditmaal de didesoxynucleotiden.
Idee ‘n+1’
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“I had it … PCR, but I didn’t see it yet”
Normaal gezien zou nu alles moeten verlopen in de richting die hij wenste, maar zijn gedachten volgden elkaar nog steeds razendsnel op. En zijn vriendin? Die sliep nog steeds…
Stel dat de oligonucleotiden in de stap “weg met de dNTP’s” serieus zouden verlengd
zĳn, dan zouden hun extensies ook primers kunnen binden met tegengestelde polariteit in
de tweede ronde. Dit zou tot gevolg hebben dat het resultaat hetzelfde zou zĳn van de eerste ronde, waardoor de signaalsterkte na ronde twee zou verdubbeld zĳn (= idee ‘n+2’):
Idee ‘n+2’

PCR!!!

Ineens drong het besef tot hem door. Hĳ had een methode ontdekt om een DNA-fragment
op een belachelĳk eenvoudige manier exponentieel te reproduceren en dit was mogelĳk
door aan het reactiemidden naast KF gewoon dNTP’s in grote hoeveelheden toe te voegen. Die waren in overvloed beschikbaar in Californië. Het volstond een geschikt koppel
primers te ontwerpen - iets wat hĳ continu in zĳn labo deed - en in de juiste omstandigheden te werken.
Een paar honderd meter verder op de 128, bĳ mĳlpaal 46.70, zette hĳ zĳn Honda Civic
Silver aan de zĳkant. Hĳ griste wat papier en een potlood uit het handschoenkastje, noteerde vlug zĳn ideeën en maakte snel een berekening. Na 30 ronden zou hĳ ca. 230 of
1 miljard maal zĳn initieel fragment bekomen en dit op zeer korte tĳd. De PCR (en zĳn
toekomstige Nobelprĳs) waren een feit. Zĳn vriendin lag nog steeds in een diepe slaap.
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Eerst wat klungelen en dan resultaten
Terug in zĳn labo bĳ Cetus ging hĳ in de literatuur op zoek of dit procédé nog nergens
beschreven stond, want hĳ was ervan overtuigd dat toch iemand op dit voor de hand liggend idee moest gekomen zĳn. Maar nergens was er iets in verband hiermee te vinden.
Dat was natuurlĳk een meevaller, maar wat hĳ erg vond, was dat geen enkele collega
warm liep voor zĳn ontdekking.
Dit belette hem niet door te zetten. In de loop van augustus begon hĳ met zĳn experimenten. Die liepen op een sisser uit, want hĳ had het ongeluk te starten met veel te grote
menselĳke DNA-fragmenten, die het proces onnodig complex maakten. Zĳn opdrachten
bĳ Cetus beletten hem ook veel tĳd te besteden aan zĳn ontdekking.
Als grote fragmenten te veel problemen opleverden, dan maar eens proberen met een
klein fragment: een stukje van het plasmide pBR322. Op 16 december 1983 werd het experiment uitgevoerd en alles verliep ditmaal zoals voorspeld. De PCR was gepromoveerd
van idee tot realiteit. Hĳ diende zĳn succes wel te vieren met zĳn technieker, want zĳn
vriendin had hem ondertussen laten zitten.
De erkenning liet wat op zich wachten
Tot zĳn frustratie werd zĳn eerste manuscript geweigerd door zowel Science als Nature.
Maar Mullis zette koppig door. Hĳ bleef verder experimenteren en verfijnde zĳn technieken.
Alles geraakte in een stroomversnelling na de presentatie van zĳn methode op het Cold
Spring Harbor Symposium in mei 1986 en na de invoering datzelfde jaar van het hittebestendige Taq polymerase i.p.v. KF als DNA-polymerase.
Pas in 1987 publiceerde hĳ zĳn werkwĳze in Methods in Enzymology162
Vier jaar later zou Cetus overgenomen worden door de farmaceutische gigant HoffmannLa Roche voor 330 000 000 dollar. Mullis had ondertussen Cetus verlaten voor een ander
bedrĳf. Zelf is hĳ niet rĳk geworden van zĳn ontdekking, want hoewel hĳ de aanvraag
tot patenten op zĳn naam stond ging het gebruiksrecht ervan naar Cetus. Deze gaven hem
in 1986 (juist voor zĳn vertrek) wel een bonus van 10 000 dollar…Voor Hoffmann-La
Roche bracht de aankoop ondertussen al een paar miljard dollar in het laatje.
Taq-polymerase en PCR
KF had het grote nadeel niet warmtebestendig te zĳn; bĳ hogere temperaturen denatureerde het enzym, waardoor het bĳ elke PCR-cyclus opnieuw diende toegevoegd te worden. De oplossing kwam er onder de vorm van het Taq-polymerase, dat geïsoleerd werd
uit de hitte-bestendige bacterie Thermus aquaticus. Het polymerase is optimaal actief
tussen 75 en 80 °C en kan dan per molecule ca. 150 nucleotiden per seconde polymeriseren. Dankzĳ dit enzym zou de automatisering van PCR mogelĳk maken en een enorme
vlucht kennen.
162 K.B. Mullis, F.A. Faloona (1987) “Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerase-catalyzed chain reaction”
Methods Enzymol, 155, pp. 335-350
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PCR uitgelicht
Waarvoor wordt PCR gebruikt?
De mogelijke toepassingen van PCR zijn een rechtstreeks gevolg van het feit dat de
techniek het mogelijk maakt, vertrekkend van een zeer kleine hoeveelheid DNA, hiervan een grote hoeveelheid te bekomen.
Zo wordt PCR gebruikt bij forensisch onderzoek, waar minieme hoeveelheden DNA
van de dader voldoende zijn om zijn misdaad te bewijzen. PCR vergemakkelijkt en
versnelt DNA-fingerprinting en wordt dan ook veelvuldig gebruikt bij verwantschapsonderzoek.
In de geneeskunde wordt PCR o.m. gebruikt om ouders te screenen op bepaalde
recessieve genen, die - indien in homozygote toestand aanwezig - ernstige ziektes
kunnen veroorzaken. Dergelijk onderzoek kan ook prenataal uitgevoerd worden, om te
controleren of het embryo de afwijking niet vertoont.
Verder wordt PCR ook gebruikt bij het opsporen van infecties met bepaalde virussen
of bacteriën b.v. HIV, hepatitis B-virus, tuberculosebacil, coliforme bacteriën…
Doordat bepaalde kankers veroorzaakt worden door oncogenen, kan bij de opsporing
ervan ook PCR gebruikt worden.
Het is evident dat PCR ook veel gebruikt wordt in de research. Via onderzoek van
(fossiel) DNA of cDNA kan de fylogenetische verwantschap tussen organismen bestudeerd worden. DNA-sequencing wordt merkelijk versneld door het gebruik van
PCR en de techniek biedt ook de mogelijkheid de expressie van een gen te volgen in
functie van de tijd.
Voorgaan de voorbeelden vormen slechts een greep uit de waaier aan mogelijke toepassingen en de lijst is zeker niet limitatief!

Het PCR-recept (enzym Taq DNA-polymerase)
1. Benodigdheden (gemiddelden voor 50 μ L-reactie)
•
•
•
•
•
•
•

DNA-monster
10 mM dNTP’s
10 μ M forward primer
10 μ M reverse primer
10X standaard Taq-buffer
Taq DNA-polymerase
Nuclease-vrij water

< 1 ng (viraal of plasmide), genoom < 1 μ g
1μL
1μL
1μL
5μL
0,25 μ L
aanvullen tot 50 μ L
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▒

Het DNA-monster

Dit moet uiteraard zeer zuiver zijn. Wat het monster zelf betreft zijn er twee mogelijkheden: ofwel is de nucleotidensequentie gekend en wil men uitsluitend de gekende
sequentie vermeerderen, ofwel is de exacte samenstelling van de sequentie niet gekend, maar heeft men wel (bij benadering) een idee van de grootte. Beide situaties
hebben een invloed op de keuze van de primers.

▒
•
•
•
•

De primers
De oligonucleotidenprimers zijn gemiddeld 18 tot 24 nucleotiden lang en bevatten
idealiter 40 - 60 % GC. Het 3’- einde is bij voorkeur C of G.
De smelttemperatuur (Tm) ligt best tussen 55 en 70 °C en mag voor beide gebruikte primers niet meer dan 5 °C verschillen.
De primerconcentratie mag variëren tussen 0,05 en 1 μ M; veel gebruikte concentraties liggen tussen 0,1 en 0,5 μ M.
Bij het ontwerpen van de primers vermijdt men ook complementariteit tussen de
respectievelijke basensequenties, zodat de primers niet op elkaar binden.

Wanneer men een specifiek DNA-fragment met gekende samenstelling wil vermeerderen, kiest men de beide primers zodanig dat ze exact op het 3’-einde van elke DNAstreng van het fragment binden. Hun 3’-uiteinden moeten in de 5’ richting van de te
kopiëren streng wijzen, omdat de ketenverlenging in die richting verloopt.
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Indien men een bepaald fragment wil vermeerderen, maar niet de exacte lengte
kent, kiest men een voldoende groot gebied en vermeerdert dit. De primers moeten
dan binden aan weerszijden van het te vermeerderen gebied:

▒

dNTP’s

De dNTP’s (desoxynucleosidetrifosfaten) zijn de bouwsteentjes waarmee het DNApolymerase de primer zal verlengen tot een complementaire streng van het modelDNA. We onderscheiden respectievelijk dATP (desoxyadenosinetrifosfaat), dGTP
(desoxyguanosinetrifosfaat), dCTP (desoxycytosinetrifosfaat) en dTTP (desoxythymidinetrifosfaat).

▒

Taq-polymerase
Dit thermostabiel enzym (zie blz. 207), dat zeer vaak gebruikt wordt voor
PCR, heeft één nadeel. Het kan niet ‘omkijken’ en eventueel gemaakte
fouten corrigeren (het mist een 3’→ 5’ exonuclease activiteit); dit maakt
dat af en toe fouten sluipen in de basenparing. Dit is natuurlijk niet gewenst, wanneer men het product wil gebruiken voor functionele eiwitanalyse.
Dit probleem kan verholpen worden door toevoeging van een thermostabiel polymerase, dat wel een 3’→ 5’ exonuclease activiteit vertoont.
Een voorbeeld hiervan is Pfu DNA-polymerase, dat geproduceerd wordt
door het archaeon Pyrococcus furiosus.
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In tegenstelling tot de andere enzymen heeft Taq-polymerase dan weer het voordeel
dat het elk uiteinde van het PCR-product voorziet van een adenosinebase, wat zeer
handig is bij het klonen. De vrije overhangende adenosinebasen kunnen namelijk
makkelijk via basenparing binden met thymidinenucleotiden.

▒

Mg2+
De Mg2+-ionen fungeren als cofactor voor het DNA-polymerase. Samen
met het enzym maken ze de bindingen tussen de opeenvolgende
dNTP’s mogelijk tijdens de polymerisatie. Zij hebben ook een stabiliserend effect op de gevormde bindingen.
Mg2+ wordt meestal toegevoegd onder de vorm van MgCl2, maar soms
wordt de voorkeur gegeven aan MgSO4 (b.v. bij het gebruikt van Pfu
DNA-polymerase).
Te lage Mg2+-concentraties resulteren in een pover PCR-resultaat en te
hoge concentraties hebben een negatief effect door een toename van
het aantal fouten tijdens de replicatie.

▒

Bufferoplossing
Voor een optimale werking van het DNA-polymerase is een gepaste pH
van het reactiemidden noodzakelijk. Hiervoor maakt men gebruik van
een bufferoplossing. Meestal bedraag de pH van het midden tussen 8
en 8,5 voor een PCR met Taq-polymerase. Voor de stabilisering van de
pH wordt vaak Tris-HCl [Tris(hydroxymethyl)aminomethaan-hydrochloride] gebruikt.

Tris-HCl

Een klassieke component in de bufferoplossing is KCl. Dit levert K+-ionen, die het binden van de primer bevorderen. Het benodigde Mg2+ zit dikwijls ook reeds in de buffer.
Vaak worden aan de buffer nog additieven en/of bijkomende oplosmiddelen toegevoegd, die - naargelang de PCR - een positieve invloed kunnen hebben op de reactie.
Enkele voorbeelden van deze producten zijn
• non-ionische detergenten
• dimethylsulfoxide (DMSO)
• glycerol
• formamide
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2. Het PCR stappenplan
▒

Stap 1 - Bereiding van het preparaat

Plaats een leeg PCR-buisje en alle benodigde componenten (dH2O, bufferoplossing +
Mg2+, dNTP’s, primers, DNA-monster en Taq DNA-polymerase) op ijs.
Vervolgens doe je alle reagentia in het PCR-buisje in de volgorde zoals ze hierboven
tussen haakjes staan. Daar je eerst het water dient toe te voegen, bereken je eerst de
hoeveelheid water die je nodig hebt. Indien je 50 μ L oplossing wil bereiden, maak je
hiertoe eerst de som van alle volumes van de reagentia (in μ L) en trekt het bekomen
resultaat af van 50. Zo bekom je de hoeveelheid water die je nodig hebt.
Door te werken bij lage temperatuur voorkom je het niet-specifiek hechten van de
primers en nuclease-activiteit.
De volgende stappen zijn tegenwoordig allemaal volautomatisch en gaan door in een
PCR thermocycler.

▒

Stap 2 - Denaturering van het DNA bij

± 95 °C

Bij deze hoge temperatuur, die tussen 30 s en 1 minuut wordt aangehouden, gaan de
twee strengen van het DNA-monster uit elkaar :

Dit is het gevolg van het verbreken van de H-bruggen tussen de complementaire basen
van de 2 DNA-strengen.

▒

Stap 3 - Afkoelen reactiemengsel en binden van de primers

De temperatuur waarbij de primers binden hangt af van de verhouding tussen de
verschillende organische basen en stemt overeen met de smelttemperatuur van de
primer. Deze kan berekend worden met volgende formule:
Tm = [4*(C+G) + 2*(A+T)] °C
Tm ligt gewoonlijk ergens tussen 45 en 68 °C
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De primers zijn zo ontworpen dat ze op de 3’-uiteinden van de te hybridiseren strengen binden. Het proces verloopt vlot doordat de primers in grote overmaat in het reactiemidden aanwezig zijn.

▒

Stap 4 - Ketenverlenging van beide complementaire strengen

Nog steeds bij ± 65 °C ondergaan de primers een ketenverlenging in de 5’ → 3’
richting m.b.v. het Taq-polymerase. Hiervoor worden de aanwezige dNTP’s gebruikt
en staan de oorspronkelijke DNA-strengen model.
De ketenverlenging verloopt met een snelheid van ca. 1 000 basen per minuut.

De stappen 2 t.e.m. 4 vormen de drie stappen van één PCR-cyclus.

▒

Stap 5 - Ca. 30X herhaling van de drie stappen van één PCR-cylus

Voor een volledige PCR wordt de hierboven beschreven cyclus een 30X herhaald. Bij
elke cyclus verdubbelt het aantal kopies van de aanwezige DNA-strengen. Dit resulteert in een exponentiële toename van de kopies van het doel-DNA. Na n cyclussen
bekomt men aldus 2n kopies!
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3. Voorbeeld: resultaat van een PCR na 4 cycli

En wat met de fragmenten die DNA-materiaal bevatten, dat niets te maken heeft met
het te vermeerderen fragment? (Het DNA-materiaal dat grijze uitlopers heeft op de
figuur; in cyclus 4 de fragmenten op blauwe achtergrond).
De hoeveelheid hiervan is verwaarloosbaar na een complete PCR. Na 30 cycli zullen
er slechts een 60-tal van dergelijke DNA-fragmenten zijn op de meer dan 1 miljard
kopies…
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█ 1985 - Robert Sinsheimer163 lanceert de basisidee van hetgeen zou uitgroeien
tot het ‘Human Genome Project’.

Begin de jaren ‘80 is de bioloog Robert Sinsheimer
chancellor van de University of California - Santa Cruz.
Met lede ogen ziet hĳ hoe Amerikaanse fysici en astronomen gigantische bedragen kunnen losmaken voor hun
diverse projecten, terwĳl de biologen het verhoudingsgewĳs met een peulschil moeten doen.
Om het prestige van de biologieafdeling van de universiteit van California op te krikken heeft hĳ een ambitieus idee: het sequentiëren van het volledig menselĳk
genoom. Hĳ heeft wel voldoende realiteitszin om te beseffen dat dit - zeker op dat ogenblik - een ontzaglĳke
onderneming zou zĳn.
Op 24 en 25 mei 1985 belegt hĳ een meeting met een
reeks specialisten om de haalbaarheid van zĳn idee te
bespreken. Iedereen is het er al snel over eens, dat de globale sequentiëring van het menselĳk genoom een prachtig project is maar technisch nog niet realiseerbaar. Daarom beslissen ze te beginnen met iets haalbaars: de sequentiëring van de belangrĳkste onderdelen
zoals polymorfe gebieden en functionele genen, samen goed voor ± 1 % van het genoom.
Voor een efficiënte sequentiëring dienden nieuwe technieken ontwikkeld te worden, bestaande technieken verfijnd en heel wat mankracht gemobiliseerd en … dit zou bergen
geld kosten.
Sinsheimer slaagt er niet in de nodige fondsen te verzamelen en geeft de fakkel door aan Watson, die in 1986 in
Cold Spring Harbor een nieuwe bĳeenkomst belegt. Daar
worden de meest recente technieken overlopen, waaronder een semi-automatische DNA-sequentiëringsmethode,
voorgesteld door Leroy Hood164 van Caltech (zie infobox
op de volgende bladzĳde).
Plots blĳkt de sequentiëring van het volledig menselĳk
genoom toch realiseerbaar.
Gilbert (zie blz. 178), die ook deel uitmaakt van de genodigden, had reeds becĳferd hoeveel het grapje zou kosten:
ca. 3 miljard dollar voor de ca. 3 miljard letters (basen)
van het genoom…

163 Robert Sinsheimer (5 februari 1920, Washington D.C., V.S. - 22 april 2017, Santa Barbara, Californië, V.S.)
164 Leroy Hood (10 oktober 1938, Missoula, Montana, Verenigde Staten)
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De (semi) automatische DNA-sequentiëring ontwikkeld o.l.v. Leroy Hood
In 1985 is Leroy Hood hoofd van de biologieafdeling van het California Institute of
Technology (Caltech). Hij was een kei in het ontwikkelen van nieuwe technieken en
toestellen. Zo had hij reeds een proteïne-sequencer op zijn naam staan en een machine die DNA-fragmenten synthetiseert. Het was zo’n machine die Kary Mullis in zijn
labo had staan en waarmee hij onbeperkt oligonucleotiden synthetiseerde voor zijn
PCR-experimeneten.
Maar wat hij met zijn team nu gerealiseerd had, zou alle verwachtingen overtreffen:
een toestel dat automatisch DNA-fragmenten volgens de methode van Sanger sequentieerde, maar volgens een procédé dat tot 20 maal sneller werkte.
Een groot nadeel van de toenmalige werkwijze voor een Sanger-sequentiëring was
het gebruik van gevaarlijke radionucliden als merkers en de tijd die kroop in de Southern blotting.
Het probleem van de radioactieve merkers ving hij op door fluoroforen als merkers te
gebruiken. Fluoroforen zijn chemische verbindingen, die na excitatie licht uitzenden van
een bepaalde golflengte.

Vier voorbeelden van fluoroforen die - na bestraling met laserlicht - elk met
een andere kleur fluoresceren.

Het schema op de volgende bladzijde geeft het principe van de sequentiëring, zoals
ze bedacht werd door het team van Hood.
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Principe semi-automatische DNA-sequentiëring met fluoroforen
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Enkele maanden later verscheen reeds de eerste machine op de markt, die gebruikmaakte van de sequentiëring m.b.v. fluoroforen. Het was de ABI 370A sequencer, geproduceerd door Applied Biosystems Inc. een bedrijf waarmee het team van Caltech
nauw samenwerkte.

ABI 370A (rechts): de eerste semi-automatische DNA-sequencer, die
fluoroforen gebruikte als merkers. Het systeem werd aangesloten op een
computer, die de binnenkomende signalen ogenblikkelĳk omzette in
nucleotidensequenties.

█ 1986 - 1989: Aanloop tot het Menselĳk Genoomproject (HGP)

De samenkomst in Cold Spring Harbor wordt algemeen aanzien als de eigenlĳke aanzet
tot het HGP. Na een intense discussie geraakten de aanwezige wetenschappers het eens
over een modus operandi. Kwestie van wat extra ervaring op te doen in het sequentiëren
zou men starten met eenvoudige organismen zoals bakkersgist, een nematode en het fruitvliegje. Parallel hiermee zou men menselĳke genen sequentiëren en de technieken verfijnen met de ervaring die men opdeed tĳdens het sequentiëren van ‘lagere’ organismen.
Het uiteindelĳk doel was het sequentiëren van het volledig euchromatisch165 menselĳk
genoom in een tĳdspanne van 15 jaar en het project kreeg al direct zĳn naam: ‘The
Human Genome Project’, meestal aangeduid met de afkorting ‘HGP’.
▒

HUGO

Gezien de omvang van het project besloot men het onderzoek te internationaliseren en te
coördineren. Dit leidde in april 1988 in Cold Spring Harbor tot de oprichting van de

165 Euchromatine bedraagt ongeveer 92 % van het menselĳk DNA en het is de meest actieve vorm van het genoom.
De andere vorm (heterochromatine) komt voor in het gebied van het centromeer en in de telomeren. Deze gebieden
werden niet gesequentieerd tijdens het HGP.
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Human Genome Organisation’ (HUGO) met
zetel in Genève. De vereniging telde 220 leden, allemaal gereputeerde genetici en afkomstig uit 23 landen, waaronder België. De
Belgische leden waren Prof.dr. Herman Van
den Berghe, het boegbeeld van het Centrum
Menselĳke Erfelĳkheid aan de KU Leuven
en Prof. dr. Walter Fiers, stichter van het labo
voor moleculaire biologie aan de Universiteit Gent. Deze laatste slaagde er in 1978 als
eerste in de complete nucleotidensequentie van het SV-virus vast te leggen.
Eén van de stichtende leden van HUGO, Norton Zinder, omschreef de organisatie als een
“Verenigde Naties voor het menselĳk genoom”.
De statuten van de vereniging vermeldden volgende doelstellingen:
•

•

•

▒

helpen bĳ de coördinatie van het onderzoek naar het menselĳk genoom
en in het bĳzonder het bevorderen van de samenwerking tussen wetenschappers met het oog op het voorkomen van onnodige concurrentie of
dubbel werk, en om dit onderzoek te coördineren met parallelle studies
op modelorganismen;
coördineren en faciliteren van het uitwisselen van gegevens en van biomaterialen die relevant zĳn voor het onderzoek naar het menselĳk genoom en door middel van een trainingsprogramma de verspreiding van
aanverwante technologieën bevorderen;
het publieke debat aanmoedigen en informatie en advies verstrekken
over de wetenschappelĳke, ethische, sociale, juridische en commerciële
implicaties van menselĳk genoomprojecten.

HGP-centra

Ook het in kaart brengen van het menselĳk genoom en de verschillende sequentiëringsopdrachten waren te veel en te duur voor één land. Uiteindelĳk zou het project grotendeels het werk zĳn van ‘The International Human Genome Sequencing Consortium’. Dit
groepeerde een reeks instellingen en universiteiten verspreid over een zestal landen: de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrĳk, Duitsland, Frankrĳk, Japan en China.
De instellingen/universiteiten waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Whitehead Institute/MIT Center for Genome Research, Cambridge, Mass., V.S.
The Wellcome Trust Sanger Institute, The Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, V. K.
Washington University School of Medicine Genome Sequencing Center, St. Louis, V.S.
United States DOE Joint Genome Institute, Walnut Creek, Calif., V.S.
Baylor College of Medicine Human Genome Sequencing Center, Houston, Tex., V.S.
RIKEN Genomic Sciences Center, Yokohama, Japan
Genoscope and CNRS UMR-8030, Evry, Frankrijk
GTC Sequencing Center, Genome Therapeutics Corporation, Waltham, Mass., V.S.
Department of Genome Analysis, Institute of Molecular Biotechnology, Jena, Duitsland
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s

Beijing Genomics Institute/Human Genome Center, Institute of Genetics, Chinese Academy of Sciences, China
Multimegabase Sequencing Center, The Institute for Systems Biology, Seattle, V.S.
Stanford Genome Technology Center, Stanford, Calif., V.S.
Stanford Human Genome Center and Department of Genetics, Stanford University School of Medicine, V.S.
University of Washington Genome Center, Seattle, V.S.
Department of Molecular Biology, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan
University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Texas, V.S.
University of Oklahoma’s Advanced Center for Genome Technology, Norman, V.S.
Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, Duitsland
Cold Spring Harbor Laboratory, Lita Annenberg Hazen Genome Center, N.Y., V.S.
GBF - German Research Centre for Biotechnology, Braunschweig, Duitsland

1990 - 1999

█ 1990: Start van het Menselĳk Genoomproject (HGP) in de V.S.

Het HGP in de V.S. was een initiatief van twee overheidsdiensten, de National Institutes
of Health (NIH) en het Department of Energy (DOE). Beide instellingen hadden uiststekende wetenschappers in dienst en hadden een eigen financiering en beide instellingen
waren erop uit zoveel mogelĳk eer uit het project te halen. Het is dan ook maar onder
dwang van de senaat dat begin 1990 beide instellingen een akkoord sloten en dat afspraken werden gemaakt over een taakverdeling. Ook de officiële startdatum van het project
werd vastgelegd: 1 oktober 1990.

█ 1990 - 1994: Lokalisatie van genen die een rol speelt in het ontstaan van borstkanker

Eén van de doelstellingen van het HGP was methodes te
ontwikkelen om defecte genen op te sporen, die aan de
basis lagen van het ontwikkelen van bepaalde aandoeningen. Eens dergelĳke genen gelokaliseerd waren kon men
uitvissen welke mutatie juist had plaatsgevonden.
Mary-Claire King166 was verbonden aan de University of
Calfornia (Berkeley) en was in de jaren ‘70 gestart met
een onderzoek naar een genetische oorzaak van invasieve
borstkanker.
Voortgaande op de resultaten van een uitgebreide studie
van het Nationaal kankerinstituut op 1 579 families, kwam
ze tot de conclusie dat borstkanker kon veroorzaakt worden door mutatie(s) in een autosomaal dominant gen.

166 Mary-Claire King (27 februari 1946, Illinois, Verenigde Staten)
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Voor de bevestiging van haar hypothese bestond er maar één mogelĳkheid: lokalisatie
van het hypothetisch gen. Hiervoor spitste ze haar onderzoek toe op 23 families, waarin
samen 146 gevallen van invasieve borstkanker werden vastgesteld. Enkele gemeenschappelĳke kenmerken voor dit type borstkanker zĳn
• relatief jonge leeftĳd waarop de kanker kan ontstaan.
• de kanker ontwikkelt zich in beide borsten.
• de kanker komt in enkele zeldzame gevallen ook voor bĳ mannen.
In die tĳd was er slechts één methode om genen te lokaliseren: koppelingsanalyse. Bĳ
die analyse maakte men gebruik van genetische merkers, gekenmerkt door een wisselend
aantal tandemherhalingen (variable number of tandem repeats, afkorting: VNTR). Zaak
was het een geschikte merker te vinden en bĳ het testen van de 173e merker boekten ze
succes; de merker D17S74 op chromosoom 17q21 bleek in alle geteste families gekoppeld te zĳn met de aandoening ! De zone waarin het ‘kankergen’167 voorkwam was ontdekt.
De allelen van D17S74 werden per familie bepaald door een gemeenschappelĳke Southern blot
voor alle familieleden en met de bekomen informatie waren de onderzoekers in staat voor
elk van de 23 bestudeerde families een stamboom op te stellen. Hieronder geven we als
voorbeeld de stamboom van familie 5 (naar de originele publicatie168)

Voorbeeld van één van de 23 stambomen (familie nr. 5), opgesteld door het team van Mary-Claire King.
De cijfers bij de levende individuen met borstkanker = leeftĳd waarop de aandoening werd vastgesteld;
bij de levende individuen zonder kanker = leeftĳd waarop het individu voor het laatst gescreend werd.
Bij de overleden individuen = leeftĳd waarop de persoon is gestorven.
‘dx’ voor de leeftĳd wĳst op een persoon met borstkanker.
De letters B, C, D, E en F geven de allelen weer voor de merker D17S74;
de plaats in het alfabet is een maat voor de grootte van het fragment (B > C > D > E > F)

167 Het jaar daarop ‘BRCA1’ gedoopt door Mary-Claire King
168 Jeff M. Hall, Ming K. Lee, Beth Newman, Jan E. Morrow, Lee A. Anderson, Bing Huey & Mary-Claire King
(1990) - “Linkage of Early-Onset Familial Breast Cancer to Chromosome 17q21”, Science 250, 1684-1689.
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In de media werd er veel aandacht besteed aan deze ontdekking, want als een (gemuteerd)
gen aan de basis lag van invasieve borstkanker, kon men een methode ontwikkelen om
dit op te sporen. Biotechbedrijven hadden geld geroken en de race naar de precieze locatie
van BRCA1 was gestart.
Deze race werd 4 jaar later nipt gewonnen door een team rond Mark Skolnick169, een
Amerikaans geneticus die verbonden was aan de universiteit van Utah en medestichter
van het biotechnologiebedrĳf Myriad Genetics Inc. in Salt Lake City.
Met verfijnde analysetechnieken en de ontwikkeling van nieuwe merkers slaagden ze
er uiteindelijk als eersten in om het BRCA1-gen exact te lokaliseren en te klonen170. Als
bedrĳf namen ze ogenblikkelijk een patent op hun ontdekking en op de eraan gekoppelde
detectiemethode, dit tot grote onvrede van heel wat instellingen.
Dit leidde tot opeenvolgende gerechtszaken die zouden uitmonden in een geding voor het
Amerikaans Hooggerechtshof. Dit besliste uiteindelijk op 12 juni 2013 unaniem dat er
geen patent kon genomen worden op een gen. De wetenschappelijke wereld slaakte een
zucht van opluchting…
▒

BRCA2

In hetzelfde jaar als dat waarin de kloning van BRCA1 werd gepubliceerd, verscheen er
een artikel in Science171, waarin de ontdekking werd vermeld van een ander potentieel
kankergen: BRCA2, dat gelokaliseerd was op chromosoom 13. Op het ogenblik van beide
publicaties, wist men dat er een verband bestond tussen mutaties in beide genen en een
verhoogde kans op borstkanker, maar men had er nog geen flauw benul van waarvoor
beide genen codeerden. Dit zou pas later ontdekt worden.

169 Mark Skolnick (28 januari 1946, Temple, Texas, V.S.)
170 Y Miki et al., (1994) - “A strong candidate for the breast and ovarian cancer susceptibility gene BRCA1”, Science - New series, 7 Oct 1994 : 66-71.
171 Wooster R et al. (Sept. 1994). “Localization of a breast cancer susceptibility gene, BRCA2, to chromosome
13q12-13”. Science 265 (5181): 2088–90.
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BRCA1 en BRCA2 uitgelicht
In de jaren volgend op de lokalisatie van beide genen kwam men meer en meer te
weten over hun functie. Zo heeft men ontdekt dat beide genen zogenaamde tumor
suppressorgenen zijn. Zij voorkomen het ontstaan van (borst)kankercellen doordat
ze complexe eiwitten produceren die fouten in het cel-DNA opsporen en herstellen.
Door bepaalde mutaties produceren de BRCA- genen defecte eiwitten, die niet langer
DNA-fouten kunnen herstellen, waardoor er meer kans op kankercellen ontstaat.
BRCA-genmutaties en kankerrisico
Genmutaties in de BRCA-genen vergroten niet alleen het risico op borstkanker, maar
ook op sommige andere kankers, zoals eierstokkanker bij de vrouw en prostaat- en
pancreaskanker bij de man.
BRCA1

BRCA2

Borstkanker
(gem. 11,2 %)

60 tot 90 % kans

45 tot 85 % kans

Kans op kanker in
de andere borst

50 % kans

50 % kans

Eierstokkanker
(gem. 0,85 %)

40 tot 60 % kans

10 tot 30 % kans

BRCA1

BRCA2

Borstkanker
(gemiddeld ± 0,1 %)

0,1 tot 1 % kans
(iets groter dan het
gemiddelde voor de
populatie)

45 tot 85 % kans

Prostaatkanker
(gem. 9,7 %)

kans gelijk aan, of
iets groter dan het
gemiddelde van de
populatie

25 % kans

Pancreaskanker
(gem. 1,03 %)

geen grotere kans

3 % meer kans

Kans op het krijgen van één van de opgegeven kankervormen over een
ganse levensloop bij aanwezigheid van een gemuteerd BRCA-gen
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Slechts 5 à 10 % van de borstkankers is van erfelijke oorsprong en heel wat
andere genen (naast BRCA1 en BRCA2) blijken hierbij ook een rol te spelen
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█ 1995 - 1996: De eerste menselĳke genetische en fysische kaart zĳn een feit

Beide kaarttypes geven ons een beeld van de ordening van genen en merkers op een
chromosoom.
Voor het opstellen van een genetische kaart steunt men op de recombinatiefrequentie
tussen specifieke merkers. De afstand tussen de merkers wordt uitgedrukt in (centi)morgan, een eenheid die een maat is voor de recombinatiefrequentie. Eén centimorgan stemt
overeen met een recombinatiefrequentie van 1 % (er doet zich één recombinatie voor op
100 meioses). Via dit systeem kan men de relatieve posities van heterozygote gekoppelde
allelen lokaliseren.
Nemen we als eenvoudig voorbeeld drie gekoppelde genen A, B en C, waarvoor de recombinatiefrequenties werden bepaald tussen de verschillende genenkoppels:

Gekoppeld genenpaar

Recombinatiefrequentie

AB

11 %

AC

7%

BC

18 %

Met de informatie uit de tabel kan dan volgende kaart worden opgesteld:

Noteer dat de afstanden uitgedrukt in centimorgan (ook wel ‘map units’ genoemd) geen
echte afstanden zĳn; 7cM op één chromosoom kan een totaal ander gebied bestrĳken dan
7 cM op een ander chromosoom.
Fysische kaarten daarentegen geven wel exacte afstanden weer tussen twee merkers/genen. Deze worden uitgedrukt in aantallen nucleotiden. Om een fysische kaart op te stellen
verknipt men een DNA-fragment met verschillende restrictie-enzymen.
Nemen we als voorbeeld een 15 kbp fragment waarvan 7 klonen verknipt worden met
verschillende restrictie-enzymen:
• BamHI, EcoRI of PstI
of met combinaties van deze enzymen:
• [BamHI + EcoRI], [BamHI + PstI], [EcoRI + PstI] of [BamHI + EcoRI + PstI]
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De volgende tabel geeft de grootte van de fragmenten (in kbp) die men bekomt vertrekkend van het 15 kbp-fragment:

BamHI

EcoRI

PstI

BamHI
+ EcoRI

BamHI
+ PstI

EcoRI
+ PstI

BamHI
+ EcoRI
+ PstI

14

12

8

11

8

7

6

1

3

7

3

6

5

5

1

1

3

3
1

Met deze resultaten heeft men volgende opties voor de schikking van de fragmenten:
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Herhalen we deze werkwĳze voor BAMHI + PstI:

Wanneer je de werkwĳze nog eens zou herhalen voor de drievoudige restrictie [BamHI +
EcoRI + PstI], zou je zien dat bovenstaande conclusie correct is.
Daar elke knipplaats overeenstemt met een welbepaalde basensequentie, kunnen biologen door verschillende restrictiekaarten met elkaar te vergelĳken de aantallen en de locaties van die basensequenties bepalen. Hoe groter het aantal sequenties en hoe dichter
ze bĳ elkaar gelegen zĳn, hoe nauwer verwant de betrokken individuen zĳn.
Het is door de nauwe samenwerking van heel wat onderzoekscentra, dat het opstellen van
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de kaarten zo vlot is verlopen. Een zeer belangrĳke inbreng is er geweest door het ‘Centre
d’Etude des Polymorphismes Humains’ (CEPH) in Parĳs dat, onder andere samen met
het ‘Cooperative Human Linkage Center’ (CHLC) in Boston, de volledige genetische
kaarten van het menselĳk genoom publiceerde.

Twee ≠ scenario’s voor genoomsequentiëring
Sinds 1992 waren er twee grote spelers op de sequentiëringsmarkt:
•

een publieke onder de vorm van ‘The International Human Genome Sequecing
Consortium’, waar alle instellingen nauw samenwerkten aan de doelstellingen van
het Human Genome Project en de resultaten dagelijks werden uitgewisseld

•

een private, ‘The Institute for Genomic Research’ (TIGR), een non-profit organisatie geleid door Craig Venter binnen het op winst gericht bedrijf ‘Human
Genome Sciences’, waarvan Venter mede-oprichter was.

Beide instellingen hadden hun eigen werkwijze voor het sequentiëren van genen:
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█ 1995 - Eerste sequentiëring van een volledig bacterieel genoom (H. influenzae Rd)

TIGR beet de spits af in de sequentiëringsrace toen het in juli 1995 als eerste de volledige
genoomsequentie van de bacterie Haemophilus influenzae Rd publiceerde172. Een schema
van de gevolgde werkwĳze zie je hieronder:

172 Fleishmann, R.D. et al. (1995) - “Whole-genome random sequencing and assembly of Haemophilus influenzae
Rd”. Science 269, 496-512).
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█ 1996 - Sequentiëring van gist (Saccharomyces cerivisae)

Op 24 april 1996 kondigde een internationaal consortium van wetenschappers aan, dat ze klaar waren met
de sequentiëring van het genoom van S. cerivisae
(bakkers- of biergist).
Deze sequentiëring was één van de pilootprojecten
van het HGP.
S. cerivisae heeft 16 chromosomen met ca. 6 000 genen. De onderzoekers vonden dat het genoom iets van
een 12 057 500 nucleotiden telt.
Het sequentiëren van het genoom was de vrucht van de samenwerking tussen 92 laboratoria in de V.S, Europa, Canada en Japan. De sequentiëring in Europa werd gecoördineerd
door de landbouwkundig ingenieur André Goffeau173 van de Leuvense universiteit. Het
was ook zĳn initiatief om Saccharomyces cerivisae te sequentiëren als pilootproject voor
het HGP.
Onderzoekers hadden al lang ontdekt dat de gist DNA en menselĳk DNA gemeenschappelĳke sequenties vertonen, wat de essentiële functie van de overeenstemmende genen
voor het celmetabolisme aantoont.
Op het ogenblik van de publicatie kende men slechts de functie van 50 % van de genen
van S. cerivisae.

█ 1996 - Genetische kaart van de muis

Een ander pilootproject van het HGP was het
opstellen van een genetische kaart van de
muis, met het doel deze te kunnen vergelĳken met de meselĳke genetische kaart. Men
vond dit belangrĳk omdat men had ontdekt
dat het menselĳk en het muis genoom een
150-tal overeenstemmende segmenten vertonen met nagenoeg dezelfde genetische samenstelling. Het in kaart brengen van genen bĳ de ene soort moest het lokaliseren van
overeenstemmende genen bĳ de andere soort vergemakkelĳken en mutaties in een muisgen konden waarschĳnlĳk in verband gebracht worden met ziekteverschĳnselen die optraden bĳ een afwĳking in het overeenstemmend menselĳk gen.

173 André Goffeau (26 januari 1935 - 2 april 2018 Overĳse, België)
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█ 1997 - Sequentiëring van het genoom van Escherichia coli K-12 is voltooid

Op 5 september 1997 verscheen in het vakblad ‘Science’ de volledige sequentiëring van
het genoom van E. coli174. Net als de muis is E. coli een veel gebruikt labo-organisme, dat
reeds ruimschoots zĳn sporen had verdiend in de microbiologie, biochemische genetica
en de biotechnologie. Het was het eerste organisme dat men had voorgesteld te sequentieren in het kader van het HGP.

█ 1998 - Sequentiëring van het genoom van de rondworm Caenorhabditis elegans

Deze nematode is nog zo’n organisme dat het (on)geluk heeft
te behoren tot de groep van geliefde labo-diertjes. C. elegans is
een vrĳlevend bodemwormpje
van ca. 1 mm lang. Het kweekt
vlug en is gemakkelĳk observeerbaar onder de microscoop.
Van 1970 tot 1980 was de
Britse bioloog John Sulston175
zoet met het onderzoek naar de
ontwikkeling van deze worm,
waarbĳ alle gevormde cellen
tĳdens hun ontwikkeling werden gevolgd en hun functie
werd onderzocht. Zo ontdekte
hĳ dat tĳdens de ontwikkelingscyclus steeds een een reeks cellen in een welbepaalde volgorde afsterven en dat deze geprogrammeerde celdood (apoptosis) noodzakelĳk was om uit te groeien tot een volwaardig individu. Zĳn ontdekking en
geduld zouden beloond worden met een (gedeelde) Nobelprĳs in 2002.
Het sequentiëren van het genoom van C. elegans startte in 1990 en in 1993 was nog maar
3 % van het genoom gesequentieerd. Maar doorgedreven automatisering, verbeterde
technieken en meer mankracht zorgden ervoor dat de rest van de sequentiëring kon voltooid worden in 5 jaar. Zo werden de 100 000 000 letters van het genoom mooi geordend .
In de erop volgende jaren zou de verzamelde informatie leiden tot een beter inzicht in het
mechanisme van het verouderingsproces, de genregulering, het verband tussen kanker en
het ontbreken van apoptosis.

174 Frederick R. Blattner et al., 1997 -“The Complete Genome Sequence of Escherichia coli K-12” , Science Vol.
277 / 5331, pp. 1453-1462
175 John Sulston (Cambridge V.K., 27 maart 1942 – Stapleford V.K., 6 maart 2018) - Nobelprĳs Geneeskunde 2002
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█ 1998 - Stichting van Celera Genomics Group.

De Amerikaanse technologiegigant Perkin-Elmer had in de jaren ‘90 reeds een vaste voet
in het biotech wereldje via PE Applied Biosystems dat bekend stond voor zĳn automatische DNA-sequencing machines. Verder had PE ook de know-how in huis voor het bouwen van supercomputers en voor het ontwikkelen van aangepaste algoritmen.
Met de evolutie van het HGP had de toenmalige president van
de PE Biosystems divisie geld geroken en hĳ was tot de conclusie gekomen dat zĳn bedrĳf goed geplaatst was om het het
publieke HGP de loef af te steken. Met dit voor ogen besliste
hĳ in mei ‘98 tot de oprichting van de Celera Genomics Group,
een aparte eenheid binnen zĳn divisie. Als hoofd van Celera
trok hĳ Craig Venter aan (die we reeds kennen van TIGR - blz.
229).
Deze verklaarde prompt aan de verzamelde pers dat Celera
tegen 2001 het menselĳk genoom zou gesequentieerd hebben,
4 jaar vroeger dan voorzien door het HGP…
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Deze uitlating veroorzaakte een schokgolf in het wetenschappelĳk wereldje en zou zorgen voor een wedloop tussen HGP en Celera.

Over algoritmes, supercomputers en DNA-sequentiëring
Eugene Myers (°31/12/1953) was tot 1998 professor
computerwetenschappen en bio-informatica aan de
Universiteit van Arizona in Tucson. Het was hij die het
idee had gelanceerd om een volledig genoom ineens
te sequentiëren via de shotgun-methode. Een idee dat
door Craig Venter werd overgenomen toen deze aan
het hoofd stond van TIGR.
Myers had reeds zijn theorie voorgelegd aan de verantwoordelijken van het HGP, maar die gaven de voorkeur aan de hiërarchische stap voor stap sequentiëring, met het logische gevolg dat Meyers in 1998 niet
lang hoefde na te denken toen Venter hem aanbood
bij Celera te komen werken. Hij kon daar direct aan de slag als ‘Vice-President of
Informatics research’.
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De methode van Myers vereiste twee zaken:
• een nieuw algoritme waardoor de miljoenen puzzelstukjes van de shotgun methode op de juiste manier met hun uiteinden verbonden werden.
• een gigantische rekenkracht om al de informatie van het sequentiëren te verwerken.
Vanaf de dag van aanstelling begon Myers met zijn team aan het schrijven van een
nieuw computerprogramma, dat de puzzelstukje in elkaar moest passen. Uiteindelijk
werd het een kanjer van 500 000 lijnen code.
Voor de benodigde rekenkracht bestelde Celera 700 speciale CPU’s (centrale verwerkingseenheden) die onderling met elkaar verbonden waren en voor de opslag van de
stapels gegevens werd voorzien in een batterij harde schijven met een - voor die tijd
- reusachtige opslagcapaciteit van 70 terabites.
Het algoritme van Myers en de verwerking van de gegevens werden getest op het
genoom van Drosophila melanogaster (één van de pilootprojecten van HGP) en het
werd een succes over gans de lijn: de 120 000 000 basenparen van het fruitvliegje
werden in 1999 gesequentieerd in een recordtijd van 11 maanden (zie volgende blz.).
Door het behaalde succes werd nu alles op alles gezet voor de sequentiëring van het
menselijk genoom. Myers perfectioneerde nog wat zijn algoritme en Craig Venter keek
op geen dollar en kocht bij een gespecialiseerd bedrijf (Paracel) een installatie die
bestond uit 4 supercomputers (type GeneMatcher) die 1 000x sneller werkten dan de
krachtigste Pentiums die dan op de markt waren.

Zoals verder zal blijken was de aankoop deze GeneMatchers zijn geld waard…
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2000 - 2019

█ 2000 - Sequentiëring van het genoom van Drosophila melanogaster.

Zoals eerder gezegd was het sequentiëren van het genoom van het fruitvliegje één van de
pilootprojecten van het HGP. Sinds het begin van de twintigste eeuw was het vliegje een
geliefd studieobject van genetici en de ontrafeling van het genoom werd beschouwd als
één van de testcases voor de sequentiëring van het menselĳk genoom.
Doordat heel wat biologische processen bĳ D. melanogaster ook voorkomen bĳ de mens
kon het fruitvliegje model staan, wanneer men bĳ het fruitvliegje een homoloog gen zou
ontdekken voor een menselĳk gen, waarvan men de functie tot dan toe niet goed kon
bepalen.
In 1991 startte het Drosophila genome project onder leiding van Gerald Rubin, vicepresident van het Howard Hughes Medisch Instituut (HHMI) aan de universiteit van Berkeley (Californië). Het proces geraakte moeilĳk op gang en in 1998 was nog maar 20 %
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van het Drosophila-genoom gesequentieerd. Dat beloofde voor het menselĳk genoom!
Maar er kwam een oplossing uit onverwachte hoek. Craig Venter had juist Celera opgericht en volgens Mark Adams, Celera’s vice-president voor genoomprogramma’s was de
sequentiëring van het Drosophila-genoom het ideale middel om de mogelĳkheden van
het bedrĳf in het licht te plaatsen.
Venter liet er geen gras over groeien en trok naar Rubin met een aanbod dat volgens deze
laatste “was to good to turn down”. Het kon ook moeilĳk anders; Venter stelde immers
gratis zĳn infrastructuur en mankracht ter beschikking om mee te werken aan het project.
De bedoeling van Venter was te bewĳzen dat zĳn controversiële globale shotgunmethode,
gekoppeld aan een batterĳ automatische sequentiëringsmachines en de enorme rekenkracht van zĳn computerpark, veel sneller resultaten kon opleveren.
Rubin had met dit voorstel niets te verliezen en beide groepen beslisten tot een nauwe samenwerking. Celera kon terugvallen op het reeds gepresteerde werk van het Drosophila
genome project en het team van Rubin kreeg de beschikking over sequentiegegevens van
Celera. De samenwerking verliep vlot en in september 1999 was Celera klaar met het
verzamelen van de ruwe data, waarna beide groepen nog een tĳdje zoet waren met het
samenvoegen van diverse puzzelstukjes.
Op 24 maart 2000 publiceerden Rubin en Venter gezamenlĳk de genoomsequentie van
Drosophila melanogaster in Science en alle gegevens zouden kort erop publiek toegankelĳk zĳn via Genbank, de online database van het NIH.
Wat de onderzoekers vooral verraste was het feit dat het insect slechts iets meer dan dubbel
zoveel genen telde (ca. 13 600) als de veel minder complexe gistcellen (ca. 6 000 genen) en
5 000 genen minder dan de eveneens minder complexe nematode. Er was dus niet noodzakelĳk een verband tussen de hoeveelheid genen en de complexiteit van het organisme.
Ook de sequentiëring bleek zeer verhelderend: zo vonden ze
• van ca. 300 ziekteveroorzakende genetische afwĳkingen bĳ de mens 60 % homologen bĳ Drosophila
• en verder ontdekten ze dat van de genen die een rol spelen bĳ het ontstaan van menselĳke kankers er 70 % homologen bestaan bĳ het fruitvliegje.

TIP
De universiteit van Manchester heeft een leuke
website met tonnen informatie over alles wat met
het fruitvliegje te maken heeft:
http://www.flyfacility.manchester.ac.uk/forthepublic/
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█ 2000 - 2001 Conceptversie van het menselĳk genoom

Sinds de aankondiging van Venter in 1998 dat Celera binnen drie jaar een sequentiëring
van het menselĳk genoom zou realiseren, was het alle hens aan dek geblazen bĳ het consortium van het Human Genome Project. Maar dit bleek niet voldoende om Celera bĳ te
benen en het zag ernaar uit dat Venter de race zou winnen, maar in de tweede helft van
1999 diende hĳ op de rem te gaan staan. Zĳn methode bleek wel snel en veel resultaten
op te leveren, maar was niet zo betrouwbaar als die gehanteerd door het HGP.
Maar Celera had één groot voordeel: als privé bedrĳf hoefde het niet systematisch zĳn
resultaten te publiceren; het kon zelfs zĳn bevindingen te koop aanbieden. Bovendien kon
Celera gebruik maken van de resultaten van het HGP, want die werden voor de internationale gemeenschap dagelĳks gepubliceerd op het internet.
Ondertussen was ook de politieke wereld geïnformeerd over de aan de gang zĳnde ontwikkelingen en gezien de grote budgetten die de overheid reeds gepompt had in het HGP
vond president Clinton het niet kunnen dat een privé instelling het HGP de loef zou afsteken.
Na veel palaver en serieuze druk op Venter ging die uiteindelĳk akkoord met het voorgestelde compromis : op een gezamenlĳke ceremonie in het Witte Huis zou de conceptversie van het menselĳk genoom door de president voorgesteld worden als een realisatie
van beide groepen. Elke groep zou nadien op een persconferentie een overzicht kunnen
bieden van de gevolgde werkwĳze en van de bekomen resultaten.
En dit is dan ook wat gebeurde op maandag 26 juni 2000.

Voorstelling in het Witte Huis van de conceptversie van
het menselĳk genoom door de Amerikaanse president Bill Clinton.
Links op de foto Craig Venter van Celera en rechts Francis Collins van het HGP.
Via een rechtstreekse videoverbinding nam de Britse premier Tony Blair deel aan het gebeuren.
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Hetgeen die 26e juni werd voorgesteld was werkelĳk een concept dat nog diende uitgeschreven te worden. Tĳdens de presentatie in het Witte Huis waren zowel in de labo’s van
het HGP als in die van Celera Genomics wetenschappers dag en nacht in de weer om de
puzzel te vervolledigen. Zĳ kampten vooral met het probleem met het in elkaar passen
van niet overlappende sequenties; hier en daar ontbraken nog puzzelstukjes. Ook zitten
er in het menselĳke genoom veel repetitieve sequenties, waarvan het samenpuzzelen kon
vergeleken worden met het reconstrueren van een verknipte foto van een bakstenen muur.
Achter de schermen waren de relaties tussen beide groepen tot het vriespunt gedaald en
toen Venter besliste dat Celera de resultaten enkel voor academici zou toegankelĳk stellen - en dan nog met een reeks beperkingen - was het hek helemaal van de dam. Daar de
uitgevers van Science hier geen graten inzagen besloten de bazen van het HGP af te zien
van een gezamenlĳke publicatie in dit vakblad en opteerden zĳ voor een afzonderlĳke
publicatie in Nature.
In het voorjaar van 2001 waren beide groepen ver genoeg gevorderd om een kladversie
van het genoom te publiceren. Beide publicaties verschenen quasi gelĳktĳdig: die van het
HGP op 15 februari 2001 in Nature en die van Celera op 16 februari in Science.

Dat het om een kladversie gaat blĳkt uit een paragraaf van de inleiding in Nature:
“Much work remains to be done to produce a complete finished sequence,
but the vast trove of information that has become available through this
collaborative effort allows a global perspective on the human genome.
Although the details will change as the sequence is finished, many points
are already clear.”
Beide artikels staan integraal op het internet en geven een mooi overzicht van de doelstellingen en de gehanteerde werkwĳze:
• HGP (Nature) → https://www.nature.com/articles/35057062
• Celera (Science) → http://science.sciencemag.org/content/291/5507/1304
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De publicaties dekten 90 % van ons genoom met een fout van 1 per 1 000 basenparen.
Verder waren er nog 150 000 hiaten en slechts 28 % van de gepubliceerde sequenties voldeden aan de vooropgestelde kwaliteitsnorm. Dit neemt niet weg dat deze versie 0.9 reeds
een zeer bruikbaar ‘Boek van het leven’ opleverde met een schat aan nieuwe informatie.
Het menselĳk genoom wordt inderdaad vaak vergeleken met een boek, waarbĳ de 46
chromosomen de hoofdstukken vormen en de basensequentie in het samenstellend DNA
de tekst, waarvoor slechts 4 letters gebruikt worden (A, G, C en T).
Ons (haploïde) genoom telt ca. 3 200 000 000 basenparen176, die bĳ benadering als volgt
verdeeld zĳn:

• Intergeen DNA

DNA-sequentie tussen twee genen.

• Pseudogenen

Zijn genen die door opeenvolgende mutaties niet langer in staat zijn hun functie te vervullen.

• UTRs

Untranslated regions = gebieden aan beide uiteinden van het mRNA die niet in aanmerking komen
voor translatie.

• Retrotransposon

Sequentie die zichzelf vermeerdert via een soort copy-paste systeem. Een DNA-fragment ondergaat
een transcriptie en het gevormde RNA migreert naar een andere plek in het genoom, waar het door
reverse transcriptase terug wordt omgezet in DNA en vervolgens ingelast.

• LTR-elementen

DNA sequenties van enkele 100en zich herhalende basenparen die het gen flankeren en ervoor
zorgen dat het transposon na verplaatsing weer in het genoom wordt opgenomen.

• Uniek DNA

DNA waarvan slechts één kopie voorkomt in het genoom.

• Regulerende gebieden

DNA-sequenties die de activiteit van genen beïnvloeden (zie afbeelding op pagina hiernaast).

• miRNA

Micro RNA = kleine RNA molecule (ca 20 nucleotiden) die zich bindt op mRNA, waardoor dit niet
meer normaal wordt afgelezen en de expressie van het overeenstemmende gen onmogelijk wordt
gemaakt.

176 Deze schatting ligt wat hoger dan de raming in de kladversie van het HGP, die eerder aanleunde bij 3,1.109 bp.,
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We zien dus dat hetgeen wĳ bestempelen als ‘genen’ slechts een fractie uitmaakt van ons
DNA. Beschouwen wĳ de zgn. transcriptie-eenheden, dan moeten we daar bĳvoorbeeld
ook nog de regulerende sequenties bĳrekenen.
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Eerste resultaten van het HGP in een notendop
De menselijke genen blijken onregelmatig verdeeld te zijn over de chromosomen. Er zijn gebieden waar ze zeer dicht bij elkaar liggen en andere
waar ze zeer verspreid liggen. Dit is niet het geval bij veel andere organismen zoals de mosterdplant, de nematode en het fruitvliegje. Bij deze
organismen is de spreiding veel regelmatiger.
Wat reeds bleek na de sequentiëring van het genoom van het fruitvliegje
en van de nematode bleek nu weerom bevestigd: er is geen verband tussen het aantal genen en de complexiteit van een organisme. Zo heeft de
mens wel wat meer genen dan de worm en het vliegje, maar merkelijk minder dan maïs of rijst. Dit is mogelijk doordat één menselijk gen meerdere
verschillende eiwitten kan produceren (gemiddeld drie per gen).

De volledige set proteïnen (het proteoom) is complexer dan die van ongewervelden. Hiervoor heeft de mens tijdens zijn evolutie gebruik gemaakt
van bestaande architecturen, die hij herwerkt en uitgebreid heeft.

De wetenschappers hebben in het menselijk genoom meer dan 200 genen
teruggevonden, waarvan de nauwste verwanten voorkomen bij bacteriën.
Analoge genen werden niet aangetroffen bij gistcellen, de worm en het
fruitvliegje, wat doet vermoeden dat ze pas later in de evolutie werden
overgedragen van bacteriën op de gastheer.
Ons niet coderend DNA vertoont grote stukken repetitief DNA. Drie miljoen
van dergelijke terugkerende sequenties werden door de wetenschappers
opgespoord in andere (‘lagere’ organismen) en zo kon men bepalen wanneer ze ongeveer in de evolutie verschenen waren. Op die manier is men
erin geslaagd ‘stambomen’ op te stellen van deze sequenties, zodat men
weet waar ze vandaan komen en wanneer.
Normaal vindt men repetitieve sequenties vooral terug in minder gastvrije
gebieden van ons genoom: gebieden die rijk zijn aan A, T en arm aan G, C.
Merkwaardig genoeg heeft één type van dergelijke sequenties, de Short
Interspersed Nuclear-elements (SINE’s), een manier gevonden om zich te
nestelen in een G,C-rijke omgeving van ons genoom. Lang hadden deze
elementen een slechte reputatie bij de onderzoekers omdat ze verdacht
werden van parasitaire neigingen, maar dankzij het HGP weten we nu dat
ze eerder moeten beschouwd worden als nuttige symbionten.

De onderzoekers stelden ook vast, dat de mutatiefrequentie tijdens de
gametogenese dubbel zo groot is voor de zaadcellen als voor de eicellen.

Tenslotte hebben de wetenschappers een database aangelegd van 1,4
miljoen SNPs (single nucleotide polymorphisms) met hun exacte positie
in het menselijk genoom. Dit moet helpen bij het in kaart brengen van
afwijkingen.
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█ 2002 - Kladversies van het muis- en rĳstgenoom

Het sequentiëren van deze 2 genomen maakte deel uit van afzonderlĳke projecten binnen
het HGP.
▒

Het muisgenoom

Op 6 mei 2002 verspreidde het National Human Genome Research Institute het nieuws
dat de kladversie van het muisgenoom online stond en door iedereen kon geraadpleegd
worden. Zĳ was het werk van het Mouse Genome Sequencing Consortium, een internationaal team van onderzoekers in de Verenigde Staten (het Whitehead Institute en de Washington University School of Medicine) en in het Verenigd Koninkrĳk (Wellcome Trust
Sanger Institute en het European Bioinformatics Institute).
Dankzĳ verbeterde technieken was deze
kladversie reeds van een betere kwaliteit dan
de kladversie van het menselĳk genoom, die
een jaar eerder werd gepubliceerd.
Het muisgenoom, beschreven in deze kladversie, bedraagt ca. 96 % van het totale genoom.
Het is verdeeld over 20 chromosomen en beslaat ca. 2,7 miljard basenparen, wat ± 15 %
minder is dan bĳ de mens. Het aantal genen
is daarentegen ruwweg hetzelfde. Van de
dusver 4 000 bestudeerde genen bĳ de muis
vond men in 99,75 % van de gevallen een
gelĳkaardige tegenhanger bĳ de mens.
Slechts een 5 % van het muisgenoom bestaat uit eiwit-coderende sequenties. Gemiddeld
zĳn deze voor 85 % gelĳk aan die van de mens. Sommige genen zĳn voor 99 % identiek,
terwĳl andere dit slechts voor 60 % zĳn. De niet coderende gebieden daarentegen vertonen veel minder overeenstemming: gemiddeld slechts 50 %.
De mens, muis en andere zoogdieren delen een gemeenschappelĳke voorouder die ongeveer 80 miljoen jaren geleden leefde, vandaar de overeenstemming tussen de respectievelĳke genomen.
Door de snelle generatiewisseling en de grote genetische overeenstemming zĳn de muis
(en de rat) uitgelezen onderzoeksobjecten en hebben ze reeds veel bĳgedragen tot een
beter begrip van de expressie en de activiteit van de genen.
Het inzicht in veel aandoeningen bĳ de mens is sinds de publicatie van het genoom sterk
toegenomen en heeft geleid tot betere opsporingsmethodes en behandelingen.
Op 5 december 2002 verscheen in Nature een reeds sterk uitgebreide en aangepaste kladversie.
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▒

Het rijstgenoom

Het idee om rĳst te sequentiëren was niet verwonderlĳk. Meer dan de helft van de wereldbevolking is
rechtstreeks of onrechtstreeks aangewezen op dit gewas als voedselbron.
Eind de jaren ‘90 voorzag men tegen 2020 een wereldbevolking van 8 miljard, wat overeenstemde met een
stĳging van ca. 30 %. Men moest dus op zoek naar
methodes om de voedselopbrengst te vergroten. Via
analyse van het rĳstgenoom en vergelĳking met gelĳkaardige genen van andere graangewassen, hoopte men ideeën op te doen om rĳstziekten te voorkomen en om de productie
te verhogen.
Een eerste kladversie - het resultaat van The International Rice Genome Sequencing Project - was klaar in april 2002 en werd gepubliceerd in Science177.

█ 2003 - All Goals Achieved! Finalisering van het Human Genome Project.

Amper twee jaar na de publicatie van de kladversie van het menselĳk genoom kondigt
het International Human Genome Sequencing Consortium de finalisering aan van het
HGP. Deze aankondiging gebeurt via een persmededeling die op 14 april 2003 verspreid
wordt door het NHGRI (National Human Genome Research Institute).
Volgens het consortium zĳn alle doelstellingen van het
HGP succesvol bereikt en dit twee jaar vroeger dan de
vooropgestelde datum. Orgelpunt van het project was
de finalisering van de sequentiëring van het menselĳk
genoom en dit juist op tĳd voor de viering van de 50e
verjaardag van de publicatie van het DNA-model van
Watson en Crick in Nature. Van timing gesproken!
Hoe de kladversie van het menselĳk genoom in amper
twee jaar werd omgetoverd in een gefinaliseerde versie bewĳst welke vlucht de gehanteerde technieken en
welke evolutie de gebruikte apparatuur en sofwareprogramma’s in die periode gekend hebben. In 2001 bestreek de kladversie 90 % van de genbevattende sequentie, waarvan slechts 28 % in gefinaliseerde vorm en telde nog 150 000
hiaten. De afgewerkte versie van het genoom, voorgesteld in 2003, bestreek 99 % van de
genbevattende sequentie met een nauwkeurigheid van 99,99 % en telde nog slechts
400 hiaten. Deze laatste konden met de toen gangbare technieken niet opgevuld worden.

177 Goff S.A . et al. - “A draft sequence of the rice genome (Oryza sativa L. ssp. japonica)”, Science. 2002; 296(5565):
92–100.
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Wanneer men het HGP opstartte in 1990 kende men minder dan 100 ziekte-inducerende
genen; in 2003 was dit aantal gestegen tot meer dan 1 400.
Genetisch gezien zĳn alle mensen voor 99,9 % gelĳk. Dankzĳ het HGP weten we nu waar
we vooral die 1 % verschil moeten zoeken en hierbĳ blĳken de SNP’s van onschatbare
waarde te zĳn.

“The completion of the

Human Genome Project should
not be viewed as an end in itself.
Rather it marks the start of a
new era, the era of the genome in
medecine and health.”
F.S. Collins
NHGRI Director
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Naast de sequentiëring van het menselĳk genoom leverde het project ook nog enkele bonussen op, zoals een kladversie van het rĳstgenoom in april 2002, een kladversie van het
ratgenoom in november 2002 en een gevorderde sequentiëring van het muisgenoom in
december 2002.
Deze bĳkomende sequentiëringen droegen
bĳ tot de razendsnelle ontwikkeling van de
vergelĳkende genomica.

Wat na het HGP?
Wat het HGP zeker duidelijk had gemaakt was het feit dat internationale samenwerking en het zeer vlug publiek beschikbaar maken van onderzoeksresultaten een enorme boost betekenden voor de ontwikkelingen in de verschillende disciplines.
Het HGP had wereldwijd banden gesmeed tussen instellingen en onderzoekers en
het was dan ook niet verwonderlijk dat daaruit nieuwe initiatieven zouden groeien. We
zetten er enkele op een rijtje:
▒

Het HapMap-project

Dit project werd reeds in oktober 2002 opgestart met het doel een haplotype-kaart
(HapMap) van het menselijk genoom op te stellen.
Allelen van SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) die dicht bij elkaar liggen op een
chromosoom maken veel kans om samen over te erven. Zo’n set van geassocieerde
SNP-allelen wordt haplotype genoemd.
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Daar de frequentie van haplotypes nogal kan variëren van populatie tot populatie, was
het noodzakelijk gegevens te verzamelen van populaties met voldoende verschil in
haplotypefrequentie. Uiteindelijk viel de keuze op personen uit Nigeria (90 individuen),
Japan (45), China (45) en de V.S. (90).
Het gebruik van tag SNPs

Onderzoekers die bijvoorbeeld de genen willen opsporen die een rol spelen in een
bepaalde aandoening zullen de genen van een groep individuen met de aandoening
vergelijken met de genen van een groep gezonde personen. Gebieden van chromosomen waar er een verschil bestaat tussen haplotypefrequenties kunnen genen bevatten die te maken hebben met de aandoening.
Theoretisch kunnen onderzoekers deze gebieden opsporen door het genotype te bepalen van miljoenen SNPs, maar deze werkwijze was - zeker in die tijd - veel te duur.
Gelukkig was vond men een valabel alternatief: de zogenaamde ‘tag SNPs’. Dit zijn
SNP-merkers, waarmee men specifieke SNP-genotypes in een haplotype kan opsporen.
Nemen we als voorbeeld een chromosoomfragment, bestaande uit 6 000 basen en
dat 20 SNPs bevat.Hiervan vond men 4 veel voorkomende haplotypes:

Drie tagSNPs, die binden op de in het groen aangegeven SNP-locatie volstaan om
direct te weten tot welk haplotype de onderzochte sequentie behoort. Zo zal een sequentie met de basensequentie ATC op de 3 tag-locaties aantonen dat men te doen
heeft met haplotype 1 en de basensequentie GTC verwijzen naar haplotype 3.
Het HapMap-programma liep tot in 2016 en vond miljoenen SNPs in het menselijk
genoom. Het gaf een duidelijker beeld van de erfelijke aanleg van heel wat aandoeningen en van de onderliggende polygenetische oorzaak.
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Maar niet alleen de erfelijke aanleg van ziektes werd overzichtelijker door HapMap.
Zo kon men bijvoorbeeld in 2013 met gegevens uit het programma aantonen dat het
A-allel van ABO-bloedgroepgenen een nakomeling is van een recombinant van B en
O allelen.
▒

Het 1000 Genomes-project

Het internationaal 1000 Genomes Project werd opgestart in januari 2008 en had tot
doel een zeer gedetailleerde cataloog van de menselijke variatie op te stellen. Hiervoor
zouden van minstens 1 000 personen wereldwijd de genomen gesequentieerd worden.
Het project liep tot 2015 en produceerde uiteindelijk het gesequentieerd genoom van
niet minder dan 2 504 individuen.
Gezien het succes van het project en de vraag naar data van nog meer verschillende
populaties werd besloten dat het project zou verder gezet worden via het nieuwe ‘International Genome Sampling Resource’ in het V.K.
▒

Het 100 000 Genomes-project

Het lijkt een beetje een opbod in de duizendtallen, maar het opzet van dit project was
wel duidelijk verschillend van de voornoemde internationale projecten. In tegenstelling
tot het HapMap-project en het 1 000 Genomes Project was het 100 000 Genomesproject geen internationaal initiatief. Het beperkte zich tot het Verenigd Koninkrijk en
bovendien kende het ook een beperking in het onderzoeksdomein. Het was in feite
een onderzoeksproject dat twee specifieke domeinen bestreek: kankeronderzoek en
zeldzame genetische aandoeningen.
Het project werd in 2012 gelanceerd door toenmalig
premier James Cameron. Het accent zou gelegd
worden op kankeronderzoek en op zeldzame erfelijke aandoeningen. Kankeronderzoek omdat verwacht werd dat door de toenemende vergrijzing van
de bevolking het aantal kankergevallen enorm zou
toenemen en zeldzame erfelijke aandoeningen omdat - hoewel ze elk afzonderlijk weinig voorkwamen - ze gezamenlijk toch 6 à 7 % van
de populatie troffen.
Om het project te realiseren werd in 2013 overgegaan tot de oprichting van een overheidsbedrijf: Genomics England.
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Werkwijze

Tijdlijn
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En dit is niet alles …

Nog heel wat andere projecten zagen het licht. Zonder de ambitie te hebben volledig
te zijn, een kleine greep:
▒

Het Genome 10K-project

Gelanceerd in november 2009 heeft dit internationale
project het ambitieuze doel het genoom van meer dan
10 000 representatieve vertebraatspecimen te sequentieren. Samen zouden deze model moeten staan voor de
meer dan 60 000 levende soorten.
Als onderdeel van het Genome 10K-project werd in september 2018 het Vertebrate
Genomes Project opgestart met het doel alle tot op heden bekende vertebraten te
sequentiëren en dit met een zeer grote nauwkeurigheid.

▒

Het 10KP-project

Op 27 juli 2017 werd de oprichting van het 10 KP-project gepubliceerd in Science.
De bedoeling van het internationaal initiatief is het sequentiëren in een tijdspanne van
5 jaar van het genoom van 10 000 planten en protisten. Het project vormt een onderdeel van het in 2018 opgerichte Earth Biogenome Project (zie hieronder).
▒

Het Earth BioGenome Project

Begin 2018 werd uiteindelijk beslist tot de oprichting van
een allesomvattend project: het Earth BioGenome Project. Doel? Houd je vast: het sequentiëren van de genomen van alle bekende soorten eukaryoten (ca. 1,5
miljoen op het ogenblik van de lancering van het project).
Op 1 november 2018 ging het project officieel van start. De motivatie voor het initiatief
vinden we terug in de toespraak van prof. Harris Lewin, voorzitter van de EBP-werkgroep:
“The Earth BioGenome Project can be viewed as infrastructure for the new
biology. Having the roadmap, the blueprints for all living species of eukaryotes will be a tremendous resource for new discoveries, understanding the rules
of life, how evolution works, new approaches for the conservation of rare and
endangered species, and provide new resources for researchers in agricultural and medical fields.”
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█ 2017 - Zeldzame mutatie beschermt tegen biologische veroudering

In november 2017 verscheen er een artikel in Science Advances178, dat weer eens de wereldpers haalde. Men had bĳ een groepje Amish in het Amerikaanse Indiana een antiverouderingsgen ontdekt.

Het betrof een zeldzame mutant van het SERPINE1-gen, dat codeert voor het eiwit plasminogeenactivator inhibitor type 1 (PAI-1). PAI-1 is een serine protease inhibitor, gelegen op het chromosoom 7.

PAI-1 is een eiwit dat een rol speelt in diverse processen, waaronder het oplossen van
bloedklonters en celveroudering. Dit laatste proces blĳkt gekoppeld te zĳn aan het verkorten van de telomeren, de beschermende ‘kapjes’ van de chromosoomuiteinden.
Onderstaand schema geeft een beeld van het effect van een overexpressie van het SERPINE1-gen. Zoals je ziet ligt de resulterende overproductie van PAI-1 aan de basis van een
reeks aandoeningen, die vaker worden aangetroffen bĳ oudere individuen.

178 Khan, Sadiya S. et al. “A Null Mutation in SERPINE1 Protects Against Biological Aging in Humans.” Science
Advances 3, no. 11 (November 2017).

Mĳlpalen in de genetica

250

Dr. Douglas Vaughn, die het onderzoek leidde, deed reeds jaren onderzoek naar het effect van PAI-1 en wist dat binnen de gesloten Amish-gemeenschap vaker aandoeningen
optraden die het gevolg waren van een onvoldoende productie van PAI-1. Vandaar zĳn
uitgebreid onderzoek bĳ de Berne-gemeenschap.
Daar hĳ sterke vermoedens had dat er een erfelĳke oorzaak was werden alle 177 proefpersonen grondig genetisch gescreend. Hierbĳ ging zĳn aandacht voornamelĳk naar het
SERPINE1-gen dat voor PAI-1 codeert.
Hĳ vond 12 personen die homozygoot waren voor een zeldzame mutatie van het SERPINE1-gen en 43 andere die drager waren van het gemuteerde gen. Verschillende van de
homozygote individuen vertoonden meerdere ziekteverschĳnselen, waaronder een probleem met de bloedstolling.
De heterozygoten daarentegen bleken hoegenaamd geen nadeel te ondervinden van de 50 %
kleinere productie van PAI-1. Integendeel; hun gemiddelde gezondheidstoestand was
zelfs beter dan die van de individuen die geen gemuteerd gen hadden. Zo was er bĳ de
dragers van de mutatie geen enkel geval van diabetes en vertoonden ze minder verouderingsverschĳnselen. Hun telomeren waren 10 % langer en gemiddeld werden ze 10 jaar
ouder dan hun ‘gezonde’ tegenhangers!
De verminderde PAI-1 productie heeft vermoedelĳk een waaier aan effecten, waardoor de
interne signalen afzwakken die celveroudering bevorderen. Dit opent perspectieven zoals
de ontwikkeling van een PAI-1 blokker, die verouderingsverschĳnselen zou afremmen.

█

DE CRISPR-Cas9 SAGA █ █ █

We eindigen ons overzicht met een spraakmakende verwezenlĳking die gerealiseerd werd
met behulp van het CRISPR-Cas9 systeem. Doelbewust heb ik de vermelding naar dit
systeem uitgesteld, omdat de ontrafeling van zĳn werking meerdere jaren in beslag heeft
genomen en een mooi voorbeeld vormt van een stapsgewĳs proces.
Hiervoor moeten we wel even terug in de tĳd.
Tĳdens een postdoc aan Yale deed de Japanner
Yoshizumi Ishino in 1987 onderzoek naar de
samenstelling een gen in E. coli dat verantwoordelĳk is voor de isozymconversie van basische fosfatase (het iap-gen)
Bĳ de beschrĳving van de nucleotidensequentie viel hem de aanwezigheid op van een
aantal repititieve sequenties van gelĳke lengte (repeaters), van elkaar gescheiden door
niet repititieve delen (spacers), waarvan de lengte ongeveer gelĳk was aan die van de
repetitieve sequenties. Hĳ had geen idee van de functie, maar vond hun aanwezigheid wel
het vermelden waard.
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In 1993 ontdekte een jonge Spaanse doctorandus, Francisco Mojica, gelĳkaardig sequenties bĳ Haloferax mediterranei, een archaea, en vervolgens ook in andere archaeagenomen.
Bĳ literatuuronderzoek botste hĳ op de publicatie van Ishino uit 1987 en op andere documenten waarin analoge sequenties in het genoom van diverse bacteriën werd beschreven.
Dit deed hem vermoeden dat deze sequenties toch wel ergens een belang moesten hebben.
In 1995 publiceerde hĳ zĳn bevindingen en vertrok voor een korte postdoc naar Oxford.
Bĳ zĳn terugkeer in Spanje kreeg hĳ een functie aan de universiteit van Alicante en
hervatte zĳn onderzoek naar de vreemde repititieve sequenties, die hĳ ‘short regularly
spaced repeats (SRSRs)’ noemde.
In de jaren tussen 2000 en 2005 verzamelde
Mojica heel wat informatie over de samenstelling van deze SRSRs. Deze hadden ondertussen de naam CRISPRs (Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats) gekregen, een naam die hĳ in een correspondentie
met de Utrechtse onderzoeker Ruud Jansen had gesuggereerd, en die door deze voor het
eerst in 2002 in een publicatie werd gebruikt179.

De CRISPR bij E. coli bleek te liggen achter het iap-gen en te bestaan uit 14 repeaters,
van elkaar gescheiden door spacers met een constante lengte
(A) Overzicht; (B) Basensequentie in de 5 eerste repeaters en spacers.

179 Jansen R, Embden JD, Gaastra W, Schouls LW. (2002). “Identification of genes that are associated with DNA
repeats in prokaryotes”. Mol Micro-biol 43:1565–1575.
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Door de genomen met elkaar te vergelĳken vonden de onderzoekers volgende punten van overeenstemming tussen de CRISPRs:
• ze komen voor in intergene gebieden,
• ze bevatten talrĳke korte repititieve sequenties met weinig variatie in de sequentie,
• de repititieve sequenties zĳn onderbroken door niet geconserveerde gebieden,
• ze vertonen aan één kant een inleidende sequentie (‘leader’).
De Cas-genen

De publicatie waarin Ruud Jansen het gebruik van de term ‘CRISPR’ voorstelde (zie vorige blz.) vermeldde als eerste een reeks genen, geassocieerd met het CRISPR-systeem.
Van deze zogenaamde Crispr associated genes (Cas-genen) beschreef hĳ 4 types: Cas1,
Cas2, Cas3 en Cas4. Voor Cas1 en Cas2 waren geen corresponderende eiwitten bekend,
wel voor Cas3 (helicasen) en Cas4 (codeert voor een exonuclease). Door hun verband
met CRISPRs vermoedde dat ze iets met de vorming van CRISPRs te maken hadden.
CRISPR-spacers bestaan uit vreemd DNA

Door vergelĳking van de DNA-sequenties van de CRISPR-spacers met bestaande DNAdatabases ontdekte Mojica in 2005 een overeenstemming met sequenties van profaagDNA, bacteriofaag-DNA en plasmiden180. Bĳna gelĳktĳdig werd hetzelfde vastgesteld
door een Frans team rond Christine Pourcel in Orsay181
De onderzoekers ontdekten ook dat prokaryoten met een homologe faagsequentie in een
CRISPR, resistent waren tegen een infectie met deze faag, wat inhield dat CRISPRs konden beschouwd worden als een soort immuunsysteem voor prokaryoten.
Zowel Mojica als Pourcel suggereerden in hun publicatie dat de onlangs ontdekte Casgenen codeerden voor eiwitten die een rol speelden in dit prokaryotisch immuunsysteem.
De ontdekking van het Cas9-gen en het ‘protospacer adjacent motif’ (PAM)

Een ander Frans team rond Alexander Bolotin van het Institut national de la récherche
Agricole (INRA) legde ook het verband tussen de CRISPR-spacers en sequenties van virale oorsprong 182. Bolotin ontdekte enkele nieuwe Cas-genen, waaronder één dat codeerde
voor een groot eiwit, waarvan hĳ vermoedde dat
het het een pronuclease was. Het coderend gen
zou later aangeduid worden met Cas9. Verder
stelde hĳ vast dat protospacers (virale DNAfragmenten) aan één uiteinde een gemeenschappelĳke sequentie vertonen. Deze is enkele nucleotidenparen lang en wordt protospacer
adjacent motif (PAM) genoemd.
180 Mojica FJM, Díez-Villaseñor C, García-Martínez J, Soria E. (2005) - “Intervening sequences of regularly
spaced prokaryotic repeats derive from foreign genetic elements”. J Mol Evol 60:174 –182.
181 Pourcel C, Salvignol G, Vergnaud G. (2005) - “CRISPR elements in Yersiniapestis acquire new repeats by preferential uptake of bacteriophage DNA and provide additional tools for evolutionary studies”. Microbiology 151:653– 663
182 Bolotin A, Quinquis B, Sorokin A, Ehrlich SD. (2005) - “Clustered regularly interspaced short palindrome repeats (CRISPRs) have spacers of extra-chromosomal origin”. Microbiology 151:2551–2561.
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Experimenteel bewĳs: CRISPR/Cas-systeem is een verworven
prokaryotisch immuunsysteem

Een team rond Philippe Horvath van het bedrĳf Danisco France,
en Sylvain Moineau van de universiteit van Laval in Canada, wilden weten hoe de melkzuurbacterie Streptococcus thermophilus juist
reageert op een faaginfectie, iets dat frequent voorkomt bĳ de industriële bereiding van
yoghurt.
Zĳ stelden vast, dat de bacterie een deel van het faag-DNA (de protospacer) inlast in het
CRISPR-domein, waarna ze nieuwe faagaanvallen succesvol kan weerstaan. Wanneer
de onderzoekers deze nieuwe spacer wegknipten verloor de bacterie haar resistentie tegen
de virale infectie183.

Transcriptie van spacersequenties levert crRNAs op, die de antivirale verdediging dirigeren.

In augustus 2008 verscheen in Science een artikel van een ploeg rond
John van der Oost, professor aan de Universiteit van Wageningen
(Nl.)184. Via een reeks experimenten konden ze aantonen dat de moleculaire basis van de antivirale verdedigingsstrategie bĳ eukaryoten diende gezocht te
worden bĳ CRISPR-RNA’s (crRNA’s).
Zĳ constateerden dat na de transcriptie van een CRISPR-sequentie in E. coli het gevormde RNA dadelĳk verknipt werd tot kleine RNA-moleculen (crRNA’s). Dit verknippen
was het werk van een complex van Cas-eiwitten (dat ze ‘Cascade’ noemden).
Na dit knippen bleven de crRNA’s verbonden met het Cascade-complex en fungeerden
via basenparing als geleiders naar binnenkomend viraal DNA.

183 Barrangou R., Fremaux C., Deveau H., Richards M., Boyaval P., Moineau S., Romero D.A., Horvath P.. (2007)
- “CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes” - Science. Mar 23;315(5819):1709-12.
184 Brouns et al. (2008) - “Small CRISPR RNAs guide antiviral defense in prokaryotes” - Science, 321 (2008), pp.
960-964
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CRISPR-systeem heeft DNA als doel

In december 2008 slaagden Luciano Maraffini en Erik Sontheimer, twee wetenschappers van Northwestern University in Illinois (V.S.) erin aan te tonen dat -in tegenstelling
tot hetgeen men dacht - DNA de doelmolecule van het CRISPR-systeem was en niet
RNA185. Volgens hen bood dit systeem ongekende mogelĳkheden indien het zou kunnen
overgedragen worden op eukaryoten.

Cas9 splitst dubbelstrengs DNA op specifieke locaties

Sylvain Moineau en Philippe Horvath die we reeds kennen van hun
gezamenlĳke publicatie in 2007, onderzochten samen verder de werking van het CRISPR/Cas9 systeem en kwamen tot de vaststelling

185 In 2009 werd een CRISPR-systeem beschreven dat als doelmolecule RNA gebruikte: Hale, C.R., Zhao, P., Olson,
S., Duff, M.O., Graveley, B.R., Wells, L., Terns, R.M., and Terns, M.P. (2009) - “RNA-Guided RNA Cleavage by a
CRISPR RNA-Cas Protein Complex”. Cell 139, 945–956
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dat dit systeem aan de basis ligt van breuken in het het faag-DNA . Dit knipwerk bleek het
werk te zĳn van het Cas9-eiwit en gebeurde telkens op een specifieke locatie, die een 3-tal
nucleotiden verwĳderd was van het protospacer adjacent motif (PAM)186. De kniplocatie
werd bepaald door het crRNA.

Geleid door het crRNA knipt het Cas9-eiwit het doel-DNA op een specifieke
locatie op enkele nucleotiden verwijderd van het PAM

De onderzoekers stelden ook vast, dat het Cas9-eiwit het enige proteïne was, dat noodzakelĳk was voor het knipwerk.
In die periode was men ervan overtuigd dat het DNA steeds mooi recht werd geknipt,
maar in 2017 leverde een computersimulatie met een extreem krachtige computer een patroon waar de kniplocaties op de complementaire strengen 1 nucleobase verschilden187…

Ontdekking van tracrRNA

Hiervoor moeten we terecht bĳ Emmanuelle Charpentier, een
Franse wetenschapper verbonden aan de universiteiten van Umeå
(Zweden) en Wenen. Met haar teams deed ze onderzoek op RNAsequenties in Streptococcus pyogenes, een pathogene bacterie met
een CRISPR-Cas9 systeem.
In samenwerking met Jörg Vogel in Duitsland werden alle mogelĳke korte RNA-moleculen in S. pyogenes gesequentieerd. Hierbĳ ontdekten ze het bestaan van een kleine
RNA-molecule, die het resultaat was van een transcriptie van een sequentie in de onmiddellĳke nabĳheid van de CRISP-locus. Verder stelden ze vast dat er een quasi perfecte
complementariteit bestond tussen 25 basen van dit RNA en een sequentie van 25 basen
in de CRISPR-repeaters. Dit hield in, dat dit trans-activating crRNA (tracrRNA) zoals
186 Garneau J.E., Dupuis M.-È., Villion M., Romero D.A., Barrangou R., Boyaval P., Fremaux C., Horvath P.,
Magadán A.H., Moineau S. (2010) “The CRISPR/Cas bacterial immune system cleaves bacteriophage and plasmid
DNA.” - Nature. 2010; 468: 67-71
187 Zhicheng Zuo & Jin Liu (2016)-”Cas9-catalyzed DNA Cleavage Generates Staggered Ends: Evidence from Molecular Dynamics Simulations” - Scientific Reports volume 6, Article number: 37584
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ze het noemden, vermoedelĳk hybridiseerde met het primair transcript van de CRISPRsequentie. Cas9 ging bindingen aan met deze hybriden en onder invloed van RNase III
werden deze dan verknipt wat afzonderlĳke tracrRNA/crRNA duplexen opleverde, die
het Cas9 leidden naar het corresponderend doel-DNA188.
Vorming van crRNA/tracrRNA-duplexen

CRISPR-systemen kunnen heteroloog functioneren in een organisme van een andere soort

Virginĳus Šikšnys, professor aan de universiteit van Vilnius (Litouwen), kloonde de
volledige CRISPR3-Cas locus van Staphylococcus thermophilus en bracht die over in E.
coli. Het CRISPR3-Cas systeem is een zogenaamd Type II systeem en komt van nature
uit niet voor E. coli.
Waar voordien de E. coli gevoelig was voor faag-DNA en vreemde plasmiden, bleek dit
niet langer het geval na het inbrengen van het CRISPR3-Cas systeem. Verder konden ze
ook aantonen, dat voor de resistentie enkel het Cas9-eiwit van de Cas-eiwitten noodzakelĳk was en dat van Cas9 zowel het RUvC- als het HNH-domein hierin een rol speelden.

188 E. Deltcheva, K. Chylinski, C.M. Sharma, K. Gonzales, Y. Chao, Z.A. Pirzada, M.R. Eckert, J. Vogel, E. Charpentier (2011) - “CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III” - Nature, 471
(2011), pp. 602-607
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Experiment van Šikšnys

Het onderzoek van Šikšnys toonde aan, dat CRISPR-systemen onafhankelĳke eenheden
vormen, die ook bĳ andere soorten actief kunnen zĳn.

Volledige beschrĳving van de biochemie van het CRISPR/Cas9systeem (in vitro)

Onafhankelĳk van elkaar deden twee teams in vitro onderzoek naar de
gedetailleerde biochemie van de reacties gecodeerd door het CRISPR
/ Cas9-systeem. Enerzĳds hadden we het team van Šikšnys en anderzĳds een ploeg die
bestond uit een samenwerking tussen een groep rond Charpentier (zie blz. 255) en één
rond Jennifer Doudna, een RNA-expert van de University of California (Berkeley).
Beide teams kwamen nagenoeg tezelfdertĳd tot analoge bevindingen189,190:
•

Een gezuiverd Cas9/crRNA-tracrRNA complex kon in vitro een doel-DNA splitsen.

•

Het was mogelĳk crRNA-op-maat te synthetiseren, zodat in vitro DNA op een specifieke locatie werd geknipt.

•

Het Cas9-eiwit bestaat uit twee katalytische domeinen (HNH en RuvC), die elk één
van de twee DNA-strengen knippen en dit op (nagenoeg) dezelfde locatie.

•

Voor het normaal functioneren van Cas9 zĳn zowel crRNA als tracrRNA noodzakelĳk.

•

Het crRNA kon ingekort worden tot een twintigtal nucleotiden, zonder dat dit een
invloed had op de Cas9-activiteit

189 G. Gasiunas, R. Barrangou, P. Horvath, V. Siksnys (2012) - “Cas9-crRNA ribonucleoprotein complex mediates
specific DNA cleavage for adaptive immunity in bacteria” - Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 109, pp. E2579-E2586
190 M. Jinek, K. Chylinski, I. Fonfara, M. Hauer, J.A. Doudna, E. Charpentier (2012) - A programmable dual-RNAguided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity Science, 337, pp. 816-821
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•

Mengt men in vitro gezuiverd Cas9, tracrRNA, crRNA en RNase III dan bekomt men
een actief systeem, dat in staat is DNA te knippen.

Charpentier en Doudna noteerden bovendien, dat het mogelijk was crRNA en tracrRNA
in vitro met elkaar te verbinden tot een ‘single-guide RNA’ (sgRNA), dat probleemloos
Cas9 naar zijn doelwit leidde (DNA sequentie naast een PAM) en daar zijn knipwerk liet
doen.

Het feit dat men in staat was CRISPR/Cas9-systemen op maat te maken opende een reeks
mooie perspectieven in de biotechnologie.

CRISPR/Cas9 kan gebruikt worden voor het aanpassen van genomen in eukaryote cellen

Feng Zhang, een Chinees-Amerikaan en werkzaam aan het MIT en
Harvard en een groep rond George Church, eveneens van Harvard,
waren er als de kippen bij om de de knipmethode met het sgRNA uit
te proberen op eukaryote cellen. Zhang slaagde in zijn opzet door DNA in menselijke en
kippencellen gericht te splitsen191, terwĳl het team rond Church gerichte deleties in DNA
van zebravisjes realiseerde192.
Het hek was nu helemaal van de dam;
het is een understatement te spreken van
een rage; het was CRISPR/Cas mania
ten top! Tegen het einde van het jaar was
het systeem reeds uitgetest op alle mogelijke organismen en was men reeds genetische afwijkingen aan het corrigeren
op muismodellen. En dat was nog maar
een begin…

191 L. Cong, F.A. Ran, D. Cox, S. Lin, R. Barretto, N. Habib, P.D. Hsu, X. Wu, W. Jiang, L.A. Marraffini, F. Zhang
(2013) - “Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems”, Science, 339, pp. 819-823.
192 P. Mali, L. Yang, K.M. Esvelt, J. Aach, M. Guell, J.E. DiCarlo, J.E. Norville, G.M. Church (2013) - “RNA-guided
human genome engineering via Cas9”, Science, 339, pp. 823-826.
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CRISPR/Cas9 en genoomwĳzigingen
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Enkele geciteerde spelers in het
CRISPR/Cas9-verhaal

Opschudding in het CRISPR-wereldje: Chinees wetenschapper
kondigt de geboorte aan van een tweeling, waarvan het genoom
in embryonaal stadium werd aangepast met CRISPR/Cas9

Op zondag 25 november 2018 postte Jiankui He, een Chinees biofysicus, een filmpje op YouTube, waarin hĳ de geboorte aankondigde
van een twee-eiige tweeling: Lulu en Nana193. Op zichzelf geen wereldschokkend nieuws,
ware het niet dat beide meisjes de eerste mensen waren, waarvan het genoom (inclusief
de kiembaan) gemodificeerd werd. Diezelfde dag meldde Associated Press het exploot.

193 Lulu en Nana zĳn niet de echte namen, maar pseudoniemen.

Mĳlpalen in de genetica

261

Maandag 26 november verschenen de eerste berichten in de wereldpers en in Hong-Kong ontstond er
hevige deining. Het was immers daar dat de volgende dag de 2nd International Sumit on Human Genome Editing zou starten en honderden congresgangers waren reeds ter plaatse. Meer nog, He zou de
volgende dag één van de sprekers zĳn.
▒

Wie was Jiankui en om welk project ging het?

He leidde een labo aan de Southern University of Science and Technology (SUSTech)
in Shenzhen (China) en was stichter van
enkele biotechbedrĳven. In februari 2018
had hĳ onbetaald verlof genomen om zich
in alle vrĳheid te kunnen wĳten aan zĳn project:
•
•

ouders waarvan de vader besmet was met HIV toch de mogelĳkheid bieden een gezond kind te krĳgen en
mensen op de wereld zetten met een ingebouwde weerstand tegen HIV.

Naar eigen zeggen was zĳn project ingegeven door het feit dat China te kampen had met
een groot aantal HIV-besmettingen, wat gepaard ging met heel wat menselĳk leed. Gesterkt door de resultaten die hĳ reeds had bekomen met dierlĳke experimenten, vond hĳ
de tĳd gekomen om zĳn expertise toe te passen op mensen. In China was het toegestaan
te experimenteren met menselĳke embryonale cellen om daaruit therapieën af te leiden.
Alleen het klonen van mensen was expliciet verboden. Verder dienden de onderzoekers
zich wel te houden aan een reeks ethische regels, die niet altĳd zo duidelĳk waren.
▒

CCR5 en HIV

CCR5 is een coreceptor in de membraan van witte bloedcellen; hĳ werkt samen met de
CD4-receptor. Wanneer HIV contact maakt met CD4 en met CCR5 ontstaat een proteïnedoorgang in de celmembraan en het viruscapside kan de cel binnendringen:

Functioneel CCR5 maakt het binnendringen van viruscapside in T-lymfocyt mogelĳk
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Sinds de jaren ‘90 was het bekend dat sommige mensen een natuurlĳke immuniteit vertoonden t.o.v. HIV. Deze bleek te wĳten aan een deletie in het CCR5-gen. Vandaar het
idee van He om via CRISPR/Cas9 het genoom in die zin te wĳzigen.
▒

Het experiment

He rekruteerde een achttal koppels, waarvan telkens alleen de man geïnfecteerd was met
HIV. Hĳ legde hen uit wat zĳn bedoeling was en liet ze vervolgens een contract ondertekenen, waarin ze verklaarden op de hoogte te zĳn van hetgeen zou gebeuren en van de
eventuele risico’s.
De werkwĳze voor elk van de betrokken koppels was dezelfde.

Volgens He was één van de twee meisjes homozygoot voor de wijziging in het CCR5-gen
en het andere heterozygoot. Verder werden nergens nadelige wijzigingen vastgesteld.
Ook bleek nog een tweede vrouw zwanger te zijn en de geboorte van het gemodificeerde
kind zou ergens in de eerste helft van 2019 plaatsgrijpen.
▒

De naweeën

Na zĳn uiteenzetting regende het een storm van reacties, die allemaal ongeveer op hetzelfde neerkwamen: He had enkele grenzen overschreden, die op dat ogenblik weten-
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schappelĳk noch ethisch verantwoord waren. Er is een groot verschil tussen dergelĳke ingreep op somatische cellen en een ingreep die ook de kiembaan treft. In het tweede geval
kunnen eventuele afwĳkingen immers doorgegeven worden van generatie op generatie,
daar waar in het eerste geval de aandoening beperkt blĳft tot één individu.
Enkele dagen na de presentatie werd He op non-actief gezet door de Chinese overheid en
in januari 2019 besliste SUSTech hem te ontslaan. Er loopt een doorgedreven onderzoek
naar zĳn doen en laten tĳdens de voorbĳe jaren en in afwachting is zĳn bewegingsvrĳheid zeer beperkt.
In februari 2019 beslist China het toezicht op genetische ingrepen te verscherpen en in
maart doet een groep vooraanstaande genetici en biotechnologen een oproep tot een tĳdelĳke (5 jaar?) wereldwĳde ban op het verwekken van genetisch gemodificeerde
baby’s.
Ik ben benieuwd wat er van Lulu en Nana zal geworden…
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