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Samenvatting

Voor ons profielwerkstuk moesten we eerst wat meer van bio-
chemie te weten komen, voordat we op de Wageningen UR,
Universiteit & Researchcentrum, op 21 oktober 2004 een ex-
periment konden doen, het knippen van DNA met behulp
van plasmiden en restrictie-enzymen. Daarna zijn we dagen
bezig geweest om te bedenken –en te berekenen– welk resul-
taat we hadden verwacht. 

Die theoretische voorspellingen zouden moeten overeenko-
men met ons belangrijkste resultaat, een polaroid-foto van de
gel-elektroforese die we in Wageningen hebben uitgevoerd.
Zo konden we controleren of onze voorspellingen juist wa-
ren, ofwel, of onze hypothese klopte. 

Hiermee was gelijk onze onderzoeksvraag beantwoord. ‘Is
het mogelijk te voorspellen hoe het bandenpatroon van een
bepaald recombinant plasmide er uit zal komen te zien en
vandaar uit te berekenen waar de knipplaatsen van de ge-
bruikte knipenzymen zitten?’ Onze conclusie is: ‘Ja, het is in-
derdaad mogelijk te voorspellen hoe het bandenpatroon van
een bepaald recombinant plasmide er uit zal komen te zien
en vandaar uit te berekenen waar de knipplaatsen van de ge-
bruikte knipenzymen zitten. Echter, het is ons niet gelukt om
deze correct te voorspellen.’
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Inleiding

Omdat we allebei geneeskunde willen gaan studeren, stond
het voor ons vast dat ons profielwerkstuk over een bioche-
misch onderwerp moest gaan. In de biochemie staat DNA
sterk in de belangstelling en aan de Wageningen UR kunnen
middelbare scholieren een experiment doen dat vanwege de
kosten en de benodigde apparatuur nooit op school is uit te
voeren, het knippen en plakken van DNA met behulp van re-
strictie-enzymen. 

In het Wageningse experiment is het de bedoeling om te con-
troleren of een bepaald plasmide ook echt dat plasmide is.
Plasmiden zijn ringvormige stukjes DNA die geen deel uit-
maken van het erfelijk materiaal van de bacterie, het chromo-
somale DNA, maar de bacterie wel nuttige eigenschappen
kunnen meegeven. Resistentie tegen antibiotica bijvoorbeeld.
Een plasmide waarin DNA van een ander organisme is inge-
bouwd, heet een recombinant plasmide.1

Het voordeel van het inbouwen van DNA in het plasmide van
een bacterie is dat bacteriën zich makkelijk reproduceren en
je dus over grote hoeveelheden DNA kunt beschikken. Dat
vermenigvuldigen van plasmiden hebben we niet gedaan. Dat
was al gebeurd voordat we kwamen. 

Het recombinant plasmide dat we moesten controleren,
wordt pBRλ15 genoemd. Het is ontstaan uit pBR322, een
plasmide uit de bacteriesoort Escherichia coli, waarin een stuk-
je λ−DNA is gebouwd, erfelijk materiaal van een bacteriofaag,
een virus-achtig organisme dat bacteriën kan ‘opeten’.2

De recombinant plasmiden knipten we met restrictie-enzy-
men in stukken. Die enzymen zijn ook afkomstig van bacte-
riën. Ze kunnen DNA-moleculen splitsen en plasmiden dus
in stukjes knippen. De stukjes hebben aan beide uiteinden
stukjes enkelstrengs-DNA. Wordt een plasmide maar op één
plek open geknipt dan zijn de stukjes enkelstrengs-DNA aan
de uiteinden complementair.1 We hebben de enzymen BamH
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I uit de bacterie Bacillus amyloliquefaciens H, EcoR I uit Esche-
richia coli RY13 en Pst I uit Providencia stuartii 164 als restric-
tie-enzymen gebruikt.3

Je kunt mengsels van DNA-fragmenten analyseren met een
scheidingsmethode die agarosegelelektroforese heet. He t
DNA-mengsel wordt daartoe in een gel gebracht en onder een
gelijkstroom gezet. De elektrisch geladen DNA-fragmenten
verplaatsen zich onder invloed van de elektrische spanning.
De kleine fragmenten komen ver, de grote niet. Door DNA
van een bekende samenstelling mee te laten lopen, kun je er-
achter komen welke DNA-fragmenten in het onbekende ma-
teriaal zitten.

Voor de uitvoering van het experiment hebben we hulp ge-
kregen van studenten en de heer J. W. G. Verver, medewerker
van de afdeling moleculaire biologie. Dankzij hen zijn we in
aanraking gekomen met geavanceerde laboratoriumtechnie-
ken die weinig hebben te maken met de proefjes die we op
school hebben moeten doen. We hebben daar veel van ge-
leerd.

We vroegen ons af –om eerlijk te zijn, pas nadat we in Wage-
ningen waren geweest– of het mogelijk is om te voorspellen
hoe het bandenpatroon van een bepaald recombinant plas-
mide er uit komt te zien en vervolgens te berekenen waar de
gebruikte enzymen het plasmide hadden geknipt. 

Dat is ons bij benadering gelukt.
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Materialen en methoden

De gebruikte restrictie-enzymen en recombinant plasmiden
worden niet op de universiteit gemaakt maar door het bedrijf
Invitrogen in Breda.4

Het DNA van bekende lengte dat we gebruikten was de zo ge-
heten 2-Log DNA Ladder 100bp-10kb van New England BioLabs
in Leusden, in het verslag aangegeven met een 5. 

De materialen voor de gel-elektroforese kwamen van leveran-
cier Sigma-Aldrich in Zwijndrecht.4

De belangrijkste gebruikte materialen waren;
• DNA-oplossing
• Bufferoplossing
• Restrictie-enzym BamH I: Bacillus amyloliquefaciens H
• Restrictie-enzym EcoR I: Escherichia coli RY13
• Restrictie-enzym Pst I: Providencia stuartii 164
• DNA-marker-oplossing
• Gelmonster-kleuroplossing (60% sucrose/0,05% Oran-

geG)
• Waterbad (37 °C)

Als eerste mengen we de enzymen tot de gewenste combina-
ties
Enzym B restrictie-enzym BamH I 
Enzym E restrictie-enzym EcoR I 
Enzym P restrictie-enzym Pst I
Enzym BE een combinatie van de restrictie-enzymen

BamH I en EcoR I
Enzym BP een combinatie van de restrictie-enzymen

BamH I en Pst I
Enzym EP een combinatie van de restrictie-enzymen

EcoR I en Pst I 
Enzym BEP een combinatie van de restrictie-enzymen

BamH I, EcoR I en Pst I.5

Alle enzymen komen voor in 5 units per microliter (5 u/µL).
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We maakten acht inhoudelijk verschillende buisjes volgens
bijgaand schema:

Na het inzetten van de knipreacties moeten de buisjes, zo ge-
noemde ‘epjes’, worden geschud en vervolgens bij 37 °C wor-
den weggezet in een waterbad. Hierin moeten ze een uur
staan. Buisje 08 blijft onaangeroerd en wordt op ijs in een
tempex bakje bewaard. 
Vervolgens wordt 3 µL van de gelmonster-kleuroplossing toe-
gewoegd aan alle acht mengsels. Deze worden nu in openin-
gen, de zo geheten ‘slotjes’, in de plaat agarose-gel gebracht.
De gel-electoforese vindt plaats bij 50 Volt. 
Als de gel-elektroforese klaar is, kan er een fotoafdruk van de
gel worden gemaakt onder ultraviolet licht. Op de foto is het
bandenpatroon te zien.
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epje en slotjes

Buisje nr. 01 02 03 04 05 06 07 08
Oplossing
Water1 15 15 15 15 15 15 15 15 
10x buf62 2 2 2 2 2 2 2
pBRλ15 DNA3 1 1 1 1 1 1 1 -
Enzym(mengsel)4 2B 2E 2P 2BE 2BP 2EP 2BEP -
DNA markers5 - - - - - - - 5

1 met water wordt het volume telkens tot 20 µL aangevuld.
2 10x buf6 betekent: tien keer geconcentreerde buffer 6 oplossing, die dus 1:10 verdund dient te zijn 

in het reactiemengsel. De te gebruikte enzymen knippen optimaal in deze buffer.
3 pBRλ15 DNA: 100 nanogram per microliter (100 ng/µL)
4 de 2 voor het enzym betekent: 2 µL van enzym(mengsel)
5 DNA markers: 200 ng/µL van een mengsel van verschillende stukken DNA (in dit geval van een 

commerciële ‘DNA-ladder’), waarvan de lengtes precies bekend zijn.



De voorspelling

Voordat je het resultaat onder ogen krijgt, kun je er al een re-
delijke voorspelling van maken. 

Het pBRλ15 plasmide is ontstaan door een klein fragment uit
pBR322 te vervangen. Dat fragment is geknipt met een meng-
sel van de restrictie-enzymen EcoR I en BamH I en maakt
plaats voor een fragment uit het DNA van de bacteriofaag dat
ook met die twee enzymen geknipt is, het zo genoemde EcorR
I (positie 26104)-BamHI (positie 27972)-fragment. 
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Van de restrictie-enzymen die gebruikt werden is precies be-
kend waar die het pBRλ15 plasmide knippen. Dat is hiernaast
weergegeven op schaal en met het juiste aantal basenparen
tussen de knipplaatsen. Omdat ook precies bekend is welke
enzymen in welk epje hun werk deden, kunnen we per epje
voorspellen welke fragmenten we in het resultaat moeten
aantreffen en dus hadden we vrij nauwkeurig kunnen weten
hoe ons uiteindelijk resultaat eruit zou zien.



Epje nr. Bevat Aantal en lengte
(een combinatie van) van de fragmenten 

knipenzym(en) (in baseparen)

01 BamH I 1 (5854)
02 EcoR I 1 (5854)
03 Pst I 2 (1582 en 4272)
04 BamH I & EcoR I 2 (1868 en 3986)
05 BamH I & Pst I 3 (1040 en 1582 en 3232)
06 EcoR I & Pst I 3 (754 en 828 en 4272)
07 BamH I & EcoR I & Pst I 4 (754 en 828 en 1040 en 3232)
08 Controle DNA Alle mogelijkheden

Teken je die gegevens in op een vrijwel lege foto waarin alleen
de banden van de DNA-ladder zichtbaar zijn gemaakt, dan
krijg je het volgende patroon: 
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Resultaat en discussie

Het resultaat dat wij verkregen is hiernaast te zien. L:eggen
we de twee plaatjes op schaal over elkaar, dan geeft dat het vol-
gende beeld:
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De voorspelling was dus redelijk goed! Maar er zijn een aan-
tal merkwaardige verschillen. In buisje 01 zit niet één frag-
ment, zoals we verwacht hadden, maar een hele rij. In de pot-
jes 04, 05 en 07 is ook meer te zien dan ons lief is. En in de
epjes 06 en 07 zijn de twee korte DNA-fragmenten onderin
op het eindresultaat niet te zien als twee smalle bandjes maar
als één brede. De vraag is hoe dit allemaal kan.



Om te beginnen hebben we gekeken of onze 2 Log Ladder
goed had gelopen. Dat blijkt, zoals hiernaast op schaal is te
zien, redelijk het geval te zijn geweest. Wel zijn de banden
veel breder dan in de voorbeelden die we kregen. Dat kan ver-
klaren waarom de in buisje 06 en 07 verwachte dubbele ban-
den er in ons resultaat als één band uitzien.

Wij gaan ervan uit dat de theorie wél klopt, en dat de fout in
het practicum ligt. Dan zijn er een aantal mogelijkheden vol-
gens de studenten en wetenschappelijk medewerkers die ons
hebben geholpen. We lopen ze even af.

• Er is vervuiling opgetreden bij de DNA-isolatie. Aangezien
dit door professionals is gebeurd, lijkt ons dit niet de
meest redelijke mogelijkheid.

• Bij het knippen van grote DNA-fragmenten, kan het zijn
dat de enzymen niet of te weinig knippen. Dit is een reële
optie, omdat op de gel-elektroforesefoto sommige frag-
menten onduidelijk zijn weergegeven.

• Het plasmide kan ook in twee verschillende circulaire vor-
men voorkomen, waardoor er dubbele bandjes zichtbaar
worden ter grootte van het gehele plasmide. Ook dit is
zeer aannemelijk. Waarschijnlijk is dit het geval bij buisje
01. 

• Er kan op een verkeerd stuk in het circulaire DNA geknipt
zijn, waardoor er ‘dubbele bandjes’ ontstaan. Ook dit is
zeer aannemelijk. Het zou in de buisjes 03, 04 en 06
plaats gevonden kunnen hebben. 

• Op de huid zitten bepaalde bacteriën die het DNA knip-
pen of vernietigen. Het is mogelijk dat wij bij het inzetten
het DNA hebben vervuild door niet steriel genoeg te wer-
ken. 
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Conclusie

Onze onderzoeksvraag was: ‘Is het mogelijk te voorspellen
hoe het bandenpatroon van een bepaald recombinant plas-
mide er uit zal komen te zien en vandaar uit te berekenen
waar de knipplaatsen van de gebruikte enzymen zitten?’

Tot op zekere hoogte is dit inderdaad mogelijk. Onze voor-
spelling komt redelijk overeen met het resultaat van het expe-
riment dat we hebben gedaan. Voor de afwijkingen zijn aan-
nemelijke verkalringen. 

Over het algemeen ging het maken van ons profielwerkstuk
goed. De samenwerking verliep soepel, alleen het afmaken
van het verslag duurde lang. Dat maakt het er niet makkelij-
ker op. In het vervolg zou het beter zijn om het werk niet te
ver vooruit te schuiven, maar direct maatregelen te nemen.

Ondanks enkele schoonheidsfoutjes kunnen wij mededelen
dat ons experiment gelukt is. Waarschijnlijk hebben wij de
meeste fouten zelf gemaakt, maar bij dit experiment werd ons
ook gewaarschuwd dat er snel vervuiling optreed en dat fou-
ten snel gemaakt worden. Het meest waarschijnlijk is dat we
toch niet steriel genoeg hebben gewerkt.

Het was een leerzaam en interessant profielwerkstuk, waarbij
we eigenlijk voor het eerst kennis van verschillende vakken
moesten samenvoegen om het probleem te begrijpen en te
kunnen oplossen.
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