
GENEXPRESSIE 

HET PRACTICUM  
 

Alle organismen op aarde zijn opgebouwd uit cellen. Ook jouw eigen lichaam bestaat uit 
cellen. Die cellen zien er niet allemaal hetzelfde uit. Zo is een huidcel heel compact, en heeft 
een zenuwcel hele lange uitlopers. Cellen ‘doen’ ook heel verschillende dingen. Een spiercel 
kan samentrekken, en een cel in het netvlies van je oog is in staat om lichtstralen op te vangen. 
Cellen kunnen dus verschillende vormen en functies hebben. 

Alle cellen maken eiwitten. De vorm en functie van een cel hangen samen met de eiwitten die 
in een cel gemaakt worden. In spiercellen zorgen de eiwitten actine en myosine voor 
samentrekking; in de cellen van ons netvlies zorgen eiwitpigmenten voor het opvangen van 
licht. Welke eiwitten in een cel gemaakt worden, wordt geregeld vanuit de celkern. 

In alle celkernen van één individu zit precies hetzelfde DNA. Dat DNA bevat de codes voor het 
maken van een heleboel verschillende eiwitten. Maar alleen de eiwitten die nodig zijn voor het 
functioneren van de cel worden ook daadwerkelijk gemaakt. We zeggen dan: bepaalde genen 
komen wel tot expressie en andere niet. Maar hoe regelt de cel dat? 

Dr. Pernette Verschure is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij 
onderzoekt samen met haar team welke processen in de cel er voor zorgen dat bepaalde genen 
wel tot expressie komen en andere niet. Voor dit onderzoek wordt onderzoek gedaan aan 
levende cellen, maar worden ook computermodellen bestudeerd. Je gaat in dit practicum, net 
als Pernette Verschure, onderzoek doen naar genexpressie. Je gaat kijken naar de eiwitten die 
actief zijn in de verschillende soorten weefsels van een vis. 

Het practicum dat je gaat doen bestaat uit vier stappen:  

- stukjes van verschillende weefsels van een vis verzamelen (monsters nemen) 

- eiwitten uit de weefsels halen (eiwitextractie) 

- eiwitten ‘sorteren’ van groot naar klein (gelelektroforese) 

- eiwitten op gel zichtbaar maken (kleuren) 

In deze les ga je het practicum uitvoeren. 

Veel plezier! 
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BENODIGDHEDEN 

Voor je onderzoek heb je de volgende materialen en apparatuur nodig. Dit zijn de 
benodigdheden voor één groepje, tenzij anders wordt aangegeven. Let op: in de beschrijving 
van het practicum wordt er van uitgegaan dat je kant-en-klare gels gebruikt. 

 

de monsters 

- een hele vis (met de organen er nog in) 

- een scherp mesje of scalpel 

- een snijplankje 

- (wegwerp)handschoenen 

 

voor de eiwitextractie 

- vijf epjes (1.5 ml) 

- vijf epjes met schroefdop (1.5 ml) 

- een plastic wegwerppipet (1 ml) 

- een markeerstift 

- 1,5 ml Laemmli sample buffer [koel bewaren] 

- een dry block heater (droogblok) 

- een stopwatch 

 

voor de gelelektroforese 

- een micropipet met instelbaar volume (2-20 µl) en pipetpuntjes 

- 6 µl gewichtsstandaard [koel bewaren] 

- 12,5 µl actine en myosine standaard [koel bewaren] 

- een kant-en-klare polyacrylamidegel (4-20% Mini-Protean TGX) 

- elektroforesebuffer (TGS) (700 ml per twee groepjes) 

- gedestilleerd water 

- een verticaal gelelektroforeseapparaat (één per twee groepjes) 

- voeding voor de gelelektroforese (één per klas) 

- bufferdam (alleen nodig als er maar één gel wordt gerund) 

 

voor het kleuren 

- kleuring (Bio-Safe coomassie stain, 50 ml) 

- een plastic bakje 

Figuur 1: Epje 

Figuur 2: Epje met schroefdop 
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WERKWIJZE 

Het practicum dat je gaat doen bestaat uit vier stappen:  

- stukjes van verschillende weefsels van een vis verzamelen (monsters nemen) 

- eiwitten uit de weefsels halen (eiwitextractie) 

- eiwitten ‘sorteren’ van groot naar klein (gelelektroforese) 

- eiwitten op gel zichtbaar maken (kleuren) 

Aan de hand van de eiwitprofielen (de bandenpatronen op de gels) kijk je naar verschillen in 
genexpressie tussen de verschillende organen en weefsels van één vis. 

A. MONSTERS NEMEN 

Voor je onderzoek heb je monsters van vijf verschillende organen van een vis nodig. Denk 
bijvoorbeeld aan het hart, de lever, de huid en de darm. Neem in ieder geval ook een monster 
van spierweefsel (visfilet, het deel van de vis dat je eet). Voordat je de monsters neemt moet je 
de vis ontleden. Zorg dat je hierbij handschoenen draagt. Tijdens dit onderdeel is het handig 
om de eerste vragen van de verwerking bij de hand te houden (vanaf bladzijde 8). 

1. Kijk goed naar het onderstaande plaatje om te zien waar de inwendige organen zich 
bevinden. 

 
Figuur 3. De ingewanden van een regenboogforel. 

 

2. Maak aan de buikzijde (de ‘onderkant’ van de vis) voorzichtig een snede in de huid. Zorg dat 
je niet meteen te diep snijdt. Snijd liever een paar keer achter elkaar. Probeer de buikholte 
zoveel mogelijk open te leggen, zodat je alle organen kunt bekijken (zie figuur 3). 

3. Probeer de organen één voor één los uit de buikholte te halen. Leg ze apart op je snijplankje 
of op een schoon vel papier. Probeer te benoemen welke organen het zijn. 
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4. Kies vijf organen of weefsels die je wilt onderzoeken. Zorg in ieder geval dat je een stukje 
spierweefsel (visfilet) neemt. Houd de organen die je wilt gebruiken apart voor het volgend 
gedeelte van het practicum.  

5. Maak nu de eerste drie vragen van de verwerking (bladzijde 8). 

 

B. EIWITEXTRACTIE 

6. Label de vijf epjes zonder schroefdop met de markeerstift, zodat je kan zien welk monster in 
welk epje zit. Gebruik de hoofdletters A t/m E als afkortingen (je hoeft dus niet de hele naam op 
te schrijven). 

7. Noteer in de eerste tabel bij de resultaten welk orgaan bij welke letter hoort. Als je de naam 
van een orgaan niet weet, dan noteer je een korte beschrijving. 

8.Voeg aan elk epje 250 µl Laemmli sample buffer toe. Gebruik hiervoor de plastic 
wegwerppipet. Het plaatje hieronder laat zien welk streepje 250 µl aangeeft. 

 

 

Figuur 4. Plastic wegwerppitet. De maatstreepjes geven het volume aan in microliter (µl). 

 

9. Snijd van elk orgaan of weefsel een stukje af van ongeveer 0,25 cm x 0,25 cm x 0,25 cm groot. 
Breng de stukjes over in de bijbehorende epjes. Maak tussen elke twee monsters het mesje 
schoon. Sluit de epjes. 

10.Tik met je vinger een aantal keer tegen de epjes, zodat het monster helemaal omringd is 
door de buffer. 

11. Houd de monsters 5 minuten op kamertemperatuur. De eiwitten worden nu losgemaakt uit 
de weefsels. 

12. Label ondertussen de vijf epjes met schroefdop met dezelfde afkortingen (A t/m E). 

13. Giet de sample buffer (waar nu dus ook eiwitten in zitten) over in de bijbehorende epjes met 
schroefdop. Zorg dat er geen vaste stukken van het monster meekomen. 

14. Verhit de monsters in de epjes 5 minuten in een dry block heater bij 95 °C. 

15. Als de monsters binnen 3 uur worden geladen op de gels, dan kunnen ze op 
kamertemperatuur worden bewaard. In andere gevallen moeten ze tijdelijk worden bewaard in 
het vriesvak. 
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C. GELELEKTROFORESE 

Tijdens de inleidende les heb je al het een en ander geleerd over gelelektroforese. 
Waarschijnlijk heeft de docent of TOA al de opstelling voor gelelektroforese klaar gezet. Als je 
dat zelf moet doen, lees dan eerst het hoofdstuk over gelelektroforese in de handleiding en 
voer de beschreven handelingen uit. 

16. Als de monsters in de vriezer hebben gelegen: Verhit in de dry block heater de monsters opnieuw 
2 tot 5 minuten bij 95°C, samen met de actine en myosine standaard. De actine en myosine 
standaard krijg je van je docent in een epje. Houd de tijd bij. 

Als de monsters niet in de vriezer hebben gelegen: Verhit in de dry block heater alleen de actine en 
myosine standaard 2 tot 5 minuten bij 95°C. Houd de tijd bij. 

17. Een gel heeft tien ‘slotjes’. Slotjes zijn de ruimtes aan de bovenzijde van de gel waar je de 
monsters in kunt pipetteren. Bedenk in welk slotje je welk monster wilt pipetteren. Schrijf de 
volgorde op in de tweede tabel bij de resultaten. De actine en myosine standaard en de 
gewichtsstandaard zijn daar al ingevuld. 

18. Bij de resultaten staat ook een tekening van de gel (bladzijde 9). Nummer de slotjes in de 
tekening, zodat je weet waar je de monsters in wilt pipetteren. 

Let op. Je bent nu klaar om te gaan pipetteren. De polyacrylamidegel zit tussen twee plastic 
plaatjes. Een van de plaatjes is wat korter. Zorg bij het pipetteren dat je tegen de korte kant van 
je gel aankijkt (de korte kanten van de twee gels zijn in de cassette naar elkaar toe gericht). 
Zorg er bij het pipetteren voor dat de pipetpunt, net onder het vloeistofoppervlak, tegen het 
achterste plaatje aan komt. Je weet dan zeker dat het monster in het slotje loopt. 

19. De gewichtsstandaard krijg je van je docent in een epje. Pipetteer 5 µl gewichtsstandaard in 
het juiste slotje. 

20. Pipetteer 10 µl van de actine en myosine standaard in het juiste slotje. Gebruik hier weer 
een nieuw pipetpuntje voor. 

21. Pipetteer van elk eiwitmonster 10 µl in het juiste slotje (dus zoals je hebt aangegeven in de 
tabel). Gebruik voor elk monster een nieuwe schone pipetpunt. 

werk vanaf hier samen met je docent: 

22. Plaats het deksel op de tank en sluit de elektroden aan op de voeding: rood op rood en zwart 
op zwart. Zet het voltage op 200 V en laat de gel 30 minuten lopen. Als je goed kijkt dan kun je 
de bandjes van de gewichtsstandaard uit elkaar zien gaan. 

23. Haal na 30 minuten de stroom van de gel af door de voeding uit te zetten en de elektroden 
los te koppelen. Het deksel kan er nu af. 

24. Giet de elektroforesebuffer uit de tank. Open de groene kammen en haal de gels eruit. 
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D. KLEUREN 

doe deze stap samen met je docent  

25. Leg de gel neer met het korte plaatje naar boven. Haal voorzichtig de gelplaten uit elkaar. 
Hier kun je eventueel de groene spatel voor gebruiken die met de kant-en-klare gels worden 
meegeleverd. De plek waar je de plaatjes los kunt wippen staat met een pijltje aangegeven. Pas 
op, de gel blijft meestal aan één van de platen plakken.  

26. Laat de gel voorzichtig van het plaatje in een bakje met kraanwater glijden. Laat de gel 5 
minuten staan. Was de gel nog twee keer met kraanwater door de vloeistof er eerst uit te gieten 
en er dan voorzichtig weer nieuw kraanwater aan toe te voegen. Let op: giet nooit een straal 
water direct op de gel, want de gel is erg breekbaar. Het wassen van de gel zorgt ervoor dat de 
eiwitbandjes straks duidelijk zichtbaar zijn. 

27. Giet het water voorzichtig uit het bakje. Giet nu 50 ml kleuring (Bio-Safe coomassie) in het 
bakje. Om minder kleuring te hoeven gebruiken kunnen ook twee gels in een bakje liggen. 

28. Laat de gels minstens een uur in de kleuring staan. Zet het bakje met de gels en de kleuring 
hiervoor op het schudplatform. 

29. Giet de kleurvloeistof voorzichtig terug in een maatbeker. (Deze is eventueel nogmaals te 
gebruiken.) 

30. Giet – om te ontkleuren – lauwwarm water bij de gel. Zorg dat de gel helemaal 
ondergedompeld is. Laat de gel zo het liefst nog een paar uur staan op het schudplatform. Voor 
het beste resultaat (de scherpste bandjes) laat je de gel een hele nacht in het water staan. Zorg 
er dan wel voor dat de bakjes afgedekt zijn, bijvoorbeeld met vershoudfolie. Spoel de gel 
eventueel nog één of twee keer na. 

31. Als het goed is zijn de bandenpatronen op de gel nu goed te zien. Leg de gel voorzichtig op 
de lichtbak. 

32. Bekijk de gel. Maak een foto van de gel en print deze uit. Maak eventueel ook een schets van 
het bandenpatroon. 
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RESULTATEN 

1. Noteer in de tabel welk orgaan bij welke letter hoort. 

 Orgaan 

A  

B  

C  

D  

E  

 

2. Noteer in de tabel welk monster in welk slotje zit. De actine en myosine standaard en de 
gewichtsstandaard zijn al ingevuld.  

 

slot # volume (in µl) monster 

1  leeg 

2  leeg 

3 5 gewichtsstandaard 

4 10  

5 10  

6 10  

7 10  

8 10  

9 10 actine en myosine standaard 

10  leeg 
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VERWERKING 

A. MONSTERS NEMEN 

1. Noem twee dingen die je opgevallen zijn bij het maken van de snede in de buik van de vis. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Voel eens (met een handschoen aan) voorzichtig aan de verschillende organen van de vis. 
Zijn ze hard of zacht? Zijn ze hol van binnen? Schrijf op welke dingen je opvallen, of welke 
verschillen je ziet. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Kijk nog eens naar alle organen van de vis. In welke organen denk je spierweefsel (en dus de 
eiwitten actine en myosine) aan te treffen? En waarom? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



De Praktijk & Itsacademy  blz. 9 van 11 

B. ANALYSE VAN DE GEL 

Je hebt van vijf verschillende organen van een vis een eiwitprofiel gemaakt. Eerst heb je met 
een buffer de eiwitten uit het monster gehaald. Die eiwitten heb je met gelelektroforese van 
elkaar gescheiden op grootte. Om de grootte van de eiwitten in je monsters te kunnen bepalen 
heb je ook een gewichtsstandaard en een actine myosine standaard geladen. 

4. Bekijk de bandenpatronen van de monsters. Schrijf – op de geprinte foto – de namen van de 
organen (of de afkortingen) boven elk slotje. Schrijf ook op welke bandenpatronen horen bij de 
gewichtsstandaard en de actine myosine standaard. 

VERSCHILLEN IN GENEXPRESSIE 

5. Binnen één bandenpatroon zie je vaak bandjes van verschillende diktes. Welke verklaring 
kun je bedenken voor het feit dat sommige bandjes dikker zijn dan andere? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

6. Waarschijnlijk zie je bij sommige monsters maar weinig duidelijke bandjes, maar is de hele 
baan onder het slotje licht gekleurd. Bij welke organen of weefsels is dit te zien? Welke 
verklaring(en) kun je hiervoor bedenken? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

7. Het kan ook zo zijn dat in één of meerdere banen van de gel in totaal minder eiwitten te zien 
zijn dan in andere banen. Hier zijn ook verschillende verklaringen voor te bedenken. Noem er 
twee. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

8. Genexpressie bepaalt welke genen in de cel ‘aan’ en ‘uit’ staan, en ook hoe veel van elk eiwit 
gemaakt wordt. Leg uit hoe je deze twee kenmerken kunt terugzien in je resultaten. 

  

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………....
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ACTINE EN MYOSINE 

9. Bekijk het bandenpatroon van de gewichtsstandaard. Er zijn als het goed is tien 
verschillende bandjes te zien. Elk bandje staat voor een gewicht in kilodalton (kD). De figuur 
hieronder geeft aan met hoeveel kD elk bandje overeenkomt. Vergelijk de figuur met het 
bandenpatroon op jouw gel. Schrijf de gewichten bij de juiste bandjes op de (geprinte) foto. 

 
Figuur 5. De bandjes van de gewichtsstandaard. 

 

10. De actine myosine standaard heb je als het goed is geladen in het meest rechter slotje. 
Hierop zijn de volgende bandjes te zien: myosine heavy chain (210 kD), actine (42 kD), 
tropomyosine (35 kD), en drie myosine light chains (van 21 kD, 19 kD en 16 kD). Bekijk het 
bandenpatroon in het rechter slotje en kijk of je de bandjes daarop kan terugvinden. Neem de 
gewichten weer over op de foto. 

 

11. In welke monsters kom je de eiwitten actine en myosine tegen? En zijn de bandjes dik of 
dun? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Kloppen je waarnemingen met je verwachtingen (zie vraag 6 uit de voorbereidende les)? Zo 
nee, wat klopt er niet? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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13. Zijn er andere eiwitten die in meerdere organen voorkomen? Hoe groot zijn deze eiwitten 
(in kilodalton)? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

14. Als twee eiwitten precies even groot zijn, kun je dan eigenlijk met zekerheid zeggen dat het 
om dezelfde eiwitten gaat? Verklaar je antwoord. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………....  

 

15. Verschillen in genexpressie zijn ‘erfelijk’. Bij celdeling is het meestal zo dat bij de twee 
dochtercellen dezelfde genen ‘aan’ en ‘uit’ staan als bij de moedercel. Waarom is dat handig? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


