
Moleculen in Leven
Eennit-module tussen levend en niet-Ievend
Cellenleven,maar de macromoleculenwaaruit ze opgebouwd zijn,niet.Hoe kunnen macromolecu-
lenaan de basis staan van alles wat er gebeurt in een systeem dat wij 'leven' noemen? Hoe kunnen
we inzichten in moleculaire levensprocessen gebruiken om de oorzaken van ziektes te begrijpen en
te zoeken naar oplossingen? Deze vragen staan centraal in de nit-module Moleculen in Leven die het
Junior College Utrecht samen met het Cancer Genomics Centre ontwikkeld heeft.
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Ontwikkelingen in de lifesciencesgaan
enorm snel. Tien jaar na het in kaart
brengen van de DNA-volgorde van het
heIemenselijke genoom, gloren beloftes
overop maat gemaakte medicijnen en
op DNAgebaseerde gezondheidsad-
viezen aan de horizon. Tegelijkertijd
moeten we vaststellen dat we pas aan
het begin staan van het ontrafelen van
deehemie in de levende eel. Het is voor

wetensehappers lastig grip te krijgen op
deeomplexe en dynamisehe moleeulaire
wereld in de eel. Het is dus niet vreemd

dat leerlingen, zelfs aan het einde van
het vwo, nauwelijks een beeld hebben

relatief eenvoudig moleeulair systeem
dat door een mutatie in het gen niet
goed werkt, wat de ziekte CF tot gevolg
heeft.

Tijdens de module verdiepen de leerlin-
gen zich in de moleeulaire oorzaak van
de ziekte CFom die kennis vervolgens
toe te passen in de slotopdraeht van de
module:

Alsjij onderzoeksgeldzoukrijgenomteon-
derzoekenhoeCFgenezenzoukunnenwor-
den,welkeaanpakvandeziektelijkt jou dan
hetmeestkansrijk?Leguit hoejouw aanpak
opmoleculairniveauzoumoetenwerken.
Aan de hand van het CF-voorbeeld wordt

Leerlingen hebben nauwelijks een beeld van wat zich op
moleculair niveau in een cel allemaal afspeelt

van wat zieh op moleeulair niveau in die
eel allemaal afspeelt. Maar dat kan door
deze module, waarin biologie en sehei-
kunde samenkomen, veranderen.

Taaislijmziekte
In de module vormt cystic fibrosis (CF),
ook wel taaislijmziekte genoemd, het
leidend voorbeeld. CFis een erfelijke
aandoening die veroorzaakt wordt door
mutaties in een gen. Gezonde slijmpro-
dueerende eellen, bijvoorbeeld in de
longen, besehikken over moleeulaire
pompen die ehloride-ionen vanuit de
eelnaar buiten brengen. Een hoge eon-
eentratie ehloride-ionen buiten de eel

zorgtvoor voldoende water in het slijm.
Werkt de ehloridepomp niet goed, dan
wordt taai slijm geprodueeerd. Dat leidt
tot problemen in longen, darmen en al-
vleesklier.Dit is een voorbeeld van een

in de module ook bij andere proeessen in
de eel, zoals deling, de vraag opgeroepen:
'wat gebeurt er dan preeies, op moleeu-
lair niveau?' Leerlingen weten dat de
ehromosomen tijdens de eeldeling pas
verdeeld worden als ze allemaal keu-

rig op een rijtje liggen, maar weinigen
vragen zich af hoe een eel 'weet' dat aIle
ehromosomen op hun plek liggen. Het
is voor leerlingen een enorme verras-
sing dat al het werk in de eel, dus ook
dit 'weten', door moleeulaire interaeties
tot stand komt. Seheikundige inzichten
zoals warmtebeweging van moleeulen,
ehemiseh evenwieht, covalente bin-
dingen en ladingsverdelingen blijken
ineens de basis van levensproeessen te
vormen.

Moleeulair biologen zien moleeulen als
onderdeel van moleeulaire meehanis-

Een moleculair machientje aan het werk:

eenmotoreiwit transporteert eenblaasje
over het celskelet.(Sceneuit de animatie

Inner life of the Cell van Biovisions,
http://multimedia.mcb.harvard.edu/)

-
men: ze vervullen funeties in samen-

werking met andere moleeulen. In de
module besehrijven we ze als concrete
'maehientjes' die 'samenwerken'. Vanuit
de seheikunde zijn we gewend om over
moleeulen te redeneren in termen van
chemise he reaeties die voortkomen uit

de eigensehappen van de moleeulen.
Maar ook het redeneren in termen van

funeties, iets dat je een typisehe 'biolo-
gen'-aetiviteit zou kunnen noemen, is
in deze module eruciaal. De kern van

de moleeulaire biologie, en daarmee
van de module, ligt in het redeneren
in termen van moleeulaire meehanis-
men. Daarvoor is zowel het ehemiseh

perspeetief (eigensehappen van mo-
leeulen) als het biologiseh perspeetief
(funeties van moleeulen) belangrijkI.
Bij elk proees dat in of door de eel wordt
uitgevoerd, moeten de leerlingen de
vraag gaan stellen: 'hoe zou dit door
samenwerking van moleeulen kunnen
plaatsvinden en welke eigensehappen
van moleeulen maken zulke proeessen
mogelijk ?'



Moleculen en erfelijke
eigenschappen
Op basis van de klassieke genetic a
ontwikkelen leerlingen gewoonlijk een
primitief genbegrip: er zou eenCF-gen
bestaan,also!er eengen in hetDNA zit dat
er voorgemaakt isom CFteveroorzaken.
Ein CF-gen zou niet 'krachtig' genoeg zijn,
om deziekte te veroorzaken.Immers,je zou
twee van diegenenmoetenhebben,want het
gen is recessiefZo'n beeld geeft weinig
inzieht in de moleeulaire oorzaak van
de ziekte en laat al helemaal niet zien in
welke riehting wetensehappers denken
om tot een mogelijke genezing van deze
ziekte te komen. Vergelijkbare beelden
vind je terug bij uitleg over erfelijke ei-
gensehappen als oogkleur ofhaarkleur,
maar ook in de veel gebruikte term
'borstkankergenen'. ZeUsals de werking
van DNAuitgebreid behandeld wordt
aan de hand van de proeessen transerip-
tie, translatie en replieatie, blijft het voor
leerlingen ontzettend lastig om de wer-
king van DNA te koppelen aan erfelijke
eigensehappen.- Je kunt deze moleculen in de cel

zien als concrete 'machientjes'

waaraan je functies kunt
toekennen

De boodsehap van deze module is fun-
damenteel anders. Het maakt de rol die

het DNA speelt in het funetioneren van
elke eel duidelijk door naar de mole-
eulaire proeessen in de eel te kijken.
Hoe wordt de informatie in het DNA

gebruikt door de eel? Daarmee wordt
duidelijk dat genen niet per individu
uniek zijn en niet sleehts voor erfe-
lijke eigensehappen en aandoeningen
zorgen. De leerlingen ontdekken dan
dat de informatie die ze bevatten wordt

gebruikt bij aIle levensproeessen, omdat
het DNA de aanmaak van de 'maehien-
tjes die het werk moeten verzetten'
eodeert en reguleert.

CF-expertopdracht
Deleerlingen verwerken de informa-
tie over DNA en eiwitten aetief, door
vragen, opdraehten en een praetieum.
Een belangrijke opdraeht is de expert-
opdraeht over CF.Elke groep moet zieh
inlezen in een onderwerp, als eiwittrans-
port en eiwitafbraak, en als 'experts' hun
bevindingen aan de andere groepjes ver-
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Postervan leerlingen

teIlen. In deze opdraeht komt naar voren
dat deze proeessen bij CFeen erueiale
rol spelen. De mutatie die de meeste
CF-patienten hebben, zou volgens de
theorie van transeriptie en translatie tot
eiwit leiden waarin een aminozuur ont-

breekt. De vraag is eehter wat er met dit
foute eiwit gebeurt. Vit experimenten is
gebleken dat dit gemuteerde eiwit nog
redelijk in staat is chloride te pompen.
Het wordt eehter niet naar de juiste plek
in het celmembraan getransporteerd,
omdat het voor die tijd al als 'fout'
herkend wordt door het afbraaksysteem
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Leerlingen presenterenen beoordelenelkaars posters.

van de cel en direct in de moleculaire

pruIlenbak belandt.

Posters
am te laten zien dat CFslechts een van
de vele onderwerpen is die je op mole-
culair niveau kunt uitwerken, geven we
de leerlingen de opdraeht ook een ander
onderwerp te kiezen en daarvan de mo-
leculaire mechanismen te ontrafelen. Zo
passen ze de verworven inzichten toe in
een nieuwe context. Ais afronding van
de module presenteren ze via een poster
hun resultaten aan elkaar. De leerlingen
kiezen een onderwerp uit een lijst on-
derwerpen waarvan op internet genoeg
informatie over de moleeulaire mecha-
nismen beschikbaar is. Ze leren ook iets

over het maken van een goede poster.
Ze moeten bijvoorbeeld aIle plaatjes en
schema's op de poster zelf tekenen en we
ontmoedigen het gebruik van tekstblok-
ken: ze moeten de informatie beknopt
weergeven op de poster. De poster en
de presentatie ervan worden door hun
medeleerlingen en de docent beoordeeld
met een cijfer.

Biologie- of nit-module?
Veel van de basistheorie over DNAen
eiwitten uit deze module zit in het
examenprogramma biologie vwo. Dat
maakt dat de module in biologie 6 vwo
gebruikt kan worden, al dan niet in
samenwerking met scheikunde. Maar
omdat de module onderwerpen uit de
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Walz of the polypeptides: kunstwerk door

Mara Haseline (2006) in de tuin van Cold

Spring Harbor Laboratory, USA.

Foto courtesy: Stan Grandstein.

biologie en scheikunde combineert
en dieper ingaat op de moleculaire
mechanismen dan voor het biologie-
programma nodig is, heeft Moleculen
in Levenals nIt-module een duidelijke
meerwaarde. Door de combinatie van
CFals leidend voorbeeld en de verschil-

lende onderwerpen die op de posters
aan bod komen orienteert hij leerlingen
op de rol van de lifesciences,bijvoor-
beeld bij het ontwikkelen van nieuwe
medicijnen. Daarmee slaat deze module
een brug tussen de theorie over DNA
en eiwitten enerzijds en de manier
waarop wetenschappers deze kennis
gebruiken om ziektes te begrijpen en te
zoeken naar oplossingen anderzijds. De
module laat de leerlingen zien welke
belangrijke vragen er allemaal nog om
een antwoord vragen en dat lifesciences
interdisciplinair, uitdagend en uiterst
relevant zijn.

De module is in 2008gecertificeerd voor
nIt. Het leerlingenmateriaal kan opge-
vraagd worden via www.betavak-nIt.nl.
Daar staat ook hoe je als docent kunt
komen aan de lerarenhandleiding,
PowerPoints en ander aanvullend les-

materiaal. Het m~taSteunpunt Utrecht
ondersteunt de module onder andere

met docentenworkshops, zie
www.betasteunpuntutrecht.nl.

In de module beantwoorden leerlingen de vraag: wat zou een mogelijke strategie voor

genezing van CF kunnen zijn? Om deze CF-vraag te beantwoorden moeten ze weten hoe

maeromoleeulen in de eel werken. Oat is de algemene doelstelling van de module.

Elk hoofdstuk heeft een titel die naar CFverwijst. Door een stuk algemene theorie in het

hoofdstuk te behandelen, kunnen de leerlingen aan het einde van het hoofdstuk de CF-

vraag uit de titel van dat hoofdstuk beantwoorden:

Noot

1. Zie ook Alberts, B. (1998). The Cell as a Collec-

tion of Protein Machines: Preparing the Next

Generation of Molecular Biologists. Cell, vol.

92,291 - 294 (6 feb. 1998).

* Marc van Mil werkt als promovendus aan

nieuwe strategieen voor genomics educatie.

De centrale vraag in zijn onderzoek is: welke

onderwijsstrategieen helpen leerlingen om een

beter beeld te krijgen in de moleculaire werking

van een levende eel?

* Ton van der Valk werkt als curriculumco-

ordinator bij het Junior College Utrecht en als

vakdidactisch onderzoeker bij het FIsme.
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Hoofd- CF-vraag Algemene vraag
stuk

Hele module: wat zou een Hoe werken de maeromoleeulen in
mogelijke strategie voor de eel en hoe gebruiken we die
genezing van CF kunnen inzichten om ziektes te begrijpen en
zijn? te zoeken naar oplossingen?

1 Wat gaat er fout bij een Wat gebeurt er in een eel? (afdalen
CF-patient? tot eelniveau)

2 Waarom produeeert een Hoe wordt het werk in eellen verzet?
CF-patient fout slijm?

3 Waardoor vormen eellen Hoe is de informatie voor eiwitten
sleehte ehloridepompen? geeodeerd?

4 Waardoor hebben ook Hoe wordt de informatie in het DNA
nieuwe eellen sleehte doorgegeven aan nieuwe eellen?
pompen?

5 Hoe zorgt een DNA-fout Hoe wordt de informatie in het DNA
voor foute ionkanalen? omgezet in eiwitten?

6 Waarom is de mutatie niet Wanneer wordt de informatie in het
in alle eellen erg? DNA omgezet in eiwitten?

7 Hoe werkt een ehloride- Hoe werken eiwitten?
ionenpomp?

8 Waarom ontbreken de Hoe komen eiwitten op het juiste
ehloride-ionenpompen? moment op de juiste plek in aetie?


