
SEQUENEREN 
HET BEPALEN VAN DE BASENVOLGORDE IN DNA 

 
Wetenschappers slagen er tegenwoordig in 
de erfelijke informatie in het DNA te 
“lezen”. In wetenschappelijke kringen 
wordt gesproken van DNA-sequenering. 
Het is hierdoor mogelijk geworden mutaties 
in het DNA rechtstreeks te gaan aantonen. 
Als gevolg daarvan kan men in de genees-
kunde heel wat ziekten, waaronder kanker, 
makkelijker vaststellen. De snelheid waar-
mee DNA-sequenering vandaag de dag ge-
beurt, wordt duidelijk geïllustreerd door het 
“Menselijk Genoomproject” dat tot doel 
had het gehele genoom van een mens te 
gaan sequeneren. Met deze opdracht kan je 
de boeiende techniek achter het sequeneren 
gaan verkennen in de klas: je gaat straks 
zelf sequeneren, maar dan met papieren 
DNA-stroken. Eerst moet je even stilstaan 
bij de theoretische achtergrond (zie verder), 
dan kan je echt aan de slag gaan. 
 
Globale aanpak van de opdracht 
De opdracht gaat erom het sequenerings-
proces te imiteren met papieren DNA-
stroken. In het eerste deel speel je de rol 
van DNA-polymerase, in het tweede deel 
de rol van elektroforese en van de weten-
schapper die de volgorde van de nucleoti-
den afleest  
 
De leraar verdeelt de klas in twee helften 
die elk hun eigen te sequeneren DNA-
dubbelhelix krijgen. Het doel van de 
opdracht is dat de ene helft van de klas de 
basenvolgorde van het DNA van de andere 
helft achterhaalt en omgekeerd. Elke helft 
van de klas doet eerst de sequeneringsreac-
ties op zijn eigen DNA-dubbelhelix. Om de 
opdracht vlot te laten verlopen, zal de leraar 
elke helft hiervoor in vier groepen verdelen 
(“stop A”, “stop C”, “stop G” en “stop T” 
genaamd). Elke groep imiteert dan de 
sequeneringsreactie met één van de vier 
mogelijke stopnucleotiden (dus dat wat er 
in één microbuisje gebeurt). Hierna 
wisselen beide helften van de klas hun 
fragmenten om, waarna een imitatie van 

een gelelektroforese kan gebeuren en het 
resultaat kan geïnterpreteerd worden. 
 
De werkwijze staat in detail vermeld op de 
instructiebladen die je krijgt. 
 
De bouw van DNA 
Zoals je reeds geleerd hebt, komt DNA in 
de cel voor als een dubbelhelix. Deze is 
opgebouwd uit twee lange DNA-strengen 
die als een dubbele spiraal rond elkaar zijn 
gewikkeld. Een DNA-streng is op zijn 
beurt een aaneenschakeling van vele 
nucleotiden. Er worden in het DNA vier 
nucleotiden onderscheiden die van elkaar 
verschillen doordat ze elk één van vier 
mogelijke basen bezitten (adenine, guanine, 
cytosine en thymine). 
 
De twee DNA-strengen in een dubbelhelix 
zijn aan elkaar gekoppeld door bindingen 
tussen de basen van hun nucleotiden. Men 
spreekt van complementaire basenparing, 
omdat hierbij dezelfde basen met elkaar 
“paren”: steeds een adenine met een 
thymine en een cytosine met een guanine. 
 
Aan een DNA-streng herkent men een 5’- 
en 3’-uiteinde. Je kan zien in onderstaande 
figuur dat de twee DNA-strengen in een 
dubbelhelix antiparallel liggen: waar de ene 
streng zijn 5’-uiteinde heeft, heeft de andere 
streng zijn 3’-uiteinde en omgekeerd. 
 



Eén wordt twee... 
In een levende cel zal het DNA in de 
celkern moeten kunnen verdubbelen, 
vooraleer een celdeling kan plaatsvinden. 
Dit proces wordt DNA-replicatie genoemd 
en speelt zich af in de S-fase tijdens de 
delingsrust (interfase). De twee strengen 
van de dubbelhelix zullen hiervoor deels 
loskomen van elkaar. Ze fungeren nu elk als 
een matrijs waarop een enzym, het DNA-
polymerase, een nieuwe DNA-streng zal 
synthetiseren. Losse nucleotiden die in de 
kern voorradig zijn, worden daartoe aan 
elkaar geregen tot een DNA-streng die 
complementair is aan de matrijsstreng. 
 
Wanneer onderzoekers in vitro (“in een 
reageerbuis”) met behulp van DNA -
polymerase DNA willen synthetiseren, 
warmen ze het DNA-mengsel op. Hierdoor 
komen de DNA-strengen van de 
dubbelhelices los van elkaar en ontstaan de 
nodige enkelstrengse matrijzen. Een eigen-
schap van het DNA-polymerase is dat het 
alleen kan starten met matrijzen die al over 
tenminste een kort gebied weer dubbel-
strengs zijn. Daarom maakt men kunstmatig 
een DNA-fragmentje van slechts enkele 
nucleotiden dat complementair is aan het 
randgebied van de matrijsstreng en daar zal 
binden (voorwaarde is wel dat je de 
basenvolgorde aan de randen van de 
matrijsstreng al kent). Op deze plaats wordt 
het DNA opnieuw dubbelstrengs. In het 
vakjargon noemt men deze korte DNA-
fragmentjes “ primers”, omdat ze ervoor 
zorgen dat het DNA-polymerase op deze 
plaats aan de slag kan gaan. Het polymerase 
zal nu aan het 3’ -uiteinde van de primer 
beginnen met de synthese van de nieuwe 
DNA-streng. 
 
Wetenschappers zijn er nu in geslaagd het 
hierboven beschreven proces op gecontro-
leerde wijze te onderbreken. Zoals we 
dadelijk zullen begrijpen is dit nodig om 
aan sequenering te kunnen doen. Er werden 
chemisch lichtgewijzigde nucleotiden ont-
wikkeld waaraan geen volgend nucleotide 
kan binden. Als een dergelijk gewijzigd 

nucleotide in de nieuwe DNA-streng wordt 
ingebouwd valt de synthese van deze streng 
stil. Zo’n nucleotide heet daarom een 
stopnucleotide. 
 
 
Gang van zaken bij het sequeneren 
Het is handig als je tijdens het lezen van 
volgend stukje tekst nauwkeurig de stappen 
uit de overzichtsfiguur volgt. 
 
Eerst worden er voldoende kopieën van het 
te sequeneren DNA aangemaakt. Tegen-
woordig gebeurt dat vaak met de 
polymerase-kettingreactie. Het DNA 
wordt vervolgens verdeeld over 4 micro-
buisjes (nr. 1 op figuur), waaraan ook 
DNA-polymerase, losse nucleotiden en 
primers worden toegevoegd. In elk buisje 
wordt daarbij één van de vier types 
stopnucleotiden aangebracht (nr. 2 op 
figuur). 
De reactie-omstandigheden worden nu 
zodanig gewijzigd dat achtereenvolgens het 
DNA enkelstrengs wordt gemaakt, daarna 
de primer kan binden en tenslotte het DNA-
polymerase kan starten (nr. 3 op figuur). 
 
Wat gebeurt er nu concreet in het 
microbuisje met bijvoorbeeld stopnucleoti-
de G? Telkens wanneer het polymerase een 
nucleotide G moet inbouwen, wordt ofwel 
een normaal nucleotide gebruikt waarna de 
synthese verder gaat, ofwel wordt een 
stopnucleotide gebruikt waarna de synthese 
stopt. De keuze gebeurt toevalsgewijs. Dit 
proces speelt zich af voor al de aanwezige 
matrijsstrengen. Het resultaat is dat 
sommige nieuw gevormde DNA-strengen 
kort zullen zijn, omdat al redelijk snel een 
stopnucleotide werd ingebouwd, terwijl 
andere langer zullen zijn (nr. 4 op figuur). 
 
Het globaal resultaat is dat het microbuisje 
fragmenten van verschillende lengte bevat 
die complementair zijn aan de oorspronke-
lijk matrijsstreng en allemaal eindigen met 
een stopnucleotide G. Een vergelijkbaar 
resultaat wordt verkregen in de andere drie 
microbuisjes. Omdat het polymerase soms
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aan het einde van een matrijsstreng komt 
voordat een stopnucleotide werd inge-
bouwd, komen ook in elke microbuisje 
enkele DNA-strengen voor die even lang 
zijn als de matrijsstreng en dus niet 
eindigen op een stopnucleotide. 
 
De fragmenten van elk microbuisje worden 
nu opnieuw enkelstrengs gemaakt en van 
elkaar gescheiden op basis van hun grootte. 
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van 
gelelektroforese, alhoewel tegenwoordig 
ook andere scheidingstechnieken voorhan-
den zijn. De DNA-fragmenten worden aan 
één zijde van een gel aangebracht. De 
inhouden van de verschillende 
microbuisjes worden naast elkaar op de gel 
aangebracht. Nu wordt over de gel een 
elektrisch veld aangebracht met de 
positieve pool aan de tegenoverstaande 
zijde. Het negatief geladen DNA zal 
omwille van dit elektrisch veld doorheen 
de gel migreren. De langere fragmenten 
zullen het daarbij lastiger hebben om zich 
door de gel te bewegen dan de kortere, 
zodat die minder ver komen dan de korte 
fragmenten. 
 
Er bestaan verscheidene technieken om de 
fragmenten in de gel uiteindelijk te 
visualiseren, zodat ze zichtbaar worden als 
onderscheidbare banden (nr. 5 op figuur en 
foto van een gel). 
 

Interpretatie 
De sequenering is daarmee zo goed als ten 
einde. Het kortste fragment dat op de gel te 
vinden is (onderste fragment op de gel), is 
in principe het fragment dat de primer 
bevat met één extra nucleotide (dus een 
stopnucleotide, waardoor de synthese hier 
stopte). Door te gaan kijken in welke laan 
dit voorkomt op de gel, weten we welk 
stopnucleotide ingebouwd werd op deze 
plaats. Zo weten we dan ook meteen welk 
nucleotide meteen achter de primer zit. We 
kunnen dit nu herhalen voor alle 
fragmenten die telkens één nucleotide 
langer zijn, totdat we bovenaan de gel 
zitten en de hele sequentie kennen van de 
DNA-streng (behalve de laatste nucleotide, 
nr. 6 op figuur). Door de regels van 
complementaire basenparing te gebruiken, 
is het dan een kleine moeite de 
basenvolgorde van de hele dubbelhelix te 
achterhalen (nr. 7 op figuur). 
 
          stop A    stop C   stop G      stop T 


