
Chemische 
Feitelijkheden

DNA is het molecuul van het leven. De code waarin 
alle instructies voor onze cellen wordt geschreven 
bestaat uit de letters A, C, G en T: de vier basen 

die de bekende wenteltrapstructuur van DNA vormen. Het 
lezen van die code komt neer op het bepalen van de basen-
volgorde, ook wel sequencing genoemd. Dit kunstje beheer-
sen biochemici al dertig jaar. Maar dan met relatief kleine 
genomen of met delen van grotere genomen. Ontrafeling 
van het menselijke DNA met drie miljard basenparen bleek 
heel wat moeilijker. In 1990 startte het eerste project om de 
sequentie van het menselijk genoom te bepalen. Sindsdien 
is de DNA-volgorde van liefst 95 procent van het menselijk 
genoom ontcijferd.
Het geheim van die ontcijfering is de polymerase ketting-
reactie (PCR), waarbij de DNA-bouwstenen zich vanzelf 
aaneen rijgen. In 1977 ontwikkelde Frederick Sanger een 
methode waarmee de volgorde waarin dit gebeurt kan wor-

den afgelezen met een kleurcode. De oorspronkelijke aanpak 
was langzaam en arbeidsintensief. Tegenwoordig moet alles 
sneller en goedkoper. Slimme trucs en krachtige computers 
maken dat de nieuwste sequencers een miljard basenparen 
per run analyseren in plaats van een paar miljoen. Kosten: 
bijna een miljoen euro voor een compleet humaan genoom. 
Het ultieme doel is die prijs omlaag te brengen naar duizend 
euro. Maar dat gaat nog wel even duren.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat zijn de bouwstenen van DNA en waarom 

willen we hun volgorde weten?
• De Basis: Hoe kom je aan DNA en hoe bepaal je 

vervolgens de volgorde van de basen?
• De Diepte: Moderne analyse- en computertechnieken 

maken DNA-sequencing steeds sneller en goedkoper. Hoe 
werkt dat?      |

Ontrafelen van de levenscode

dna 
sequenCing

dna 
sequenCing
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de Context strijd om vier letters

de Basis de code ontcijferen

de diepte nieuwe generatie sequencers
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2 3De ContextDe Context

DNA-helix met de broncode van het leven.

Van 95 procent van de basenparen in het menselijk dna kennen we 
inmiddels de exacte volgorde. dat hebben we vooral te danken aan het 

Human genome project en het amerikaanse bedrijf Celera.

D n a - s e q u e n C i n g  ChemisChe FeitelijkheDen  |  maart 2007

DNA wordt al in 1869 ontdekt, 
maar het zal nog tot 1952 duren 
voordat duidelijk is dat het mole-

cuul de drager is van alle erfelijke eigen-
schappen. Een jaar later ontrafelen James 
Watson en Francis Crick de chemische 
structuur van DNA. Onder meer op basis 
van röntgenanalyses uitgevoerd door 
Wilkins en Franklin postuleerden zij in 
1953 het wenteltrapmodel, gebaseerd op 
de dubbele helixstructuur.

Sindsdien staat DNA bekend als het 
instructieboekje voor het leven. De link 
met tekst of taal is makkelijk gelegd, 
omdat de code waarin de instructies zijn 
geschreven uit vier letters bestaat: A, C, 
G en T. Deze letters staan voor de vier 
basen (nucleotiden) waaruit DNA-mole-
culen zijn opgebouwd. Woorden in de 
DNA-taal bestaan uit combinaties van 
drie letters. En om de analogie verder 

door te voeren: deze drieletterige woorden 
vormen zinnen, de genen, die vertellen 
welke eiwitten een bepaalde cel moet pro-
duceren. Een gen codeert voor een eiwit. 
Alles wat cellen doen, staat beschreven in 
het DNA: welke cellen moeten groeien, 
en wanneer? Of welke cellen vormen een 
oog, en welke kleur heeft dat?

Het lezen van de codewoorden in DNA 
bestaat allereerst uit het bepalen van 
de basenvolgorde, ook wel sequencing 
genoemd. Dit kunstje beheerst men al 
dertig jaar. Frederick Sanger laat het in 
1977 voor het eerst zien bij het DNA van 
een bacteriofaag. De Britse biochemicus 
weet dan met de hand – dus zonder hulp 
van machines of computers – de volgorde 
te achterhalen van de 5375 basenparen 
van het micro-organisme. Hij ontwikkelt 
daartoe een methode om de ketengroei 
van DNA selectief te beëindigen, waarna 
hij via gel-elektroforese de basenvolgorde 
van de DNA-fragmenten bepaalt. Deze 
vondst werd in 1980 bekroond met een 
Nobelprijs. Sangers tweede overigens, 
want in 1958 won hij de prijs al voor 
onderzoek naar de eiwitstructuur van 
insuline.

Wedloop

Het duurt vervolgens nog tien jaar 
voordat het sequencen ook kennis 

oplevert over ons eigen genoom, want 
pas in 1990 start het eerste project om de 
basenvolgorde van het menselijke DNA 
te bepalen: het Human Genome Project 
(HUGO). De klassieke uitvoering van 
de Sanger-methode bleek geschikt voor 
bacteriële genomen tot zes miljoen basen-
paren, maar is tot dan toe nog nooit 
gebruikt voor zoiets groots als het men-
selijke genoom. Officiële doel van het 
drie miljard dollar kostende Amerikaanse 
HUGO-project is het begrijpen van het 
complete humane genoom. Bij de start 
denkt men dat het project vijftien jaar 
in beslag zal nemen. Het bedrijf Celera 
(afgeleid van het Latijnse woord voor snel) 
van de Amerikaanse onderzoeker Craig 
Venter begint in 1998 een project met 
eenzelfde doel als HUGO. Daarmee start 
een wedloop. Celera wil veel sneller en 

strijd om vier letters

in de kern van elke lichaamscel zit twee meter opgevouwen dna, 
verdeeld over 23 paar chromosomen. Het totale dna bestaat uit drie 
miljard basenparen (nucleotiden), waarin zich ongeveer 25.000 genen 
bevinden. genen zijn stukjes dna die coderen voor een bepaald eiwit. 
tussen de genen zit ‘junk’- ofwel ‘non-coding’ dna. 

nucleotiden (a, C, g en t) 
bestaan uit een deoxyribose 
(een suiker), een fosfaat-
groep en een base. 
Dna vormt bij kamer-
temperatuur een dubbele 
helix: de bekende wentel-
trapstructuur. hierin liggen 
de complementaire nucle-
otiden als paar tegenover 
elkaar (a - t en C - g).

organisme
aantal basenparen

jaar bijzonderheden

bacteriofaag Φ-X174
5375

1977
virus, eerste 

genoom

Pelagibacter ubique, 
1.300.000

2005
kleinste bekende 

DNA van een zelf-
standig organisme

Saccharomyces 
cerevisiae, 
12.100.000

1996
bakkersgist, eerste 

eukaryoot

Caenorhabditis 
elegans,  

97.000.000
1998

nematode worm, 
eerste meercellige

Arabidopsis thaliana, 
120.000.000

2000
zandraket, eerste 

plant 

Populus trichocarpa, 
480.000.000

2006
populier, eerste 

boom

Gallus gallus, 
1.000.000.000

2004 kip

Mus musculus, 
2.500.000.000

2002 muis

Pan troglodytes, 
3.100.000.000

2005 chimpansee

Homo sapiens, 
3.200.000.000

2006 mens

Amoeba dubia, 
670.000.000.000

2005
grootste bekende 

genoom
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een van de vervolgstudies van hugo is het 
internationale hapmap-project, dat in 2002 

van start ging. hapmap is een catalogus met 
veelvoorkomende genetische variaties in mensen. 
het gaat om snPs ofwel ‘snips’ (Single Nucleotide 
Polymorphisms), variaties van één basenpaar in 
het Dna van verschillende individuen. iemand kan 
een a hebben op een bepaalde plek in het genoom 
terwijl een ander individu op die plaats een g heeft. 

De catalogus beschrijft niet alleen de variaties zelf, 
maar ook waar deze in het Dna zitten en hoe ze 
voorkomen bij bevolkingsgroepen in verschillende 
delen van de wereld. Deze database moet een hulp-
middel worden bij het vinden van genen die een rol 
spelen bij gezondheid, ziekte, gevoeligheid voor 
medicijnen, enzovoort.             |

GeNetische pAtroNeN
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goedkoper – voor slechts 300 miljoen dol-
lar – het hele humane genoom sequen-
cen. Venter claimt bij aanvang dat dit hem 
slechts twee jaar zal kosten. 

Celera kan sneller en goedkoper sequen-
cen doordat men de klassieke methode 
verbetert en automatiseert. Het bedrijf 
beschikt over nieuwe en moderne DNA-
analysers. Minstens zo belangrijk is de 
computerprogrammatuur, waarmee het 
bedrijf een grote snelheidswinst weet 
te boeken door dertig tot vijftig miljoen 
sequenties tegelijk te analyseren. 

Ruzie

Er ontstaat discussie wanneer Celera de 
openbare resultaten van het HUGO-

project gebruikt, maar de eigen resulta-
ten niet toegankelijk wil maken. Terwijl 
dat eerder wél beloofd is. Celera wil de 
genen patenteren die het bedrijf tijdens 
het sequencen vindt om zo de investe-
ring in het dure gen-onderzoek terug te 

verdienen. In maart 2000 stelt president 
Clinton dat een genoomsequentie niet 
gepatenteerd kan worden en dat de infor-
matie vrij beschikbaar moet komen voor 
iedereen. De aandelen Celera kelderen 
en de Amerikaanse biotechsector verliest 
binnen twee dagen vijftig miljard (!) dol-
lar.

De DNA-analyses gaan ondanks de 
ruzie gestaag door. Al in 2000 is een klad-
versie van het humane genoom gereed. In 
februari 2001 publiceren de wetenschap-
pelijke tijdschriften Nature en Science 
tegelijkertijd een draft sequence waarin 
negentig procent van het genoom ontleed 
is. Nature publiceert de resultaten van 
het HUGO-project, terwijl Science kiest 
voor het uitbrengen van Celera’s artikel. 
Uiteindelijk lijkt de competitie beide pro-
jecten goed te doen. Binnen het publieke 
HUGO-project schaft het Amerikaanse 
onderzoeksinstituut MIT bijvoorbeeld 
nieuwe sequencing-apparaten aan waar-
mee de analysesnelheid met een factor 
vijftien wordt verhoogd. Het complete 
genoom is in april 2003 klaar en in mei 
2006 wordt de sequentie van het laatste 
chromosoom in Nature gepubliceerd. De 
onenigheid over de data duurt nog steeds 
voort.

echt compleet?

Overigens betekent compleet niet let-
terlijk dat álle ruim drie miljard 

basenparen van ons genoom nu bekend 
zijn. Schattingen lopen uiteen van 92 
tot 95 procent. Verschillende chromo-
soomregio’s blijken namelijk moeilijk te 
sequencen, bijvoorbeeld stukken DNA 
met veel herhalingen. Het baarde veel 
opzien dat menselijke eigenschappen, 
die zijn opgeslagen in de genen, maar 
een heel klein deel van het totale humane 
genoom uitmaken. Bij de start van HUGO 
schatte men zeker twee miljoen genen 
aan te treffen. De schattingen zijn meer-
dere malen bijgesteld en inmiddels gaan 

onderzoekers uit van 20.000 à 25.000 
genen. De rest van het DNA (omgerekend 
zo’n 96 procent) heeft een onbekende 
functie, populair aangeduid als ‘junk-
DNA’. Een betere term lijkt ‘non-coding 
DNA’, wat aangeeft dat het niet codeert 
voor de aanmaak van een eiwit. Niet 
iedereen gelooft namelijk dat junk-DNA 
helemaal geen functie heeft. Verspreid 
over het genoom liggen nog enkele tien-
tallen ‘gaten’, waarvan de DNA-volgorde 
de komende jaren nog achterhaald moet 
worden. Onderzoekers verwachten niet 
dat die onbekende stukken ook genen 
bevatten, maar dat is niet zeker.

Het ophelderen van de basenvolgorde in 
het menselijk DNA is een hele prestatie. 
Desondanks weten we eigenlijk nog niet 
veel meer dan vijftien jaar geleden. Zoals 
een onderzoeker van MIT het stelt: ‘We 
hebben nu een lijst met onderdelen. Als 
je alle onderdelen van een Boeing 747 zou 
bestellen weet je al een heleboel over het 
vliegtuig. Maar je kan het waarschijnlijk 
niet in elkaar zetten, laat staan dat je 
begrijpt waarom het ooit zal kunnen vlie-
gen.’           |
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opGehelDerDe GeNomeN

Het ACGT van de mens.
iStockphoto, Vasiliy Yakobchuk
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de vier basen waaruit dna bestaat kunnen zichzelf als kralen aaneen rijgen. 
tenminste, onder de juiste omstandigheden. de sequentietechniek waarmee de 
basenvolgorde wordt bepaald maakt heel handig gebruik van deze eigenschap.
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DNA zit in alle cellen van euka-
ryoten, organismen waarvan de 
cel een kern bevat. Het eerste 

genoom dat in de jaren zeventig werd 
opgehelderd was van een bacteriofaag 
(een klein virus in bacteriën) en bestond 
uit iets meer dan vijfduizend basenparen. 
Heel andere koek dan het menselijke 
DNA, dat ruim drie miljard basenparen 
telt. Bij de start van het Human Genome 
Project (HUGO) in 1990 was nooit eerder 
zo’n groot genoom opgehelderd.

Uiteraard was voor het HUGO-project 
menselijk DNA nodig. Wiens DNA werd 
eigenlijk gebruikt? Om privacy-redenen is 
dat nooit onthuld. Als iemands persoon-
lijke genenkaart bekend is, valt immers 
ook veel af te leiden over lichamelijke 
eigenschappen en zelfs ziekten. Tijdens 
de genoomwedloop werd DNA verzameld 
van enkele tientallen individuen die ano-
niem bleven. Al is het algemeen bekend 
dat ook Craig Venter, de baas van Celera, 
DNA afstond voor de sequentieanalyses 
binnen zijn eigen bedrijf. 

Het is het eenvoudigst om DNA te 
winnen uit zaadcellen – maar die heeft 
alleen een man – of uit rode bloedcellen. 
Met moderne technieken kan men tegen-

tiden. Deze ketenverlenging (extensie) 
vindt plaats onder invloed van het enzym 
polymerase en start als het mengsel weer 
is verhit tot 72 °C. De andere helft van de 
template wordt base voor base aaneenge-
regen: dit kan maar op één manier, omdat 
adenine (A) alléén tegenover thymine 
(T) kan binden en guanine (G) alléén 
tegenover cytosine (C). Hierbij ontstaat 
weer dubbelstrengs DNA en dat is een 
kopie van het oorspronkelijke DNA. De 
oplossing bevat dan twee maal zoveel van 
het gewenste DNA. Door de drie stappen 
een aantal malen (bijvoorbeeld dertig) te 
herhalen, groeit de hoeveelheid gewenst 
DNA exponentieel.

SangeR-methode

Voor het sequencen wordt hetzelfde 
DNA-kopieerprincipe gebruikt, maar 

Sanger bedacht een methode om het oor-
spronkelijke DNA te vermenigvuldigen 
in de vorm van heel veel kleine deelfrag-
menten. Dat gebeurt met de zogeheten 
ketenterminatietechniek. Door naast de 
‘gewone basen’ (deoxynucleotiden) een 
klein percentage chemisch afwijkende 
nucleotiden toe te voegen, kan de keten-
groei worden gestopt. Deze chemische 
variant, de dideoxynucleotide, lijkt pre-
cies op een gewone nucleotide, maar 
heeft geen 3’-hydroxygroep, waardoor aan 
deze bouwsteen geen volgend nucleotide 
kan worden gekoppeld en de ketengroei 
stopt. 

Bij het sequencen wordt  aan het reactie-
mengsel behalve de gewone DNA-bouw-
steen ongeveer vijf procent van de spe-
ciale variant toegevoegd. Deze dideoxy-
nucleotiden fungeren als ‘ketenstoppers’ 
waardoor allemaal kleine stukjes van het 
oorspronkelijke DNA ontstaan. De clou is 
dat de meeste nucleotiden van het gewone 
type zijn en slechts een kleine minderheid 
dideoxynucleotiden. Ter verduidelijking 

woordig ook DNA halen uit de meeste 
andere lichaamsmaterialen, zoals haar of 
huid. Voor een DNA-analyse volstaat een 
heel kleine hoeveelheid van één picogram 
ofwel 10-12 gram DNA.

KRalen Rijgen

Een DNA-sequentieanalyse is geba-
seerd op de polymerase kettingreactie, 

vaak afgekort als PCR (polymerase chain 
reaction). Het is een manier om een 
kleine hoeveelheid DNA te vermenigvul-
digen naar een grote hoeveelheid identiek 
DNA. Dit proces heet amplificatie. Onder 
invloed van het enzym polymerase wor-
den de losse basen (A,C,G en T) aan elkaar 
geregen in precies dezelfde volgorde als in 
het oorspronkelijke DNA. De amplificatie 
vindt plaats in drie stappen. In de eerste 
stap wordt door verhitting (94 °C) het 
voorbeeld-DNA gedenatureerd waarbij de 
dubbele helix uiteenvalt in twee enkele 
ketens. Dat zijn de zogeheten templates. 
In de tweede stap vindt, na afkoeling 
tot 37 °C, hybridisatie plaats waarbij een 
klein stukje hulp-DNA, de primer, aan de 
template wordt gekoppeld. De primer is 
nodig om een beginnetje te maken voor 
de derde stap, het rijgen van de nucleo-

Z e l F  D N A  i s o l e r e N

thuis experimenteren met dna? Volg dan de onderstaande stappen.
• Doe 100 gram spliterwten (het kan ook met spinazie, kippenlevertjes, aardbeien of broccoli) in een blender
• Voeg een mespuntje zout en 200 ml (1 glas) water toe en mix 15 seconden (hoogste stand). je hebt nu 

erwtencellen-soep
• Zeef de soep in een kopje en voeg 2 eetlepels vloeibare zeep toe
• meng door even met het kopje te zwenken en laat 5-10 minuten staan
• schenk de mix in reageerbuisjes of andere kleine glazen potjes, elk ongeveer 1/3 vol
• Voeg als enzym een middel toe dat vlees mals maakt, dat kan ook ananassap of 

contactlensvloeistof zijn
• Voeg voorzichtig een laagje alcohol (70-95% isopropylalcohol of ethanol) toe 

zodat het bovenop de erwtenmix blijft staan
• Dna zal als een witte draderige smurrie naar de alcohollaag gaan. gebruik een 

houten stokje om het uit het buisje te halen

de code ontcijferen

Bron: http://learn.genetics.utah.edu/units/activities/extraction/
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nemen we het dideoxynucleotide van thy-
mine als voorbeeld. Tijdens de ketengroei 
zal wanneer een T nodig is meestal een 
gewone deoxy-T worden gebruikt. Onder 
invloed van polymerase gaat de keten-
groei dan gewoon verder. Echter in vijf 
procent van de gevallen krijgt het enzym 
te maken met een dideoxy-T, waarna de 
ketengroei stopt. Vroeger of later zullen 
alle kopieën afgesloten worden met zo'n 
T. Wat resulteert is een mengsel gekopi-
eerde DNA-fragmenten met allerlei ver-
schillende lengtes, die allemaal een T op 
het eind hebben. Door die fragmenten via 
elektroforese op lengte te scheiden, kan 
worden afgeleid  op welke plekken een T 
zat in de oorspronkelijke DNA-keten. Als 
bij de scheiding bijvoorbeeld blijkt dat er 
ketens bestaan van 3, 9, 15 en 22 nucleo-
tiden lang, dan zat in het oorspronkelijke 
DNA op al die plaatsen een T.

De werkelijkheid is nog wat ingewikkel-
der. Dan zitten er immers vier verschil-
lende ketenstoppers in het mengsel. Om 
ze van elkaar te kunnen onderscheiden 
worden ze voorzien van een kleurlabel. 
Wanneer de DNA-fragmenten op lengte 
zijn gescheiden zijn de vier verschillende 
nucleotiden met behulp van een laser te 
achterhalen. Aan de hand van de kleur 
kan worden afgeleid welk nucleotide op 
welke plek zit.

puzzelen

Deze Sanger-methode is uitstekend 
geschikt om in DNA-fragmenten 

van maximaal zo’n 700 basenparen lang 
de sequentie te bepalen. Maar hoe moet 

dat nu met het humane genoom dat maar 
liefst drie miljard basenparen lang is? 
Voor deze geweldige uitdaging stonden 
de onderzoekers toen ze zich stortten op 
het humane genoom project. In feite zijn 
er twee benaderingen toegepast, de ene 
is gevolgd door het publieke HUGO-pro-
ject en de andere door het commerciële 
Celera-project. In het eerste geval heb-
ben de onderzoekers het hele humane 
genoom in stukken verdeeld van zo’n 
100.000 tot 300.000 basenparen. Van elk 
deelfragment zijn in bacteriën duizenden 
klonen gemaakt: zogeheten BAC-klonen 
(Bacterial Artificial Chromosome). Op 
deze wijze is een grote BAC-bibliotheek 
opgezet en deze klonen zijn afzonderlijk 
gesequencet. BAC's zijn echter nog veel 
te groot om in één keer te sequencen. 
De zogeheten shotgun methode bracht 
de oplossing. Hierbij wordt BAC-DNA 
vooraf gefragmenteerd tot kleinere delen, 
die simultaan worden gesequencet. In 
een volgende stap moet dan de basenvolg-
orde in de afzonderlijke fragmenten weer 
als een puzzel in elkaar gelegd worden 
om de volgorde in de oorspronkelijke 
BAC op te helderen. Voor het leggen van 
deze puzzel zijn computerprogramma’s 
ontwikkeld. 

De Celera-benadering is nog veel com-
plexer, omdat de onderzoekers niet uit-
gaan van BAC-klonen, maar in één keer 
het hele humane genoom sequencen met 
behulp van de zogeheten whole-genome 
shotgun methode. Deze aanpak  bespaart 
veel werk en tijd, maar levert natuur-
lijk een veel ingewikkelder puzzel op. 

computer vertaalt 
gel in DNA-code

primer

primer

primer

dubbelstrengs DNA

enkelstrengs DNA

primer-DNA als 
begin ketengroei

kopieën DNA-
fragmenten met 
ketenstopper op 
het eind

scheiding DNA-fragmenten van verschil-
lende lengte met gel-elektroforese

A
C

G
T

DNA-bouwstenen: deoxynucleotiden met 
5% ketenstopper (dideoxynucleotiden)

resulterende gel: elke kleur komt overeen 
met een van de vier bouwstenen gedecodeerd DNA
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BAseNvolGorDe AFleZeN

Vergeleken met een gewone legpuzzel 
komt het erop neer dat als onderzoe-
kers in het HUGO-project 1000 puzzels 
van elk 500 stukjes in elkaar leggen, de 
Celera-onderzoekers in een keer een puz-
zel van 500.000 stukjes leggen. Dankzij 
zeer krachtige computers en software zijn 
ze daar toch in geslaagd.         |

De volgorde waarin de letters en woorden uit 
het Dna-alfabet gerangschikt zijn in mense-

lijk Dna is grotendeels gelijk. Van de drie miljard 
basenparen zijn er slechts drie miljoen voor ieder 
mens uniek. je kunt daarmee dus onderscheid 
maken tussen individuen – net als bij een vinger-
afdruk. De techniek wordt dan ook Dna-fingerprin-
ting genoemd. Centraal bij deze techniek staat het 
zogenaamde junk-Dna of non-coding Dna. junk-
Dna heeft veel herhalende patronen, zogenaamde 
short tandem repeats (str’s). Dit zijn stukjes 
Dna van twee tot tien bouwstenen met dezelfde 
volgorde die herhaald voorkomen, bijvoorbeeld: 
aatCaatCaatCaatCaatC. het aantal herhalingen 
binnen zo’n str is voor ieder individu verschil-
lend. 
De basenvolgorde wordt op een gel vastgesteld en 
hiervan wordt een foto gemaakt. De verschillende 
gescheiden bandjes zijn te zien als donkere streep-
jes. De analyse geeft zodoende een ‘streepjescode’ 
voor een persoon. Deze code wordt vergeleken met 
die van een familielid, of bij forensisch onderzoek 
met het Dna van een misdadiger. Zo kan de identi-
teit van de onbekende persoon worden vastgesteld. 

De kans dat er twee mensen (die niet direct familie 
van elkaar zijn) hetzelfde Dna-profiel hebben, is 
ongeveer één op de miljard. omdat de streepjes-
code komt uit een stuk Dna zonder genen zegt het 
overigens helemaal niets over de eigenschappen 
van die persoon.              |

DNA-FiNGerpriNt
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al in 1990 voorspelden insiders dat de dna-technologie een hoge vlucht zou nemen, 
waardoor het sequencen van dna steeds sneller en goedkoper zou worden.  

die voorspelling kwam uit. toch lijkt het duizend dollar genoom nog ver weg.

nieuwe generaties 
sequencers
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In 1998 was het HUGO-project al acht 
jaar onderweg, maar waren er wereld-
wijd nog maar 200 miljoen basenpa-

ren geanalyseerd. Oorzaak: de klassieke 
sequentiemethode was erg tijdrovend en 
arbeidsintensief. Met de techniek konden 
in het begin slechts zes tot acht monsters 
tegelijk geanalyseerd worden in 32 laan-
tjes (acht monsters keer vier basenparen). 
De monsters zelf waren ieder zo’n 100 tot 
200 basenparen groot. Nadat de metho-
de was geautomatiseerd konden zestien 
monsters van ieder vierhonderd basenpa-
ren in één nacht gemeten worden.

Op zich een verbetering, maar met die 
snelheid zou het sequencen van het men-
selijk genoom nog steeds vele tientallen 

jaren in beslag nemen. Nieuwe technie-
ken waren dus hard nodig om de doelstel-
lingen van het HUGO-project te halen: in 
2003 drie miljard basenparen, meer dan 
honderd keer zoveel als er in alle jaren 
daarvoor waren gesequencet. Gelukkig 
kwamen die technieken er.

capillaiRe Scheiding

De introductie van capillaire sequen-
cers betekende al een grote stap 

voorwaarts. De gel-elektroforese stap, 
waarbij de DNA-fragmenten op lengte 
worden gescheiden, maakte plaats voor 
een capillaire elektroforese. Hiermee ver-
loopt het scheidingsproces veel sneller en 
met een veel hogere resolutie. Bovendien 

is capillaire elektroforese minder arbeids-
intensief omdat het gemakkelijk geauto-
matiseerd kan worden. Dat betekent snel-
heidswinst: alleen al in januari 2003 
analyseerde men op die manier binnen 
het HUGO-project anderhalf miljoen 
basenparen.

De eerste capillaire sequencer had één 
capillair dat, net als bij gel-sequencing, 
in drie uur tijd een sequentie van vijf-
honderd basenparen kon verwerken. 
Tegenwoordig bestaan er apparaten met 
96 capillairen die ongeveer twee uur 
nodig hebben om 96 monsters van elk 
achthonderd basenparen te sequencen. Er 
zijn ook langere capillairen op de markt, 
die in drie uur tijd DNA-fragmenten van 
duizend basenparen kunnen verwerken. 
De snelste machines lezen binnen een 
etmaal ongeveer 2,1 miljoen basen af. Om 
fouten uit te sluiten moet een analyse wel 
meerdere keren worden uitgevoerd; soms 
zelfs in zesvoud. Met deze snelheid duurt 
het sequencen van het menselijk genoom 
24 jaar.

paRallelle SyntheSe 

Sequencers gebaseerd op de polymera-
se kettingreactie met ketenterminatie 

gevolgd door DNA-fragment analyse (de 
Sanger-methode) zijn van groot praktisch 
nut, maar lijken inmiddels uitontwik-
keld. Voor een nieuwe stap voorwaarts is 
een nieuwe generatie sequencers nodig. 
Daartoe behoort de zogeheten ‘massief 
parallelle pyrosequencing’ techniek: ‘mas-
sief’ omdat het heel veel DNA-fragmenten 
kan analyseren (200.000 tot 400.000), 
‘parallel’ omdat dat allemaal tegelijk gaat, 
en ‘pyro’ omdat de ingebouwde nucleotide 
een lichtflits genereert. Het Amerikaanse 
bedrijf 454 Life Sciences ontwikkelde 
in 2000 de zogenaamde Sequencing-by-
synthesis technologie die gebaseerd is op 
pyrosequencing. Zowel de monstervoor-

Bij het veredelen van planten is het essentieel 
om snel te weten welk plantje bijvoorbeeld veel 

tomaten gaat geven en welke niet. genetici zoeken 
daarom naar markers die aangeven of een plant veel 
of weinig oogst gaat opleveren. Vaak is een verschil 
van één base al een aanwijzing voor een andere 
eigenschap. Zo’n afwijking in een base heet een snP 
ofwel Single Nucleotide Polymorphism. een manier 
voor het vinden van snP's is het ophelderen van het 
hele genoom van de tomaat, en dan voor elk plantje 
de hele sequentie bestuderen en kijken waar de snP 
zit. onhaalbaar voor plantenveredelingsbedrijven, 
want sequencing is een dure techniek.
het Wageningse biotechbedrijf keygene bedacht een 
slimme techniek om markers in een genoom op te 
zoeken zónder dat de hele Dna-sequentie bekend 
is: Amplified Fragment Length Polymorphism, kort-
weg aFlP. met deze techniek heeft keygene in 
komkommers drie genetische markers gevonden die 
verraden of een plant resistent is tegen een bepaald 
virus dat in spanje veel problemen veroorzaakt bij 
de komkommerteelt.                |

toptomAteN

foto: Bastienne Wentzel
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het sequencen van Dna is steeds goedkoper 
geworden. Bij de start van hugo schatte men 

de kosten voor een volledig humaan genoom op 
drie miljard dollar, ofwel een dollar per basenpaar. 
Dat is inmiddels afgenomen tot enkele centen per 
base: de kosten liggen tussen de vier en acht euro 
voor één monster van 500 basenparen. Voor een 
compleet menselijk genoom betekent dit dus 25 
tot 50 miljoen dollar. Veel goedkoper is de massief 
parallelle pyrosequencing: één run van 20 miljoen 
basenparen kost 5.000 euro; omgerekend 0,025 
cent per base ofwel 780.000 euro voor het hele 
menselijke genoom.
Daarmee heeft men het zogenaamde ‘duizend-
dollar genoom’, het sequencen van het menselijk 
genoom met één machine binnen een redelijke 
tijd voor duizend dollar, nog niet binnen hand-
bereik. Volgens de amerikaanse fabrikant applied 
Biosystems is daarvoor single molecule sequencing 
nodig. Deze techniek zal één Dna-molecuul kunnen 
analyseren – dus zonder de noodzaak van amplifi-
catie. naar verwachting zal het nog jaren duren 
voor deze methode op de markt komt. overigens 
heeft de amerikaanse x-Prize Foundation (bekend 
van de toeristische ruimtevaart) een prijs van tien 
miljoen dollar uitgeloofd voor het sequencen van 
honderd menselijke genomen binnen tien dagen. 
Voorlopig is dat nog onhaalbaar.             |

GoeDkoop GeNoom

bereiding als de daadwerkelijke sequen-
cing gaan bij pyrosequencing sneller dan 
bij gebruikelijke sequentiemethoden.

Het DNA wordt aan ultrakleine kraaltjes 
(beads) gebonden; aan elk kraaltje één 
fragment enkelstrengs DNA. Vervolgens 
wordt met behulp van de polymerase ket-
tingreactie dit DNA-fragment (van onge-
veer 100 basenparen lang) vermenigvul-
digd. Het kraaltje raakt vol met stukjes 
identiek DNA en wordt overgebracht naar 
een picotiterplaat met 1,6 miljoen gaatjes 
ofwel wells. Ieder kraaltje krijgt zijn eigen 
gaatje. Vervolgens laat men over de plaat 
een reactiemengsel stromen met één van 
de vier basen, zodat een koppelingsre-
actie kan plaatsvinden. Telkens als de 
base de complementaire base deteceert 
wordt die ingebouwd in de DNA-streng. 
Hierbij komt een serie chemische reac-
ties op gang, die eindigt met de omzet-
ting van luciferine in oxyluciferine. Dat 

gaat gepaard met een lichtflits, die wordt 
geregistreerd door een sensor. Daarna 
leidt men een mengsel met de volgende 
base over de plaat en begint het proces 
opnieuw. Van alle 1,6 miljoen DNA-frag-
menten wordt zo parallel en automatisch 
de volgorde bepaald. Per run van vijf uur 
kan deze techniek twintig miljoen basen-
paren analyseren – vijftig keer zo snel als 
de snelste capillaire sequencers. De aller-
nieuwste versie van deze machine kan 
nog eens vijf keer zoveel DNA tegelijk 
analyseren. 

Er bestaat ook een ‘niet-massieve’ versie 
van de pyrosequencing techniek. Die ana-
lyseert 96 monsters tegelijkertijd met een 
snelheid van één basenpaar per minuut. 
Deze aanpak leent zich goed om kleine 
verschillen tussen twee DNA-fragmen-
ten te achterhalen, terwijl de massieve 
methode geschikt is om snel een com-
pleet genoom op te helderen.

BaSe vooR BaSe

Snelheid is niet de enige belang-
rijke factor bij de keuze voor een 

bepaalde sequentiemethode. De pyrotech-
niek is zeer geschikt om snel een heel 
genoom van bijvoorbeeld een bacterie 
te analyseren, terwijl het met capillaire 
sequencing gemakkelijker is om speci-
fieke genen te analyseren die slechts 
uit honderden tot duizenden basenparen 
bestaan. Pyrosequencing kan bovendien 
problemen geven met homopolymeren: 
DNA met repeterende kopieën van een 
bepaalde base, bijvoorbeeld tienmaal A 
naast elkaar. In dat geval worden bij de 
inbouwreactie meerdere basen tegelijk 
gekoppeld. Het lichtflitsje waarmee dit 
gepaard gaat is evenredig sterker – bij het 
inbouwen van twee basen is het twee keer 
zo intens – maar het verschil bij zeven of 
acht basen is niet groot. De analyse van 
zo’n DNA-fragment is daardoor onnauw-
keurig.

Een oplossing voor dit probleem is een 
nieuwe techniek van het Amerikaanse 
bedrijf Solexa. De DNA-fragmenten wor-
den hierbij niet aan kraaltjes gebonden, 
maar aan een oppervlak en vervolgens 
vermenigvuldigd. Dit levert clusters 
DNA op met dezelfde basenvolgorde. 
Vervolgens wordt de Sanger-ketentermi-
natiereactie uitgevoerd, maar dan met 
een nucleotidenreagens van 100 procent 
gelabelde dideoxynucleotiden. Na aflezen 
van het label wordt de ketenstopper ver-
wijderd, waarna de volgende gelabelde 
base zich kan binden. Het DNA wordt 
op deze manier stap voor stap afgelezen. 

Ook homopolymeren kunnen hiermee 
nauwkeurig worden geanalyseerd. Naar 
verwachting kunnen met deze techniek 
tien tot veertig miljoen stukken DNA 
van 25 à 30 basenparen tegelijk afgele-
zen worden. Een andere nieuwe techniek 
is SOLiD (Sequencing by Oligonucleotide 
Ligation and Detection) waarmee per run 
veertig miljoen fragmenten van ieder 25 
basenparen kunnen worden uitgelezen. 
In totaal dus een miljard basenparen. Een 
nauwkeurige analyse van het hele men-
selijke genoom kost dan nog slechts een 
paar weken.          |
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De nieuwe generatie sequencers decodeert DNA 
duizenden keren sneller en duizenden keren 

goedkoper dan de klassieke sequencers.

Massief parallelle pyrosequencing van het Amerikaanse 
454 Life Sciences is een snelle techniek waarbij de 
DNA-strengen aan een kraal worden gebonden.

454 Life Sciences

Dat de eerste mensen uit afrika 
stammen is geen nieuws. maar hoe 
zijn ze vervolgens uitgezwermd over 
de aardbol, nadat ze zestigduizend 
jaar geleden het afrikaanse conti-
nent voor het eerst verlieten? De 
amerikaanse national geographic 
society probeert dit samen met 
iBm te achterhalen door genetische 
voetafdrukken in kaart te brengen. 
Binnen het zogeheten Genographic 
Project speuren zij naar markers in 
het Dna van Y-chromosomen en het 
mitochondriale Dna. mutaties in 
dit Dna zijn niet ontstaan door ‘ver-
menging’, omdat dit Dna alléén van 
vader-op-zoon of moeder-op-dochter 
wordt doorgegeven. het is de bedoe-
ling om het Dna van zeker 100.000 
mensen te verzamelen en analyse-
ren. het project startte in april 2005 
en zal vijf jaar duren. 

GeNetische voetAFDruk
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voor op sChool
 1. Waar staat de afkorting DNA voor? Wat betekent die naam? 

Waar staan de letters A, C, T en G voor? 
 2. A,C,T,G zijn basen. Geef aan waarop die basische eigen-

schap berust. Noteer een zuur-basereactie met een van de 
vier basen.

 3. Waardoor kan een T alleen met een A binden en een G 
alleen tegenover een C staan in de dubbele helix van DNA?

 4. Stel je start met één DNA-molecuul en je laat dat dertig maal 
de cyclus met PCR doorlopen. Hoeveel moleculen heb je dan 
verkregen?

 5. Voor de reactie waarmee DNA wordt vermeerderd of gese-
quencet is het enzym Taq polymerase nodig. Wat doet dit 
enzym? Waarom is juist dit enzym zo geschikt voor deze 
reactie?

 6. Bepaling van de ‘streepjescode’ gaat met behulp van gel-
elektroforese. Wat is de basis van deze techniek?

 7. Frederick Sanger kreeg ook de Nobelprijs voor onderzoek 
naar insuline. Uit hoeveel aminozuren bestaat dit eiwit? 
Geef de code (in A,C,T, G) voor een deel van de eiwitketen. 
Gebruik zonodig Binas tabel 70.

 8. Geef een argument voor verlening van patent op de genoom-
sequentie en een argument tegen.

 9. Geef aan hoe de ‘streepjescode’ gebruikt wordt in de civiele 
rechtspraak (dus niet alleen bij misdadigers in de strafrecht-
spraak).

 10. In DNA komt deoxyribose voor. In RNA ribose en in het 
‘stopnucleotide’ vind je dideoxyribose. Wat is het verschil 
tussen deze suikers? Beredeneer de oorzaak van de verschil-
lende activiteiten van deze moleculen.
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Moderne sequencer die gebruikt wordt bij het ontrafelen van de 
volgorde van basenparen in DNA.
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