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Lijst met gebruikte afkortingen:
A

= adenine

AD

= autosomaal dominant

AFP

= alfa foeto protein

AR

= autosomaal recessief

ART

= assisted reproduction technology

AS

= Angelman syndroom

AZ

= aminozuur

BMD

= Becker muscular dystrophy

bp

= basenparen

C

= cytosine

C

= vertegenwoordigt in de tabel van Mendeljev het element koolstof

CA

= congenitale afwijkingen

CF

= cystic fibrosis (mucoviscidose of taaislijmziekte)

CGH

= Comparative Genomic Hybridization

CL

= cleft lip

CLP

= cleft lip and cleft palate

cM

= CentiMorgan

CO

= Crossing over

CVS

= chorion villus sampling

DS

= dubbelstrengig

G

= guanine

G1

= gap 1

G2

= gap 2

Del

= deletie

DMD

= Duchenne muscular dystrophy

DNA

= deoxyribonucleïnezuur

dNTP
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edta

= deoxyriboNucleotide TriphosPhate
= ethyleendiaminetetraacetaat

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke ander wijze ook zonder voorafgaande schriflelijke toestemming van de uitgever.
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FISH

= Fluorescentie In Situ Flybridisatie

PCR

= polymerase chain reaction

H

= vertegenwoordigt in de tabel van Mendeljev het element waterstof

PGD

= preïmplantatie genetische diagnostiek

HCG

= humaan choriongonadotrofine

PHA

= PhytoHemAgglutinine

HD

= Huntington disease

PKU

= PhenylKetonUrie

HGP

= humaan genoom project

PWS

= Prader-Willi syndroom

FIFI

= hereditaire hemochromatose

RB

= retinoblastoom

IC

= imprintingscentrum

RE

= restrictie-enzyme

ICSI

= intra cytoplasmatische sperma injectie

RFLP

= restrictie fragment polymorfisme

ISCN

= international system for cytogenetic nomenclature

RNA

= ribonucleïnezuur

IUGR

= intra-uterine groei retardatie

rRNA

= ribosomaal RNA

IVF

= in vitro fertilisatie

RP

= retinitis pigmentosa

kb

= kilobasen (103 basen)

RT-PCR

= reverse transcriptase PCR

KCI

= kaliumchloride

S

= synthese

M

= mitose

SB

= Southern blot

Mat

= materneel

SNP

= single nucleotide polymorphism

Mb

= megabasen (106 basen)

T

= thymine

MD

= myotone dystrofie (type Steinert)

TF

= transcriptiefactor

MR

= mentale retardatie

TRE

= triplet repeat expansies

mtDNA

= mitochondriaal DNA

tRNA

= transfer RNA

mRNA

= messenger RNA

U

= uracil

MD

= musculaire dystrofie

UPD

= uniparentale disomie

N

= vertegenwoordigt in de tabel van Mendeljev het element stikstof

UV

= ultraviolet

NGS

= next generation sequencing

VCFS

= velocardiofaciaal syndroom

NMD

= non-sense mediated decay

VNTR

= variable number of tandem repeats

NMT

= normal transmitting male (bij Fragiele X syndroom)

WBC

= witte bloedcellen

Nm

= nanometer

WES

= whole exome sequencing

O

= vertegenwoordigt in de tabel van Mendeljev het element zuurstof

WGS

= whole genome sequencing

ORF

= open reading frame

UTR

= untranslated region

ORI

= origin of replication

OMIM

= online mendelian inheritance in man
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Les 1
CHROMOSOMEN EN CELDELING
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Bouwstenen van het menselijk lichaam
orgaan

weefsel

Onderdelen van de cel

CHROMOSOMEN

mitochondriën

■ “gekleurde lichaampjes”
chroma: kleur soma: lichaam
■ verschijnen tijdens de celdeling

Golgi
apparaat
kern=nucleus
cytoplasma

nucleolus

ribosomen (bolletjes)

endoplasmatisch reticulum
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Autosomen (1-22) en Gonosomen (X en Y chromosoom)

CHROMOSOMEN

46

7( \\ A
*ï

■ het menselijk genoom: 46 chromosomen
= 23 paar chromosomen
44 autosomen
2 geslachtschromosomen of gonosomen
1 paar: homologe chromosomen
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■ chromosomen worden gerangschikt in een chromosomenkaart of karyotype
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■ studie van chromosomen= cvtoqenetica
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Normaal mannelijk karyotype: 46, XY

CHROMOSOMEN
■ somatische cellen (alle cellen zonder de geslachtscellen):
46 chromosomen of 2n of diploid
1 geslachtscellen (eicel en zaadcel): 23 chromosomen of n
of haploid
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Normaal vrouwelijk karyotype: 46, XX
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Submetacentrische chromosomen
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Acrocentrische chromosomen

Metacentrische chromosomen

Tokimoto

METACENTRIC
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ISCN 1995 International System for Human Cytogenetic Nomenclature
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ISCN 1995 International System for Human Cytogenetic Nomenclature

ideogram = schematische voorstelling
van het karyotype

meest correcte
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Celdeling en mitose

celcyclus-interfase

Celdeling is van essentieel belang voor groei en
weefsel homeostase

rustfase G0/G1 of
voorbereiding op celdeling
geen DNA synthese
uren (10-12 hr) - jaren
voorbereiding op S-fase

2n=46

diploid state

S-fase (6-8 hr)(replicatie)
verdubbeling van het DNA
vorming van twee zusterchromatiden
blijven samen thv centromeer
G2-fase (2-4 hr)
verdere aanmaak RNA en eiwitten
celvolume neemt verder toe
voorbereiding op mitose en celdeling

sperm

proliferation
development

n=23

haploid state
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Celcyclus-S-fase

CELDELING

verdubbeling van het DNA
vorming van twee zusterchromatiden
blijven samen thv centromeer

S-fase (6-8 hr)

S
• El

@en t

14

■ mitose:

- somatische celdeling
- Idiploide moedercel -> 2 diploide dochtercellen

■ meiose:

- geslachtsdeling; reductiedeling
- vorming van de gameten of geslachtscellen
-1 diploide cel —> 4 haploide gameten

DE MITOSE

Mitose en meiose
Inzicht in het proces van mitose en meiose zijn van essentieel
belang voor een goed begrip van het optreden van
chromosomale defecten en de mogelijke overervingspatronen
bij dragers van chromosomale afwijkingen
Mitose is het strikt gereguleerd proces dat optreedt bij deling
van somatische cellen waarbij het erfelijk materiaal dat vooraf
verdubbeld werd, verdeeld wordt over twee dochtercellen
Meiose is het gecontroleerde proces dat optreedt tijdens de
vorming van de voortplantingscellen waarbij de homologe
chromosomen gescheiden worden

mitose en meiose zijn van essentieel belang in de ontwikkeling
en het voortbestaan van multicellulaire organismen en fouten
die optreden tijdens deze processen kunnen lethaal zijn of
leiden tot (ernstige) ziektebeelden

DE MITOSE

mitose

Profase

■ somatische celdeling

start mitose

■ bevruchte eicel —> volwassen individu
1 cel
1014 cellen

nucleolus desintegreert
chromatine condenseert
vorming mitotische spoelfiguur:
2 centrosomen migreren naar
tegengestelde polen van de cel
van waaruit microtubuli zich vormen

■ aantal chromosomen blijft constant
■ duur: ongeveer 1 hr
■ vóór de mitose bestaat elk chromosoom
uit 2 identische chromatiden (zusterchromatiden)
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mitose

mitose

Prometafase

Metafase
Metdphase

verdere condensatie chromatine

maximale condensatie chromosomen

chromosomen worden zichtbaar
nucleair membraan desintegreert
Vorming van de kinetochore =
Eiwitcomplex thv centromeren dat
vasthechtingsplaats vormt voor
spoeldraden

schikking in evenaarsvlak
chromosomenonderzoek gebeurt
tijdens late profase of vroege
metafase
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mitose

mitose

Prometafase

Anafase

verdere condensatie chromatine

start wanneer de zusterchromatiden
uit elkaar wijken

chromosomen worden zichtbaar
nucleair membraan desintegreert
Vorming van de kinetochore =
Eiwitcomplex thv centromeren dat
vasthechtingsplaats vormt voor
spoeldraden

vormen aldus onafhankelijke
dochterchromosomen die naar de
tegengestelde polen bewegen
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M-fase-samenvatting

mitose

Telofase

■ orofase:

- duplicatie en migratie van
centrosoom naar beide polen van de
cel
- verschijnen van chromosomen
- verdwijnen van nucleolus

■ metafase:

- verdwijnen van kernmembraan
- microtubuli op kinetochoren
- chromosomen naar evenaarsvlak

* anafase:

- cel rekt uit
- zusterchromatiden naar elke pool

■ telofase:

- chromosomen op plaats
- microtubuli verdwijnen
- vorming kernmembraan

■ cvtokinese:

- vorming van 2 dochtercellen
- chromosomen decondenseren
- vorming nucleolus

Tdophase
decondensatie van de chromosomen
M
I
T
0
S
E

vorming van nuciaire membraan
rond de beide dochterkernen
cel snoert in
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Cytokinese-celdeiing
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Mitose

Cytokinesis

Mldbody: re^ üii ol
micrr/lubule overlap
Centnole pair ir^rks
location of centra some
Re formalion ol
iiite'OlVti' i? array ol
micratubiiles ruclealed
by centrosomc
- Ennstriclcd reTiairs
ol polar spiodle
mcratubiiles
Conptoted rucloa'
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«i.rukd'^irR chronosomes

movie

http://wps.aw.com/bc iohnson humanbio 5/100/25621/6559194.cw/index.html
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DE MEIOSE

belangrijke gebeurtenissen tijdens mitose zijn:

Meiose 1

Meiose II

profase 1

profase II

vorming van de chromosomen door condensatie van
chromatine (profase)

metafase 1

metafase II

scheiding (segregatie) van zusterchromatiden naar de twee
dochtercellen (metafase - anafase)

anafase 1

anafase II

telofase 1

telofase II

eindresultaat: twee dochtercellen ontstaan uit één cel waarbij
het volledige erfelijk materiaal dat in de voorafgaande S-fase
getrouw werd gecopieerd doorgegeven wordt aan de
dochtercellen (telofase) (twee identieke 2n-cellen)
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DE MEIOSE
profase I

■ geslachtsdeling; reductiedeling

belangrijke verschillen met mitotische profase
onderscheid tussen 5 verschillende opeenvolgende fasen

■ vorming van geslachtscellen (gameten)

leptoteen: begin condensatie, zusterchromatiden worden net
zichtbaar

■ aantal chromosomen worden gehalveerd
diploid (2n) -> haploid (n)
■ meiose I: reductiedeling (scheiding van de homologe
chromosomen)
meiose II: cfr mitose (scheiding van de
zusterchromatiden)
s

• GO

0en

zygoteen: paring of synapsis van de homologe chromosomen,
vorming van synaptenomaal complex (belangrijk
voor latere recombinatie)
pachyteen: verdere condensatie, synaps is volledig, homologe
chromosomen worden zichtbaar als bivalenten,
tijdens deze fase treedt recombinatie op
(crossing-over=CO)
diploteen: na CO verdwijnt het synaptenomaal complex en
worden de chiasmata zichtbaar (50-tal)
djakinesis: maximale condensatie

________
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meiose I

Bivalent
• meiotic cohesin complex
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Profase I tijdens meiose I

MEIOSE I

Chiasma
Cytogenetisch zichtbare X-vormige
gebieden bij gepaarde homologe
chromosomen waar Crossing over
heeft plaatsgevonden

Q
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1 diploide cel —> 2 haploide dochtercellen
46 chr
23 chr
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meiose I

MEIOSE
Prophase II
Chro’nosomes
condense
iriwe
to meiaphasc pljic.

"

% f'

belangrijke gebeurtenissen tijdens meiose (meiose I) zijn:
Metaphase II

&

Kinelodiofe-J ailach
lo spmdle liben.
, -j .
Chromosomes line up •
on metaphase piale.
‘r'

vorming van haploïde gameten (n=23) uit diploïde
kiembaancellen (n=46)

2 haploide dochtercellen
23 chromosomen
elk met 2 chromatiden

Anaphase II
Si^lei chronwlids separate and move Ir
' opposite poleis as
separate cnrorrosomes.

segregatie van homologe chromosomen

Jp4
genetische recombinatie of meiotische crossing-over
Telophase II
J

Nuclear membr.inc foims arouiid dwomosonies and
chroniosomes uticoi. Nudeolus refwms

j

Rofannny riudeolirc ^

vtt.
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meiose I en II
prometafase I: nucleair membraan verdwijnt, spoelfiguur vorming,

kinetochoorvorming (1 per bivalent) en
vasthechting van bivalenten aan spoeldraden
metafase I: spoelfiguur is gevormd, bivalenten begeven zich naar

het evenaarsvlak
anafase I: disjunctie of segregatie van de respectievelijke

maternele en paternele homologe chromosomen voor
elk van de bivalenten
telofase I: twee haploïde sets van chromosomen groeperen zich

thv de tegengestelde polen van de cel
cytokinese: vorming van twee haploïde dochtercellen gevolgd
door korte meiotische interfase zonder S-fase!
meiose II: vergelijkbaar met de mitotische deling met uiteenwijken
van de zusterchromatiden en vorming van twee nieuwe haploïde
dochtercellen
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Fojr haploid cells lomi óller c\lokincr,ii.
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4
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, Nudedur.

4 haploide gameten
23 chromosomen
(1 chromatide)

humane oögenese
belangrijke gevolgenvandemeiose

4° week embryonale ontwikkeling: primordiale geslachtscellen
in endoderm van vruchtzak (buiten het embryo zelf)

■ doorgeven van genetisch
materiaal naar nakomelingen
- constant houden van het
genetisch materiaal generatie
na generatie

30-tal mitotische delingen vormen oögonia
3° maand: oögonia ontwikkelen zich tot primaire oöcyten (meesten
hebben profase I reeds aangevat)
oöcyten blijven in profase I tot de rijping van de follikel
snelle finalisatie meiose I en vorming secundaire oöcyt (ovum) en
1° poollichaampje
meiose II tot metafase tijdens ovulatie

genetische diversiteit

meiose II wordt pas vervolledigd bij fertilisatie met expulsie van het
2° poollichaampje tot gevolg

»E1

U
gametogenesebudemens

Ccnceplor

20-30 mitosen

oofionia

/

’■
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Soerna'cgmia
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Emoryonic

Eetal hlc

(3 mnd)

i 2n
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Primer*. 2
vpemijlocyly '

Prirar/

. 2n / wtyte

Sccondary

spermatoc/ti

\

Zygo’o 't'1

Spemia’o^oa
Sparindtogeiios'»
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humane spermatogenese

GAMETOGENESE BIJ DE MENS

4° week embryonale ontwikkeling: primordiale geslachtscellen
in endoderm van vruchtzak (buiten het embryo zelf)

Oögenese

6° week: migreren naar genitale groeven embryo: aanleg primitieve
gonade
mitotische delingen gevolgd door rustperiode
Aan begin puberteit: vorming spermatogonia via mitotische
delingen
primaire spermatocyt: gevormd door laatste mitotische deling
primaire spermatocyt ondergaat meiotische deling bij start puberteit

Spermatogenese

begin meiose

intra-uterien (1e trim)

duur meiose

12-45 jaar

60-65 dagen

aantal mitosen

20-30

aantal gameten
per meiose

1 eicel (3 poollichaampjes)

30-500

gametenproductie 1 per menstruele cyclus

secundaire spermatocyten: resultaat van meiose I
spermatiden: resultaat van meiose II - rijpen tot spermatozoa

-

-________________
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humane spermatogenese

23,X

23,Y
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30

vanaf puberteit

31

4 zaadcellen

100-200 miljoen per ejaculaat

Les 1

Chromosomen en celdeling
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit organen (zoals longen, hart, darmen, ...), die
op hun beurt weer zijn opgebouwd uit weefsels (de vier belangrijkste verschillende
weefseltypes zijn: bindweefsel, epitheliaal weefsel, zenuwweefsel en spierweefsel).
Deze weefsels zijn opgebouwd uit cellen (de kleinste bouwsteen van ieder lichaam).
Ons lichaam bevat in totaal zo’n 100 biljoen cellen (1014).

nuttige links

http://www.bioplek.org/

De periode tussen twee celdelingen
wordt de interfase genoemd.
Meestal wordt de celdeling uitgelegd
aan de hand van een cel met vier ot zes
chromosomen. In werkelijkheid bevatten
cellen van de meeste organismen veel
meer chromosomen.

Een menselijke cel is opgebouwd uit 2 grote delen, nl. de celkern (=nucleus) en het
cytoplasma. In het cytoplasma bevinden zich nog verschillende andere organellen of
onderdelen zoals mitochondriën, golgi-apparaat, endoplasmatisch reticulum,
ribosomen en peroxisomen.

Chromosomen
~m>rFi

@20l0gam9Cho«ei. :i

Voor het vak erfelijkheidsleer is de kern één van de belangrijkste onderdelen van de
cel. In de celkern bevindt zich namelijk een deel van het erfeliik materiaal.

H

• 123

0en t

De term ‘chromosoom’ is afgeleid van het Griekse chroma: kleur en soma: lichaam
en betekent dus ‘gekleurde lichaampjes’.
Op de chromosomen bevinden zich de genen of erfelijke factoren. De genen vormen
de eenheid van het erfelijk materiaal.
Het menselijk genoom bestaat uit 46 chromosomen (23 paar), 44 autosomen en 2
geslachtschromosomen of gonosomen. De chromosomen zijn gerangschikt in paren,
er zijn dus 23 paar verschillende chromosomen. Chromosoom 1 is het grootste
chromosoom, chromosoom 22 het kleinste. Van elk chromosoom zijn er dus 2
identische exemplaren. Eén paar identische chromosomen noemt men homologe
SDrgüIlosomen. Van elk paar chromosomen is één exemplaar afkomstig van de vader
Bn eén exemplaar van de moeder.

E
tJË
E
S
l

BS^-jflgche cellen (alle lichaamscellen met uitzondering van de geslachtscellen)
46 chromosomen (2n) en zijn dus diploid (2 sets van 23 chromosomen). De
bevatten slechts 23 chromosomen (n) en zijn dus haploid (1 set van

^er> kan de rhmm^
«oemt men
'"umosornen in kaart brengen. Een dergelijke chromosomenkaart
JS§§®ns grootte ?en -arvotvPe De rangschikking van de chromosomen gebeurt
P aats van het centromeer en het banderingspatroon. Het karyotype
^^^^■^terhr0rnale samenstelling van een individu weer. Het karyotype bij de
E even als 46.XY: het karyotype bij de vrouw als 46.XX.

33
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Cytogenetica is wetenschap die zich bezig houdt met de studie van de
chromosomen.

De celdeling

In ieder chromosoom onderscheiden we een korte arm (p-arm=petit) en een lange
arm (q-arm). Tussen de korte en lange arm bevindt zich een knikking of het
centromeer. De plaats van het centromeer varieert van chromosoom tot
chromosoom. Op basis van de lokalisatie van het centromeer kunnen 3 soorten
chromosomen onderscheiden worden:
• Metacentrisch: centromeer in het midden
• Submetacentrisch: centromeer meer naar het uiteinde toe
® Acrocentrisch: centromeer op het uiteinde (zeer korte p-arm)

We onderscheiden 2 soorten celdelingen, nl. de mitose en meiose.

De mitose is de somatische celdeling waarbij één diploide moedercel zich opsplitst
in 2 diploide dochtercellen. Het aantal chromosomen blijft dus constant (diploid)
tijdens de mitose. De mitose is de celdeling na de bevruchting. De bevruchte eicel
bevat immers al het erfelijk materiaal (46 chromosomen) en moet zich verder delen
voor groei en vorming van het volwassen individu (exponentiële toename van cellen;
1 cel -> 1014 cellen). Het proces van de mitose duurt 1 a 2 uur. Voor de mitose

Het uiteinde van een chromosoom noemt men de telomeren. De twee beentjes die
soms kunnen herkend worden in een chromosoom noemt men de
zusterchromatiden.
Een ideogram is een schematische weergave van elk chromosoom.
Voor het beschrijven van een karyotype wordt een internationale naamgeving
gebruikt, nl. de ISCN nomenclatuur, waardoor iedereen ter wereld dezelfde taal
spreekt als het over het interpreteren van chromosomenkaarten gaat.
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Iedere proliferende (delende) somatische cel (iedere lichaamscel, met uitzondering
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van de geslachtscellen) doorloopt een ceicyclus:
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1. Mitotische fase: duur: ongeveer 1 uur. Aan het begin van de mitose heeft elke cel
46 ontdubbelde chromosomen (2 zusterchromatiden). Aan het einde van de
mitose telt elke cel eveneens 46 chromosomen, echter elk chromosoom bestaat
dan slechts uit 1 chromatide.
2. G1-fase (Gap 1): duur: ongeveer 10-12 uur tot jaren. Decondenserende
chromosomen despiraliseren en zijn niet langer individueel herkenbaar. De kern
bestaat uit chromatine waarin de informatie van ieder chromosoom in enkelvoud
aanwezig is. Er is veel RNA- en eiwitsynthese als voorbereiding op de S-fase. De
cel groeit.
3. S-fase (synthese fase): duur: ongeveer 6-8 uur. Gedurende deze fase vindt
replicatie van het DNA en andere bestanddelen van de chromosomen plaats. Aan
het einde van deze periode bestaat elk chromosoom uit 2 zusterchromatiden.
4. G2-fase (Gap 2): duur: ongeveer 2-4 uur. RNA- en eiwit synthese worden hervat
ter voorbereiding van de mitose.
De totale ceicyclus duurt ongeveer 24 uur. De G1, G2 en S-fase vormen samen de
interfase.
Bij de cel in rust (= interfase, maw. geen celdeling) is het erfelijk materiaal in de kern |
amorf en spreekt men eerder over chromatine dan over chromosomen. Op n J
ogenblik dat de cel gaat delen (mitose) onstaat er een condensatie van het erfe 1

bestaat elk chromosoom uit 2 identische chromatiden (= zusterchromatiden) die zich
zullen splitsen tijdens de mitose. Op het centromeer bevinden zich 2 ovale
structuren, nl. de kinetochoren, die een rol spelen in de splitsing van de
zusterchromatiden en voor de vasthechting van de chromosomen op de
spoeldraden.
Het stadium tussen twee opeenvolgende mitosen noemt men de interfase. In de cel
kunnen we een nucleus en nucleolus onderscheiden. In de celkern (nucleus) bevindt
zich amorf erfelijk materiaal, de chromosomen zijn niet zichtbaar (chromatine). In het
cytoplasma verschijnt het centrosoom (2 centriolen en microtubuli, kleine
celorganellen van waaruit later de spoelfiguur gevormd zal worden).
Tijdens de M-fase kunnen verschillende fasen onderscheiden worden:

11 1. Profase: Het centrosoom splitst zich op in 2 centriolen (dochtercentrosomen) die
migreren naar de 2 polen van de cel. De nucleolus verdwijnt. De chromatine
compacteert en de chromosomen worden individueel zichtbaar. Elk chromosoom
bestaat uit 2 zusterchromatiden verbonden door een centromeer.
,n sommige handboeken en literatuur spreekt men soms ook nog over de
HH| P|"ometafase. Dit is een overgangsfase tussen profase en metafase.
etafase: De kernmembraan verdwijnt. In het cytoplasma wordt de spoelfiguur
HjgPrmd, de 2 centriolen bevinden zich in beide polen van de cel. De
^^^^■romosomen migreren naar het evenaarsvlak tussen de polen van de
Vanuit de centriolen worden microtubuli (=spoeldraden) gevormd die
hechten op de kinetochoor t.h.v. het centromeer van de chromosomen,
e 2 zusterchromatiden van elk chromosoom worden gescheiden. Door
HHEIsvI
016 microtukuli bewegen de 2 sets chromatiden van het
tfstand tus9
^ te9enover9este|de polen. De cel wordt langer (toenemende
1
ïe/cfese; DenmS^Ï polen van spoelfiguur) als voorbereiding op de celdeling.
>
^ Migratie van chromosomen naar de twee polen van de cel is
;
microtubuli verdwijnen. De kernmembraan wordt opnieuw
Kl De “'membraan snoert in.

materiaal in chromosomen.

:

:
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5. Cytokinese (celdeling): De kernmembraan is volledig en omringt de
decondenserende chromosomen. De nucleolus verschijnt opnieuw. De cel splitst

Dus 1 diploide cel (46 chromosomen) -> 2 haploide (23 chromosomen) dochtercellen
op einde van meiose I.

zich in 2 dochtercellen.
Interessante link op :

De tweede meiotische deling (meiose II) is vergelijkbaar met de mitose. Er is echter
geen voorafgaande S-fase. Tijdens de meiose II worden de zusterchromatiden van
de 23 chromosomen opgesplitst. Maw. uit 2 haploide dochtercellen (einde meiose I)
met 23 chromosomen, elk bestaande uit 2 chromatiden, worden 4 haploide gameten
met 23 chromosomen, bestaande uit slechts 1 chromatide, gevormd. In de meiose II
kunnen dezelfde opeenvolgende stadia als in meiose I worden onderscheiden, nl.
profase, metafase, anafase en telofase II (cfr. mitose).

http://wps.aw.com/bc johnson humanbio 5/100/25621/6559194.cw/index.html met
animatie.
De meiose is de geslachtsdeling of reductiedeling waarbij uit één diploide (2n) cel, 4

haploide (n) dochtercellen (gameten = geslachtscellen) gevormd worden. De meiose
is de celdeling nodig voor de bevruchting, nl. voor de vorming van de geslachtscellen
of gameten. Bij de meiose wordt het aantal chromosomen gehalveerd, wat
noodzakelijk is voor het constant blijven van het aantal chromosomen generatie na
generatie. We onderscheiden bij de meiose twee onderdelen, nl. meiose I en II:

Relano van de meiose
■/ Doorgeven van het genetisch materiaal naar de nakomelingen.
y Constant houden van het genetisch materiaal generatie na generatie
y Zorgen voor genetische diversiteit. Zonder rekening te houden met de Crossing
over kunnen er voor ieder chromosomenpaar 2 verschillende gameten ontstaan.
Voor 2 paren zijn er dat 4 enz. Voor n chromosomenparen kunnen dus 2n
verschillende gameten geproduceerd worden. Bij de mens bedraagt dit 223 =
8.388.608. Dit betekent dat bij de bevruchting 223 x 223 = 246 combinaties mogelijk
zijn. De willekeurige verdeling van de homologe chromosomen over de
dochtercellen noemt men de segregatie. Daarnaast zorgt de Crossing over tijdens
de profase I van de meiotische deling (meiose I) nog voor een enorme toenane
van diversiteit. Broers en zussen (uitgezonderd monozygote of ééneiige
tweelingen)
zijn dus nooit genetisch identisch.
■■ü

De eerste meiotische deling (meiose I) wordt ook de reductiedeling genoemd.
1. Profase I: onderscheid in 5 opeenvolgende stadia:
1.1.Leptoteen: De chromosomen condenseren, en de twee zusterchromatiden
worden net zichtbaar.
1.2.Zygoteen stadium: Er onstaat een alignatie (paring) van de homologe
chromosomen. De alignatie wordt ook synapsis genoemd. Twee homologe
chromosomen naast elkaar noemt men bivalenten.
1.3. Pachyteen stadium: De paring van de homologe chromosomen is voltooid.
De 2 homologe chromosomen bestaan elk uit twee zusterchromatiden. Het
lichtmicroscopisch beeld van ‘4’ zusterchromatiden naast elkaar wordt een
‘tetrade’ genoemd. De zusterchromatiden die aan de binnenzijde gelegen zijn
kleven aan elkaar waardoor uitwisseling van genetisch materiaal tussen de 2
niet-zusterchromatiden
optreedt.
Dit fenomeen
is
de
‘Crossing
over’(=meiotische recombinatie).
1.4.Diploteen stadium: De chromatiden zijn volledig zichtbaar. De homologe
chromosomen wijken uit elkaar, maar blijven op enkele plaatsen verbonden.
Deze X-vormige gebieden tussen de 2 niet-zusterchromatiden noemt men de
chiasmata. Een chiasma is dus de plaats waar de crossing-over heeft plaats

De gametoqenese bij de mens
= vorming van de geslachtscellen.

—irjMw.uidit! geslachtscellen van het vrouwelijk embryo (2n) gaan zich rond de
jjlweek van de zwangerschap in het ovarium ontwikkelen tot oögonia (2n). De
ggonia z'jn ongedifferentieerde primitieve eicellen. Na DNA synthese en deling

gevonden.
1.5. Diakinese: De chromosomen verkorten en verdikken verder tot maximale
contractie. De kernmembraan en nucleolus verdwijnen. De spoelfiguur wordt
gevormd en de microtubuli hechten zich aan de kinetochoren. Dit vormt de
overgang naar de metafase I.
2. Metafase /: De spoelfiguur is volledig.

De 2

homologe

chromosomen ■

(chromosomenpaar) bevinden zich in het evenaarsvlak.
3. Anafase I: De 2 homologe chromosomen wijken uit elkaar en migreren naar
tegenovergestelde polen.
. jS
4. Telofase I: migratie van chromosomen (bestaande uit elk 2 zusterchromatiden/ ^
volledig. Nieuwe kernmembranen worden gevormd.

«
:

onstaan hieruit de primaire oöcyten (2n) rond de 3de
wK^er®chaPsmaar|d. meer gespecialiseerde cellen die aan de meiose I zullen
■Ben-Do meiose I bij deze primaire oöcyten start reeds in de zwangerschap
stilgelegd in het diploteen stadium van de profase I (meiose I). Bij de
zijn er dus enkele miljoenen primaire oöcyten in het diploteen
Érot aanwezi9 in de ovaria. Tussen de geboorte en de puberteit gaat
Ig'O e deel van de primaire oöcyten verloren. Bij de puberteit (± 12 jaar)
i"™1™"
eerst één van de primaire oöcyten (die er dan nog over zijn) de

K
S
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eerste meiotische deling voltooien. De twee dochtercellen die daarbij ontstaan zijn
ongelijk van grootte. Eén van beide, de secundaire oöcyt, krijgt door
asymmetrische klieving of splitsing bijna al het cytoplasma. De andere, het eerste
poollichaampje, bevat nauwelijks meer dan een kern. Dit proces speelt zich af in
de follikel (in de eierstok of ovarium) die na het voltooien van de eerste
meiotische deling openbarst: de ovulatie of eisprong. De tweede meiotische
deling volgt alleen wanneer de secundaire oöcyt bevrucht wordt. In dit geval wordt
het cytoplasma opnieuw ongelijk verdeeld zodat het tweede poollichaampje
ontstaat. Als de secundaire oöcyt niet bevrucht wordt gaat deze verloren tijdens
de daaropvolgende menstruatiebloeding. Ongeveer 2 weken later zal een nieuwe
ovulatie plaats vinden. Dit cyclisch proces gaat door tot de menopauze, die bij de
meeste vrouwen optreedt rond het vijftigste jaar.
Gametoqenese bij de man: spermatoqenese
De primordiale geslachtscellen (2n) die al in de 8ste week van de embryonale
ontwikkeling in de testes aanwezig zijn ontwikkelen zich tot spermatogonia door
mitotische deling. Ook na de puberteit wanneer de spermatogenese begint
blijven de mitotische delingen continu doorgaan. Van de twee dochtercellen die
uit bepaalde spermatogonia ontstaan zal er één het cyclisch delingsproces in
stand houden, terwijl de andere zich verder ontwikkelt tot primaire spermatocyt
(2n). Deze primaire spermatocyten beginnen aan de meiose bij de aanvanq van
de puberteit. Bij de meiose I worden er uit één primaire spermatocyt 2 secundaire
spermatocyten (n) gevormd. Er is hierbij een gelijkmatige verdeling van het
cytoplasma. Uit elke secundaire spermatocyt worden bij de meiose II 2
spermatiden gevormd. Deze spermatiden ontwikkelen zich verder tot de rijpe
spermatozoa. Uit één primaire spermatocyt worden dus 4 spermatozoa gevormd.
Het ganse proces duurt ongeveer 60 dagen. Per ejaculaat of zaadlozing zijn
ongeveer 100-200 miljoen zaadcellen aanwezig.

Les 2

Chromosomale sandoeningen

Herhaald miskraam (> 3)
vroeggeboorte of doodgeboren kind met malformaties
"verklaarde mentale achterstand al dan niet met CA (MR/CA)

De toename van het aantal kinderen met chromosomale afwijkingen tgv meiotische
delingsstoornissen op oudere leeftijd van de vrouw kan worden toegeschreven aan
de extreem lange duur van het diploteen stadium (meiose I) bij de vorming van de
eicellen.
Bij de man begint de meiose daarentegen pas bij de puberteit en is dit een continu
proces tot aan de andropauze. Door dit continu proces is de spermatogenese echte
gevoeliger voor omgevingsfactoren als radiatie en toxische stoffen.
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fen^p?" Van chron'osomaal syndroom, 'chromosomaal'
Abnormale geslachtelijke ontwikkeling en functie

óAn van oudersdra(w<di > 351^' chrom afwbÜ vorig kind,
verhoogde triple^
Maliqnitpitcd ,
P’ HCG’ oestno1)’ nekoedeem
a"9nite,ten(zie volgende lessen)
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