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Aflevering 2 - Antibiotica en resistentie

Antwoorden

1. Antibiotica-makers
 
1a 

  bacteriën  schimmels

 celwand aanwezig? ja ja

 celkern aanwezig? nee ja

 prokaryoot / eukaryoot prokaryoot eukaryoot

 autotroof / heterotroof de meeste soorten zijn heterotroof heterotroof

1b Actinomycetales - orde

 actinomyceten - geslacht

 Saccharopolyspora - familie

 Saccharopolyspora erythraea - soort

1c Smalspectrum betekent dat het tegen een beperkt aantal soorten bacteriën werkt, terwijl breedspectrum tegen 
veel meer soorten bacteriën actief is.

1d Indien mogelijk kiest een arts voor smalspectrum, aangezien breedspectrum ook andere (goede) bacteriën in het 
lichaam kan vernietigen. Dit kan leiden tot neveneffecten.

2. Ziekenhuisbacterie
 
2a De huid en slijmvliezen vormen de eerste afweerlinie (mechanische afweer) tegen ziekteverwekkers. De bacterie 

weet die bij de meeste mensen niet te passeren, maar kan wel overleven op de huid.

2b Zodra een bacterie de eerste afweerlinie weet te passeren, bijvoorbeeld door een wondje in de huid, kan de bacterie 
zich manifesteren.

2c Een bacteriofaag is een virus dat een bacterie als gastheer gebruikt. Het genoom van de bacteriofaag integreert in 
het bacteriechromosoom, waardoor het DNA van de bacterie van samenstelling verandert. Deze verandering in 
samenstelling van het DNA kan leiden tot veranderingen in eigenschappen van de bacterie, met mogelijk resistentie 
tot gevolg.

2d Mogelijke antwoorden:

 mutatie - bij het kopiëren van het DNA treedt een mutatie op, waardoor het DNA van samenstelling verandert. 

 conjugatie - overdracht van DNA tussen twee bacteriën, van dezelfde soort of van twee soorten.

 transformatie - vreemd DNA uit de directe omgeving van de bacterie wordt door de bacterie opgenomen in het    
 eigen DNA.
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3. Slapende genen

3a Helpt bij het vormen van een eiwit – rRNA (ribosomaal RNA)
 Bevat informatie over de volgorde van aminozuren – mRNA (messenger RNA)
 Levert aminozuurmoleculen aan voor de eiwitsynthese – tRNA (transfer RNA)

3b 1 = promotor
 2 = operator
 3 = gen
 4 = repressor

 Uitleg: Bij transcriptie bindt RNA-polymerase aan de promotor (1) (de plaats waar RNA-polymerase kan binden aan 
een nucleotideketen). Vervolgens moet RNA-polymerase eerst langs de operator (2) voor het bij een gen (3) kan 
komen voor transcriptie. De operator kan een binding hebben met een repressor (4), waardoor RNA-polymerase niet 
verder kan en er geen transcriptie plaatsvindt.

 

3c De repressor heeft twee bindingsplaatsen: aan de operator en aan een inductor. Als er binding van een inductor met 
een repressor plaatsvindt, wordt de binding van de repressor met de operator verbroken. Vervolgens beweegt het 
RNA-polymerase verder langs de nucleotideketen naar het gen en kan er transcriptie plaatsvinden.
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