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Hoe beschadigt DNA door uv-straling?
thymine dimeer

Uv-straling heeft een hoge energie, die door DNA 
wordt opgenomen→ Thymine breekt daardoor met 
zijn complementaire base→ 2 thymine bindingen 
binden zo aan elkaar→ thymine dimeer. 

Dubbele binding bij de CH3-groep breekt open en 
bindt aan de C van de andere thymine→ er ontstaat 
zo een vierkant→ cyclobutaan. 

DNA kan nu niet (goed) meer afgelezen worden.

(Dit zou ook met cytosine base kunnen, dit komt 
alleen minder vaak voor).



Hoe beschadigt DNA door uv-straling?
vorming van radicalen

Uv-straling kan vorming van radicalen bevorderen→ 
dit zijn stoffen die erg reactief zijn en daardoor met je 
DNA kunnen reageren. Je DNA kan zo schade 
oplopen, wat ernstige gevolgen kan hebben. 

huid veroudering

Daarnaast kan uv-straling het elastisch bindweefsel in 
je huid beschadigen→ hierdoor veroudert je huid als 
het ware. Je krijgt dan rimpels en een stugge huid. 
Vooral UVA zorgt hiervoor.



Wat zijn de gevolgen van DNA-beschadiging?

● Verliest het vermogen om te delen, senescentie (verhoudering) 
● Cel gaat begaat apoptose, geprogrammeerde celdood
● Ongeremde deling, tumorvorming, kanker
● Evolutie 
● Reparatie moet niet perfect zijn



Hoe wordt UV-schade gerepareerd?  

Het DNA wordt hersteld m.b.v fotoreactivatie

● Het enzym fotolyase wordt geactiveerd 
door blauw/paars licht (350-500 nm)

● →  verbreekt covalente bindingen 
tussen thymine dimeren 

● →  weer twee aparte bazen

● Nog wel een probleem:

De mens kan dit niet :(     



Het nucleotide excision repair mechanisme 

Het enzym excinuclease snijdt 
een beschadigd fragment van 
het DNA af 

● hydrolyseert twee 
fosfodiësterbindingen

● polymerase plaatst 
gezond DNA fragment



Andere oplossingen
Tissue nano-transfection: herprogrammering van cellen: DNA wordt vervangen.

● Nanotechnologie
● huidcellen -> bloedvatcellen
● gewonde been van muis -> hersteld
● Ook Parkinson.
● Weefselherstel bij verouderd huid?

Bron: 
https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-bulletin/news/bio-focus-small-tissue-reprogramming-de
vice-designed-to-heal-damaged-tissues



Artificiële intelligentie
Computers -> AI -> Verschillende doeleinden.

● “Reparatie” (reconstructie) van nucleotiden.



Voorkomen is beter dan genezen

Mensen met donkere huidskleur: beter beschermd.

● Melanocyten produceren eiwit melanine.
● Beschermt lichaam tegen UV-straling.
● Meer melanine = minder schade.
● Pigmentkorrels groter.

● Deep fake in DNA -> effectievere manier 

aanmaak melanine?

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanocyt



voorkomen is beter dan genezen

zonnebrand

- bevat titanium/zinkoxide→ bevat 
nanodeeltjes die uv-straling weerkaatsen

- bevat uv-filters→ moleculen die 
schadelijke frequentie van uv-straling 
absorberen. 

Hierdoor komt minder schade op de huid→ 
lagere kans op uv-schade.


