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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Wat is biochemie?

1.1.1 Algemene situering

Biochemie is de wetenschappelijke discipline die probeert het fenomeen ‘leven’ te ver-
klaren op moleculair vlak. Ze maakt gebruik van de methodieken en de terminologie 
van de scheikunde om verschillende aspecten van cellen en levende organismen te be-
schrijven en te begrijpen. De biochemie poogt antwoorden te bieden op vragen zoals 
‘Waaruit is het lichaam opgebouwd? en ‘Hoe werken de verschillende componenten 
van het lichaam?’ Het is een zeer praktisch gerichte wetenschap: in de biochemische 
laboratoria worden belangrijke technieken ontwikkeld die ook bijgedragen hebben tot 
de vooruitgang in andere takken van de levenswetenschappen, zoals celbiologie of 
immunologie. Biochemie heeft bovendien bijgedragen tot het begrijpen van ziektefeno-
menen zoals kanker en diabetes, en levert de kennis over enzymen die in industriële 
toepassingen worden gebruikt, onder meer voor de productie van biobrandstoffen of 
voor de synthese van geneesmiddelen.

Biochemie is een wetenschap die gebaseerd is op wat men ‘reductionisme’ kan noemen: 
het opdelen van het geheel in kleinere stukken om elk stukje apart te bestuderen. Con-
creet betekent dit dat we proberen om de individuele moleculen waaruit het lichaam of 
een cel bestaat, te isoleren om ze afzonderlijk te bestuderen, vanuit de veronderstelling 
dat wanneer de fysische eigenschappen en de chemische reactiviteit van elk van die 
individuele moleculen bekend zijn, we daaruit kunnen afleiden hoe die biomoleculen 
met elkaar samenwerken en interageren tot een grotere functionele eenheid. Bij uit-
breiding betekent dit dat we zo leren hoe de biomoleculen samen een organisme gaan 
vormen en het laten functioneren (figuur 1.1.).
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Figuur 1.1.  In de biochemie bekijken we in eerste instantie het organisme op microscopisch niveau: 
we proberen de werking van de kleinste componenten, individuele moleculen of supramo-
leculaire complexen, te begrijpen en zo informatie te verkrijgen over het functioneren van 
het organisme. Verstoringen in de correcte functie van moleculen kunnen leiden tot ziektes.

Ondanks die microscopische benadering is het essentieel dat de biochemicus het ge-
heel in beschouwing blijft nemen. We kunnen deze bedenking het best illustreren 
door te verwijzen naar het werk van een horlogemaker: wanneer een klok volledig 
ontmanteld wordt, kan je ze nog bezwaarlijk een klok noemen. Je kan er alleen nog 
iets mee aanvangen als alles weer in elkaar is gezet. Analoog kunnen we stellen dat 
informatie over een reeks individuele moleculen ons nog niet leert hoe een organisme 
kan functioneren. Daarom zal de biochemicus in het organisme nagaan wat er gebeurt 
als een bepaalde biomolecule veranderd of afwezig is. Meer concreet proberen we in 
de biochemie de structuur, de organisatie en de functie van levende materie te beschrijven. 
We beantwoorden vragen zoals:
– Wat zijn de chemische structuren van de bestanddelen van levende materie?
– Hoe interageren die bestanddelen met elkaar zodat ze ook supramoleculaire structu-

ren, cellen, weefsels tot volledige organismen kunnen vormen?
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– Hoe onttrekt de cel energie uit haar omgeving om in leven te blijven?
– Hoe kan een organisme informatie opslaan en doorgeven aan nakomelingen zoda-

nig dat ze zichzelf kunnen voeden en voortplanten?

Het antwoord op een deel van deze vragen is zo complex en zo omvangrijk dat daaruit 
nieuwe wetenschappelijke disciplines zoals de moleculaire biologie zijn gegroeid, die 
intrinsiek deel uitmaken van de biochemie maar die in veel opleidingen als een apart 
vak worden gedoceerd (figuur 1.2.). Bovendien is er een zeer groot raakvlak met andere 
disciplines, zoals genetica, celbiologie en fysiologie, waardoor een strikte scheidingslijn 
niet eenvoudig te trekken is. De hoeveelheid informatie die tegenwoordig beschikbaar 
is over biomoleculen, hun structuur en hun functie, is zo gigantisch dat het nauwelijks 
nog te overzien is. Hier is een grote rol weggelegd voor de bio-informatica, die moet 
helpen deze gegevens op een geordende wijze te structureren en raadpleegbaar te 
maken via publieke databanken op het internet en toe te passen in systeembiologie. 
Biochemie is een fundamentele wetenschap met implicaties voor en toepassingen in ge-
neeskunde en gezondheid en biodiversiteit. Dat wordt in dit handboek soms toegelicht in 
aparte stukjes aangeduid, respectievelijk met W, G en B.

Celbiologie

Biochemie Genetica

Moderne
Moleculaire

Biologie

Figuur 1.2.  Het samenbrengen van kennis uit diverse disciplines leidde tot de moderne inzichten over de 
levende materie: de moleculaire biologie.

Over het algemeen zul je in de meeste biochemiehandboeken drie deelluiken vinden:
– structurele biochemie van de bestanddelen van cellen in relatie tot hun functie;
– metabolisme, of het totaal aan chemische reacties die plaatsgrijpen in levende ma-

terie;
– de processen die verband houden met opslag en doorgeven van biologische informa-

tie.

In dit handboek besteden we vooral aandacht aan het eerste van die drie luiken. We 
bespreken dus de opbouw van biomoleculen en zullen een antwoord bieden op de vraag 
‘Waaruit is het lichaam opgebouwd?’ Daarbij zullen we aandacht besteden aan de 
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moleculen die instaan voor de structuur van de cel én aan deze die instaan voor de 
werking van de cel (eiwitten, lipiden, suikers, nucleïnezuren). We bekijken ook wat 
hun fysische eigenschappen en hun structuur zijn. Die structuur is immers onlosmakelijk 
verbonden met de functie van deze moleculen. Het begrijpen van de structuur is daarom 
essentieel om de biologische rol van een biomolecule te verklaren en vormt de basis 
van het concept: functionele bouwstenen van het leven.

1.1.2 Een vleugje historiek

In vergelijking met de andere wetenschappen zoals natuurkunde, biologie... is de bio-
chemie een vrij jonge wetenschap. Haar wortels liggen eigenlijk pas in de 19de eeuw. 
Toen slaagde Friedrich Wöhler erin om in het laboratorium ureum te synthetiseren 
(1828). Tot op dat moment dacht men immers dat alle stoffen in een levend organisme 
(zoals we later zullen zien, zijn dat organische verbindingen) een bijzondere eigen-
schap hadden en dat ze aldus ontsnapten aan de wetten van de fysica of chemie (vita-
lisme). Wöhlers ontdekking dat ureum niet alleen door levende wezens wordt gemaakt, 
maar gesynthetiseerd kan worden uit anorganische verbindingen in een laboratorium, 
was in die tijd dan ook min of meer schokkend, omdat voor het eerst vastgesteld werd 
dat levende en niet-levende materie niet per se te onderscheiden zijn.

Eduard Buchner (Nobelprijs 1907) kon tegen het einde van die eeuw aantonen dat fer-
mentatieprocessen (cf. brouwen) niet noodzakelijk door levende gistcellen uitgevoerd 
moesten worden, maar dat het ook met extracten ervan lukte. De eerste helft van de 
20ste eeuw was het tijdperk van de ontdekking van de diverse metabolische wegen en de 
ermee verbonden stofwisselingsziekten. In diezelfde periode ontdekte men ook dat het 
de eiwitten (enzymen) waren die de eigenlijke biochemische reacties katalyseren. De 
ontdekking van de structuur van eiwitten en het kraken van de genetische code in de 
jaren ’50 legden ten slotte het fundament voor de opheldering van structuur-functiere-
laties via reductionistische benaderingen. Het einde van de 20ste eeuw leverde ten slotte 
een heroïsche doorbraak op: de opheldering van de volledige menselijke genoomsequen-
tie. Vandaag bevinden we ons in het zogenaamde post-genomische tijdperk, waarin men 
massaal probeert de functie van elk gen in deze gigantische bibliotheek van informatie 
te achterhalen en die te koppelen aan fenomenen als ziekte, groei, veroudering... Daar-
naast mogen we ook niet vergeten dat er simultaan enorme vooruitgang is geboekt in de 
celbiologie en de genetica, en het is ongetwijfeld de wisselwerking tussen deze discipli-
nes die ons tot het huidige stadium van de kennis heeft gebracht (figuur 1.3.). Meer en 
meer maakt men ook gebruik van bio-informaticamethoden en wiskundige modellen.
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Figuur 1.3.  Historiek van de biochemie, verweven met disciplines zoals genetica en celbiologie. Deel a 
geeft de belangrijkste ontwikkelingen in de periode voor 1940 weer, deel b biedt het over-
zicht van de ontwikkelingen in de periode na 1945. 
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1.2 Biomoleculen

1.2.1 Inleiding

Hoewel biochemie in essentie tot de levenswetenschappen behoort, is het onmisken-
baar ook een chemisch gerichte wetenschap. We zullen dus in eerste instantie de che-
mische eigenschappen van de levende materie, de biomoleculen, bestuderen.

Het aantal biomoleculen dat men ondertussen heeft ontdekt, is gigantisch. Toch is dat 
slechts een bijzonder klein gedeelte van het geheel van moleculen dat theoretisch met 
de elementen op aarde mogelijk is. Een belangrijke vaststelling is dat van alle elemen-
ten uit de tabel van Mendelejev, er slechts een beperkt aantal effectief in biomoleculen 
ingebouwd is. Daarbij valt op dat het niet eens de elementen zijn die het meest voorko-
men in de bovenste aardlagen die in het lichaam worden ingebouwd. Elementen zoals 
F, Al en Si, die in de aardkorst zeer abundant zijn, komen niet of in zeer lage concentra-
ties in het menselijke lichaam voor. De meest voorkomende elementen in biologische 
systemen zijn C, N, O en H, gevolgd door Ca, P, K, S Cl, Na en Mg. Al deze elementen 
zijn essentieel voor ALLE levensvormen: zonder kunnen organismen niet overleven. 
Een aantal andere spoorelementen zijn in veel geringere hoeveelheden aanwezig (tabel 
1.1.). Daarvan zijn sommige wel (bv. Fe), andere niet essentieel voor alle organismen.

Element Drooggewicht (%) Elementen aanwezig in 
spoorhoeveelheden

C
N
O
H
Ca
P
K
S
Cl
Na
Mg

61,7
11,0

9,3
5,7
5,0
3,3
1,3
1,0
0,7
0,7
0,3

B
F
Si
V
Cr
Mn
Fe
Co
Cu
Zn
Se
Mo
Sn
I

Tabel 1.1.  Scheikundige samenstelling van het menselijke lichaam. Hierbij is water niet in rekening 
gebracht. (Frieden (1972), Sci.Am.227, 52-64).

Nagenoeg alle verbindingen die we in een organisme terugvinden, bevatten het ele-
ment koolstof. Het spreekt vanzelf dat er een duidelijk verband is met de organische 
scheikunde, hoewel die laatste discipline ook niet-biologische moleculen beschrijft. De 
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chemische variëteit, en dus ook de reactiviteit die we in biomoleculen terugvinden, is 
in die context dan ook eerder beperkt, en valt uiteraard terug op reacties die typisch 
in de organische scheikunde gebruikt worden. Tabel 1.2. beschrijft de meest voorko-
mende functionele groepen in de biochemie. Deze functionaliteiten zijn belangrijk om 
de structuur en werking van biomoleculen te begrijpen.

Tabel 1.2.  De functionele groepen die voorkomen in biomoleculen. Hierbij wordt geen rekening gehou-
den met de mogelijkheid tot ionisatie (zie o.a. figuur 1.4.).

1.2.2 Cellen bevatten vier belangrijke groepen van biomoleculen

Een opvallend verschil tussen de klassieke chemische verbindingen in de natuur 
en de biomoleculen is het voorkomen van grotere organische moleculen: de ma-
cromoleculen. Deze kunnen moleculaire massa’s hebben tussen de duizend en vele 
honderdduizenden Dalton (ter vergelijking: de moleculaire massa van ethanol is 46 
Da). Deze biomacromoleculen of biopolymeren zijn typisch opgebouwd uit een aantal 
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bouwstenen of monomeren, die we in vier groepen kunnen indelen. Binnen elke groep 
zijn er meerdere leden, maar ze beschikken over gemeenschappelijke functionele 
groepen. We bespreken achtereenvolgens: aminozuren, koolhydraten, nucleotiden en li-
piden.

1.2.2.1 Aminozuren

De eenvoudigste monomere verbindingen zijn de aminozuren. Hun naam verwijst 
naar hun meest specifieke kenmerk: het voorkomen van zowel een aminofunctie als 
een zuurfunctie gebonden aan een centraal koolstofatoom (figuur 1.4a). Onder fysio-
logische omstandigheden (in water, bij pH 7) zijn deze groepen geïoniseerd (figuur 
1.4b). Men noemt dit een Zwitterion (hoewel er geladen groepen zijn, is de gehele 
molecule netto neutraal). De basisstructuur is voor alle aminozuren die in eiwitten 
worden ingebouwd (zie hoofdstukken 7 tot 10), identiek. Ze variëren enkel in de 
structuur van de vierde substituent op het centrale koolstofatoom, die we de zijketen 
(–R) noemen.

C     COOH

H

R

C      COO−

H

R

(a) (b)

H2N H3
+N

Figuur 1.4.  Basisstructuur van een aminozuur: (a) de niet-geïoniseerde vorm en (b) de geïoniseerde 
vorm. Deze laatste komt in fysiologisch milieu voor als een Zwitterion: zowel het amine als 
de carboxylfunctie heeft een lading.

1.2.2.2 Koolhydraten

Eenvoudige koolhydraten (synoniem: monosachariden of suikers) hebben een stan-
daardformule (CH2O)n. Glucose heeft bijvoorbeeld zes koolstofatomen en heeft dus als 
structuurformule C6H12O6. De structuur van glucose wordt soms in een ladderachtige 
keten beschreven, maar in werkelijkheid komt het in waterige oplossing voor als een 
cyclische verbinding (figuur 1.5., zie ook figuur 4.5.). In veel monosachariden zijn 
een aantal van de hydroxylgroepen vervangen door andere groepen, maar de typische 
ringstructuur en de vele overblijvende –OH-groepen maken deze moleculen toch her-
kenbaar als koolhydraat.
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Figuur 1.5.  Structuur van glucose, zowel de lineaire als de in oplossing voorkomende cyclische struc-
tuur.

1.2.2.3 Nucleotiden

Nucleotiden bestaan uit drie componenten: een 5 koolstofsuiker, een stikstofbevattende 
ring (base) en één of meerdere fosfaatgroepen. Bijvoorbeeld, de energiedrager adenosi-
netrifosfaat (ATP) bevat een stikstofhoudende adeninegroep gebonden aan een mono-
sacharide, ribose, waaraan een trifosfaatgroep verankerd is (figuur 1.6.).

Fosfoësterbinding
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Figuur 1.6.  Structuur van ATP. Het suiker + de base adenine noemen we adenosine. Via het suiker kun-
nen een, twee of drie opeenvolgende fosfaten binden.

1.2.2.4 Lipiden

De vierde grote groep zijn de lipiden. Deze verbindingen kunnen we niet zo eenvoudig 
in één algemene formule gieten omdat er diverse vormen bestaan. Ze worden onder 
één noemer gebracht vanwege één gemeenschappelijk kenmerk: ze hebben een zeer 
lage oplosbaarheid in water. Palmitinezuur bestaat bijvoorbeeld uit een keten van vijftien 
koolstoffen die gebonden is aan een carbonzure functie. Deze laatste is onder fysiolo-
gische omstandigheden (pH 7) steeds geïoniseerd, vandaar dat men spreekt van palmi-
taat (de geïoniseerde vorm, figuur 1.7a.).
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H3C

O

O−

Figuur 1.7a. Structuur van palmitaat.

Een ander voorbeeld van een lipide is cholesterol. Op het eerste gezicht verschilt cho-
lesterol nochtans behoorlijk van palmitaat (figuur 1.7b.), maar het is evenzeer slecht 
oplosbaar in water.

H

H

H

H

CH3

CH3

CH3

CH3

H3C

HO

Figuur 1.7b. Structuur van cholesterol.

In de volgende hoofdstukken zullen de kenmerken van deze verbindingen verder uit-
gediept worden, vooral in relatie tot hun biologische functie. Hierbij willen we ook nog 
even opmerken dat we in dit korte overzicht enkel de bouwstenen van de biomacro-
moleculen hebben besproken. De cel bevat uiteraard nog vele andere organische ver-
bindingen, zoals organische zuren en basen, vitamines... die allen belangrijk zijn voor 
het metabolisme. Ook de hierboven genoemde bouwstenen zijn als vrije moleculen in 
de cel aanwezig.

1.2.3 Biologische polymeren

1.2.3.1 Inleiding

Naast de ‘kleine’ moleculen, die uit een relatief gering aantal atomen bestaan, be-
vatten organismen dus ook macromoleculen die tot duizenden atomen kunnen be-
vatten. Deze reusachtige moleculen zijn opgebouwd uit de bovenvermelde kleinere 
eenheden. Het is een typisch fenomeen in de natuur: een vrij beperkt aantal bouwstenen 
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wordt op diverse wijzen gecombineerd, waardoor een grote variatie aan grotere structuren 
kan worden geproduceerd. Dat biedt een belangrijk voordeel aan een cel: er is slechts 
een beperkte hoeveelheid aan ‘ruwe materialen’ nodig om te overleven. Bovendien is 
de methodiek om chemisch individuele eenheden of monomeren aan elkaar te bin-
den tot langere strengen in polymeren, een manier om informatie (= de volgorde van 
de monomere bouwstenen) vast te leggen. Daardoor krijgen de polymeren diverse 
eigenschappen.

Aminozuren, monosachariden en nucleotiden kunnen allen ingebouwd worden in 
polymere structuren. In de meeste gevallen worden de individuele monomeren co-
valent in een kop-staartsituatie aan elkaar gekoppeld (figuur  1.8.). De monomeren, 
ingebouwd in een polymere keten, noemt men dan de residuen. Strikt genomen kunnen 
lipiden geen polymere ketens vormen, al kunnen ook zij tot grotere structuren assem-
bleren, met name de membranen (zie hoofdstuk 6).

Figuur 1.8. Condensatiereactie van monomeren tot polymeren.

1.2.3.2 Eiwitten of proteïnen

Polymeren van aminozuren worden polypeptiden of proteïnen (synoniem: eiwitten) ge-
noemd. Twintig verschillende aminozuren kunnen als bouwstenen voor deze eiwitten 
dienen. Zowel het aantal aminozuren als hun volgorde kan in de natuur sterk variëren, 
en dat bepaalt mee hun functie. Omdat de zijketens van de twintig verschillende ami-
nozuren een grote variatie aan grootte, vorm en chemische eigenschappen hebben, zal 
de conformatie (= de driedimensionale structuur of 3D-structuur) van de polypeptidenke-
ten afhangen van haar aminozuursamenstelling en van de volgorde waarin de amino-
zuren voorkomen. De twintig verschillende aminozuren kunnen op om het even welke 
manier en volgens gelijk welke verhouding gecombineerd worden, zodat in principe 
een gigantisch aantal polypeptiden mogelijk is. Daarenboven vouwen deze verschil-
lende ketens zich op tot een specifieke driedimensionale vorm. Als voorbeeld bevinden 
zich in figuur 1.9. twee driedimensionale structuurmodellen van eiwitten. De variatie in 
grootte, de volgorde van aminozuren in de keten en de specifieke ruimtelijke configu-
ratie zorgen ervoor dat eiwitten de grootste structurele variabiliteit hebben, en daarom 
ook de grootste variatie aan functies van alle biopolymeren. In overeenstemming met 
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deze vaststelling zullen we zien dat ze in een cel een grote waaier aan taken opnemen, 
gaande van het versnellen van chemische reacties tot het voorzien in structurele on-
dersteuning.

Figuur 1.9.  Cartoonweergave van de ruimtelijke structuur van de eiwitten myoglobine (links, pdb: 1wla) 
en koolzuuranhydrase (rechts, pdb: 1ca2). De aaneengeschakelde aminozuren vormen niet 
zomaar een lineaire eendimensionale ketting, maar de keten is opgevouwen tot een heel 
specifieke 3D-structuur (bron: pdb databank).

1.2.3.3 Nucleïnezuren

Polymeren van nucleotiden worden polynucleotiden of nucleïnezuren genoemd, en zijn 
beter bekend als DNA (figuur 1.10.) en RNA. Nucleïnezuren worden slechts uit vier 
bouwstenen opgemaakt (zie hoofdstuk 5). RNA bevat bijvoorbeeld enkel de nucleoti-
den met als basen adenine (A), guanine (G), cytosine (C) en uracil (U).

Nucleïnezuren zullen, onder meer door het beperkte aantal bouwstenen, de neiging 
vertonen om meer regelmatige vormen aan te nemen dan eiwitten. Zo zullen zo goed 
als alle DNA-moleculen, onafhankelijk van de nucleotidensequentie, de typische, 
langwerpige dubbelehelixstructuur van DNA aannemen. Dat is in overeenstemming 
met hun voornaamste functie: het zijn dragers van genetische informatie. Die informa-
tie zit eerder vervat in de opeenvolging of sequentie van de nucleotiden dan in hun 
driedimensionale vormen. Desondanks zullen bepaalde nucleïnezuren, voornamelijk 
RNA-moleculen, net zoals eiwitten gaan opvouwen tot compacte structuren.
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Figuur 1.10. De structuur van een DNA fragment (bron: pdb databank, 2k0w).

1.2.3.4 Polysachariden

De monomere suikers of monosachariden kunnen zich aan elkaar hechten tot polysachariden. 
Hoewel de cel tientallen verschillende monosachariden synthetiseert, zijn de meeste 
polysachariden homogene polymeren, bestaande uit één enkel type monosacharide, 
waardoor hun structurele diversiteit beperkter lijkt. Polysachariden nemen echter even-
goed een bijzondere plaats in de cel in: enerzijds dienen ze als stockagemoleculen voor 
cellulaire energie, anderzijds leveren ze de structurele steun aan de cel. Planten zullen 
bijvoorbeeld glucose inbouwen in een polysacharide, zetmeel, met het oog op lange-
termijnopslag van energie. Glucosemonomeren zijn evenzeer de bouwstenen van het 
polymeer cellulose, dat de plantencelwand zo star helpt maken (figuur 1.11.). Een be-
langrijk verschil met de twee bovenvermelde types biopolymeren betreft het vermogen 
van polysachariden om ook vertakte structuren te vormen.
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Figuur 1.11. Structuur van cellulose: een complex netwerk van glucosepolymeren. (bron: Wikipedia).

1.2.3.5 Slotbemerking

Deze beknopte beschrijving van de biologische polymeren geeft een zeer algemeen 
beeld, en had tot doel een korte inleiding van de mogelijke structuren en functies van 
biomacromoleculen te geven. Zoals vaak in de biochemie bevestigen uitzonderin-
gen de regel. Sommige kleine sachariden kunnen evengoed ‘informatiedragers’ zijn, 
bijvoorbeeld wanneer ze zich bevinden op het celoppervlak en ze herkenning door 
andere cellen toelaten. Sommige nucleïnezuren zijn ingebouwd in ribosomen, en spe-
len er veeleer een structurele rol en bespoedigen zelfs chemische reacties. Eiwitten 
kunnen dan weer in de cel als stikstof- en/of energiebron dienen. In de volgende 
hoofdstukken zullen we de structuur en functie van deze biomoleculen in meer detail 
beschrijven.


