
Figuur 1. Tandem repeats in een gist regulatiegen hebben een biologische functie. In de masterthesis werd de 

lengte van de drie tandem repeats in het gekozen gen kunstmatig aangepast. Deze figuur geeft de data weer 

bekomen voor de mutanten van TR2. (A) Indien we de lengte van TR2 aanpasten veranderde het uitzicht van de 

gistkolonies als ze op vast medium groeiden. De originele giststam had 32 repeats. Wanneer we deze lengte korter 

maakten, kreeg de kolonie een kronkelig uitzicht. Bij een langere repeat werd de kolonie glad. Het uitzicht van de 

kolonie wordt bepaald door hoeveel kleefproteïnen de cellen aanmaken. (B) Het sedimentatiepercentage is een 

maat voor hoe snel gistcellen naar de bodem zakken in vloeibaar groeimedium. Gisten met een korte TR (lage n) 

zakten snel naar de bodem omdat ze aan mekaar kleefden. Een langere TR (hoge n) had het tegenovergestelde 

effect. (C) We knipten het kleefgen uit onze gistmutanten en vervangden het door een gen uit een Australische kwal 

welk een fluorescent proteïne maakt (een standaard labtrucje). Een korte TR gaf de gisten een intens fluorescent 

signaal, oftewel de cel probeerde meer kleefproteïnen aan te maken maar produceerde nu fluorescente proteïnen. 

(D) Schematische voorstelling van het gekozen gen (CYC8 genaamd). De locatie van de drie tandem repeats is 

weergegeven en ook hun lengte in de originele giststam. 

 



 

 



Figuur 2. Mutante gistbaby’s. In bovenstaande figuur zien we het DNA van de mutante giststammen. We kopiëerden 

specifiek het DNA van de tandem repeat. Dit DNA werd vervolgens op grootte gesorteerd door het, met behulp van 

een elektrsich veld, doorheen een poreuze gel te laten lopen. Lange stukken DNA kruipen trager door de nauwe 

poriën dan korte en zullen zich dus hoger (bovenkant foto) op de gel bevinden. De lengte van de bepaalde TR van 

elke mutant werd weergegeven. Bijvoorbeeld, voor TR2 waren dit 0, 6, 12, 24, 32 en 60 herhalingen. “L” geeft de 

zogenaamde ladder mee. Dit is een mengsel van verschillende fragmentjes DNA met een gekende grootte. Door de 

positie van het mutant DNA ten opzichte van de ladder te vergelijken kunnen we de grootte van het bandje 

berekenen. 


