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Mossellijm 
 
Aan de TU Delft wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een 
synthetische lijm die kan worden gebruikt wanneer mensen na een operatie of 
een ongeluk inwendig moeten worden gehecht. Bij dit onderzoek richt men zich 
op een lijm die vergelijkbaar is met de lijm, waarmee de blauwe zeemossel zich 
aan bijvoorbeeld een meerpaal hecht. De lijm die de mossel produceert, bestaat 
uit draden van eiwit.  
Het onderzoek aan de TU Delft heeft zich toegespitst op het zogenoemde 
Mefp-1 eiwit. Dit eiwit is voornamelijk opgebouwd uit zich herhalende reeksen 
van tien aminozuureenheden. Zo’n reeks kan in lettersymbolen als volgt worden 
weergegeven: 
 
~ Ala – Lys – Pro – Ser – Tyr – Hyp – diHyp – Thr – Dopa – Lys ~ 
 
Bij de natuurlijke eiwitsynthese worden twintig aminozuren gebruikt. In de 
hierboven weergegeven reeks komen drie aminozuureenheden voor die niet tot 
die twintig behoren: Hyp, diHyp en Dopa. Deze aminozuureenheden zijn 
ontstaan doordat na de synthese van het eiwit de zijketens van enkele 
aminozuureenheden worden voorzien van extra OH groepen. Dit proces heet 
hydroxylering.  
Hyp en diHyp zijn ontstaan door de zijketen van het aminozuur proline te 
voorzien van één respectievelijk twee OH groepen. In Hyp is de OH groep 
gebonden aan het vierde C atoom (waarbij het C atoom van de carbonzuurgroep 
nummer 1 heeft) en in diHyp zijn de OH groepen gebonden aan het vierde en 
het vijfde C atoom. 
 

4p 18 Geef van het fragment ~ Hyp – diHyp – Thr ~ de structuurformule. Gebruik daarbij 
informatie uit deze opgave en Binas-tabel 67C1. 
 
De zijketen van het aminozuur Dopa heeft de volgende structuurformule. 
 

HO

CH2

OH

 
Van twee aminozuren die bij de natuurlijke eiwitsynthese zijn betrokken, kan de 
zijketen door hydroxylering worden omgezet tot de zijketen van Dopa. Eén van 
die aminozuren is tyrosine, het tweede aminozuur wordt in deze opgave verder 
aangeduid als Az-2. 
 

1p 19 Geef het 3-lettersymbool van Az-2. 
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Uit het DNA van de mossel kan worden afgeleid welk van de twee aminozuren, 
tyrosine of Az-2, in eerste instantie is ingebouwd in het eiwit waaruit het Mefp-1 
eiwit ontstaat. In het gen dat codeert voor de vorming van dat eiwit zit een 
andere code wanneer tyrosine wordt ingebouwd dan wanneer Az-2 wordt 
ingebouwd. 
Een DNA molecuul is opgebouwd uit twee ketens (strengen): de coderende 
streng en de matrijsstreng. Aan de matrijsstreng wordt bij de eiwitsynthese het 
messenger-RNA (mRNA) gevormd.  
 

3p 20 Geef de basenparen in het DNA van een code voor tyrosine. Noteer je antwoord 
als volgt: 
basen op de coderende streng: ... 
basen op de matrijsstreng: ... 
Maak hierbij gebruik van Binas-tabel 70. 
 
Wanneer een mossel zich hecht aan een meerpaal worden verschillende 
soorten bindingen gevormd. Eén van die soorten bindingen hangt samen met de 
aanwezigheid van lysine-eenheden in moleculen van het eiwit Mefp-1. De 
zijgroep van een lysine-eenheid bevat een aminogroep die als base kan 
reageren. In zeewater met een pH van 8,15 is 98,0% van de NH2 groepen in de 
zijgroepen van lysine omgezet tot NH3

+ groepen. Deze positief geladen 
zijgroepen spelen een rol in de hechting van het eiwit aan de meerpaal.  
Met behulp van bovengenoemde gegevens is de baseconstante Kb van de 
aminogroep in de zijgroep van lysine te berekenen.  
 

4p 21 Geef die berekening en noteer de lysine-eenheid met de NH2 groep als 
Lys-NH2. Neem bij de berekening aan dat de temperatuur 298 K is.  
 
Andere soorten bindingen die bij de hechting aan een meerpaal een rol spelen, 
hangen samen met de hoge molecuulmassa van de lijm en met de aard van de 
zijketens van andere aminozuureenheden dan lysine. Het feit dat een meerpaal 
van hout is, speelt ook een rol; hout bestaat hoofdzakelijk uit cellulose. 
 

3p 22 Leg uit welke soorten bindingen een rol spelen bij de hechting van een mossel 
aan een meerpaal. Geef in je uitleg aan welke soort binding samenhangt met de 
hoge molecuulmassa en welke soort binding samenhangt met de aard van de 
zijketens van andere aminozuureenheden dan lysine. 
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Wanneer de eerste eiwitlaag aan het oppervlak van de meerpaal is gebonden, 
worden bindingen gevormd tussen de moleculen uit die laag en eiwitmoleculen 
die daar bovenop komen. Men vermoedt dat dwarsverbindingen tussen 
verschillende eiwitketens worden gevormd of dat een keten door 
dwarsverbinding aan een deel van zichzelf wordt gekoppeld. 
Het reactiemechanisme voor het ontstaan van de dwarsverbindingen bestaat uit 
twee stappen. 
Stap 1: Een Dopa-zijgroep wordt omgezet tot een zogenoemd chinon. Hiervoor 

is een oxidator nodig. De niet volledige vergelijking van de halfreactie 
voor de omzetting van de Dopa-zijgroep, kan als volgt worden 
weergegeven: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2: Een chinon-zijgroep vormt een koppeling met een Dopa-zijgroep. De 

reactievergelijking van deze stap kan als volgt worden weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p 23 Geef de volledige vergelijking van de halfreactie voor de Dopa-zijgroep volgens 
stap 1. In deze vergelijking komen ook waterstofionen en elektronen voor. 
Gebruik structuurformules zoals hierboven in de beschrijving van stap 1 zijn 
gebruikt. 

3p 24 Bereken hoeveel mol dwarsverbindingen maximaal kan ontstaan wanneer 
overmaat Mefp-1, waarin nog geen dwarsverbindingen zijn gevormd, wordt 
gemengd met 5,0 dm3 zuurstof, bij T = 298 K en p = p0. Maak onder andere 
gebruik van Binas-tabel 7. 
 

peptideketen peptideketen

HO

CH2

OH
O

CH2

O

+

peptideketen

peptideketen
HO

CH2

OH
O

CH2

O CH2

CH2

OH

OHHO

HO

peptideketen peptideketen

- 3 -




